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Vadovai ragina siekti taikos 

Popiežius Benediktas XVI. 
Vakarų Krantas, gruodžio 26 d. 

(AFP/BNS) — Krikščionims šven
čiant Kristaus gimimą popiežius Be
nediktas XVI antradienį apgailestavo 
dėl „ginklų žvangėjimo" pasaulio 
konfliktų zonose ir skelbė taikos ži

nią. 
Tradiciškai laimindamas tūks

tančius Vatikano Šv. Petro aikštėje 
susirinkusių tikinčiųjų, 1,1 mlrd. pa
saulio katalikų vadovas sakė: „Šią 
taikos dieną mintimis keliaujame vi

sų pirma ten, kur žvanga ginklai". 
Jis atkreipė dėmesį į „visus Arti

muosius Rytus, ypač — Iraką, Libaną 
ir Šventąją Žemę", be to, atskirai pa
minėjo Darfūrą, Somalį, Kongo De
mokratinę Respubliką ir išreiškė ap
gailestavimą dėl „daugybės kitų, daž
nai, deja, užmirštų nesantaikos vie-
tų". 

„Į prasmės ir vertybių troškimą, 
kurį jaučia šiuolaikinis pasaulis, į vi
sos žmonijos gyvenimui būdingą ge
rovės ir taikos troškimą, į vargšų lū
kesčius, Kristus, tikras Dievas ir tik
ras Žmogus, atsiliepia savosiomis 
Kalėdomis. Tenebijo žmonės ir tau
tos jį pripažinti ir priimti", — sakė 
popiežius. 

Per Kūčias katalikų vadovas 
Šventojoje Žemėje, lotynų patriar
chas Michel Sabbah taip pat ragino 
siekti taikos Artimuosiuose Rytuose. 

„Ši Dievo žemė negali būti vie
niems gyvenimo žemė, o kitiems — 
mirties, okupacijos ar politinio įkali
nimo žemė", — sakė jis per Kalėdų 
nakties mišių Nukelta \ 6 psl. 

L ie tuv iškas ka lėdin is ryšys 
Stasė Semėnienė 

Gruodis! Ū-ti-ti šalta! Saulėje si
dabro žvaigždutėmis žaižaruojanti 
balta sniego danga, siekianti per 10 
colių, kalnais susimetusi, uždengė 
Wisconsin valstiją, paversdama ją pa
sakiškai gražia balta karalyste! Tik
tai vargetos mažieji paukšteliai plas
noja tarp šakų, skraido nuo medžio 
prie medžio, ieškodami šiltesnės vie
telės šalčio sukaustytame grožio pa
saulyje. O va, ten, greitkeliais, ve
dančiais iš Baraboo, Milwaukee, Por-

tage bei kitų apylinkių, skubiai važia
vo lietuviai į Madison, Wisconsin sos
tinę, studentais jauną universitetinį 
miestą, į tradicines lietuviškas Kū
čias. Tarsi maldininkų tradicija trau
kė juos ten tėvynės ilgesys, prisiriši
mas prie savo šaknų, savųjų papro
čių pamėgimas bei noras jų tęstinu
mo, savo gimtosios kalbos pasiilgimas 
bei visa kita - lietuvių sielai miela, sa
va, įprasta, pasiilgta, niekados neiš
raunama. Ach, kaip gera ir brangu 
būti Visagalio sukurtam lietuviu, lie
tuve! Tai mūsų visų neįkainojama 

garbė ir didžiulis pasididžiavimas! 
Gruodžio 9 d., sekmadienį, kaip 

ir kasmet, ir šiemet, Madison/Vilnius 
Sister Cities, Inc. (MVSC) (pirm. Dai
na Žemliauskaitė-Juozevičienė) ir 
taut. šokių grupė „Žaibas" surengė 
bendras Kūčias su kalėdine eglute 

v 

vaikams. Šiais metais rengėjų dide
liam džiaugsmui mažąjį telkinį visai 
atsitiktinai papildė ne tik visad lau
kiami naujieji imigrantai, bet ir pir
mos kartos palikuonys iš Milwaukee 
ir Waukesha. Ir „Žaibo" šokėjai pasi
aukojančiai, Nukelta \ 2 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Ryškiausi šios kadencijos 
Seimo nariai 
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•Lietuviu telkiniuose. 
Lietuviškas Kalėdinis ryšys 
Madison (p. 2) 
• Kalėdiniai ir 
Naujametiniai sveikinimai 
(£. 3) 
•Šiluvos žinia nr. 4 (p. 4, 8) 
•Nuomonė. Kaip danguje, 
taip ir ant žemės? (p. 5) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Juzefą Čeičytė. Keturi 
kampai (1) (p. 9) 
•Asmenybių švytėjimas 
Suvainiškyje (p. 10) 

Va l iu tų santykis 
1 USD — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

lonė Kučinskaitė 

Į kalėdinį reklaminių akcijų vajų 
įsitraukė ir politinės partijos. Preky
bos centrai vienas už kitą garsiau 
kviečia užeiti nukainotų šventinių 
niekučių ir gėrybių. Farmacininkai 
reklamuoja maisto papildus nusenu
siems tėvams, o „Tvarka ir teisingu
mas" (liberalai demokratai) radijo 
eteryje griausmingai grūmoja, kad 
gera valdžia mokytojams ir pensinin
kams turėtų mokėti Seimo nario al
gą-

Ir taip esą gali būti greičiau nei 
po metų, jei kitąmet vyksiančiuose 
parlamento rinkimuose tauta pasi
rinktų juos, Rolando Pakso liberalde-
mokratus. Panašiai prieš trejus me
tus žadėjo Viktoro Uspaskicho „dar-
biečiai". Bet nei po 11, nei po 111, nei 
po 1,111 dienų jokių savo dalytų pa
žadų Darbo partija neįvykdė. Į tai, ką 

Edvardas Žakaris. 

per šiuos trejus metus nuveikė parla
mentinės partijos ir jų atstovai, „Vei
do" žvilgsnis. 

IŠtyrėme visų parlamentinių 
partįjų frakcijų Nukelta \ 6 psl. 

DRAUGAS 
4 5 4 5 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Prezidento 
V. Adamkaus 
sveikinimas 
užsienio 
l ietuviams 

Brangieji Lietuvos žmonės. 
Tautietės ir taut iečiai , 

Sį vakarą lietuviai kartu su visu 
krikščioniškuoju pasauliu švenčia 
Kristaus gimimą. Prie Kūčių stalo 
renkasi šeimos, kad pasikeistų geru
mu, prisimintų iškeliavusius į Ana
pilį artimuosius, pasidalytų Kalėdai
tį, pasidžiaugtų buvimu su artimai
siais. 

Žinau, kad daugeliui šeimų Kū
čių vakaras atneša ne tik džiaugsmą 
ir viltį, bet ir liūdesį bei ilgesį. Dau
gybė mūsų tautiečių svarbiausią me
tų šventę pasitinka tolimoje šalyje, 
tapusioje antrąja tėvyne, ir į tėvų na
mus gali sugrįžti tik mintimis. Esu 
tai patyręs. Žinau tokioje situacijoje 
esančio žmogaus mintis ir viltis. Ži
nau, kad gimtųjų namų ilgesys Šven
tų Kalėdų išvakarėse pajuntamas 
itin skaudžiai. 

Bet žinau ir tai, kad viltys pildo
si. Žinau, kad Lietuva, nors išgyvena 
tikrai daug rūpesčių ir vargų, jos 
žmonės tebesaugo savyje didelę dva
sios stiprybę, darbštumą, didelę galią 
mylėti ir išlikti žmonėmis. Šių idealų 
ir vertybių palaikomi, tikrai galime 
kartu sukurti geresnę, teisingesnę, 
šviesesnę Lietuvą. Tokią, į kurią no
rės grįžti Nukelta į 6 psl. 

PERIODICALS 

z 
m 
t* 
"V 
> 

o 
z o 
H 
o 
m 

< 
• 

O a 
p* 
A 

a 

> 
co 
x 
2 
O 
H O 
2 

a o 

co 
m 
> 
r-
CO 
D 
< 
CO 
O 
2 

N3 
O 
CJ1 

O 
k 
00 

o 

m H co j 
c i. *> i 

2 > o ; 

m *j cn : >°Sr-O "n °°v 
Z O S 
oogį 
QmCO£ 
2 co r 

co c 

8 
I 

e 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
MAD1SON, Wl 

LIETUVIŠKAS 
KALĖDINIS RYŠYS 

Atkelta iš 1 psl. beveik kiekvieną 
sekmadienį renkasi Madison repetici
joms iš gana toli: Baraboo, Wisconsin 
Delis, Čikagos - Lemont ir Des 
Plaines priemiesčių - ir Minneapolis. 
Nors visi dalyviai buvo lietuviai arba 
lietuvių kilmės vienu ar kitu būdu, 
rengėjai džiaugėsi ir kai kurių „ant
romis pusėmis" - jų amerikiečių 
sutuoktiniais, ir dar labai mielai ir 
nuoširdžiai sutiko vokiečių ir nor
vegų kilmės svečius. 

Daugiau nei tuzinas Kūčių pa
tiekalų bufeto stiliuje buvo ant ilgo 
stalo, dengto balta linine lietuviško 
rašto staltiese, papuošto kalėdiniu 
motyvu. Maistas suneštinis. Nijolė 
Semėnaitė-Etzvviler pasveikino susi
rinkusius, supažindino su atvyku
siais iš toliau, pasidžiaugė gausiai 
atsilankiusiais. Susidomėjimą sukėlė 
vienos viešnios atvežta sena malda
knygė, išspausdinta 1909 m. Winter-
berg lietuvių kalba, kuri tikriausiai, 
buvo viena pirmųjų lietuviškų knygų, 
išleistų po spaudos uždraudimo pa
naikinimo Lietuvoje. 

Visi svečiai bičiuliškai išsibarstė 
po visą salę, dalydamiesi kalėdaičiais. 
Širdis apsalo, kai priėjusi 3 metukų 
pyplė pakišo savo kalėdaiti atsilaužti, 
o atlaužusi jai paduotąjį, mažylės 
lūpytės meiliai ištarė: „Linksmų 
šventų Kalėdų!" 

Džiugesio banga visad nuvilnija 
mažųjų būryje, atvykus Kalėdų Se
neliui. „Ho-ho-ho" - bosu sveikino jis 
atžalyną. Prisėdusį prie kalėdinės 
eglutės, papuoštos šiaudinukais (pa
čių narių pagamintais), senelį links
mino vaikai savo talentais: dainavo, 
deklamavo, skambino pianinu, virk
dė stygas smuiku, grojo gitara, pūtė 
fleitą. O senelis juos apdovanojo tėvų 
suneštom dovanom. Tradiciškai sene
liu būdavo Algimantas Jurgis Gau-
čys, sykį dr. Jonas Juozevičius. Ta
čiau šiemet buvo „profesionalus" 

amerikietis iš Baraboo parapijos, ma
syvus, „apskritas" savo išvaizda, gra
žiu ilgu raudonu „žiponu", mandria 
raudona kepure, viskas išpuošta 
baltu „kailiu"... Mat didesnieji vaikai 
išgudrėjo, „atradę", jog Kalėdų Se
nelis yra „dirbtinas" - Gaučys. Teko 
griebtis kitokių priemonių. O senelio 
padėjėju paliko tas pats tradicinis 
nykštukas - prof. emeritus David 
Etzvviler, „Žaibo" šokėjas. 

Dar ilgai svečiai traukė lietu
viškas kalėdines giesmes (lakštai su 
žodžiais buvo išdalyti), bendravo, 
dalinosi įspūdžiais. Grįžtant į savo 
šiltus šeimos židinius, spindinčios 
žvaigždės tamsiame dangaus skliau
te lydėjo namo. Besidžiaugiant jomis, 
prisiminė mūsų lietuvybės skleidėjos 
rašytojos Juozės Vaičiūnienės žo
džiai: „Seniai mes jau laukiam šven
tosios Nakties, / Kai žemėje himnai 
dangaus pasilies; / Mes eisim, kur 
žvaigždė išganymo ves, / Palikę už
čiauptas tamsiąsias gelmes." 

O prie namų pasitiko lietuviškas 
5 kamienų baltas berželis, apjuostas 
žibančių lempučių grandinėmis. Pa
sijutai esąs lietuviškoje salelėje... 

Gabriele Svveenev 
Valene Etzwi!er. 

Zoe Etzwiier \r 
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Moze West groja gitara. Nijolės Semenaitės-Etzwiler nuotr 
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B r a n g i e j i , 
Sveikiname Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais. 
Linkime Jums ir JŪSŲ artimiesiems geros sveikatos, 

gausaus vaišiu stalo ir VISŲ TroškimŲ išsipildymo. 
Taip pat linkim Kantrybės nebaigtiems darbams už

baigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti, lengvos lai
mės rankos, stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuo
taikos linkime Šventų Kalėdų ir NOUJŲJŲ MetŲ proga. 

Įžiebkit kibirkštį vilties 
v 

Šventų Kalėdų tylią naktį, 
Tegul Naujieji nešykštės 
Džiugių akimirkų, geros sveikatos. 

Taip pat kviečiame pasižiūrėti nuotraukas iš šaunaus kalėdinio vakaro: 
http:/ /picasaweb.google.com/lithuaniancentre/ 

20071216_KaledinisVakaras 

Lithuanian Education & Culture Center Inc. 
Lietuviu Švietimo ir Kultūros centras 

44 Cocoanut Row, Suite T10 
Palm Beach, FL 33480 

www.floridoje.com 

_ 

„Bet angelas jiems tarė: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išga
nytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvyniotą 
vystyklais ir paguldytą ėdžiose". Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus 
kareivija. Ji garbino Dievą giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė jo mylimiems žmonėms!" 

(Lk2,10a. 7 7-74) 

M i e l i e j i , 
Nuoširdžiai sveikiname 

Kristaus Gimimo šventėje 
ir linkime, kad gimęs 

Viešpats 
- Dievo artumo ir meilės 
ženklas - stiprintų Jus ir 

mus visus gyvenimo 
kelionėje. 

Kun. Antanas G., S J 

Valdovų rūmų paramos fondas sveikina Jus 
su artėjančiom Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais. 

Dėkojame jums už palaikymą, paramą ir ben
dradarbiavimą atkuriant Lietuvos valdovų 
rūmus. 

Linkime sėkmės ir tikimės Jūsų dėmesio šiam 
istoriniam projektui 2008-aisiais metais. 

Tegu tęsiasi mūsų kelionė, tegu ji atneša 
tai , ko laukiame, apie ką svajojame, ko siekia
me, kuo tikime... 

Sviesiu Šv. Kalėdųi, sėkmės Naujaisiais Me
tais Jums linki Prano Domšaičio galeri ja 

Sv. Kalėdų naktį įsižiebusi žvaigždė nušviečia 
mūsų gyvenimus gėrio ir meilės šviesa, rodo 

prasmingų darbų ir lūkesčių išsipildymo kelią. 

Niujorko Lietuvių Bendruomenės Apygardos vardu, 
l inkiu v i s i ems Niujorko l ietuviams ir visiems Lietuvių 

Bendruomenės nariams, draugams ir rėmėjams, 
Linksmų Šventų Kalėdų ir sėkmingų ir darbingų 

Naujųjų Metų. 
Telydi J u s sėkmė ir teduoda Dievas Jums visiems 

geros sveikatos. 

We ivish the Neiv York Lithuanian-American Community, 
and all our members nationivide, a Blessed Christmas and 

a Healthy and Happy New Year 

Ramutė Žukaitė 
JAV LB Niujorko apygardos pirmininkė 

2007 
www.nvlithuanian.org 

Mielieji, 
Nuostabių, sėkmingų ir dosnių 

Kalėdų ir Naujųjų metų... 
Linkime vaikščioti tik gėrio takais 

ir džiaugtis įstabiausiomis gyvenimo dovanomis: 
meile, pagarba ir harmonija. 

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime, 
kad Naujieji Metai suteiktų Jums tvirtybės, 

naujų idėjų ir minčių 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
Užsienio l ietuvių skyrius 

2007 m. 
Vilnius 

Nuoširdžiausi sveikinimai šv. Kalėdų 
proga! Tegul Kalėdinė žvaigždė atneša 
ramybę į kiekvieną širdį ir kiekvienus 
namus! 

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras 

Iš mažų dalykų neretai labai dideli dalykai prasideda 

Sveikiname visus su Šv. Kalėdom! Tegu laimė, Dievo pagalba lydi 
Jus mažuose ir dideliuose darbuose! 

Linkime, kad ateinantys 2008 metai būtų augimo, tikėjimo, 
stiprėjimo ir sėkmės metai. 

Krikščionybės 
žiniasklaidos tarnyba 

Šiaulių vyskupijos 
kataliku evangelizacijos 

centras 

www.tikiu.lt 

Juozas Dapšauskas 

http://picasaweb.google.com/lithuaniancentre/
http://www.floridoje.com
http://www.nvlithuanian.org
http://www.tikiu.lt
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O***' Šiluvos žinia 
Išeivijoje nr. 4 (2007 m. gruodis) 

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTIS 

Rugsėjo 15-oji - Pasaulio 
lietuvių diena 

Jubiliejaus šventėje Šiluvoje 

Šiluvos 400 metu minėjimai 

Jubiliejines 400 m. iškilmes Lie
tuvoje švęsime 2008 m. rugsėjo 6-15 
dienomis Dievo Motinos apsireiškimo 
vietoje Šiluvos šventovėje. 

2008 m. rugsėjo 15-oji, pirmadie
nis, yra skirta maldai ir šventimui su 
lietuviais, gyvenančiais užsienyje ir 
Lietuvos etninėse žemėse. Kviečiame 
išeivijos tautiečius bei svečius, šven
čiant visas iškilmių dienas, ypač rug
sėjo 15-ąją jungtis ir aktyviai daly
vauti šioje išeivijai skirtoje jubiliejaus 
dienoje. Išeivijos parapijų bendruo
menes ir kunigus, organizacijas, cho
rus, meno grupes kviečiame aktyviai 
telktis j dienos organizavimą, siūlyti 
savo prisistatymus, menines ar aka

demines programas. Šios dienos svar
biausia dalis - Šiluvos aikštėje ben
dra iškilminga šv. Mišių liturgija. 
Kviečiame ruoštis, burtis ir liturgijo
je gausiai dalyvauti visus maldi
ninkus, ypač išeivijos muzikus, cho
rus ir ansamblius. 

Smulkesnė bendra informacija 
Šiluvos piligrimams - Jono Pauliaus 
II namuose, M. Jurgaičio g. 5, Šiluva 
LT-60432 Raseinių raj., Lietuva. Tel. 
370-428-79200, mob. 370-687-87124, 
ei. paštas: jono.pauliaus.namai@ 
kn.lcn.lt. 

Užsienio lietuvių katalikų 
sielovada 

.-.• . . . . . 

2008-ieji Kanadoje paskelbti 
Šiluvos Marijos metais 

, . . . . -

Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų 
jubiliejui artėjant, Kanados Lietuvių katalikų centras ir Kanados Lietuvių 
kunigų vienybė skelbia ateinančius 2008 metus Šiluvos Marijos metais 
Kanadoje. 

NUMATOMA 

* 2008 m. balandžio 5 d. Anapilyje iškilmingos Mišios, kurias atnašaus 
vysk. Jonas Ivanauskas su visais suvažiavusiais kunigais ir pašventins Šiluvos 
M. Marijos paveikslą. 

* Pašventintasis Šiluvos M. Marijos paveikslas keliaus per visus lietuvių 
telkinius Kanadoje. 

NUMATYTAS ŠILUVOS M. MARIJOS PAVEIKSLO KELIONĖS 
TVARKARAŠTIS 

* balandžio 6 d. - Šiluvos M. Marijos šventovėje, London, ON 
* balandžio 12 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Delhi, ON 
* balandžio 19 d. - lietuvių bendruomenėje, Sudbury, ON 
* balandžio 20 d. - lietuvių bendruomenėje, Sault Ste. Marie, ON 
* balandžio 27 d. - gegužės 4 d. - Aušros Vartų šventovėje, Hamilton, ON, 
ir St. Catharines, ON 
* gegužės 11 d. - 18 d. Lietuvos kankinių šventovėje, Mississauga, ON 
* gegužės 25 d. - birželio 1 d. - Prisikėlimo šventovėje, Toronto, ON 
* birželio 8 d. - Aušros Vartų šventovėje, Montreal, QC 
* birželio 15 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Montreal, QC, ir lietuvių ben

druomenėje, Ottawa, ON 
* birželio 22 d. - Šv. Kazimiero šventovėje, Windsor, ON 
* birželio 29 d. - Gerojo Ganytojo šventovėje, Wasaga Beach, ON 
* rugpjūčio 24 d. - Kanados kankinių šventovėje, Midland, ON 
* rugsėjo mėnesį - Vakarų Kanadoje 

ŠILUVOS MARIJOS SUKAKTUVINIŲ METŲ UŽDARYMO IŠKILMIŲ 
RENGINIAI 

* lapkričio 1 d. - Prisikėlimo parapijoje, Toronto, ON, arki v. Sigitas 
Tamkevičius, SJ, kalbės apie pavergtosios Lietuvos pogrindį ir „LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ" 

* lapkričio 2 d. - VĖLINES - Kapinių lankymo diena Anapilyje, Missis
sauga, ON, arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, su visais kunigais atnašaus Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje ir oficialiai uždarys Šiluvos Marijos sukaktu
vinius metus. 

Prašome visus tautiečius savo apylinkėse numatytoms datoms ruoštis ir 
vieningai jungtis į Kristaus Motinos Marijos garbės šventę! 

Akmuo, ant kurio 1 608 metais Šiluvos laukuose pasirodžiusi kalbėjo Dievo 
Motina Marija. Jono Urbono nuotr. 

2008 metais Lietuvoje ir kitur 
bus minimas Švč. Mergelės Marijos 
stebuklingo pasirodymo 1608 metais 
Šiluvoje keturšimtmetis. Kiek gir
dėti, Lietuvoje šio įvykio paminėjimui 
paruošiamieji darbai jau vyksta. Ka
dangi Šiluva yra Kauno vyskupijos 
teritorijoje, šių iškilmių ruošimui 
vadovauja Kauno vyskupijos arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius. Iškil
mės vyks rugsėjo 6-15 dienomis, kai 
Šiluvoje rugsėjo 8 d. yra Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo šventė — at-
laidai. Cia kasmet renkasi maldi
ninkai iš visos Lietuvos. 

Girdisi, kad ir čia, Amerikoje, šis 
įvykis bus paminėtas. Kol kas pami
nėjimai organizuojami Detroit ir Los 
Angeles. Detroit tai vyks balandžio 
26-27 dienomis, kartu minint ir 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
Detroit šimtmetį. Tai suruošti yra 
sudarytas komitetas, kuriam vado
vauja Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos klebonas kun. Ričardas Repšys. 
Į iškilmes jau sutiko atvykti arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius. Pa
kviesti prelatas Edis Putrimas, Det
roit arkivyskupas kard. Adam Maida, 

Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Audrius Brūzga ir kiti. Apsireiškimo 
400- metų paminėjimas Los Angeles 
vyks gegužės 4 d. 

Laukiama, kad ir Jo Šventenybė 
popiežius Benediktas XVI šia proga 
atvyks į Lietuvą. Šio įvykio paminėji
mo rengėjų tikslas, kiek teko su jais 
kalbėti, yra ne tik religiniais rengi
niais pagerbti Švč. Mergelę Mariją, 
bet ir kuo plačiau supažindinti JAV 
katalikus su šiuo stebuklingu Dievo 
Motinos pasirodymu Šiluvoje, įvyku
siu prieš keturis šimtus metų. 

Asmeniškai man Šiluvoje teko 
vėl apsilankyti 1993 metais, Lietuvai 
stebuklingai atgavus nepriklausomy
bę. Ten koplyčioje yra akmuo, ant 
kurio pasirodžiusi stovėjo Švč. M. 
Marija. Koplyčioje didelis altorius, 
kurį puošia labai graži Marijos statu
la. Tą akmenį dar tais metais mal
dininkai galėjo paliesti. Šventoriuje 
kita Marijos statula, prie kurios ma
ne nuotraukoje matote su artimai
siais. 

Tikiu, kad ir kitos JAV lietuviš
kos parapijos tai paminės. 

Jonas Urbonas 

„Šiluvos žinia" tęsinys 8 psi Straipsnio autorius (pirmas 15 dešinės) su giminėmis Apsireiškimo koply
čios šventoriuje Šiluvoje, prie 5vč. M. Marijos statulos 1993 metais. 

http://kn.lcn.lt
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KAIP DANGUJE, 
TAIP IR ANT ŽEMĖS? 

ALGIS VIRVYTIS 

Turtingoje, galingoje Amerikoje 
dar prieš Kalakutinę, taip lietuviai 
vadina Thanksgiving Day, lietuviai 
nejaučia reikalo dėkoti — niekas vel
tui nieko nedavė, todėl lietuviai tą 
šventę vadina Kalakutinėmis. Milijo
nai kalakutų paguldo savo galveles... 
Tik vienam kalakutui prezidentas 
Bush išgelbėjo gyvybę, garbingai su
teikdamas „pardon". 

Prieš Kalakutines įvairaus plau
ko vertelgos laužė, suko galvas, kaip 
prisivilioti kuo daugiau krikščionių į 
parduotuves, muziką šventinę garsiai 
leidžia, Kalėdų seneliai languose tarp 
puošniai supakuotų dėžių ir dėžučių 
šypsodamiesi sėdi, žvakutės žvilga, 
mirksi įvairiausiomis spalvomis, at
kreipia ne tik vaikų, bet ir rimto am
žiaus žmonių žvilgsnį. Per TV radiją 
šventinė muzika, reklamos garsiai 
rėkia: „Penktadienio ryte, po Kala-
kutinių, parduotuvės atidaromos 4 
valandą ryto. Nepraleiskit progos 
prisipirkti vaikams ir visiems. Kuo 
daugiau, tuo geriau..." 

Kažkas neįtikėtina, 
kažkas ne taip: 
vieni iš džiaugsmo 
rankas trina, 
uždirbę milžiniškus 
pelnus, kiti rankas 
trina norėdami 
sušilti. 

Pardavėjai, kasininkės, lentynų 
krovėjai, valytojai, šlavikai ir sargai 
pradėjo darbą pora valandų anksčiau. 
Palikę vaikus, žmonos — vyrus, vyrai 
— žmonas skubėjo užsidirbti keletą 
doleriukų kasdieniniams poreikiams. 
Jie skuba, dirba, nesitikėdami pirkti 
prabangų namą ar automobilį. Pri
vertė skubėti, daug dirbti gyvenimas. 
Neužtenka valandų savaitėje, neuž
tenka doleriukų būtiniems reika
lams. Jau nėra šeimos šilto bendravi
mo sekmadienio ryte, visai šeimai 
aplankius bažnytėlę, grįžus sėsti prie 
sekmadienio pietų stalo, pasikalbėti, 
pasidalinti įspūdžiais, pavakary ap
lankyti gimines, draugus ar jų laukti. 
Šeimos išardytos dėl pinigėlių. Neliko 
moralės, drausmės, pagarbos nie
kam. Liko tik doleris. 

Penktadienio ryte 4 valandą 
tarpdury stovi stori ponai su ilga 
šypsena nuo vienos ausies iki kitos, 
galvas linkčioja, sveikina, lyg rent
geno akim permato kiekvieno kišenę 
— kiek pinigų tas krikščionis išleis. 
Kinijoje pirktos lėlės už 29 centus 
parduodamos už 21.99 dol. Puikus 
pelnas, kodėl nesidžiaugti? Beveik 
viskas Kinijoje gaminta, lentynos 
lūžta, pelnas geresnis nei pasakiš
kas. 

Vakare TV rodo spūstis žmonių, 
skubančių kuo daugiau nusipirkti. 
Rodo besišypsančius prekeivius. Pa
tenkinti verslininkai: „Galėjo geriau 
būti, niekad gero daikto - pinigėlių -

nėra per daug." 
TV rodo įvairiausias žmogiškas 

žvaigždes: sudžiūvusios, išbadėjusios 
lyg Sibiro kalinės, su plačia šypsena, 
storomis lūpomis, arklinio dydžio 
balti dantys, netelpantys plačioje 
burnoje, kyšo, apranga vos dengia iš
džiūvusį kūnelį ir nežmoniškai nuos
tabiai didelės krūtinės vos nekrenta 
iš pakinktų. 

Tos mirgančios „žvaigždės" — ne 
kartą baustos už „vaistų" piktnau
džiavimą, už viršijimą „baltakės", už 
sukeltas avarijas brangiais automo
biliais ir t.t. Jos nesigėdija, jų draugai 
nesigėdija, meilužiai keletą dienų 
nesiskutę, gal ir nesiprausę, kartu su 
jomis šypsosi. Visi ruošiasi šventėms. 
Visi piniguoti. Šypsosi. 

* * * 
Sekmadienio popietėje prie kata

likų bažnyčios parapijiečiai ruošia 
Kalėdinę eglutę, skuba, bėgioja seni 
ir jauni su gražiais, blizgančiais pa
puošalais. Eglutė gražėja, gražėja. 
Staiga nepatenkintų žmonių grupelė 
su protestais, užrašais ir garsiai šū
kiais - „Mums kalėdinė eglutė kelia 
nerimą, jaučiamės įžeisti, viešoje vie
toje tokioms gastrolėms nėra vietos" 
ir t.t. Nejaugi tų verslininkų šeimos 
nariai, jų atžalos? Juk Kalėdos pel
ningos. Kur tik pažiūri, pasipuošę, 
turtingi, žvilgantys ponai ir damos 
laukia šv. Kalėdų, kad kuo skubiau 
galėtų pinigėlius skaičiuoti, bet nes
imelsti į gimusį Išganytoją. 

Kitą dieną vaistinėje priešais 
mane stovi sena, labai vargingai atro
danti moterėlė. Vaistininkė sako: 
„Vaistus reikėjo pasiimti prieš mė
nesį." Senutė atsako: „Man užteko 
dviems mėnesiams — perpjaunu 
tabletę pusiau." Vaistininkė, kažką 
sumurmėjus, tarė: „Prašau pridėti 
devynis dolerius." Senutė sako: „Pas
kutinį kartą reikėjo pridėti keturis, 
tiek neturiu." Stovėdamas už senutės 
nugaros pasiūliau sumokėti devynis 
dolerius. Senutė nesutiko. Pasiūliau 
pridėti penkis, tiek, kiek jai trūko. 
Senutė, griežtai atsisakiusi, pasi
ramsčiuodama lazdele išėjo. 

Apie 50 milijonų amerikiečių ne
turi sveikatos draudimo. Kai kuriose 
valstijose žmonės diktatoriškai ver
čiami pirkti sveikatos draudimą, ne
paisant, ar liks jiems pinigėlių mais
tui, butui. Apie 50 milijonų benamių 
gyvena patiltėse, maitinasi sąvarty
nuose. Nuo Antrojo pasaulinio karo 
iki šių dienų karų Amerikos vete
ranai negauna tinkamos priežiūros, 
pagalbos. Milijonai vaikų neskiepyti. 

Vakare TV rodė rekordiškai 
aukštas benzino kainas, skysto šildy
mo kuro kainos aukštesnės. Kodėl? 
Daug senų ir jaunų nepajėgia nusi
pirkti skysto kuro šildymui, storai 
apsirengę, kepures užsimaukšlinę, 
pirštinėtas rankas trina, šalčio garai 
veržiasi iš nosies. EXXXON, naftos 
perdirbimo bendrovė, per metų ket-
virtj gryno pelno turėjo 400 milijardų 
dolerių, bet nė vieno litro vargšų 
šildymui. Valstybės vadovai sumaži
no pašalpas vargšų šildymui. Baisu. 
Kažkas neįtikėtina, kažkas ne taip: 
vieni iš džiaugsmo rankas trina, 
uždirbę milžiniškus pelnus, kiti ran
kas trina norėdami sušilti. 

Nukelta į 8 psl. 

Laiškai, tomaMmėa. 
Rašykite mums ei. pašto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com 

LAURINAITIS - GERIAUSIAS FUTBOLO 
ŽAIDĖJAS 

Šiemet Ohio State University, 
esančio Columbus mieste ir turinčio 
vieną iš geriausių futbolo komandų, 
gynėjas James Laurinaitis laimėjo 
prestižinę JAV universitetų futbolo 
gynėjo premiją, pavadintą Butkaus 
vardu. Gal vyresnieji sporto mėgėjai 
dar prisimena čikagietį Butkų, kurio 
vardu yra pavadinta ši premija. (Gal 
šis Laurinaitis yra kunigo Sauliaus 
Laurinaičio giminaitis ar net artimas 
jo giminė?) Žinau tik, kad jis yra kilęs 
iš Minnesota valstijos, kur ten dar 
gyvena jo tėvas. Kai žurnalistų Lau
rinaitis buvo paklaustas, kodėl jam 
yra svarbus šis jo pagerbimas, buvo 
puiki proga priminti, kad Butkus, 
kaip ir jis, buvo lietuvis. Deja, Lau
rinaitis to nepadarė. Todėl aš spėju, 
kad jam lietuvybė yra nei šilta, nei 
šalta. Iš kitos pusės, pranešėjai visa
da teisingai ištaria jo pavardę: Lau
rinaitis, o ne koks nors Lorinaitis. 

Gal tai yra jo nuopelnas. Taip pat jis 
nesuamerikonino ilgokos savo pa
vardės. Tad gal kartais pas jį dar yra 
likusi lietuviškumo gyslelė? Būtų 
įdomu daugiau sužinoti apie jo šak
nis. Per Ohio State University futbo
lo komandos rungtynes Laurinaičio 
pavardė yra labai dažnai minima, 
ypač jog jis yra tik trečių, o ne pasku
tinių metų studentas, kurie paprastai 
gauna tokius pagerbimus. Yra daug 
vilčių, kad jis pasižymės ir kaip profe
sionalus futbolo žaidėjas. Todėl gal 
api e Jį galėtų parašyti ir mūsų Ed
vardas Sulaitis. Prieš kokius 10 metų 
kunigo Sauliaus Laurinaičio adresas 
buvo: 1460 Dublin Rd., Columbus, 
Ohio 43221, bet abejoju, ar jis ten vis 
dar gyvena. Jis gyveno pas daktarus 
Antaną ir Ireną Jasius, kurie abu yra 
jau mirę. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

PIKAS AR VIRŠŪNĖ 
. 

Esu pastovus Aurelijos Tamo
šiūnaitės „Kaip kalbame" skyrelio 
skaitytojas. Ten randu įdomios infor
macijos, kurią stengiuosi, progai 
pasitaikius, panaudoti. Atsimenu, 
kad ten buvo rašyta ir apie žodį „pa
naudoti". Su įdomumu perskaičiau 
„Kas, kur ir kiek kalba lietuviškai 
JAV" (2007.12.14). Tai akivaizdus 
priminimas per dažnai nesipuikuoti 
ir pasauliui nesiskelbti, kad Ameri
koje turime milijoną lietuvių kilmės 
žmonių. Gal ir turime, bet tik 38,295 
gyventojų apklausoje prisipažino kal
bantys lietuviškai. Dar blogiau, pa
galvojus, kad tik keletas tūkstančių iš 
jų prenumeruoja lietuvišką spaudą. 
Kiek daugiau balsuoja JAV LB rin
kimuose. 

Skiltyje rašoma, kad nuo maž
daug 2004 m. atvykstančiųjų skaičius 
beveik nesikeičia ir siekia apie 
12,000. Akis užkliuvo už sekančio sa
kinio: „Tad atvykstančiųjų pikas 
buvo pasiektas jau po 2000 metų su
rašymo". Pikas? Kas tai? Tuoj pagal
vojau, koks tai galėtų būti angliškas 
žodis su lietuviška galūne. Ūmai sme
genys atraportavo, kad tas angliškas 
žodis yra „peak". Tai jau nusigyveno 
kalbos skyrelio skiltininkė, sau galvo

ju. Reikia reaguoti ir reaguoti grei
čiau už Stasę Semėnienę. Kad gau
čiau daugiau amunicijos, nutariau 
pasitikrinti didžiajame „Lietuvių kal
bos žodyne". Buvau 100 proc. tikras, 
kad ten tokio žodžio nėra. Su numa
tomu pasitenkinimu atsiverčiau de
vintojo tomo reikiamą puslapį ir dėl 
visa ko užmetu akį. Ir ką radau? 
„pikas TrpŽ 1. smaili kalno viršūnė, 
viršukalnė. 2. trumpas, smarkus pa
kilimas darbe, transporto judėjime ir 
t. t. aukščiausias taškas." Tai va, be 
jokio šūvio tapau nuginkluotas vieto
je! „TrpŽ", spėju, reiškia tarptautinį 
žodį. Man aišku, kad čia angliško 
žodžio „peak" blogas sulietuvinimas. 
Sulietuvinant turėtų būti „pykas", o 
ne „pikas"... Gal įdomiausia, kad šis 
tomas buvo išleistas 1972 metais, 
daugelį metų prieš angliškų žodžių 
sulietuvinimo piką Lietuvoje. 

Taigi, pikas yra kažkokia viršū
nė. O ką tas visa žinantis žodynas 
sako apie „viršūnę"? Štai ką: viršūnė 
— viršutinė, aukštutinė dalis, upės 
versmė, aukštupys; potvynio viršūnė; 
teisė, galia valdyti, valdžia, valia; per
galė, laimėjimas, pirmenybė. 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

PADĖKA „ISTORIKUI" ALEKSUI VITKUI 
Surinkti žinias apie praeitį nėra 

lengva, nes tam reikia paskirti daug 
laiko skaitymui. Atrodo, kad Aleksui 
Vitkui žinių netrūksta, nes jis yra pa
rašęs ne vieną straipsnį apie šalis, 
kurios primena skaitytojui užmirštas 
žinias, turėtas jaunystėje. 

Rašinys apie slėpiningą ir pilną 
įvairumų kraštą Indiją buvo pasigė
rėtinas. Ne mažiau smalsumo sukėlė 
rašinys apie brolišką tautą Latviją. 
Žiūrint iš istorinės pusės, „brolių 
tauta" nėra labai broliška, nes 
abiems tautoms atgavus nepriklau
somybę, Latvija norėjo iš Lietuvos 
atimti žemių net iki Klaipėdos, uži

mant ir Palangą. 
Dabar sunku suprasti tuome

tinės Lietuvos Vyriausybės elgesį, 
nusileidžiant Latvijos reikalavi
mams. Ar netinka mums posakis, kad 
„ant palinkusio medžio visos ožkos 
lipa"? Lietuviai, nors yra karingi, 
kartu yra likę nusilenkti „ponams". 

Linkiu Aleksui Vitkui ir toliau 
žavėti „Draugo" dienraščio skaityto
jus naujomis istorinėmis žiniomis, 
kurios laiko tėkmėje išdilo iš atmin
ties. 

Antanas Paužuolis, 
Čikaga, IL 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
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J. Sasnauskas: gerąją naujieną kasmet rašo mūsų ilgesys 

Vienuolis, kunigas ir žinomas pamokslininkas Julius Sasnauskas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 26 d. (ELTA) 
— Kunigas, pranciškonų ordino vie
nuolis Julius Sasnauskas sveikina vi
sus su Sv. Kalėdomis ir sako, jog is
torijos apie Jėzaus gimimą tikrumą 
tvirtina ne faktai ir detalės, o mūsų 
visų kasmetis kalėdinis šurmulys. 

„Kasmet vis pagalvojame, kad 
švęsti reikėtų santūriau, tyliau, bet ir 
vėl mus pagauna Kalėdų banga ir ne
paleidžia. To trokšta gyviausi mūsų 
būties klodai, kasmet mes ilgimės to 
šventimo. Taip mes tvirtiname 
Kristaus gimimo istoriją, ji kasmet 
mums tampa gerąja naujiena, nors ir 
neturime jos užrašytos reportaže", — 
sako J. Sasnauskas. 

Sostinės Sv. Pranciškaus asyžie
čio (Bernardinų) bažnyčioje šnara gy
va prakartėlė — asilas ir trys avys — 
o grindys čia nuklotos šienu. Kūčių 
vakarą, per Bernelių mišias, šventovė 
buvo sausakimša vilniečių. Kalėdų 

vakarą žmonių buvo daug mažiau. 
Cituojame kunigo J. Sasnausko žo
džius iš Kalėdų vakarą Sv. Mišiose 
pasakyto pamokslo. 

Vadinamosiose „Kantičkose" (se
noviniuose giesmynuose) yra kalėdi
nis tekstas: „Kaip gi mums čia neuž
kaisti — gimdo sūnų pana skaisti". 
Neįmanoma neužkaisti per Kalėdas 
nuo viso to, kas vyksta: nuo garsų, 
vaizdų, pasakojimo. Kiekvienąkart jį 
skaitant širdis ima plakti stipriau. 
Rodos, kad pats būtum tą naktį prie 
tų ėdžių stovėjęs, dalyvavęs. 

O juk kas dabar žino? Tai nėra 
reportažas, niekas neužrašė, nesto
vėjo šalia su pieštuku... Nežinome, 
kas ten vyko gimimo naktį iš tikrųjų. 
Turbūt buvo labai tylu, ramu, 
paprasta, nieko ypatingo, viskas labai 
žemiška. O šiandien turime bažny
čios pasakojimą jau iš prisikėlusio 
Jėzaus perspektyvos mums pateiktą 

evangelistų, surašytą, kuris atsirado 
jau Šventajai dvasiai įkvėpus. 

O ta pirmoji gimimo naktis... jei
gu tuomet ir atsivėrė dangus, jeigu ir 
angelai sklandė, jeigu ir skambėjo 
padangėse, tai tik akimirką. Paskui 
vėl viskas grįžo į žemiško gyvenimo 
ribas. 

Ne veltui vėliau Marijai reikėjo 
svarstyti, klausti, tarsi nieko nebūtų 
įvykę, tarsi angelo pranešimo nebūtų 
buvę, reikėjo vėl iš naujo eiti tą tikėji
mo kelią, tarsi iš naujo patvirtinti ti
kėjimo tiesą, jog ant ėdžių, prieš jos 
akis, gulėjęs mažasis vaikelis yra pa
saulio gelbėtojas. 

Ir mes kiekvienais metais tą tiesą 
tvirtiname visokiais būdais. Gerai, 
kad ji mūsų nepaleidžia, gerai, kad ji 
įtraukia mus. 

Norim nenorim, tą atsakymą 
turime duoti, norim nenorim, turime 
dar kartą žadinti savo tikėjimą tuo 
įvykiu, kuris kitados buvo, net jeigu 
mes jo ir neturime aprašyto reporta
že, perduoto su visais faktais ir deta
lėmis, bet reikšmingo šiandien, šian
dien tampančio ta gerąja naujiena, 
kurios niekas niekada negalės užgož
ti. 

Pranciškus Asyžietis pirmasis 
panoro padaryti gyvą prakartėlę, at
vedė į Kalėdų nakties mišias jautį, 
asilą ir aveles. Jam labai rūpėjo ap
čiuopiamybė. Per tuos vaizdus jis šlo
vino Dievo paprastumą, nusižemi
nimą Kristaus gimimo naktį. Jam la
bai svarbu buvo parodyti, kad ta isto
rija apie Kristaus gimimą yra tikra, 
jis savo paties tikėjimą norėjo išreikš
ti tos istorijos tikrumu. 

Mes per Kalėdas darome tą patį, 
mums tai be galo reikalinga. Ir gerai, 
kad kiekvienais metais negalime pa
sislėpti. Nors jau ir atrodo, kad švęsti 
reikėtų paprasčiau, santūriau, tyliau, 
ramiau. Bet ir vėl mus pagauna 

Kalėdų banga ir nepaleidžia. 
Jei įjungi kritišką protą, gal daug 

kas atrodo banalu, neypatinga — tos 
giesmės paprastutės... Bet iš kitos pu
sės, kiek tose giesmėse, tame šventi
me užkoduota mūsų ilgesio, tikėjimo, 
noro, kad Dievas būtų mūsų gyveni
mo dalis, pasitikėjimo pasakojimu, 
įvykiu, kitados įvykusiu, džiaugsmo. 

Tad leiskime sau kaisti nuo tos 
žinios „apie sūnų gimdančią skaisčią 
paną", nuo gerosios naujienos, kad 
Dievas tapo žmogumi, pasirinko kū
ną ir kraują. 

Ši žinia niekada nepaliks mūsų 
abejingų, žinant, kad tas, kuriam 
paklūsta visata, kuris sukūrė žmogų, 
amžinasis visagalis, priėmė tą trapų, 
laikiną kūną, įžengė į mūsų istoriją, 
mūsų laiką ir nepasitraukė iš ten. 
Mūsų gyvenimai neišbaidė, nepriver
tė jo kur kitur ieškotis palankumo. 

Būkite pasveikinti, broliai ir se
serys, su ta be galo brangia švente ir 
žinia, su visu tuo, ką Kalėdos mums 
atneša, ką sužadina mumyse. 

Kai klebonas šventino prakar
tėlę, atrodė, kad ir tos avys, ir asilas 
viską supranta, galvą kraipo, klauso
si, žiūri. Negalime be to tikėjimo, be 
tos žinios išsiversti. Pirmiausiai ją ra
šo mūsų ilgesys, ir mes įgauname 
patvirtinimą, kad tas ilgesys yra tik
ras, kad į jį buvo atsiliepta, kad Die
vas patenkino, atsakė į tai, ko patys 
gyviausi mūsų būties sluoksniai troš
ko ir ilgėjosi per amžius. 

Džiaugsmo jums ir palaimos, viso 
to, kas kasmet ateina. Stiprinkim, 
guoskim, raminkim, džiuginkim vie
ni kitus, tapkime ta Kalėdų džiaugs
mo dalimi patys, neškime gerąją žinią 
visais įmanomais būdais, kad Kris
taus šviesa darytųsi vis apčiuopia-
mesnė mūsų gyvenimuose ir pasauly
je. 

Ryškiausi šios kadenci jos Seimo nar ia i 
Atkelta iš 1 psl. 
ir kiekvieno Seimo nario darbą. Pa
radoksalu, bet valdžios partijų ats
tovų vietos plenarinių posėdžių salė
je dažniausiai būna tuščios. Užtat 
valdžios partijų atstovai kone visu 
šimtu procentų dalyvauja tada, kai 
vyksta jiems ar jų rėmėjų interesams 
svarbūs balsavimai. Tai daryti juos 
verčia baimė, kad opozicija neat
mestų jų stumiamų projektų ir patai
sų. 

Mažiausiai keitėsi ir stabiliausiai 
posėdžius lankė Tėvynės sąjungos 
atstovai. Konservatoriai dalyvavo 
85,37 proc. visų posėdžių. Tuo tarpu 
valdžios koalicijos atstovai užsiima 
kitais, „reikšmingesniais" darbais. 
Vieni jų susitikinėja su oficialiais ir 
šešėliniais lobistais, kiti tiesiog ke
liauja, taip maloniai leisdami kaden
ciją. 

Ypač komandiruotes mėgsta val
džios partijų komitetų vadovai. Žino
ma, vykti į komandiruotes juos įpa
reigoja užimamas postas, antra ver
tus, ar tikrai pareigos "Verčia keliauti 
į Tunisą, Egiptą, Turkiją? 

Ko gero, valdžios atstovai pamė
go šiuos kraštus turistiniais sumeti
mais, o ne dėl indėlio į vidaus ir tarp
tautinę politiką. Kas trukdo geriau 
dirbti konservatoriams Egidijui Va-
reikiui ir Emanueliui Zingeriui? 

Ogi juos paviliojo Azijos, Afrikos, 
Amerikos ir Vakarų Europos magija. 
Negali jie be kelionių. Kas antra sa
vaitė šių parlamentarų Lietuvoje ne
būna. Juos sutikti gali tai viename, 

tai kitame pasaulio krašte. Bet pa
kalbinti apie keliones jie iškart su
pyksta. Suprask, jie kelionėse juk 
dirba, ne pramogauja. Frakcijos var
du teisės aktų projektus teikė vienin
teliai socialdemokratai, bent jau taip 
galima spręsti iš parlamento duo
menų bazės. Jie savo frakcijos vardu 
įregistravo 17 teisės aktų projektų. 
Vertinant parlamentarus, pateiku
sius daugiausia projektų, akivaizdu, 
kad nepralenkiamas lyderis čia yra 
socialdemokratas Algirdas Sysas, pa
teikęs net 696 projektus. Tiesa, dalį 
jų teikti įpareigoja jo užimamas Sei
mo Socialinių reikalų ir darbo komi
teto pirmininko postas. 

Iš paprastų parlamentarų „be 
antpečių" daugiausiai projektų pa
rengė socialdemokratas Edvardas 
Žakaris (390) ir konservatorius J. 
Razma (361). Čia svarbu pabrėžti, 
kad negalia, pasirodo, nėra kliūtis 
dirbti, mat šiauliškis E. Žakaris yra 
neregys. 

Šiek tiek netikėta, kad didžiau
siais demagogais ir Seimo restorano 
liūtais vadinami kai kurie politikai, 
pasirodo, parengia ir įregistruoja ga
na daug teisės aktų projektų ir patai
sų. 

Čia paminėtini liberaldemok-
ratai Egidijus Klumbys, Julius Ve
selka, pilietininkas Algimantas Ma
tulevičius, liberalai Eligijus Masiulis 
ir Gintaras Šileikis. Nežinia, ką Sei
me veikia socialliberalai, — jų atsto
vai parengė ir įregistravo mažiausiai 
dokumentų. Štai Alvydas Ramanaus

kas per trejus kadencijos metus „iš
stenėjo" viso labo devynis, o Antanas 
Valionis — tik 28. Pastarasis politi
kas ypač blankus. Kuo jis užsiima 
Seime — visiška paslaptis. Net ir ne
bebūdamas ministru, jis praktiškai 
nevaikšto į plenarinius Seimo posė
džius ir nedalyvauja balsavimuose. 

Didžiausi oratoriai yra Tėvynės 
sąjungos frakcijos atstovai, kalbėję 
net 4,750 kartų. Tai trečdalis visų 
parlamentarų pasisakymų. Buvimu 

valdžioje besimėgaujantys socialde
mokratai nė iš tolo negali prilygti 
dešiniesiems savo oponentams: so
cialdemokratai kalbėjo 2,400 kartų. 

Užtat vertinant pavienius dema
gogijos virtuozus pirmauja kitų frak
cijų atstovai. E. Klumbys ir J. Veselka 
iš esmės „atkalbėjo" už visą savo 
frakciją. Abu jie pasisakė kone po 
tūkstantį kartų, kitaip sakant, kiek
viename plenariniame posėdyje ma
žiausiai po tris kartus. 

Prezidento V. Adamkaus 
sveikinimas užsienio 
Atkelta iš 1 psl. 
anksčiau ją palikusieji tautiečiai bei 
jų vaikai. 

Todėl nuoširdžiai prašau: kad ir 
kaip toli nuo tėvynės šiandien esate, 
galvokite apie sugrįžimą. 

Saugokite lietuvybę ir perduo
kite ją savo vaikams. Kad ir kaip būtų 
sunku, atsiminkite: Lietuva - ne tik 
Jūsų tėvų ir senelių gimtinė, ne tik 
gimtosios kalbos ir savų tradicijų 
kraštas. 

Lietuva - tai Jūsų dvasinės pil
natvės šalis, kurioje visada būsite la
biausiai laukiami, labiausiai reikalin
gi ir brangūs. 

Nuoširdžiai linkiu, kad visus, vi
suose pasaulio kampeliuose šiandien 
esančius lietuvius sietų šis tikėjimas 
ir pasitikėjimas. Kad vieni kitiems 
dažniau būtume tokie, kokie esame šį 

vakarą: šiltesni, atlaidesni, artimes
ni. 

Šio tikėjimo šviesoje nuoširdžiai 
sveikinu visus Jus, brangūs tautie
čiai, kad ir kur šiandien būtumėte. 

v 

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų. 

Prezidento žmona Alma 
Adamkienė: 

Nuoširdžiai sveikinu su šventė
mis visas lietuvių šeimas - vaikus, jų 
mamytes, tėvelius ir artimuosius. 

Linkiu, kad Jūsų namai būtų jau
kūs ir šilti, kad juose gyventų meilė ir 
dvasinis artumas. 

Nuoširdžiai sveikinu visus, ma
žus ir didelius - sveiki sulaukę Šven
tų Kalėdų. 
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Pasaulio naujienos 
(RemTamte-AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Pavojingi Irano ir Rusijos ryšiai 

Už Bušero miesto sienų — atominė elektrinė. 

Londonas , gruodžio 26 d. 
(Alfa.lt) Kai Rusija paskelbė 
pradėjusi gabenti mažai prisodrintą 
urano kurą civiliniam branduoliniam 
reaktoriui, kurį padeda Iranui statyti 
Bušere, George W. Bush mėgino pasi
naudoti šia naujiena, kur i Irano 
branduolines ambicijas sutramdyti 
mėginančiai tarptautinei bendruo
menei buvo nuviliantis sprendimas. 
„Jeigu iraniečiai perka šį rusišką ura
ną civilinei jėgainei, jiems nėra jokio 
poreikio išmokti jį sodrinti", - sakė 
JAV prezidentas gruodžio 17-ąją. 

Teoriškai tai yra tiesa, rašo žur
nalas „The Economist". Tačiau Ira
nas nenori vadovautis tokia logika. 
Po ilgų atidėliojimų siųsdama kurą į 
Iraną Rusija susilpnins Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos pastangas 
sutramdyti Iraną. 

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad tvirtina, kad Iranas nenu
trauks kuro gamybos. 

Tai yra galvosūkis. Irano inži
nieriai Arake jau stato 40 MW „tyri
mų" reaktorių, kuris atrodo pernelyg 
didelis tyrimams ir per mažas elek
tros gamybai. Jis puikiai tinka pluto

niui (dar vienam bombų ingredien-
tui) gaminti. 

Jei Iranas ir toliau yra toks pat 
užsispyręs, kodėl jis pakeitė toną dėl 
Bušero? 2005-aisiais Rusija aiškino, 
kad iraniečiams nebus parduodamas 
joks kuras, jei nebus aišku dėl jų tik
rųjų ketinimų. Tačiau inspektoriai 
dėl to turi daug klausimų. 

Tuo metu susilaikymas dėl Bu
šero reaktoriaus buvo viena iš Ru
sijos turimų poveikio priemonių Ira
no branduolinių ambicijų ginče, kuris 
dabar yra pralaimimas. Panašiai ir G. 
W. Bush pasiūlymas surengti preven
cinius smūgius prieš Irano branduo
linius objektus atrodo kur kas ma
žiau pagrįstas po to, kai buvo prista
tytas JAV žvalgybos tarnybų pareng
tas Nacionalinis žvalgybos įvertini
mas, padaręs išvadą, kad Iranas yra 
suspendavęs kai kuriuos savo bran
duolinių ginklų programos elementus 
dar 2003-aisiais. Izraelis ir kai kurios 
Europos valstybės baiminasi, kad ši 
programa galėjo būti neseniai pratęs
ta. Jų ir Amerikos pareigūnai nuro
do, kad Iranas bent jau tęsia savo 
urano sodrinimą. 

Vadovai ragina siekti taikos 
Atkelta iš 1 psl. 
Betliejuje, kuri gimė Kristus, homili
ją-

„Visi tie, kuriuos Dievas, istori
jos Viešpats, surinko čia, turi sugebė
ti rasti šioje žemėje gyvenimą, orumą 
ir saugumą", — sakė jis, kreipdama
sis į tūkstančius krikščionių iš viso 
pasaulio. Homiliją jis sakė savo gim
tąja arabų kalba. 

Mišiose dalyvavo palestiniečių 
prezidentas Mahmud Abbas, kuris 
praėjusį mėnesį buvo konferencijoje 
JAV Annapolis mieste, kur su Izrae
lio premjeru Ehud Olmert oficialiai 
atnaujino taikos procesą. 

Katalikiškuose Filipinuose kar
dinolas Gaudencio Rosales ragino vy
riausybę panaikinti tą neteisybę, ku
rią kenčia milijonai neturtingųjų. 

„Mūsų malda ir prašymas, kaip 
krikščioniška malda už viltį ir taiką, 
yra už tai, kad mūsų krikščioniškos 
šalies ekonomikoje ir įstatymuose ne
turtingiesiems būtų skiriama dau
giau dėmesio", — sakė jis. 

Indijos Kašmyre musulmonai 
drauge su keliais šimtais krikščionių 
dalyvavo mišiose ir meldėsi už tai, 
kad į šį neramų regioną grįžtų taika. 

Tūkstančiai žmonių už taiką 
meldėsi ir Indijos šiaurės rytuose, 
kur vyksta sukilimas ir kur gyvena 
daug krikščionių. 

Kaimyniniame Bangladeše krikš
čionys meldėsi už ciklono aukas, ku
rių yra mažiausiai 3,300. 

Londone pasaulio Anglikonų 
Bažnyčios galva, Canterbury arkivys
kupas Rowan Williams per savo ka
lėdinį pamokslą smerkė „žmogaus 
godumą" ir sakė, kad jis gali sugriau
ti trapią Žemės gamtinę pusiausvyrą. 

„Kai keliame grėsmę dalykų pu
siausvyrai, rizikuojame ne tik savo 
materialiu išgyvenimu, bet ir, dar 
svarbiau, rizikuojame savo dvasiniu 
jautrumu", — sakė jis. 

Karalienė Elizabeth II per Ka
lėdas kreipdamasi į Jungt inės Kara
lystės ir Tautų Sandraugos šalių gy
ventojus, sakė: „Visi didieji pasaulio 
religiniai mokymai primygtinai skel
bia žinią, kad kiekvienas tur i rūpintis 
silpnaisiais. Kiekvienas mūsų taip 
pat gali padėti skirdami truputį laiko, 
talento ar turto ir dalydamiesi atsa
komybe už tų, kurie jaučiasi palikti 
nuošalyje, gerove", — pridūrė kara
lienė. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI trečia

dienį apgailestavo dėl to, kad krikš
čionys visame pasaulyje yra „kalina
mi, kankinami" ir neturi tikėjimo 
laisvės. „Neretai šiandien iš įvairių 
pasaulio kraštų mus pasiekia žinios 
apie persekiojamus, kalinamus, kan
kinamus misionierius, kunigus, vys
kupus, vienuolius, vienuoles, tikin
čiuosius pasauliečius", — sakė jis, 
kreipdamasis į maldininkus, susi
r inkusius į Sv. Petro aikštę Viešpa
ties Angelo maldai. Pasak pontifiko, 
krikščionių kankiniai turi unikalią 
savybę — visuotinę meilę Dievui ir 
žmonijai, „įskaitant ju persekioto
jus" . 

KIJEVAS 
Ukra inos prezidentas Viktor 

Juščenko trečiadienį vyriausybės po
sėdyje oficialiai pristatė antrąja di
džiausios opozicinės Regionų partijos 
sąraše įrašytą Raiša Bohatyreva kaip 
naują šalies Nacionalinio saugumo ir 
gynybos tarybos sekretorę, išsklaidy
damas neaiškumą, kuris nuo šios sa
vaitės pradžios tęsėsi dėl naujo jo ko
mandos nario. V Juščenko oponento, 
buvusio premjero, o dabar parlamen
to opozicijos vadovo Viktor Januko-
vič bendražygė iki šiol nekomentavo, 
a r j i sutinka pereiti į kitą politinę sto
vyklą. 

J A V 

S A N FRANCISCO 
Iš narvo pasprukęs tigras Kalėdų 

dieną vieną California zoologijos sodą 
pavertė siaubo filmo veiksmo vieta. 
Po susidūrimo su plėšrūnu vienas 
žmogus žuvo, du buvo išgabenti į li
goninę — jų būklė kritiška. Tigro pa
telė, vardu Tatjana, pabėgo iš narvo 
San Francisco zoologijos sode. Visos 
aukos — Kalėdų dieną pasigrožėti 
gyvūnais atėję lankytojai. Zoologijos 
sodo darbuotojai ir policijos pareigū
nai aiškinasi, kaip gyvūnas galėjo pa
bėgti — kol kas tai didžiausia mįslė. 
Pranešama, kad tigrė nušauta. 

A TLANTIC 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos rinkimų komisija trečia

dienį įregistravo komunistų vadovą 
Genadij Ziuganov kandidatu į šalies 
prezidentus. Centrinė rinkimų komi
sija savo posėdyje priėmė nutarimą 
įregistruoti G. Ziuganov, kurį iškėlė 
Rusijos Federacijos komunistų parti
ja (RFKP), kandidatu į valstybės va
dovo postą. Prieš prasidedant balsa
vimui dėl G. Ziuganov įregistravimo 
CRK narys, turintis patariamąjį bal
są „Vieningosios Rusijos" atstovas 
Sergej Kostenko paklausė RFKP va
dovo: „Ar jūs užginčysite rinkimų re
zultatus, nepriklausomai nuo to, ko
kie bus rinkimų rezultatai?" „Aš — 
už tai, kad rinkimai būtų sąžiningi, 
kad juose vyktų rinkimų kova", — 
pareiškė jis atsakydamas. 

AZIJA 

KABULAS 
Kabulo sprendimas išsiųsti iš ša

lies britą ir airį, dirbančius Europos 
Sąjungai (ES) bei Jungtinėms Tau
toms (JT) ir apkaltintus dėl valstybės 
saugumui esą keliamos grėsmės, tre
čiadienį išprovokavo Afganistano ir 
svarbių jo partnerių diplomatinį gin
čą. Ginčas prasidėjo tokiu metu, kai 
Afganistano prezidentas Hamid Kar-
zai lankosi kaimyniniame Pakistane. 
Vienas vyriausybės pareigūnas sakė, 
kad ES misijos vadovo pareigas ei
nantis Michael Semple ir JT aukšto 
rango pareigūnas Marvin Patterson 
surengė neteisėtą susitikimą su Ta-
libano nariais, todėl iki ketvirtadie
nio turi išvykti iš šalies. Vakarų dip
lomatai Kabule sutartinai tvirtina, 
kad šis ginčas yra tik nesusipratimas. 

DŽAKARTA 
Indonezijos sostinėje Džakartoje 

nuo paukščių gripo mirė 24 metų in-
donezietė, trečiadienį pranešė Svei
katos apsaugos ministerija, nuo šios 
ligos mirusių šalies gyventojų skaičių 
padidindama iki 94. „Moteris mirė 
ankstyvą Kalėdų dienos rytą", — sa
kė Muhammad Nadhirin iš ministe
rijos paukščių gripo informacijos cen
tro. Šiai moteriai paukščių gripo 
simptomai pasireiškė gruodžio 14 
dieną, o gruodžio 19-ąją ji buvo pa
guldyta į ligoninę. 

1-800-775-SEND 
www.atIanticexpfesscofpxom 

• 

Ocea 

• * * < 

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
ėktuvu i visas pasaulio šalis. mm~*> 

<« • AirFrelght 
m Automobiliu, pirkimas bei 

siurtimas \ visas pasaulio satis. 

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smhll Packaaes TruckttKĮ^s 
Smulkiu s jnurug santimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, BaHamsijoje bei U*raro(c 

8801 78th Ave Bridgeview, lt 60455 UI. 1 708-599-9680 
Fax. 1 703-599-9682 Tel. I 800'77S-7363 

http://Alfa.lt
http://www.atIanticexpfesscofpxom
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Kun. Jonas Petrauskas, MIC ir Danutė Miner, prie altorėlio Bronė Viš-
niauskas. 

Sukaktuvinis minėjimas 
Gardner, MA apylinkėje 

Lietuvių klubas rugsėjo mėnesį 
atšventė 81 metų sukaktį su pietumis 
ir muzika. Bronė Višniauskienė, Vy
čių klubo kultūros pirmininkė, pa
ruošė Šiluvos altorėlį ir surengė 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje prieš 
399 metus paminėjimą. Kun. Jonas 
Petrauskas MIC, gimęs ir augęs 
mūsų mieste, priėmė ir laimino do
vanas, " kurias nešė: Mary Dagelis 
Riley - seniausia klubo narė — duo
ną, Aida Vaitiekus, klubo pradininkės 

duktė, — lietuvišką sūrį, Danutė Mi
ner su lietuvišku kostiumu nešė 
pintinę vaisių, Jackie Doherty, Vyčių 
narė, nešė medų, jauna lietuvaitė 
nešė laukų gėles. Dalyvavo Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Jakubauskas. Bill Višniauskas papa
sakojo klubo istoriją ir apie Maruos 
apsireiškimą Šiluvoje bei apie ruoši
mąsi 400 metų jubiliejui 2008 metais. 

Bill Višniauskas 

Šiluvos istorija (III dalis) 
1786 m. rugsėjo 10 d. pašventin

ta nauja mūrinė katalikų bažnyčia -
dabartinė Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bazilika. Ją konsekravo Že
maičių sufraganu tapęs Tadas Juo
zapas Bukota. Marijos Gimimo dieną 
aikštėje priešais bažnyčią vainikuo
tas nuo seno malonėmis garsėjęs 
Marijos su Kūdikiu paveikslas. Vysk. 
Steponas Giedraitis ta proga rašy
tame laiške džiugiai ragino: Salutate 
Mariam, quae multum laboravit in 
vobis (Sveikinkite Mariją, kuri tiek 
daug yra jums padariusi). Tikintieji, 
rodos, noriai atsiliepė į šį vyskupo 
paraginimą. Maldininkų, plūstančių į 
atlaidus, nesustabdydavo jokios oku
pantų valdžios. 

Carinės Rusijos valdžia draudė 
maldininkų procesijas į Šiluvą, ku
nigams neleisdavo ten keliauti be 
specialaus leidimo. Tačiau nepaisant 
to, dalyvaujant keliasdešimt tūks
tančių maldininkų, 1886 m. iškilmin
gai atšvęstas Marijos paveikslo vai
nikavimo šimtmetis. Caro valdžia bu
vo sumaniusi Šiluvos miestelio aikš
tėje priešais bažnyčią pastatyti cerk
vę, bet klebonas suskubo nupirkti 
aikštę. Joje pastatė Dievo Motinos 
statulą. Spaudos draudimo metais 
Šiluva buvo tarsi lietuviškų knygų 
platinimo centras, iš kurio įvairiausi 
leidiniai patekdavo į tolimiausius 
Lietuvos pakraščius. Caro valdinin
kai per atlaidus gaudydavo ir knyg
nešius, ir net maldininkus, kurie 
naudodavosi uždraustomis maldak
nygėmis. 

Ypač Šiluvos atlaidai buvo popu
liarinami Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Kaune netgi įsikūrė komitetas mal
dininkų kelionėms organizuoti. Buvo 
leidžiamos knygelės, bukletai apie 
Šiluvą. Sovietų valdymo metais aikš
tėje prieš bažnyčią vietoje Marijos 
statulos buvo pastatytas paminklas 

„Už Tarybų valdžią žuvusiems šilu-
viškiams". Nors sovietų valdžia mal
dininkams visaip trukdydavo daly
vauti atlaiduose - uždarydavo kelius, 
1979 m. net paskelbė kiaulių marą -
maldininkai, ypač Eucharistijos bi
čiuliai, rengdavo procesijas į Šiluvą. 
Ne vienas iš maldingų kelionių į Šilu
vą organizatorių nukentėjo nuo sovi
etų valdžios - buvo tardomi, teisiami 
ar net nubaudžiami įkalinimu ar 
tremtimi. Nepaisant persekiojimų, 
Šiluva išliko Bažnyčios dvasinės 
stiprybės centras. 

Šiluvos atlaidų tradicija toliau 
tęsiama Lietuvai atkūrus Nepriklau
somybę. 1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvoje 
kardinolas Vincentas Sladkevičius ir 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis paau
kojo Lietuvą Švč. Mergelei Marijai. 
Čia saugomas ir paaukojimo aktas. 
1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė 
popiežius Jonas Paulius II. Šventasis 
Tėvas meldėsi Šiluvos Dievo Motinos 
Apsireiškimo koplyčioje, dalyvavo 
Dievo žodžio liturgijoje Švč. M. Ma
rijos Gimimo bazilikoje. Popiežius, 
tarsi atkartodamas Dievo Motinos 
per apsireiškimą piemenėliams per
duotą žinią, sakė, kad Marija visą sa
vo gyvenimą kreipė į Kristų. Tai 
daryti ji kviečia ir mus: „Darykite, ką 
tik jis jums lieps" (Jn 2, 5). „Kanoje 
išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį pa
verstų vynu. Padėk lietuvių tautai 
skausmingą praeities patirtį paversti 
džiugia ateitimi", - meldė Šventasis 
Tėvas Šiluvoje. 2003 m. per Šilinių 
atlaidus Šventojo Tėvo apsilankymo 
dešimtmečio proga arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius pašventino Jono 
Pauliaus II namus. 

Pagal Kauno arkivyskupijos 
šaltinius parengė 

- •"" ., . N. Šmerauskas 

Kalėdinė dovana Jubiliejinei Šiluvai 
Pagrindinės Jubiliejaus iškilmės yyks 2008 m. rugsėjo 6-15 dienomis 

Dievo Motinos apsireiškimo vietoje Šiluvos šventovėje, Raseinių rajone. 
Rugsėjo 15 diena (pirmadienis) yra skirta ypatingai maldai ir šventimui su 
lietuviais, gyvenančiais išeivijoje ir Lietuvos etninėse žemėse. Kviečiame 
atvykti, Lietuvos žemėje drauge džiugiai švęsti šį didį Jubiliejų ir su pade-

v 

ka garbinti Šiluvos Marijos Sūnų. 
Šiuo Kalėdų metu nepamirškime savo kalėdinės dovanos Šiluvai. 400 

metų Jubiliejaus proga aukos siunčiamos per Lietuvių katalikų reli
ginę šalpą (Lithuanian Catholic Religious Aid) adresu: 64-25 Perry 
Avenue, Maspeth, NY 11378-2441 (nurodant „Šiluvos šventovei"). Taip 
pat auką galima pervesti Kauno arkivyskupijos kurijai (Šiluvos šven
tovei), sąskaitos nr. LT27 7044 0600 0316 3655, AB SEB Vilniaus bankas, 
SWIFT: CBVI LT 2X, Vilnius, Lithuania. 

Nuoširdžiai ačiū visiems aukojantiems. Jūsų dovana padės atlikti 
šiuos svarbius pasiruošimo Jubiliejui darbus: Šiluvos bazilikos bei Apsi
reiškimo koplyčios remontą; Sakralinės erdvės aikštėje sutvarkymą; Pi
ligrimų kelio ruošimą, automobilių aikštelių ir tualetų įrengimą; Infor
macijos centro ir Šiluvos muziejaus statybą; Jubiliejinių leidinių spaus
dinimą ir kita. Prikelkime laisvos Lietuvos dvasines vertybes ir šventoves, 
nuo seno branginamas daug iškentusios lietuvio širdies. Perduokime tai 
ateinančioms kartoms. Jūsų maldos bei aukų dėka piligriminė Lietuvos 
Šiluva tebūnie patraukli, o Šiluvos Marijos kvietimas šlovinti Kristų te
taps garsus visame pasaulyje. 

Džiaugsmingos Kristaus Gimimo šventės! 

Palaimingų Jubiliejinių 2008-ųjų Viešpaties Metų! 

KAIP DANGUJE, TAIP IR ANT ŽEMĖS? 
Atkelta iš 5 psl. 
Joe Kennedy, kuris aprūpina, 

šąlančius vargšus skystu šildymo 
kuru, praneša: „Dovana nuo žmonių 
iš Venesuelos, Chavez dovana Ameri
kos vargšams." Turtuoliai, naftos 
prekeiviai pyksta —jų pelnui kenkia, 
Venesuelos žmonės pelnus mažina. 
Politikai iš gėdos erzinasi, Venesuela, 
tokia maža ir neturtinga, užjaučia 
šąlančius amerikiečius. Kažkas ne 
taip. Kodėl? 

* * * 
Ir mūsų mylimoje Lietuvoje pa

našūs vaizdai: turtuoliai pasipuošę 
šypsosi, geria brangiausius gėrimus, 
važinėja prabangiausiais automobi
liais, tarnų apžiūrimi kaip danguje, 
per akimirką virtę milijardieriais, 
apsirūpinę ir šeimas aprūpinę šim
tams metų. O visai neseniai keikė ka

pitalizmą ir kapitalistus, visus žmo
nių, žmonijos išnaudotojus. Ar ne 
keista? 

Tik tie vargšai, nukentėję nuo 
komunizmo, suluošinti, palaužti, ga
lo su galu nesuvesdami, gyvena šal
dami, alkani. Nėra pinigėlių šildy
mui, aprangai, vaistams, dar kiti iš 
sąvartynų sau vakarienę ruoš šventų 
Kalėdų išvakarėse šventoms Kū-
čioms. Kaip danguje, taip ir ant že
mės? Ne visai. 

Užbaigiant norisi pastebėti, kad 
galingos ir turtingos Amerikos skur-
duolius pastebėjo maža neturtinga 
Venesuela, o mūsų mažą, silpną ir ne
turtingą Lietuvą pastebėjo turtuoliai 
ir išnaudotojai, užpildami mus gy
vulių srutomis, kitomis atliekomis. 
Jie teršia ir nepataisomai naikina 
smulkius prekeivius ir žudo Lietuvą 
mums po akimis. Venesuela, kur esi? 

Kas išrado Kalėdų eglutę? 
Kalėdų eglutės puošimo paprotys 

į Lietuvą atklydo iš Vokietijos. Vo
kiečiai savo eglutes puošia nuo vidur
amžių. 

Šis paprotys Lietuvoje ėmė plisti 
nuo 1908 metų per dvarus, mokyklas 
ir bažnyčias. 

Ypač po Pirmojo pasaulinio karo 
Kalėdų proga eglučių puošimas plito 
per mokyklas. Tai vyko greičiau tarp 
miestiečių, negu kaimuose. Šalia pa
puoštos kalėdinės eglutės atsirado ir 
gerasis Kalėdų Senelis. 

Eugenius Gerulis 

ĮVAIRUS 

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

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

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

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

* Šeima ieško nebrangiai išsinuomoti bu
tą pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-7473. 
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Lietuvoje pasirodė albumas „Ju
zefą Ceičytė. Keturi kampai" (sudary
tojas Audrius Musteikis, dailininkas 
Jokūbas Jacovskis, išleido Helmuto 
Sabasevičiaus leidykla ,,Kr antai", 
2007 m.) Siūlome ištraukas iš albu
mo. Redakcija 

Dievo šalis 

Kalėdos, 
Velykos, 
Sekminės. 
Laukai, 
miškai... O pasauli, 
koks tu didelis - neaprėpiu. 

Tai tavo ir mano tėviškė. 

Nardėm abi kaip seserys 
po pavasarį užlietas pievas, 
žolės mus glostė, 
purienos žiūrėjo į mus ir į 

mėlyną dangų. 

Kur mūsų tėviškėlė, 
gražioji lydekėle? 

Juzefą Čeičytė 

Rašau ne todėl, kad norėčiau ką 
nors nustebinti. Panašių gyvenimų 
tūkstančiai. Apie Tėvynę, Tėviškę, 
Žemę dar ne viskas pasakyta. Ne
sukurti žodžiai (aš jų irgi nesukur-
siu). Laikas negailestingai trina iš 
atminties Dievo šalį. Ji tampa vizija.'.. 

Gimiau pačiame Lietuvos pa
kraštyje, prie Latvijos sienos, šalia 
vieškelio Juodupė-Aknysta, po Jaučio 
ženklu, saulėtą gegužės rytą. Sako, 
žydėjo alyvos. Metrikuose įrašyta 
1922 m. gegužės 19 d., bet gimiau 
kokia savaite anksčiau. Krikštatėviai 
„kalti" - sumaišė. Krikštijo Onuškio 
bažnyčioje. 

Kraštas - tarp miškų, upelių, ba
lų. Pavasariais ir liūčių metu pievas 
užliedavo upė Juodoji ir saulės ato
kaitoje ten plaukdavo neršti žuvys. 
Buvo pilna vėžių, pempių, gandrų, 
varnėnų ir visokio šnabždesio, šla
mėjimo, čirškimo, čiulbėjimo... Prie 
mažojo upelio, gale sodo, prie pirties 
atskrisdavo juodasis gandras (lizdą 

turėjo miške). Be galo paslaptingas 
paukštis, keliantis nerimą ir liūdesį. 

Kai dabar pasakoju - netiki, šyp
sosi, bet aš vijausi lydeką vandenyje 
ir į pirštus įkibo vėžių. Palangėje 
ganėsi stirnos, o vilkai užpuldavo 
kaimo bandas. Iš po kojų pabėgdavo 
kurapka su vaikais. Inkiluose perėjo 
varnėnai, ant stogo klegėjo gandrai. 
Viskas darnu - Žemė, Žmogus, gam
ta. Viskas, ko žmogui reikia - maža ir 
paprasta. Atrodė, kad taip bus visa
da... Tokio kaimo, koks buvo Alek
nos, dabar jau nebėra. 

Kai kūrėsi Nepriklausoma Lie
tuva, mes turėjom pasilikti Latvijoje. 
Iš vyresniųjų žinau, kad mano sene
liai su vaikais atkeldavo ženklus 
(kryžiokus) už savo rėžių. Kaimynai 
- irgi. Taip siena atsitraukė geru kilo
metru. Atkėlinėjo ženklus tris kar
tus, kol vieną rytą atvažiavo valdžia 
ir galutinai patvirtino Lietuvos-
Latvijos sieną. Pastatė sargybą, 
įsteigė Aknystos pereinamąjį punktą. 
Taip mes likome Lietuvoje, žemė
lapyje pažymėtu mažyčiu įsilenkimu į 
Latvijos pusę. O Mikėnų sodyba, 
kurioje augo skulptorius Juozas, 
keramikas Jonas, menotyrininkė Ak
vilė, atiteko Latvijai (anot tėvelio, jie 
trečiąją naktį patingėjo atsikelti ir 
kryžiokus nunešti už savo lauko). 
Mikėnus pažinojau iš mažens. Kai jie 
grįždavo iš Kauno ar „užsienių", daž
nai punktas būdavo uždarytas ir jie 
turėdavo nakvoti pas mus. 

Lietuva jau buvo išskirstyta į 
vienkiemius, o mano kaimą Aleknas 
dar gaubė didžiuliai medžiai, tvoros, 
sklandė kepamos duonos kvapas. 
Kaimynas prie kaimyno. Žmonės 
išrinko tėtę važiuoti į Kauną, pas 
žemės ūkio ministrą Joną Aleksą, 
prašyti, kad paspartintų išdalinimą į 
vienkiemius. Kaimo žemės buvo 
susipynusios su valdišku mišku (ser
vitutais), ne kiekvienas matininkas 
sugebėjo atpainioti. Tėtei dar ne
grįžus iš Kauno, kaime jau apsi
gyveno du matininkai. 

Mes, kaimo vaikai, susėdę prie 
,,ulyčios" tvorų, kojas parietę po 
savim, laukdavome pavakariais iš 
Juodupės fabriko dviračiu grįžtančio 
darbininko Kazio, kuris pradardėda-
vo pro mus, sukeldamas baimę, 
nuostabą, nepatirtą širdies virpulį. 
Greit pamatysim ir „araplaną", ir 
kaimo žmonės sakys, kad čia skrenda 
Mikėnų Jonas, o mes jam mojuosim 
rankom, kol išnyks ten, už miško, 
dangaus mėlynėje. Neužilgo virš 
galvų praplauks pilkas „cepelinas", o 
vyresnieji šnekės, kad tas ir tas jau 
turįs radiją - tokį daiktą, kur girdėti 
iš viso pasaulio. 

Kaime - sujudimas. Vieni išsike
lia į vienkiemius, kiti lieka vietoje. 
Renkasi vakare kaimynai aptarti 
savo rūpesčių. Valdžia leido nusi
kirsti statybai tinkamus medžius. 
Tėtė padarė „keturkampį be vienos 
kraštinės". Tai „miera". Jei ketur
kampis įlenda, apglėbia medžio lie
menį - kirsti negalima, medis lieka 
valdžiai. Jei neapglėbia, galima. Miš
ke biržės greit užaugo avietėmis, o 
ant kalniukų ėmė šviesti naujos tro
bos. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | j Širdies ir kraujagyslių 

JONAS V.PRUNSK1S, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGARMD 
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 
EJk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

ligos 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

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

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

)oliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260, 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1«m-SS5-9S0a 

ĄbVOKATI> D £ M O ^ ^ 

www.LapkusLaw.com 
Wlltow Springs, IL 
TeL70S-$39-lį$6 

NELEGALŲ VAIKAI AMERIKOJE 
Birutė atbėgo į JAV iš Meksikos 

be jokių vizų. Pasiekus Čikagą, kitą 
dieną jai gimė vaikas. Kuo daugiau 
lietuvių, tuo smagiau, bet kokia nau
jagimio teisinė situacija? 

Naujagimis yra JAV pilietis. JAV 
nekreips dėmesio į Birutės nelegalų 
imigracinį statusą ir, jei reikia, su
teiks finansinę paramą. Tą patį pa
darys Illinois valstija bei Čikagos 
miestas. Kai naujagimiui sueis 21-
eri, jis galės kreiptis į JAV imigracijos 
tarnybą gauti Birutei, tėvui, broliams 
ir seserims „žaliąją kortelę". 

JAV yra viena iš nedaugelio šalių, 
automatiškai suteikiančių pilietybę 
visiems čia gimusiems, neatsižvel
giant į tėvų imigracinį statusą ir gy
venamą vietą. Palyginti, Anglija, 
Australija, Airija ar Lietuva - visos 
reikalauja, kad naujagimio tėvai būtų 
tos šalies nuolatiniai gyventojai. 

JAV dosnumas grįstas konstitu
cijos 14-ąja pataisa: „Visi asmenys, 
gimę arba natūralizuoti Jungtinėse 
Valstijose ir atsiduodantys jų (JAV) 
jurisdikcijai, yra Jungtinių Valstijų 
piliečiai". Kongresas priėmė šią pa
taisą tuoj po JAV Pilietinio karo. Tuo 
metu JAV nevykdė jokios imigracinės 
politikos - laivai plukdė imigrantus Į 
Ellis saloje įrengtą priėmimo punktą, 
ir imigracinė tarnyba priimdavo 
visus, išskyrus sergančius baisiomis 
užkrečiamomis ligomis. Tad pataisos 
tikslas buvo užtikrinti pilietines tei
ses buvusių vergų vaikams, ne imi
grantams. 

Mūsų laikais įstatymas tapo 
palankus Birutei. Ar tai tęsis ir to
liau - sunku pasakyti. Keturiolikto
sios pataisos tekstas nėra viena
reikšmiškas. Frazė „atsiduodantys 
JAV jurisdikcijai" gali būti interpre
tuojama kaip „neatsiduodantys kitų 
valstybių jurisdikcijai." Ir jei Birutė 
atsiduoda Lietuvos jurisdikcijai, išei
tų, kad jos naujagimis nebūtų JAV pi
lietis. Tokią interpretaciją remia pa

taisos svarstymo 1866 m. stenogra
mos. Tada ne vienas senatorius pasi
sakė, jog, aišku, JAV piliečiais netaps 
užsieniečių, turistų ar kitų šalių 
diplomatų vaikai. 

Laikui bėgant, įstatymų inter
pretavimas kinta. Svarbiausias „tei
singos" interpretacijos šaltinis yra 
JAV Aukščiausiasis Teismas. 1898 m. 
teismas paskelbė „U.S. v. Wong Ark 
Can" bylos nuosprendį, paaiškinda
mas, kad visi naujagimiai, neatsižvel
giant į tėvų statusą, yra JAV piliečiai. 
XXI amžiuje, JAV stiprėjant antiimi-
gracinėms nuotaikoms, įmanoma, 
kad Aukščiausiąjį Teismą pasieks 
nauja su šiuo klausimu susijusi byla, 
ir konstitucinė pataisa bus išaiškinta 
kitaip. 

Tačiau dabar visi JAV naujagi
miai yra JAV piliečiai. Kai kurių šal
tinių teigimu, nelegalai kasmet JAV 
pagimdo apie 350,000 vaikų. Toks 
naujagimis nesuteikia savo tėvams 
jokių imigracinių privilegijų (tai galės 
įvykti tik po 21 metų). Prieš keletą 
metų čia gimęs naujagimis veikdavo 
imigracines tarnybas agresyviai ne
persekioti ir nedeportuoti tėvų. Ta
čiau šiuo metu deportacijos vyksta 
kasdien, nemažai vaikų-piliečių tam
pa „foster care" klientais. 

PASLAUGOS 
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ASMENYBIŲ ŠVYTĖJIMAS SUVAINIŠKYJE 
Žaliaskarių miškų glėbyje rymo 

tolimasis Suvainiškis. Rašytiniai šal
tiniai liudija, kad šiame krašte švie
tėjiškas idėjas skleidė net vyskupas, 
rašytojas, istorikas, kultūrininkas, 
lietuvių tautos ugdytojas ir blaivybės 
puoselėtojas Motiejus Valančius. 

Toliau sklaidau dokumentus, 
knygas, kurios išleistos Lietuvoje ir 
užsienyje, gilinuosi į praeitį, ieškau 
unikalios informacijos apie Suvainiš
kio kraštą. Pavyksta... 

1863 m. sukilime dalyvavę net 
trys kunigai Mackevičiai, du Antanai 
ir Adomas. Suvainiškio filialistas ku
nigas Antanas Mackevičius gimė apie 
1835 metus. Jį vyskupas Motiejus Va
lančius atkėlė į Suvainiškį 1861 m., 
įpareigodamas parapijiečius organi
zuoti naujos bažnyčios pastatymui. 
1861 m. vasario 18 d. laiške Suvai
niškio parapijiečiams vyskupas Mo
tiejus Valančius išgyrė kunigą Anta
ną Mackevičių. Laiške rašė: „Bet ką 
jis būtų padaręs be prisidėjimo jūsų? 
Tikrą nieką. Jūs tai sudėjot pinigus 
su prakaitu savo uždirbtus, jūs akme
nis vežėt, jūs plytas deginot, jūs dar-
bavotės, todėl esate naujais fundato
riais. Vaikai jūsų ir anūkai teirausis, 
kokie tai jo melystos, kokie didžiūnai 
išgalėjo bažnyčią pastatyti? O seno
liai atsakys: 'Mūsų geri ponai apsu
kui Suvainiškės gyvenantys ir mes 
patys tą bažnytėlę ant garbės Dievo 
pastatėm'..." 

Nuo 1898 metų švietėjiškas idė
jas Suvainiškio krašte skleidė ir kuni
gas, slaptųjų mokyklų organizato
rius, knygnešys Karolis Perekšlis. 
Kaip teigia istoriniai šaltiniai, Karo
lis Perekšlis niekada neatsisakydavo 
talkinti klebonui Jonui Katelei mo
kant vaikus lietuviško rašto. 

Laikas nestovėjo vietoje, o švie
tėjiškos idėjos skverbėsi vis giliau ir 
giliau... 1907 m. Suvainiškyje įkurta 
pirmoji pradinė mokykla, o pirmasis 
mokytojas buvo iš Suvalkijos kilęs 
Kazimieras Stebulis. Jis nelengvu 
Lietuvai laikmečiu vaikus mokė lie
tuvių kalbos. 

Tai tik keli akcentai apie asme
nybes iš senų, senų istorijos pusla
pių. Apie žmones ir jų veiklą Suvai
niškio krašte, kurie puoselėjo lietuvy
bę, tikėjimą, krašto kultūrą, istoriją, 
būtų galima rašyti labai daug, bet 
beprotiškai greitai sukasi laiko ka
ruselė, tad iš praeities sugrįžtame į 
dabartį. Ir praeityje ir šiandien pras
mingus darbus, gyvenimus kuria as
menybės. 

Atverčiu Suvainiškio pagrindinės 
mokyklos istorijos puslapius. 2007 
metų pavasarį ši mokykla šventė 100 
metų jubiliejaus sukaktį. Gal entuzi
astingasis, jau trečią dešimtmetį čia 
dirbantis direktorius Valdis Vaičėnas, 
sunkiai besuskaičiuotų kiek čia orga
nizuota viktorinų, dalykinių popie
čių, meno dienų, tėvų savaičių ir kito
kių renginių. Jau tradicinės tapo Ka
lėdų, Motinos dienos šventės, Ka
ziuko mugė, kurių su didžiausiu ne
kantrumu laukia viso miestelio bend
ruomenės nariai. O kas besuskaičiuos 
kiek keliauta po Lietuvą. Džiugu, kad 
apie Suvainiškio pagrindinę mokyklą 
tik geru žodžiu prisimena buvę auk
lėtiniai, o buvę mokytojai didžiuojasi 
jų veiklos tąsa šiandien ir pačius gra
žiausius palinkėjimus skiria dirban
tiesiems. Sklaidau Suvainiškio pag
rindinės mokyklos „Svečių knygos" 
puslapius. Kaip įdomu! Čia įrašai bu-

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas (.viduryje) ir svečias kun. Vytas 
Memenąs (antras iš dešinės) iš Joliet JAV prie Suvainiškio pagrindinės 
mokyklos. 

Karolio Vaičėno nuotr. 

vusių moksleivių ir jau garbaus am
žiaus sulaukusių pedagogų. 

Prieš pusę šimtmečio senojoje 
mokykloje dirbusi mokytoja Danutė 
Gaškaitė rašo: „Važiavau ieškoti jau
nystės prisiminimų, o radau 
nuostabią mokyklą." Kitas 1975 -
1985 metais dirbusios mokytoja ir 
direktore Vandos Leščiovos įrašas liu
dija: „Ko palinkėti šios šventės pro
ga? Jau pats gyvenimas yra linkėji
mas." Gerbiama mokytoja Vitalija Ja-
kučionienė džiaugiasi, kad sutiko 
daug nuostabių žmonių, kurių nieka
da nepamiršianti. Buvusi mano auk
lėtoja Regina Baltušienė nestokoja 
humoro jausmo ir norėtų atvykti į 
200 metų jubiliejų... Gerbiama Geno
vaitė Samulėnienė, dirbusi Suvai
niškio septynmetėje mokykloje 1952 
- 1957 metais rašo: „Žaviuosi kolek
tyvo kūrybiškumu, sumanumu. Lai
mingi mokiniai, kurie mokosi šioje 
mokykloje, tik gaila, kad jų tiek ne
daug beliko." Šilti, atviri žodžiai, tai 
ir yra pats nuoširdžiausias įvertini
mas dirbantiesiems. Tai tik keletas 
įrašų iš minėtosios „Svečių knygos". 
Visų išsakytos mintys brangios, bran
džios ir labai šiltos. 

Toliau sklaidau istorinius šalti
nius apie Suvainiškio Šv. Apaštalo Jo
kūbo bažnyčią. Gyva dabartis. Džiau
giasi suvainiškėnai, kad atgimė baž
nyčia. Džiugu, kad vyresnės kartos 
giedotojų gretas papildė gražus atža
lynas, kurį subūrė buvusi biblio
tekininkė Bronė Šapranauskienė, o 
giedotojams vadovauja Rokiškio mu
zikos mokyklos mokytoja Virginija 
Paurienė. Veiklaus parapijos klebono 
Virginijaus Šimukėno dėka į toli
miausią rajono kampelį šv. Mišių 
aukoti atvyksta dvasininkai iš įvairių 
Lietuvos kampelių. 

2007-ųjų vasarą neeilinio įvy
kio sulaukė suvainiškėnai. Čia lankė
si vyskupas Jonas Kauneckas. Apie 
vyskupo Motiejaus Valančiaus ryšį su 
Suvainiškio kraštu liudija ir vyskupo 
J. Kaunecko įrašas Suvainiškio Šv. 

Apaštalo Jokūbo bažnyčios „Svečių 
knygoje". Jis rašo: „Suvai-niškio 
parapiją taip išgyrė Didysis Va
lančius, meldžiu Dievą, kad atgimtų 
Jūsų protėvių gyvas tikėjimas". Ne
eiliniu reiškiniu Suvainiškyje tapo ir 
kartu su vyskupu J. Kaunecku kle
bono Vyto Memeno iš Joliet miesto 
Sv. Antano bažnyčios (JAV) apsilan
kymas. Jis rūpinasi labdaringa veik
la. 

Toliau sklaidau minėtosios kny
gos puslapius. Šiluma ir nuoširdumu 
dvelkia ir kiti įrašai. Mokyklos ben
druomenės vardu direktorius Valdis 
Vaičėnas, bažnyčios „Svečių knygoje" 
išreiškė vilties kupinas mintis mo
kyklos bendruomenės vardu: „ ...šis 
mūsų kampelis niekada nebus už
mirštas, kol jame gyvens ir švies žmo
nės, kol bus gyvas tikėjimas, viešpa
taus pagarba ir susiklausymas, sve
tingumas ir dėmesys čia atvykstan

tiems, ir čia gyvenantiems." Darbš
čiais ir paprastais Suvainiškio krašto 
žmonėmis džiaugiasi ir bendruo
menės narys Raimundas Nagelė, at
gimstančią bažnyčią įvardijęs vartais 
į plačiąją Europą". Juodupės Svč. 
Aušros Vartų Dievo Motinos baž
nyčios kunigas Saulius Keras, vykda
mas į Suvainiškį aukoti šv. Mišių per 
Šv. Jokūbo atlaidus, pastebėjo, kad 
sutiko žmonių, kurių akyse spindėjo 
„Evangelinę dvasios vargdienių dva
sia". 

Minėtais įrašais mokyklos ir baž
nyčios svečių knygos nesibaigia. Toli
miausiame rajono kampelyje gyveni
mas alsuoja, čia atvyksta vis kiti ir 
kiti svečiai, o svečių knygos papildo
mos vis naujais įrašais. 

2007- ųjų vasaros pabaigoje, šiuo 
metu tame krašte gyvenantys ir kaž
kada gyvenę aplinkinių kaimų žmo
nės susirinko į liūdna gaida per
smelktą paminklinių žymenų Suvai
niškio apylinkėse 1944 - 1947 metais 
žuvusiems partizanams atidengimo 
ceremonialą. Pažymint šį skaudų is
torinį įvykį, jautėsi bendras ir bran
dus bažnyčios ir mokyklos veiklos de
rinys. Po šv. Mišių vyko paminklinių 
žymenų šventinimas, liejosi moks
leivių eilės, svečiai ir vietos gyvento
jai dalinosi prisiminimais, aidėjo Ro
kiškio tremtinių choro atliekamos 
dainos, vėliau kultūros namuose vy
ko minėjimas. 

Tai tik keletas šviesių, įdomių ir 
skaudžių akcentų iš Suvainiškio 
krašto praeities ir dabarties gyveni
mo. Šviesą ne tik Suvainiškio krašto 
žmonėms skleidžia dviejų parapijų 
jungtinis leidinys „Liepsnelė". Jos 
spinduliai pasiekia Ameriką, Angliją, 
Airiją. 

Vakarėja... Tamsos spinduliai ap
gaubia Suvainiškio krašto žemę, bet 
čia ne tamsu. Šviesos spindulius 
skleidžia apšviesta Suvainiškio Sv. 
Apaštalo Jokūbo bažnyčia. Sparčiai 
sukasi laikrodžio rodyklė. Aušta. 
Ankstų rytą į jaukią ir erdvią mokyk
lą skuba moksleiviai. Nepaprastas as
menybių švytėjimas Suvainiškyje... 

Reda Kiselytė 
Rokiškio „Romuvos" 

gimnazijos bibliotekos vedėja 

Mūsų dienraščio skaitytoja Izabelė Stončienė daro nuostabius dar
belius iŠ lietuviškų šiaudų. Jos sukurti papuošalai lietuviškai eglutei -
originalūs, gražūs. 

Nuotraukoje: I. StonČIenės sukurtas eglutės žaisliukas. 



DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis 11 

Ir pakvimpa visi namai... 
Keptas paukštis an t kalėdinio ir 

naujametinio stalo — viena iš popu
liariausių tradicijų. Ir jeigu jūsų kuli
nariniai gabumai nėra labai išlavinti, 
verta pasistengti, nes Kalėdų stalas 
be apskrudusio sparnuočio praranda 
pusę žavesio. Taigi — žąsis, antis, ka
lakutas ar višta? Ką pasirinksite 
šiemet? 

Romos imperijos 
gelbėtojos 

Žąsų istorinė praeitis išties įdomi 
ir garbinga. Kaip žinia, šie paukščiai 
išgelbėjo Romą, be to, jie išmokė 
žmogų rašyti, padovanoję jam savo 
plunksnas. Žąsys buvo garbinamos 
Egipte, Senovės Graikijoje ir Siaurės 
Amerikoje. Ypač ši sparnuotį pamėgo 
anglai. Ir dabar Didžiojoje Britanijoje 
išlikusios tradicijos dar toli iki Ka
lėdų rengti šventes, tarsi žąsų valgy
mo treniruotes. Pirmoji tokia šventė 
— tai šv. Mykolo diena, švenčiama 
rugsėjo 29 dieną. Tuomet auginamos 
žąsys dar grakščios ir nenusipenėju
sios, o jų mėsytė liesa. Sparčiai tukti 
žąsys pradeda lapkričio pabaigoje, kai 
persikrausto j ankštą žiemos būstą, o 
žolytę jų racione pakeičia grūdai. 

Iš viso žąsys penimos ne mažiau 
kaip 20 savaičių, po to netenka galvų, 
yra nupešamos ir pakabinamos gerai 
vėdinamose patalpose, kur laikomos 
3-4 paras. Tuomet jų mėsytė tampa 
itin švelni. Namines žąsis paprastai 
„komandiruoja" į mūsų virtuves, kai 
joms būna 6-8 mėnesiai ir jos sveria 
7-13 lb (3-6 kg). 

Ruošdamiesi žąsiena vaišinti 
savo svečius, turėtumėte atsiminti, 
kad žąsų kaulai gerokai sunkesni nei 
ančių bei vištų, todėl kiekvieno svečio 
porcijai numatykite po 1,32 lb (600 g) 
žalios žąsienos. Pirkdami žąsį rin
kitės vidutinio dydžio paukštį su kuo 
šviesesne oda. Tokia žąsis pati jau
niausia. 

Žąsis — gana riebus paukštis, 
todėl ji ruošiama ilgiau nei kita 
paukštiena (išskyrus kalakutą) ir 
aukštesnėje temperatūroje (apie 374 
F). Geriausia kepti visą paukštį or
kaitėje. Kepant reikės nuolat laistyti. 
Tam rekomenduojamas raudonojo 
vyno, apelsinų sulčių ir džiovintų 
slyvų nuoviro mišinys. Žąsis bus iške
pusi, kai pradūrus pačią storiausią 
vietą, iš ten ištekės skaidrios sultys. 

Paprastai skaičiuojama, kad kiek
vienas 1,10 lb (0,5 kg) kepa 15 min. 
Taigi kepimo laiką galite apskaičiuoti 
pagal turimo paukščio svorį. 

Burnoje t irpstant i s 
„bjaurusis anč iukas" 

Daugeliui vyresnio amžiaus 
skaitytojų, išgirdus žodį „antis", pir
moji kylanti asociacija yra „antis su 
obuoliais". Populiariausias šis recep
tas buvo bene aštuntajame dešimt
metyje, kai jokia r imtesnė šventė 
daugelyje namų neapsieidavo be 
obuoliais kimštos ant ies . Tačiau 
dabar, kai parduotuvių lentynose gali 
rasti net „dangiškų migdolų", obuo
lius galima pakeisti citrusiniais vai
siais, slyvomis, svarainiais, kr iau
šėmis. Na, o neišraiškingą antienos 
skonį subtilesnį gali padaryti mairū
nas, rozmarinas, raudonėlis bei kiti 
prieskoniai. 

Kuo antis mažesnė, o oda švieses
nė, tuo paukštis jaunesnis, ir mėsa 
minkštesnė. Tačiau „labiau pagyve
nusios" anties skonis įdomesnis, be 
to, ir pačios mėsos yra daugiau. 
Pirkdami antį vaišėms, žinokite, kad 
vidutinio, t.y. 4.4 lb (2 kg) svorio 
paukščio vos pakaks keturiems valgy
tojams, nes tokioje antyje daugiau 
kaulų ir riebalų nei mėsos. Kepant 
antieną, ypatingą vaidmenį vaidina 
įdaras: jis suteikia pagrindinį skonį ir 
padidina porcijas. Anties įdarui labai 
tinka džiovintų abrikosų bei vyšnių, 
apelsinų žievelių, duonos trupinių ir 
kiaušinių mišinys. Tuomet nereikia 
jokių prieskonių, išskyrus kelis ža
liųjų pipirų žirnelius. 

Prieš kepant antį gal ima pa
ruošti taip, kad odelė būtų traški. 
Tam ją reikia gerai nuplikyti nemažu 
kiekiu verdančio vandens. Oda tur i 
pabalti ir įsitempti. Tuomet antį rei
kia nusausinti ir iš išorės bei vidaus 
įtrinti druska bei sausu baltuoju 
vynu. Taip paruoštą paukš t į per 
naktį laikykite šaldytuve ant grotelių 
ir neuždengtą, kad džiūtų. Pr ieš 
kepant anties oda subadoma šakute 
ir įtrinamą imbiero milteliais. Tada 
kepant besilydantys riebalai tekės 
per skylutes, o mėsa prisigers nuos
tabaus imbierinio kvapo. 

Vidutinė antis kepa apie 1 
valandą (30-40 min. 2,2 lb a rba 1 kg). 

Žąsis su obuol ia is ir gra ik in ia i s 
r iešutais 

1 žąsis, 
10-12 obuolių, 
0,6 lb (250 g) graikinių riešutų, 
truputis druskos, 
pipirų. 

Paruoštą žąsį gerai išplaukite, 
įtrinkite druska, pipirais ir laikykite 
per naktį vėsioje vietoje. Graikinius 
riešutus nuplikykite karš tu vandeniu 
ir palaikę keletą minučių nulupkite 
odelę. Obuolius supjaustykite ket
virčiais arba per pusę ir ka r tu su rie
šutais sudėkite į žąsį. Žąsį užsiūkite, 
siūlu suriškite kojas ir sparnus. Į 
skardą įpilkite vandens, įdėkite žąsį, 
likusius obuolius ir kepkite apie 3 
vai. Nuolat palaistykite nuo kepimo 
atsiradusiais riebalais. Po 1,5 vai. nu-
kirpkite siūlus, kuriais surišti spar
nai ir kojos, ir kepkite toliau. Žąsį 

patiekite karštą su keptais obuoliais 
ir riešutais. Papuoškite porais, pet
ražolėmis, spanguolėmis. 

Kepta žąsis su ryžiais ir 
džiovintomis slyvoms 

1 žąsis (8,8 lb arba 4 kg), 
druskos, 
pipirų, 
kmynų marinavimui, 
21,16 oz (600 g) apvirtų ryžių, 
7 oz (200 g) džiovintų slyvų (be 

kauliukų). 
Nuvalytą žąsį gerai išplaukite, 

išimkite vidurius, įtrinkite priesko
niais ir marinuokite 12 vai. Tuomet 
apvirkite ryžius, nuplaukite džiovin
tas slyvas ir, juos sumaišę, šia mase 
prikimškite žąsį. Suvyniokite ją į foli
ją ir kepkite orkaitėje maždaug 3 vai. 
Likus 1 vai. iki kepimo pabaigos, foli
ją nuvyniokite, kad žąsis gražiai 
apskrustų. Kepdami būtinai laisty
kite žąsį riebalais, kuriuose ji kepa. 

S u alumi kepta žąsis 

1 žąsis, 
4-5 obuoliai, 
3 riekės juodos duonos, 
1 didelis svogūnas, 
pusė stiklinės lazdynų riešutų, 
truputis džiovintų čiobrelių, 
1 butelis (16,9 oz arba 0,5 l) 

šviesaus alaus, 
druskos, pipirų, 
2 morkos, 
svogūnas arba poras. 
Paruoštą žąsį pabarstykite drus

ka, pipirais, čiobreliais, įtrinkite ir 
palaikykite per naktį. Obuolius ir 
duoną supjaustykite kubeliais, sus
mulkinkite svogūnus, suberkite rie
šutus, įdėkite druskos, pipirų, čiobre
lių ir išmaišykite. Įdaru prikimškite 
žąsį, užsiūkite. Skardoje išdėliokite 
supjaustytą morką bei svogūnus, 
įdėkite žąsį krūtine žemyn ir į skardą 
įpilkite pusę butelio alaus. Kepkite 
palaistydami kepimo sultimis apie 
1,5 vai., po to žąsį apverskite, su
pilkite likusį alų ir dar kepkite 1,5 
vai. nuolat palaistydami. Kad žąsies 
oda gražiai apkeptų, prieš baigiant 
kepti galima dar pabarstyti druska. 
Iš kepimo metu susidariusių sulčių, 

jas perkošus, įpylus grietinėlės ir 
vandenyje ištirpinto krakmolo bei 
užvirinus galima pagaminti skanų 
padažą. 

Kepta įdaryta antis 

1 antis (40 lb arba 1,8 kg), 
2 morkos, 
1 maža saliero šaknis, 
1 svogūnas, 
3-4 salierų lapkočiai, 
1 obuolys, 
džiovintų čiobrelių, 
raudonėlių, 
kmynų, 
druskos, 
pipirų, 
aliejaus, 
morka, 
poras arba svogūnas kepimui, 
3,5 oz (100 g) baltojo vyno, 
7 oz (200 g) vandens, 
5 šaukštai sojų padažo. 
Paruoštą antį įtrinkite priesko 

niais ir palaikykite 2-3 vai. Morkas, 
salierą, obuolį, svogūną sutarkuokite 
mažais šiaudeliais, susmulkinkite 
saliero lapkočius, įberkite kmynų, 
druskos, pipirų, dėkite į keptuvę ir 
trumpai apkepkite. Atvėsusi įdarą 
sudėkite į anti ir užsiūkite. I skarda 
sudėkite susmulkintą morką, porą, 
įdėkite antį krūtine žemyn, Įpilkite 
vyno, vandens, sojų padažo mišinį ir 
kepkite nuolat laistydami 2-2,5 vai. 
Įpusėjus kepti, antį apverskite. 

Straipsnis sutrumpintas 

Rima Marcinkevičienė 
„Savaitė" 

Išeivijos dailininkų 
dėmesiui! 

Spalio 20 d. sukako 50 metų, kai buvo atidaryta Čiurlionio galer i 
ja Jaunimo centre. Ta proga Čiurlionio galerija, padedant mece
natei Magdalenai Birutei Stankūnei-Stankūnienei, organizuoja 
jubi l ie j inę paroda-konkursą. Parodos atidarymas Įvyks 2008 m. 
vasario 22 d., penktadienį, 730 vai. v. Čiurlionio galeri joje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuvių kilmės išeivijos da i 
l ininkai, dirbantys bet kokia technika. Konkursui pri imami darbai 
(vienas autorius gali pateikti 2 darbus) padaryti po 2000 metų. 

Darbus iki 2008 m. sausio 15 d. siųsti: Konkursui, Čiurlionis Art 
Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Kitoje darbo pusėje ant prisegto lapo prašome nurodyti auto
riaus vardą, pavardę, atlikimo techniką ir trumpą dailininko gyve
nimo aprašymą. Siunčiant keramikos ar stiklo darbus, lapą įdėti į 
siuntinį. Duomenys reikalingi būsimam jubiliejinės parodos kata
logui . Darbai dailininkams bus grąžinami. 

Dailininkai bus premijuojami: Dvi I premijos po 500 dol., dvi II 
premijos po 300 dol. ir dvi II premijos po 200 dol. Bus išleistas šios 
parodos katalogas. 

Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768 (Laima Apanavičienė). EI. paš
tas: laimaa@hotmail.com 

mailto:laimaa@hotmail.com
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• A . a. Petras Lukoševičius, PhD, 
buvęs aktyvus Kanados ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas, ilgus 
metus gyvenęs Montrealyje, po ilgos 
ligos mirė 2007 m. gruodžio mėn. 20 
d.Toronte. 2006 m. mirė velionio žmo
na Irena. Liūdesyje liko dvi dukros -
Rasa Kurienė ir Ina Sungailienė ir jų 
vyrai bei vaikai: Tomas, Vaiva, Daina, 
Darius, Matas ir Nerija Toronte, sese
rys su šeimomis: Eugenija Juodienė 
Montrealyje, Monika Povilaitienė To
ronte ir Karolina Kubilienė Čikagoje, 
mirusio brolio Jono ir Juozo šeimos, 
pusseserės ir pusbroliai bei kiti gimi
nės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. Po 
atsisveikinimo gruodžio mėn. 27 d., 
velionis gruodžio 28 d. bus palydėtas į 
amžino poilsio vietą Sv. Jono kapinėse 
Mississauga, Ontario. 

•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 
vadovaus Pal. Jurgio Matulaičio Jau
nimo pastoracijos grupelė kartu su 
tėvu Antanu Saulaičių, SJ ir jaunais 
savanoriais. Tel. pasiteiravimui: 630-
243-1070. 

•Gruodžio 30 d., sekmadieni, 
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. Jus 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 asmeninis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. Savo 
atvykimu paremsite lietuviškas orga
nizacijas. 

•2008 m. sausio 18 d., penktadie
nį, 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago vyks Gerlikų šeimos 
trijų kartų menininkų parodos atidary
mas „Kartos". Parodoje matysite nai
viojo meno atstovės Petronėlės Ger-
likienės ir jos sūnaus Pranciškaus 
Gerliko tapybos darbus bei anūkės 
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos 
atidaryme dalyvaus P Gerlikas, J. 
Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

•2008 m. vasario 10 d. 12:30 vai. 
p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti
mo koncertas. Koncertą rengia Lie
tuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė". 

IŠARTIIRTOIJ* 

•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. 

PLC kviečia kartu sutikti 
Naujus Metus, gruodžio 31 d. 8 vai.v. 
Didžiojoje salėje, vietas užsisakyti 

raštinėje tel. 630-257-8787. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Kostas Stankus, gyvenantis Homer Glen, IL, taip pat atsiuntė 50 dol. 
auką „Draugui" paremti. Dėkojame Jums. 

Lydia T. Ringus iš Lemont, IL, sveikindama su šventomis Kalėdomis, 
paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Anna N. Vardys, gyvenanti Lemont, IL, paaukojo „Draugui" dosnią 100 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą. 

Aleksandras ir Dalia Špokas, gyvenantys Broomfield, CO, atsiuntė 
„Draugui" 50 dol. auką su Šūkiu „Tegyvuoja 'Draugas'". Esame labai dėkingi 
už Jūsų paramą. 

Julia Schumacher, gyvenanti Longmont, CO, taip pat paaukojo 50 dol. 
„Draugo" leidybai paremti. Nuoširdžiai ačiū. 

Nuotraukoje: susitikimo dalyviai. Dinos Kopilevič nuotr. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULAS 
NIUJORKE AMBASADORIUS JONAS PASLAUSKAS 
DALYVAVO TAUTOS FONDO KALĖDŲ RENGINYJE 
Lietuvos Respublikos generalinis Tautos fondo valdybos pir-

konsulas Niujorke ambasadorius Jo- mininkė dr. Giedrė Kumpikaitė papa-
nas Paslauskas gruodžio 20 dieną da- šakojo apie nuveiktus darbus, padė-
lyvavo Tautos fondo valdybos šventi- kojo darbuotojams, rėmėjams, drau-
niame Kalėdų renginyje. Susitikimas 
vyko istoriniame Lietuvių susivieniji
mo pastate, esančiame šalia Niujorko 
garsios Madison Sąuare Garden are
nos. 

Ambasadorius Paslauskas kalbė
jo apie lietuvių visuomeninių organi
zacijų JAV veiklą, svarbą ir perspek
tyvas. Jis ypatingai akcentavo bū
tinybę saugoti istorinj paveldą - lie
tuvių bažnyčias, mokyklas, visuome
ninių organizacijų pastatus ir paža
dėjo visomis išgalėmis remti Šias pas
tangas. 

gams ir kvietė aktyviau dalyvauti 
fondo veikloje, pritraukti jaunus 
žmones. 

Tautos fondo tarybos pirmi
ninkas Algis Vedeckas pasveikino su
sirinkusius svečius, kvietė neuž
miršti ilgos ir gražios Tautos fondo 
istorijos ir toliau puoselėti lietuvybę 
JAV 

Susitikimo dalyviai dovanų gavo 
leidinį apie Tautos fondo veiklą 1943-
2002 metais. 

LR generalinio konsulato 
Niujorke inf. 

Čikagos kultūros centre lietuvių 
menininkės darbai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas Čikagoje maloniai visus 
kviečia į lietuvių dailininkės Petronė
lės Gerlikienės (1905-1979) parodos 
atidarymą, kuris vyks 2008 m. sausio 
11 dieną, penktadienį, nuo 6 vai. v. iki 
8 vai. v. Čikagos kultūros centre. Pa
rodą, kuri Čikagos kultūros centre 
bus eksponuojama nuo 2008 m. sau
sio 12 d. iki balandžio 6 dienos, ren
gia Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas Čikagoje kartu su Čiurlio
nio meno galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų departamentu. 

Petronėlė Gerlikienė yra viena 
ryškiausių lietuvių liaudies savamok
slių menininkių. Jos originali ir au
tentiška kūryba yra savitas ir įdomus 
XX a. antrosios pusės lietuvių primi
tyvaus meno paveldas. Į lietuvių liau
dies dailę Petronėlė Gerlikienė atėjo 
jau sulaukusi garbaus amžiaus. Jos 
talentas atsiskleidė staiga, netikėtai 
ir labai spontaniškai. Per trumpą sa
vo kūrybos laikotarpį, kuris apima 
vos šešerius metus (1972-1978), ji iš
siuvinėjo vienuolika didelio formato 
kilimų bei nutapė apie šešiasdešimt 
paveikslų tuo ryškiai praturtindama 
šiuolaikinę lietuvių liaudies tapybą. 
P Gerlikienės siuvinėti kilimai, ku
riuose pavaizduoti Lietuvos žmonės, 
Lietuvos gamta, dainų šventės, yra 
unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same pasaulyje. 

Savo kūriniuose Petronėlė Gerli
kienė taip pat vaizduoja darbą, šven
tes bei pasakų motyvus. Menotyri
ninkė Marija Kuodienė rašo kad, gyvi 
ir nuotaikingi, kupini dvasinės rim
ties, monumentalaus h* apibendrinto 
vaizdo, deformuotos plastikos, spal
vingi ir dekoratyvus jos kūriniai išsyk 
patraukė liaudies meno tyrinėtojų, 
dailininkų dėmesį. Petronėlė Gerli-

Petronėlė Gerlikienė „Klevas". Siu
vinėjimas, dažymas, aplikacija. 1977 
m. Lietuvos dailės muziejaus nuo
savybė. Šis kilimas bus eksponuoja
mas Čikagos kultūros centre. 

kienė yra gimusi Čikagoje, tačiau dar 
būdama vaikas su tėvais grįžo į Lie
tuvą ir gyveno čia visą likusį laiką. 
Jos meno darbai saugomi Lietuvos 
muziejuose, nemaža dalis jos kūrinių 
yra šeimos nuosavybė. 

Petronėlės Gerlikienės išsiu
vinėtų kilimų parodos. atidarymas 
vyks Čikagos kultūros centre 2008 m. 
sausio 11 dieną, penktadienį, 6 val.v. 
(adresas: 78 East Washington Street, 
Chicago, IL 60602, telefonas pasitei
ravimui 312-744-6630). Įėjimas ne
mokamas. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija 


