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Audra pareikalavo gyvybių 

Po audros 

Berlynas, sausio 19 d. (AFP/-
BNS) — Siaurės Europos valstybių 
gelbėjimo tarnybos penktadienį mė
gino įvertinti žalą, kurią padarė išva
karėse praūžę uraganiniai vėjai, aš
tuoniese šalyse nusinešę mažiausiai 
40 gyvybių, sukėlę chaosą ir palikę 
didelius sugriovimus. 

Nuo Atlanto vandenyno atūžę 
vėjai, kurių greitis kai kur siekė 216 
km per valandą, nusiaubė Didžiąją 
Britaniją, Siaurės Prancūziją, Nyder
landus, Vokietiją, Daniją, Lenkiją, 
Belgiją, Čekiją ir pasiekė Rusiją. 

Per įvairius incidentus, kurie 
įvyko dėl smarkaus vėjo ir lietaus, 
Didžiojoje Britanijoje žuvo 12 žmo
nių. Vokietijoje stichijos šėlsmas pa
reikalavo mažiausiai 11 gyvybių. Ny
derlanduose žuvo šeši, Lenkijoje — 
keturi , Čekijoje — trys žmonės. 
Prancūzijoje vėjo aukomis tapo du 
žmonės. Dar du žmonės žuvo Bel

gijoje. Tarp aukų yra vaikų, kurie žu
vo eismo nelaimėse arba juos užgriu
vus nuolaužoms. 

Uraganiniai vėjai plėšė namų 
stogus, rovė medžius ir elektros stul-
pus. Šimtai tūkstančių šeimų Euro
poje liko be elektros. 

Dėl vėtros sutrikus elektros tie
kimui, vartotojams Europos Sąjun
goje nutrūko naftos tiekimas naf
totiekio „Družba" atšaka, kertančia 
Ukrainos teritoriją, nes teko sustab
dyti pumpavimo stotį. 

Gelbėtojų sraigtasparniai iš mir
ties nagų išplėšė Lamanšo sąsiauryje 
skendusio krovininio laivo 26 žmo
nių įgulą, o Vokietijoje pirmą kartą 

buvo sustabdytas traukinių eismas. 
v 

Žemyne sutriko oro susisiekimas, 
nes dėl smarkių audrų teko atšaukti 
šimtus skrydžių. Panaši situacija bu
vo ir penktadienį. 

Vokietijoje vėjo gūsiai kai kur 
siekė 200 km per valandą. Tuo tarpu 
Snežkoje šiaurinėje Čekijos dalyje vė
jo greitis siekė net 216 km per va
landą. 

Sinoptikai iš Londono meteoro
logijos biuro sakė, kad ketvirtadienį 
per Didžiąją Britaniją praūžusių vėjų 
„galia prilygo smarkaus uragano jė
gai", ir tai buvo stipriausia audra 
nuo 1990 metų sausio. 

Didžiojoje Britanijoje ant auto
mobilių užvirtę vėjo išrauti medžiai 
ir elektros stulpai negyvai sužalojo 
šešis žmones. Siaurinėje Londono da
lyje žuvo dvejų metų berniukas, ant 
kurio užgriuvo plytų siena. Audros 
aukomis tapo keli sunkvežimių vai
ruotojai, įskaitant vokietį, kuris žuvo 
šiaurės vakarų Anglijoje apvirtus jo 
vilkikui. 

Penktadienį vėjo gūsiai kiek ap
rimo, tačiau vis tiek trikdė Londono 
Heathrovv oro uosto darbą. Sutriki
mų neišvengta ir kituose Britanijos 
oro uostuose. Ketvirtadienį oro mil
žinė „British Airvvays" dėl audros 
buvo priversta atšaukti daugiau nei 
130 vidaus skrydžių. 

Ketvirtadienį vėlai vakare Bri
tanijoje buvo atnaujintasjdarbas Do
ver uoste, kuris buvo uždarytas pusę 
dienos. 

e; 
•Iš ateitininkų veiklos. 
•Tautų maišymosi metas. 
•LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai. 
•Apie lietuviškas 
stovyklas. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Gera žinia iš Floridos. 
•Kaip pasirinkti globos 
namus. 
•Kitataučiai nori 
mokytis lietuviškai. 
•Mūsų šeimose. 
•Kryžiažodis Nr. 5. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.66 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Etnologas L. Klimka (k) ir fot orr.er.: 

Vilnius, sausio 18 d. (ELTA) — 
Lietuvos nacionalinis muziejus ket
virtadieni pakvietė į vakarą, skirtą 
žymaus lietuvių kraštotyrininko, fo
tografo Balio Buračo atminimui. Sau
sio 18-ąją sukako 110 m. nuo šios Lie
tuvos kultūros asmenybės gimimo. 

B. Buračas (1897-1972) lietuvių 
kultūros istorijoje paliko ryškų pėd
saką — jis buvo etnografas, fotogra
fas, tautodailininkas, muziejininkas, 

įkas S. Žvirgždas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

mokytojas, publicistas, bibliotekinin
kas, tačiau jam pačiam mieliausias ti
tulas buvęs kraštotyrininkas. 

Nuo 1928 metų B. Buračas dirbo 
kraštotyrinį darbą, pirmasis mūsų 
krašte panaudojo fotoaparatą krašto
tyros reikalams ir savo fotografijomis 
sukūrė platų ir tikrovišką etnogra
finės Lietuvos paveikslą. Keliauda
mas B. Buračas sukaupė didžiulį fo-
toarchyvą. 

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

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

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas Sigitas Tamkevičius. 

Sieks išsaugoti 
parapi jas 
užsienyje 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) — 
Lietuvos vyskupų konferencija pa
brėžia lietuviškų parapijų užsienyje 
reikšmę bei sako sieksianti, kad jos 
nebūtų uždaromos. 

Tai pareikšta šią savaitę Vilniuje 
vykusiame Vyskupų konferencijos 
plenariniame posėdyje svarstant Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos kreipimąsi dėl lietuvių pa
rapijų Jungtinėse Amerikos Valstijo
se išlikimo. 

Kaip praneša Vyskupų konferen
cija, Lietuvos vyskupai negali tiesio
giai tvarkyti kitos šalies Vyskupų 
konferencijos teritorijoje esančių pa
rapijų reikalų, tačiau sieks išsaugoti 
lietuviškas parapijas. 

„Lietuviškos parapijos turi isto
rinę, kultūrinę vertę ir su naująja 
emigracijos banga išvažiavę žmonės 
pradeda jose lankytis", — aiškino 
Vyskupų konferencijos atstovas P 
Subačius. 
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Iš Ateit ininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kupry te i c /o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago. IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Nauja „Ateities" numerį pasitinkant 
/,ATEI . prenumeruojantys JAV 
gyventojai pereitą savaitę savo pašto 
dėžutėse rado 2006 m. spalio-gruo
džio mėn. 4 (31) numerį ir manau, 
kad visi gali pasidžiaugti tokia kalė
dine dovana, pasitenkindami jo vys-
timusi, gražėjimu, aktualijų bei atei
tininkų veiklos ir 
istorijos perteikimu. 
Šis numeris yra 
stambokas: 58 pus
lapiai plyšta infor
macijos kiekiu. Re
daktorė Reda Sopra-
riaitė yra pareiškusi, 
kad ateinančiais me
tais planuoja „Atei
tį" leisti kas antrą 
mėnesį, padažninant 
jo pasirodymą dve
jais numeriais. La
bai lauktinas užsi
mojimas leisti šiek 
tiek lieknesnius nu
merius, bet dažniau ateinančius į 
namus. Dažnumas greičiau sukuria 
skaitytojų bendruomeninį ryšį (gal 
bus galima išvystyti ir laiškų sky
rių?), šiek tiek mažesnis puslapių 
skaičius padės skaitytojui nepasimes
ti straipsnių girioje, o susikoncen
truoti ir pastebėti apie ką rašoma. 
Manyčiau, kad bus ir laužytojai, Jū
ratei Juozėnienei, bus smagiau dirbti, 
kai galės palikti daugiau baltos tuštu
mos, ir plačiau straipsnius išdėstyti. 

Aišku, padidinus žurnalo dažnu
mą, padidės ir išlaidos, bet tą mes 
visi, kuriems rūpi katalikiškos spau
dos gerovė, galime palengvinti savo 
aukomis ir prenumeratomis. Jau ne 
vienas išeivijos ateitininkas yra pa
rėmęs „Ateitį" stambesne auka, ir 
šitame numery yra paskelbti nau
jausi tokie geradariai: Petras V. 
Kisielius paaukojo 1,000 dol. užpre
numeruoti „Ateitį" Telšių apskrities 
mokykloms, kiti, kaip, pvz., Povilas 
Zumbakis, Dainė Quinn, Žara Kisie
liūtė, Laura Lapšytė ir Audronė 

Messick, konkrečiai prisidėjo prie 
žurnalo platinimo. Tokios pastangos 
duoda vilties , Ateities" ateičiai, kaip 
ir žinia, kad šio numerio tiražas jau 
siekia 1900 egz. 

Žurnalas padalintas į skyrelius, 
pradedant nuo praeities prisiminimų, 

pereinant į skyrių 
„gyvybės kultūra" 
toliau knygos, kū
ryba, ryšiai su ki
tomis organizacijo
mis, „klausk drą
siai" — atsakymai į 
skaitytojų pateik
tus klausimus, laiš
kai, veikla užsieny
je ir namuose. Sky
rių daug ir medžia
gos daug — čia vis
ko neaprašysi, tam 
jau reikia žurnalą 
užsisakyti, bet užsi
minsiu apie kelis 

man įstrigusius straipsnius. 
Šiame numeryje perspausdintas 

kun. Alfo Sušinsko straipsnis skelb
tas „Ateityje" 1954 m. apie organi
zuotą ir neorganizuotą jaunimą. Po 
50 metų ši tema pasirodo yra dar ak
tualesnė. Sovietų okupacijai sužlug
džius lietuvių organizuotą veiklą, 
dabar mažai lietuviško jaunimo Lie
tuvoje priklauso organizacijoms, ku
rios reikalauja pasiryžimo, priesaikos 
davimo ir skatina angažuotis Dievui, 
žmogui ir idealui. 

Kitas straipsnis „iš praeities" yra 
Petro Plumpos apie Prano Dovydaičio 
gyvenimą ir paskutinę auką. Iš pirmo 
žvilgsnio, straipsnis gali pasirodyti 
sausokas, enciklopedinis, bet raginu 
visus paskaityti iki galo, nes įsigili
nus į šio asmens praeitą mokslo ir 
organizacijos darbo kelią ir Petro 
Plumpos įžvalgas, skaitytojas pajus 
kokia tai iškili asmenybė. Prof. Do
vydaitis aukodamasis jaunimo labui, 
buvo 1941 metais bolševikų areštuo
tas. Kaip kraupu pamatyti išspaus

dintus Prano Dovydaičio suėmimo 
dokumentus ir teismo nuosprendį: 
rasstreljat' — sušaudyti. Paskuti
nėmis savo valandomis Prof. Dovy
daitis prašo savo bendrakalinio, „kai 
sugrįši į Lietuvą ir bus palankios 
sąlygos, sušaukite ateitininkų suva
žiavimą mano tėviškėje ir ta proga 
pastatykite kryžių..., kad primintų 
lietuvių kančias Sibire". 

Siame numeryje rašo kun. Kęstu
tis Trimakas, Romualdas Kriaučiū
nas, Vaidotas Vaičaitis, Inga Kuzmi-
čiova. Apie Siaurės Amerikos studen
tus ateitininkus rašo Vytas Vaitkus. 
Leonas Mačiūnas ir Julija Ambra-

sienė kritiškai apžvelgia XV-tąjį 
Ateitininkų federacijos kongresą. 

Žvelgiant į šį numerį skaitytojas 
pastebės, kad redaktorė gražiai su
gretina išeivijos ir Lietuvos ateitinin
kų veiklą. Beskaitant „Ateitį" jauti, 
kad mes visi, ir Lietuvoje, ir išeivijo
je, priklausom tam pačiam kilniam 
judėjimui. 

Vida Kuprytė 

,Ateities"prenumerata gyvenan
tiems JAV yra 32 dol. Užsisakykite 
rašydami Laurai Lapšytei 2444 9th 
St # 1 , Boulder, CO 80304 arba ei. 
paštu lap8yte@yahoo.com 

Nori te vadovauti , mokytojauti ar dirbti 
Jaunučių ateitininkų stovykloje? 

Prašymo anketas ir daugiau informacijos rasite www.ateitis.org 
Užpildę anketas, atsiųskite paštu JAS CV pirm. iki vasario l d . 

Turite klausimų? 
Rašykite Laimai Aleksienei laleksa@ameritech.net 

• 

JAS stovykla liepos 4 - 1 5 d. Dainavoje 

Studentų 
ateitininku 
rekolekcijos 

sausio 26-28 d. 
Dainavoje 

Kaina tik $25 
Registruokitės ei. paštu: 
reks2007@umich.edu 

• • • 
Rekolekcijas organizuoja Detroito 

atei t in inkai : Andrius Giedraitis 
mazl0kS@Mridl.cai, Gytis Mikulionis 

laNtlSS0@yaM0.aNi ir Laura 
Sirgedoitė StrOCdaS@MJidl.edi 

Klauskite, |ei turite klausimu. 

Čikagos Įaunutes a te i t in inkės kūrybos momente !s k: Daina Po l i ka i t y tc , Li ja H o f f m a n n , Li lė Sadauska i tė , Julytė Ž l i oba i tė , 
G in ta re Dauly te Ula Lapkute Ugne Dismonaite. Nida Aleksaite. Vaiva N a r y t e ir Emi l i ja R a z m a i t ė 

Nuot rauka Dainos Čyvienes 

DRAUGAS 
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Published daity except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance oi legal Holidays as vveil as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Td.: 773-585-9500. 
Periodical ciass postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chkago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
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Metams$120.00 • 1/2 metų S65.00 

• 3 mėn.S45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsJ135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 *1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdžiai 
2006 m. gruodžio 11 - 15 d. 

LEONAS NARBUTIS 
Vilnius 

Praėjusių metų gruodžio 6-tą 
dieną Lietuvos Seimas patvirtino 
naujas Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB komisijos pirmininkes: Lai
mą Mogenienę ir Dalią Puškorienę, 
kurios ir vadovavo šios komisijos 
posėdžiams gruodžio 11 - 15 d. Seimo 
Konstitucijos salėje. Komisija, Seimo 
nutarimu, egzistuoja jau 11 metų. 
Pažvelgus į komisijos darbus ir jos 
galimybes, galima drąsiai sakyti, kad 
tai yra užsienyje gyvenančių lietuvių 
bendravimo langas su Lietuvos vals
tybinėmis institucijomis. Si komisija 
yra unikali ir tuo, kad tai vienintelė 
Lietuvos Respublikos Seime komisi
ja, kurios viena narių dalis nėra tau
tos išrinktieji. 

Pagal praėjusiais metais galioju
sius šiai komisijai skirti aktus, JAV 
LB turėjo 5 atstovus, o Seimo narių 
skaičius buvo nustatomas pagal frak
cijas Seime. Dabartinei komisijai 
priklauso 9 parlamentarai: Laima 
Mogenienė (Valstiečių ir Naujoji de
mokratija), Irena Degutienė (Tėvy
nės sąjunga), Algirdas Ivanauskas 
(Pilietinė demokratija), Vytautas 
Kamblevičius (Darbo partija), Vaclo
vas Karbauskis (Naujoji sąjunga), 
Arminas Lydeka (Liberalų ir centro 
sąjunga), Gintautas Mikolaitis (Lie
tuvos socialdemokratų partija), Dalia 
Teišerskytė (Lietuvos liberalų są
jūdis) ir Ona Valiukevičiūtė (Tvarka 
ir teisingumas). JAV LB nariai yra: 
Dalia Puškorienė, Rimantas Marcin
kevičius, Romualdas Kašubą, Angelė 
Nelsienė ir Elona Vaišnienė. 

Pirmasis komisijos posėdis 
gruodžio 11 d. 

Invokacija 

Jėzuitų provincijolas t. Aldonas 
Gudaitis, pasveikinęs posėdžio daly
vius, savo žodyje komisijos nariams 
priminė, kad yra Aukščiausiojo valia, 
jog jie gimė ir augo lietuviais, bet 
džiaugėsi, kad savo pačių noru nu
tarė tarnauti žmonėms, kurie yra 
lietuviai. Nors ir yra utopija mąstyti, 
kad visi lietuviai kada nors sugrįš į 
Lietuvą, bet yra svarbu lietuviams 
išlikti vienoje tautoje, nesvarbu, kur 
jie begyventų. 

Atidarymas 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas savo sveikinimo 
kalboje pasidžiaugė komisijos darbu 
ir jos priimamais sprendimais, nes 
kai kurie jų, šiandieną jau yra „tam 
tikru būdu realizuojami". 

Dalia Puškorienė savo sveikini
mo žodyje patikino dalyvius, kad ko
misija yra pasiryžusi svarstyti visus 
Lietuvai ir lietuviams opius klau
simus, nesvarbu, kur jie bebūtų pla
čiame pasaulyje. 

PLB įgaliotinis Lietuvoje, Gab
rielius Žemkalnis, pasveikinęs ko
misiją, priminė, kad vizų problema 
(kuri bus diskutuojama posėdyje), 
iškyla ne vien vykstantiems į JAV, bet 
ir j kitas, ne Europos Sąjungos, šalis 
Jis priminė ir apie galimybę plačiau 

pasvarstyti LR Konstitucinio Teis
mo priimtus nutarimus bei į traukti 
į diskusijas, ne tik dabar išvyku
sių lietuvių vaikų grįžimo mokytis 
į Lietuvą klausimą, bet ir prisimin
ti tremtinių palikuonių vaikus, ku 
riuos priglaudžia vidurinė mokykla 
Vilniuje „Lietuvių namai", nes tą 
mokyklą lankančiųjų vaikų lietuvių 
kalba yra neužtenkamai gera mo
kytis kitose lietuvių mokyklose. Gab
rielius Žemkalnis pasidžiaugė, kad 
galiausiai šioje sesijoje bus svars
tomas komisijos papildymo klausi
mas. 

JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkės Danguolės Navickienės 
sveikinimą perskaitė Angelė Nelsie
nė. Savo žodyje ji priminė, kad už
sienyje gyvenančių lietuvių skirtin
gos patirtys ir perspektyvos, bei prob
lemų pažinimas ir jų pripažinimas 
mus jungia, o ne skiria. 

Komisijos darbinis posėd i s 

Darbinio posėdžio dalyje buvo 
aptartas geriausias būdas, kaip su
talpinti dienotvarkėje surašytas te
mas ir apriboti kalbančiųjų laiką, nes 
tuo pačiu metu vyko ir eiliniai Seimo 
posėdžiai, kuriuose turėjo dalyvauti 
komisijos Seimo nariai. Buvo sutar ta 
darbotvarkės nekeisti ir su t a m 
tikrais kalbėtojų apribojimais sekti 
darbotvarkę surašyta tvarka. 

Komisijos narių pasisakymai 
dėl 2006 m. biržel io 2 6 - 3 0 d.d. 
Lemonte priimtu rezol iucijų ir 

gautų atsakymų 

Pirmoji rezoliucija, apie kurią 
buvo kalbėta, tai palydovinio televi
zijos kanalo, skirto išeivijai, klausi
mas. Jį apibūdino Dalia Teišerskytė. 
Grįžę iš JAV komisijos nariai kreipėsi 
į Švietimo, mokslo ir kultūros ko
mitetą, kad būtų sudaryta darbo 
grupė, kuri koreguotų įstatymo pro
jektą, įgalinantį LRT „transl iuot i 
savo programas į užsienio valstybes". 
Seime toks įstatymas buvo priimtas 
ir LRT biudžetas bus papildomas 5 
mln. Lt. Nors buvo prašoma skirti 1,8 
mln. Lt atskirai dėl JAV transliacijų 
ir Švietimo, mokslo ir ku l tū ros 
komiteto posėdyje tam buvo pritarta, 
bet, analizuojant biudžetą, šita eilutė 
nebuvo rasta. Dalios Teišerskytės 
nuomone, minėta suma „yra įsiter
pusi į tų papildomų 5 mln. skyrimą", 
ir Lemonte pažadėtas darbas dėl 
transliacijų Amerikoje buvo atliktas. 
Kadangi Seimo narė negalėjo atsa
kyti į komisijos nario klausimą, kada 
LRT programos bus pradėtos t rans
liuoti į JAV, tai pažadėjo sužinoti ir 
komisijai pranešti. 

Dėl Lietuvos valstybės institucijų 
ir visuomeninių organizacijų veiklos 
užsienio lietuvių klausimais rezoliu
cijos pranešimas buvo atidėtas vėles
niam laikui. 

Priimtoje rezoliucijoje dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo, situacija, 
anot pirmininkės Laimos Moge-
nienės, yra partinė ir po ilgų kalbų 
komisijos nariai nutarė iškelti rezo
liucijos įgyvendinimo galimybes pasi
matyme su prezidentu. 

Dėl vizų Lietuvos Respublikos 

DANUTE BINDOKIENE 

Tautų maišymosi amžius 

Archeologijos, antropologijos, 
istorijos mokslas padeda ati
dengti žiliausią žmonijos 

senovę. Sužinome, kur pirmiausia 
žmonės įsikūrė, kaip jų skaičius 
gausėjo, kol pagaliau privertė 
ieškoti naujų teritorijų, atrasti net 
naujus žemynus. Tam tikri prois-
torės ir senosios istorijos laiko
tarpiai pasižymėjo „tautų krausty
musi", kai ištisos žmonių gentys 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
pajudėdavo iš savo gyvenamųjų 
vietovių, ieškoti geresnio gyveni
mo, derlingesnių žemių, platesnių 
horizontų. Jeigu tų naujų teritorijų 
gyventojai atvykėlius palankiai su
tikdavo, ilgainiui visi susiliedavo į 
vientisą bendruomenę ir net su
kurdavo naują tautą-valstybę. O 
kar ta i s veržlesnės, karingesnės 
gentys ginklu paverždavo iš vie
tinių gyventojų joms patinkamus 
plotus ir vietinius išnaikindavo. 

Tokie „savanoriško" t a u t ų 
kraustymosi amžiai jau seniai 
praeitis. Tiesa, ir dabar vyksta už
kariavimai, okupuotų kraštų gy
ventojų naikinimas, trėmimas, 
savų kolonistų apgyvendinimas 
ištuštėjusiose vietovėse. Tačiau, 
bent Europos žemyne, pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karu i , 
savanoriškas „tautų kilnojimasis" 
buvo prievarta sustabdytas, Euro
pą padalinus į dvi nelygias dalis — 
laisvąją (vakarietišką) ir sovietų 
okupuotą (rytietiškąją). 

Ta laisvoji dalis, karo metais 
netekusi daug gyventojų, o tuo 
pačiu ir darbo rankų, plačiai at
vėrė duris vadinamiesiems „sve
čiams—darbininkams". Tuo būdu iš 
visų žemynų didžiųjų Europos 
valstybių darbo rinką plūste už
plūdo kitos kultūros, rasės, įsi
tikinimų žmonės. Didžioji jų dalis, 
nors gavę leidimą apsigyventi lai
kinai, savo „svečio teises" pratęsė 
neribotam laikui, giliai įleido šak
nis į naują dirvą ir niekuomet ne
siruošė grįžti namo. Manoma, kad 
1960-ajame dešimtmetyje iš Azi
jos, Afrikos ir kitur Europa su
laukė daugiau kaip 7 mln. „svečių 
darbininkų". 

Prasidėjus Europos Sąjungos 
plėtrai ir atsidarius valstybių sie
noms, pagausėjo žmonių judėjimas 

iš Rytų bei Vidurio Europos — to
kiais pat tikslais, kaip ir senų se
novėje: geresnio gyvenimo ir darbo 
ieškoti. Nors tai negalėtume pa
vadinti „tautų kraustymusi", bet 
kai kurioms mažesnėms šalims, 
tarp jų ir Lietuvai, iš kurios jau į 
užsienius išvyko netoli pusės mili
jono darbinio amžiaus žmonių, tai 
atnešė neabejotiną žalą. 

Kaip bebūtų keista, bet di
džiųjų pramoninių ir žemės ūkio 
kraštų darbo rinkų šie naujieji imi
grantai toli gražu neužpildė. Da
bar svarstoma, kaip sukurt i veiks
mingą programą, pagal kurią būtų 
galima iš Afrikos atsikviesti dar
buotojų su laikinomis vizomis (pa
našiai kalbama ir Amerikoje, tik 
čia minimi meksikiečiai). Šią mintį 
ypač puoselėja Vokietija — yra 
sukurta komisija, kurios paskirtis 
ištirt i galimybes tokiai laikinų 
darbuotojų programai įgyvendinti. 

Be abejo, tai išspręstų ir Euro
pos darbo rinkos problemas, ir 
sumažintų neapsakomą Afrikos 
šalių skurdą, nes jų pajėgiausi 
žmonės galėtų ne tik užsidirbti sau 
pragyvenimą, bet padėti tėvynėje 
pasilikusiems art imiesiems. Ta
čiau vėl kyla klausimas: a r tie lai
kinieji grįš namo, kai pasibaigs jų 
vizos? Praeitis parodė, kad žmonės 
atranda būdų ignoruoti valstybės 
įstatymus ir savo „laikiną statusą" 
paversti visalaikiu. Jeigu šis su
manymas (o taip bent dabar atro
do) bus įgyvendintas, programa 
bus taikoma ne tik senosioms ES 
narėms, be t ir naujosioms. Be 
abejo, „laikinų darbininkų" pas
laugomis pasinaudos ir tos šalys, 
kurių tikrieji gyventojai j a u išvykę 
uždarbiauti į užsienį, palikdami 
savo tėvynėje daug neužpildytų 
darbo vietų. Vadinasi, norom ne
norom visoje Europoje (reikia čia 
pabrėžti žodį — visoje) prasidės 
tautybių, rasių, religijų maišyma-
sis ir ilgainiui tautos, kaip mes 
dabar jas suprantame, praras savo 
tautinę tapatybę, o visa Europa 
taps marga „mišraine", panašiai, 
kaip šiuo metu yra JAV. Ar būtent 
tokia Europos vienybė turėta min
tyje, kur ian t Europos Sąjungą? 
Reikia tikėtis, kad tai niekuomet 
neįvyks... 

piliečiams, vykstantiems į JAV, pa
naikinimo referavo Angelė Nelsienė. 
Komisijos narės iš JAV nuomone, 
vykstant pasikeitimams JAV Kong
reso vadovybėje, valdžią perėmus 
demokratams, kai kurių jtakingų 
Kongreso narių nuomone, šioje JAV 
Kongreso sesijoje bevizis klausimas 
nebus svarstomas. Taip pat buvo 
iškeltas klausimas dėl lietuviškų 
parapijinių bažnyčių uždarymo JAV 
Prieita prie išvados, kad raštas šiuo 
klausimu bus nusiųstas Lietuvos 
Vyskupų konferencijai. 

Dėl JAV ir kitų šalių lietuvių stu
dentų stažuočių Lietuvoje rezoliuci
jos, nutarta šiuo metu nesvarstyti, 
nes išsami diskusija šiuo klausimu 
vyks gruodžio 12-tą. 

Rezoliucijos ataskaitai dėl Val
dovų rūmų paskirties irgi buvo toks 
pat pasiūlymas, nes gruodžio 13-tą 
buvęs LR prezidentas Algirdas Bra

zauskas bei jo komisijos nariai lanky
sis posėdyje ir plačiau aptars šį rei
kalą 

Nors dvigubos pilietybės įstaty
mo klausimas nebuvo įtrauktas į dar
botvarkę, bet apie įstatymą ir jo 
pasekmes buvo pakviestas kalbėti 
šios komisijos narys Arminas Lydeka. 
Anot prelegento, paskelbtas Kons
titucinio Teismo nuosprendis nuste
bino ne tik jį, bet ir nemažai kitų 
žmonių, nes taip griežtai ir kritiškai 
buvo pasisakyta prieš Pilietybės 
įstatymą. 

Reikia taip pat atkreipti dėmesį, 
kad Konstitucinio Teismo sprendimai 
nėra skundžiami ir negali būti per
žiūrimi ar kaip nors kitaip interpre
tuojami, ar vertinami. Konstitucinio 
Teismo nutarimas yra galutinis. Pa
gal jo išaiškinimą, net 23 Pilietybės 
įstatymo straipsniai neatitinka Kons
titucijos. Nukelta j 11 psl. 
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JAV LB Krašto valdybos ĤKT svetainė 
www.javlb.org LithuanianUSA@yahoo.com 

JAV LB 2006-sius buvo paskelbusi 
„JAV lietuviškų stovyklų metais" 
EUGEN1IA MISEVIČIENE 

Mokykloje galvodavome, kaip 
gerai buvo kiauromis dienomis ne
rūpestingai lakstyti lauke, studijuo
jant atrodė, kad taip buvo lengva mo
kytis vidurinėje mokykloje. Vis atro
do, kad buvo kažkada labai gera ir 
lengva—ir tie atminimai džiugina iki 
šiol. Aš puikiai prisimenu nuostabius 
stovyklavimo metus. 

Susipažinsime su lietuviškomis 
stovyklomis Šiaurės Amerikoje. Net 
dvi iš jų - Dainava ir Rakąs - pernai 
šventė 50-ties metų sukaktuves ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba paskelbė 2006-uosius „JAV 
lietuviškų stovyklų metais". Krašto 
valdyba sveikino stovyklų steigėjus, 
organizatorius ir vadovus, dirbančius 
taip svarbų Amerikos lietuvybei dar
bą. Taip pat visoms stovykloms buvo 
įteiktos piniginės dovanėlės stovyklai 
ką nors įsigyti. JAV Lietuvių Bend
ruomenės vadovybei buvo svarbu 
parodyti dėmesį ne tik žodžiais, bet, 
nors ir simboline, parama. 

DAINAVOS STOVYKLA 
(CAMP DAINAVA) 
15100 Austin Road 

Manchester, MI 48158 

Sukaktuvininkė Dainava veikia 
jau 50 metų. Pradžioje Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų federacija 
nupirko 226 akrus žemės netoli 
Manchester miestelio, Michigan val
stijoj, ne per toliausiai nuo Detroit 
(Michigan), Cleveland (Ohio), Čika
gos ir net Kanadoje esančių Toronto 
bei Hamiltono. Dainavos stovykla
vietė turi savo ežerą, Thorn Lake, 
lietuvių vadinamą Spygliu, ji apsupta 
ąžuolų ir pušų miškais. Dainavoje 
stovyklauja ne tik įvairaus amžiaus 
jaunimas, bet ir šeimos. 

Per 50 metų Dainava su entu
ziazmu siekė užsibrėžto tikslo—lietu
viškoje dvasioje ugdyti lietuviškąjį 
prieauglį. Didelis skaičius stovyklos 
auklėtinių vėliau įsiliejo į išeivijos 
veiklą ir nepamiršta Dainavos, įkvė
pėjos. 

Dainavai vadovauja trylikos as
menų taryba, kuri renkama/skiriama 
kas treji metai — 6 nariai išrenkami, 
o kiti 7 skiriami JAV lietuviškų orga
nizacijų. Šiuometinis tarybos pirmi

ninkas y ra Kastytis Giedraitis iš 
Detroit, MI. 

Stovyklavietė išnuomojama įvai
rioms lietuviškoms organizacijoms. 
Stovyklauja ateitininkai, renkasi 
skautai, JAV LB nariai ir kiti. Vyksta 
ir „Heritage" (angį. Paveldo) stovyk
la, skirta mažai arba visai lietuviškai 
nekalbantiems mūsų tautiečiams, 
kuriai jau daugiau kaip 10 metų va
dovauja Rima Polikaitytė-Birutienė. 
Dainavoj rengiami ir įvairūs kursai. 

2006-aisiais garbingas Dainavos 
50 metų jubiliejus buvo atšvęstas 
Darbo Dienos (Labor Day) savaitgalį. 
Atvažiavo apie 500 žmonių, kurie ne
mažai patys yra smagiai stovyklavę 
būtent šioje vietovėje. Buvo suruošta 
gardi vakarienė, paruošta įdomi pro
grama, kurią apvainikavo bendra
vardžio, Čikagos „Dainavos" ansam
blio vyrų okteto koncertas. JAV LB 
Krašto valdybos narys Juozas Poli-
kaitis įteikė dainaviečiams sveikini
mo raštą bei dovaną. 

(Papildomai informacijos apie 
Dainavą skambinkite 313-428-8919 
arba kreipkitės į Kastytį Giedraitį 
tel.: 248-478-8456). 

RAKĄS 
1918 Hawley Road 
Custer, MI 49405 

Custer miestelyje Michigan vals
tijoje savo 50-ties metų sukaktuves 
2006 metais šventė dar viena lietu
viška stovykla — Rakąs. Joje stovyk
lauja daugiausia Čikagos apylinkių 
(nors priimami ir iš toliau) skautai 
bei skautės, kurie buvo šios organi
zacijos nariais bent vienerius metus. 
Stovykla vedama skautiškos ideologi
jos principais ir taisyklėmis. Rakąs -
didžiausia Amerikos Lietuvių skautų 
sąjungos stovyklavietė, kurioje vienu 
metu gali stovyklauti iki 500 žmo
nių. 

1956 metais lietuvis vaistininkas 
Pranas Rakąs skautams padovanojo 
jam 400 mylių nuo Čikagos priklau
siusią žemę. Stovyklavietė buvo pa
vadinta jo garbei. Laikui bėgant, 
milžiniškų pastangų dėka skautai ir 
jų tėveliai įrengė stovyklą, suręsdami 
įvairius pastatus. Dabar stovykla 
priklauso Čikagos lietuvių skautų 
korporacijai „Geležinis vilkas". 

Stovyklų metu jaunimas mokosi 

D .-i'"M-- r 'S S l ' i v v k l , ! 

Skautai „Rako" stovykloje. 

lietuvių kalbos, lietuviškai dainuoti, 
vaidinti - jie auklėjami lietuviais 
patriotais. Stovykloje jie taip pat 
panaudoja savo per metus skautų 
organizacijoje išmoktas žinias, prak
tiškai atlikdami įvairias užduotis, 
tokias kaip laužo kūrimas, palapinių 
statymas, orientacija miške ir pan. 
Dabartinė stovyklos direktorė, Vidu
rio rajono skautų vadė Dana Miku-
žienė organizuos stovyklas ir 2007-
aisiais. 

Kai 2006 metais Rakąs šventė 
savo 50 metų jubiliejų, tarp daugelio 
garbingų svečių atvyko ir pirmieji Ra
ko vadovai — A. Kamiene ir Grinius, 
bei keli pirmųjų stovyklautojų. Rug
sėjo 23 dieną Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, IL, JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė perskaitė Rako skautų stovyk
lavietei skirtą JAV LB Krašto valdy
bos sveikinimą ir paskelbė dovaną. 
(Stovyklavimui reikiamas formas ra
site tinklapyje www.budek.org, o 
papildomos informacijos kreipkitės į 
Daną Mikužienę mikuzis3@com-
cast.net arba skambinkite 815-725-
8494). 

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Casa de Maria Retreat Cen te r 
Montec ino , CA 

Sakoma, kad Kalifornijoje veikia 
apie 40 lietuviškų organizacijų, o 
viena iš jų ir yra ateitininkai. Ji buvo 
įkurta tėvelių, kurie norėjo, kad jų 
vaikučiai sektų jų pėdomis ir be visų 
kitų stovyklavimo įdomybių pasisa
vintų ir ateitininkiško turinio. 

Ateitininkų stovykla JAV Vaka
ruose, Kalifornijoje, gyvuoja jau dau
giau kaip 50 metų. Neturėdami nuo
latinės stovyklavietės, ateitininkai 
stovyklas rengė įvairiose vasarvietė
se, tačiau jau apie 20 metų jas rengia 
„Casa de Maria Retreat Center", Mon-
tecito mieste. Prieš penkerius metus 
stovykloms vadovauti apsiėmė Kris
tina Bandžiulienė. Jai talkininkauja 
Audra Narbutienė bei Vita Vilkienė. 

Stovyklų metu vaikai turi progą 
pabendrauti su kitais ateitininkais. 
Organizuojami įvairūs užsiėmimai, 
pamokėlės bei sportinė veikla. Taip 
pat rengiamos išvykos į pajūrį ir į vie
tinį muziejų. Pirmenybė stovyklauti 
tenka ateitininkams, bet, jei lieka 
vietų, priimami ir kiti norintys. 

Kaip ir kitoms lietuviškoms sto
vykloms, JAV LB Krašto valdyba 
paskyrė Los Angeles ateitininkams 
piniginę dovaną, kurią ir sveikinimo 
raštą įteikė Krašto valdybos narė ir 
LB Švietimo tarybos pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė. Stovyklos vadovai 
už piniginę dovaną nutarė įsigyti ge
resnę sporto įrangą. (Papildomos in

formacijos rasite tinklapyje www. 
Atei t i s .org arba rašykite stovyklos 
vadovei Bandziidis@cs.com). 

LOS ANGELES SKAUTŲ 
STOVYKLA „RAMBYNAS" 

San Bernardino, CA, „Ramby-
nas" 2006-aisiais atšventė šiek tiek 
kuklesnį, nei Dainava ir Rakąs, ju
biliejų, tačiau ne mažiau reikšmingą 
- 40 metų. „Rambyno" stovyklavietė 
yra už dviejų valandų kelio nuo Los 
Angeles, San Bernardino mieste, Ka
lifornijos kalnuose. Ji buvo nupirkta 
vietinių skautų šeimų aukomis 1966 
m. kovo 25 d. Stovyklavietė yra Lie
tuvių skautų sąjungos nuosavybė, ją 
tvarko ir prižiūri Ramiojo Vandenyno 
rajono (RVR) vado paskirtas komite
tas. Šiuo metu RVR vadas yra vyr. 
skautas fil Vytenis Vilkas, o stovyk
lavietės pirmininkas yra jaunas s.v. 
Povilas Pakuckas. Kasmetinė skautų 
ir skaučių stovykla vyksta vasaros 
metu apie pusantros savaitės. Sto
vykloms vadovauja RVR vado paskir
ti asmenys, skautų ir skaučių tun-
tininkai arba įgaliotiniai. 

Skautų tikslas - ne vien išlaikyti 
skautiškas tradicijas, bet atiduoti 
duoklę savo tėvynei: išlaikyti jos kal
bą, tradicijas ir tautinį tęstinumą. 
Stovyklose kalbama lietuviškai, todėl 
ir silpniau kalbą mokantys pramoks
ta kalbos. Vakarais prie laužo skau
tiškasis jaunimas dainuoja ne vien 
skautiškas dainas, bet ir liaudies, se
nas ir naujas patriotines dainas. Sto
vyklautojai greitai susidraugauja, 
vėliau sukuria nemažai lietuviškų 
šeimų. Jie tęsia lietuvybės išlaikymą, 
kas mūsų mažai tautai labai svarbu, 
kad, pagal Maironį, neišnyktumėm 
„kaip dūmas, neblaškomas vėjo..." 
Švenčiant 40 metų stovyklavietės 
sukaktį, buvo surinkta 36,000 dol. 
aukų iš Pietų Kalifornijos rėmėjų 
„Rambyno" stovyklavietės pageri
nimui. „Rambyne" stovyklauja dau
giausia Amerikos Vakarų pakraščio 
jaunimas, bet būna svečių ir vadovų 
ir iš toliau, kartais net iš Lietuvos. 

2006 m. vasarą stovyklavo apie 
80 skautų, o savaitgalį, švenčiant 
jubiliejų, atvyko apie 200 dalyvių nuo 
5 iki 75 metų amžiaus. Šio jubiliejaus 
proga buvo organizuotas banketas 
,,Glendale Hilton" viešbutyje rugsėjo 
30 d. (jubiliejinių Los Angeles Lietu
vių dienų metu), kur dalyvavo Lietu
vių skautų sąjungos vadovai iš Čika
gos. Tada buvo perduotas ir sveikini
mo raštas bei dovana nuo JAV LB 
Krašto valdybos, kurią įteikė Birutė 
Prasauskienė. (Dėl papildomos infor
macijos apie šią stovyklą kreipkitės i 
Vytenį Vilką tel.: 661-254-5593 arba 
v.vilkas(n prodigy.net) . 

Bus daugiau. 

http://www.javlb.org
mailto:LithuanianUSA@yahoo.com
http://www.budek.org
http://cast.net
http://Ateitis.org
mailto:Bandziidis@cs.com
http://prodigy.net
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ALDONA ŽEMAITYTE 

Prieš Kalėdas „Draugas" (ačiū 
jam) išspausdino mano straipsnį apie 
čikagietės dailininkės Magdalenos 
Stankūnienės tėviškę Oželių kaime, 
šalia Šunskų, ant Vilkaviškio ir Ma
rijampolės rajonų ribos. Rašiau, kad 
žinomos ir gerbiamos Lietuvoje dai
lininkės mecenatės ir jos brolio Jono 
Vytauto Stankūno tėviškė baigia su
nykti be priežiūros. Aplinka neprižiū
rima, apėjusi dilgėlėmis, menkaver
čiais krūmynais. Pastatai - išdaužy
tais langais, išgriautomis krosnimis, 
išluptomis grindimis. Reikia gelbėti 
Stankūnų tėviškę, nes šie žmonės, 
ypač Magdalena, yra daug nusipelnę 
savo gimtajam kraštui. Aplinką sut
varkyti reikia tik gerų norų ir mo
kyklinio bei kaimo jaunimo talkos. 
Pastatuose galima įkurti kokį kul
tūros ar meno židinį. Šį mano tekstą 
išspausdino ir Marijampolės „Savai
tė" bei Vilkaviškio „Santaka". 

Greitai į šiuos mano sampro
tavimus atsiliepė „Lietuvos žinios", 
kurių korespondentas Kazys Kaza
kevičius dar praplėtė temą, pakalbė
damas su Stankūnynės vienkiemio 
kaimynu Pranu Latvinsku, su Vilka
viškio krašto muziejaus direktoriumi 
Antanu Žilinsku, Marijampolės pa
minklosaugininku Algiu Miliumi, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės ad
ministracijos direktoriumi Sigitu 
Kasparaičiu. Taigi tema - aktuali, su
laukusi dėmesio iš kolegų žurnalistų, 
privertusi suklusti savivaldybių ats
tovus. „Šią gimtinę siūlysime pripa
žinti kultūros vertybe, kad būtų gali
ma šiek tiek finansuoti jos tvar

kymą", - pažadėjo S. Kasparaitis. 
Ir netikėtai atskriejo gera žinia iš 

Floridos. Jonas Vytautas Stankūnas, 
kuriam buvo grąžinta Oželių nuo
savybė, sodybą dovanoja Lietuvos 
našlaičiams. Kilnu ir prasminga! Tai 
aukščiausias artimo meilės pasireiš
kimas, įprasminantis žmogaus pa
šaukimą šioje žemėje, - daryti gera 
kitiems, o ypač gyvenimo nuskriaus
tiesiems. Ir, matyt, tokie yra Dievo 
planai, kad greitai į šį siūlymą at
siliepė monsinjoras Vytautas Kaz
lauskas, prieš gerą dešimtmetį įstei
gęs „Vaikų kaimą" šalia Marijam
polės. Tas našlaičiais vaikais apgy
vendintas „Kaimas", kuriame mažie
ji Lietuvos piliečiai surado šilumą ir 
meilę, srūvančią iš naujųjų namų ir 
naujųjų tėvų, yra lyg vilties spindulys 
žmogiškosios nevilties tamsybėse. 
Manau, kad tų dviejų garbaus am
žiaus Lietuvos patriotų - Jono Vytau
to Stankūno ir mons. Vytauto Kaz
lausko - pasiaukojimo Lietuvos naš
laičiams aktas bus užfiksuotas ne tik 
Dangaus aukštybėse, bet ir abiejų 
savivaldybių - Marijampolės ir Vilka
viškio - biudžetiniuose aktuose. Tai 
yra, kad šios savivaldybės neliks 
nuošalyje, kai mažieji Lietuvos vargo 
kūdikiai sapnuos savo geresnę buitį 
ir svajos apie šviesesnę ateitį. O juk 
galima pastatyti naują patogų namą, 
pritaikytą vaikams gyventi, įrengti 
modernią sporto aikštę, nutiesti pasi
vaikščiojimo takus prie upelio, išge
nėjus senąjį sodą, pratęsti jį nauju 
parku. Daug ką galima padaryti, jei 
Marijampolės apskrities adminis
tracijos ir abiejų savivaldybių vadovai 
suremtų pečius. 

Magdalena Birute Stankūniene. ..Rugpjūtis". Nenuostabu, kad šios dai
lininkės darbuose uažna. atsispind, ietuviško kaimo idilija — darbai, 
džiaugsmai ir rūpesčiai. Jos meilė savo tėvynei ir tėviškei dar kartą aki
vaizdžiai pasireiškė Oželiu kaime, kur, brolio Jono Vytauto Stankūno ir dail. 
Magdalenos dosnumo dėka, sunykusi tėviškės sodyba taps Lietuvos 
našlaičių užuovėja... 

- Be abejo, - sakė Marijampolės 
rajono meras Vidmantas Brazys, -
mes prisidėsime prie tokios kilnios 
misijos, paremsime šią idėją kaip 
galėdami. Labai gerbiame Magdale
ną Stankūnienę, kuri paaukojo 100 
tūkstančių litų, kad Marijampolė tu
rėtų dailės galeriją. Joje kasdien pil
na žmonių, kurie gėrisi gražiais pa
veikslais. Dailininkė Magdalena yra 

didelė labdarė. Pasirodo, ir jos brolis 
Jonas yra toks pat geradaris". 

Nelikti abejingais S tankūnų 
vienkiemio Oželiuose likimui žadėjo 
ir Vilkaviškio savivaldybės atstovai. 
O tuo pačiu tai y ra ir mūsų, žurna
listų, įdėta dalelė pareigos, saugant 
mūsų tėvų ir protėvių palikimą, 
įprasminant istorinę atmintį. 

Kada vėl pasklido gandas, kad visą stovyklą 
iškels su visomis įmonėmis, stovyklos komendan
tas, pasišaukęs stovyklos seniūną ir stovyklos vir
šininką, pareiškė: 

— Suimtieji, kurie dirba įmonėse, lieka iki 
paskutinės minutės stovykloje. 

Ta žinia mus nudžiugino, nes visi bijojome 
tokio tolimo kelio, neturėdami avalynės nei 

šiltų drabužių, o, be to, taip toli žygiuoti be pa
kankamo maisto. Bet kartu ir nerimavome, nes 
buvo kalbama apie Himmlerio įsakymą suimtuo
sius likviduoti, jei nespėjama jų išvaryti į kitą 
vietą. Mes tikėjomės, kad sąjungininkų armijos, 
kada frontas priartės, staiga užeis ir mus išlais
vins. Bet ir mūsų viltis nesipildė. Mums teko iš
būti tokiomis baisiomis sąlygomis ir netikrume 
dar per du mėnesius, tada dvi savaites būti mir
ties kelyje smogikų varomiems ir perkentėti visas 
bėdas. Tik tiek laimėjome, kad reikėjo žygiuoti ne 
žiemos viduryje, o jau pavasarį, nes mus iš sto
vyklos išvarė balandžio 21 dieną. 

Tie du mėnesiai buvo mums pats sunkiausias 
mėginimų laikas. Nuo blogo maisto mes diena iš 
dienos menkėjome, jėgos nuolat seko ir suimtųjų 
nervingumas nuolat didėjo. Naktimis jau buvo 
girdimas patrankų griausmas ir dar beveik be 
pertraukos vyko oro puolimai. Tokiu būdu poilsio 
visiškai nebuvo ir visi su didžiausiu nekantru
mu laukėme išlaisvinimo. Slinko diena po dienos, 
o išlaisvinimo nesulaukėme. Ypač pradėjo jau
dintis smogikams pataikavusieji suimtieji, kurie 
visą laiką buvo savo likimo draugus kankinę. 
Jie žinojo, kad su jais bus atsiskaityta. Tuo reika
lu jie atakavo stovyklos vadovybę ir ta surado 
išeitį. 

Dėl visa ko stovyklos vadovybė pasirengė ga
limam stovyklos perdavimui. Visa stovykla buvo 
pertvarkyta iš pagrindų. Vokiečiai ir lenkai buvo 
paprašyti savanoriais į smogikus. Netiesiogiai bu
vo pagrasinta persekiojimu tiems, kurie nesire-
gistruos. Dėl to, per kelias dienas užsirašė dar 
apie 90 proc. vokiečių ir dalis lenkų į smogikus. 
Visi stovykloje esantieji vokiečiai ir lenkai buvo 
atkelti į pirmą ir antrą blokų ratus, o savanoriais 
užsirašiusieji apgyvendinti atskiruose blokuose. 

NACIŲ PRAGARE 
* • . • • • " 
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Visų kitų užsieniečių keršto vokiečiai daugiau 
bijojo, negu lenkų, kurie, jų manymu, jau buvo 
jiems daromas skriaudas pamiršę ir, be to. bijojo 
didžiosios rusų ir ukrainiečių masės keršto, nes 
lenkai su rusais ir ukrainiečiais stovykloje nesu
gyveno. Dėl to jie visus kitus suvarė į paskutiniuo
sius blokų ra tus ir frontiniuose blokuose paliko 
sau patikimesnius suimtuosius. 

Užsiregistravusiems smogikų kandidatais 
stovyklos vadovybė numatė, jei reikėtų stai

ga pasitraukti, atiduoti stovyklos priežiūrą tol, kol 
stovykla bus perimta, o jiems palankesnieji turėjo 
savo interesu atlaikyti galimą suimtųjų puolimą, 
tokiu būdu paliekant nors minimum laiko smo
gikams pabėgti. Bet išsisprendė klausimas kitaip. 

Jau ir anksčiau stovykloje buvo renkami sa
vanoriai smogikais, bet tik iš vokiečių tarpo. Kelis 
kartus buvo surinkta po kelis šimtus vokiečių 
savanorių, kurie buvo aprengti smogikų uniforma, 
priskirti prie Dirlewangerio divizijos ir pasiųsti 
kovoti su partizanais. Ginklus jie gaudavo tik 
eidami į žygį ir sugrįžę juos vėl turėdavo atiduoti. 
Jie buvo kitų smogikų saugomi. Vėliau jie jau gau
davo atostogų išeiti į miestą, kaip ir kiti kariai, 
bet atostogų vykti pas savo šeimą nė vienas ne
gaudavo. 

Čia pasireiškia mums nesuprantama vokiečių 
galvosena. Net komunistai*, kurie dėl įsitikinimų 
jau ilgus metus buvo kalinami ir iš kalėjimų at
vežti į stovyklą, stojo savo noru į smogikus. Aš 
niekaip negalėjau suprasti, kaip kairiojo nusis
tatymo vokiečiai, kurie nacių buvo pasmerkti būti 

jų vergais, kaip ir mes užsieniečiai, sutiko aukoti 
savo sveikatą ir net gyvybę už savo pavergėjus. 
Jie sutiko padėti savo pavergėjams užkar iaut i 
pasaulį ir tuo tikėjosi užs i ta rnaut i Vokietijos ga
liūnų palankumą. Jie visi primindavo Hitlerio 
pareiškimą, kad tie, kurie aktyviai nedalyvauja 
vokiečių tautos žūtbūtinėje kovoje, negalės būti 
Vokietijos laimėjimo dalyviais ir turės po karo 
savo dalį atidirbti. Iš viso to aiškėja, kad jie ne t ik 
tikėjo Vokietijos laimėjimu, bet jo ir siekė, nes ne
norėdami Vokietijos laimėjimo, j ie nebūtų ėmęsi 
ginklo, kol nebuvo prievarta imami . 

Ikariuomenę iš stovyklos neėmė, nes stovyklo
je esantiems buvo a t imta teisė būti kariu. Ke

liems ta teisė buvo sugrąžinta. Tie tuoj po atleidi
mo iš stovyklos buvo paimti į kariuomenę. Tokių 
buvo, palyginti, maža. 

1945 metais kovo mėn. prasidėjo patys di
džiausieji bombardavimai. Buvo subombarduotos 
ir kelios įmonės, kur dirbo suimtieji. Heinkelio 
lėktuvų dirbtuvėse žuvo apie 300 suimtųjų, o pas 
Klinkerį — 700. Likusieji buvo atvaryti į mūsų 
stovyklą. Barakuose nebebuvo vietos nė atsistoti. 
O gulėti jau buvo tiesiog baugu, nes gulėjom viso
se lovose žmogus prie žmogaus, vieni galva į vie
ną lovos galą, o kiti į kitą. Ir t a ip nebegalėjome su
sitalpinti. Dalis turėjo gulėti an t plikų suolų ir 
stalų, kiti gulėjo takuose. 

Valgio dalinimas pasidarė sunkus uždavinys. 
Virtuvė nebuvo įrengta tokiam dideliam kiekiui 
virti, dėl to tik vieną kar tą per dieną begalėjo 
išvirti valgį — pietus, kuriuos gaudavome vakare , 
grįžę iš darbo. Maistą dalinti bebuvo galima pagal 
sąrašus. Kadangi visi suimtieji barake nebetilpo, 
valgį reikėjo išduoti dviem a rba net trim pamai
nomis. 

Maisto davinys buvo toks mažas, kad ilgai 
gyventi iš jo nebuvo galima, bet ir badu greit ne
mirėme. Tik jėgos nuolat seko ir seko. Darbo rim
tai niekas nebedirbo. J a u ir pa tys smogikai buvo 
žymiai sušvelnėję ir pripažino, kad prie tokio 
maisto davinio negalima dirbti dvylika valandų, 
ypač sunkų darbą. Bet ir be r imtesnio darbo mes 
be galo nuvargdavome per ilgą dieną. 

B u s d a u g i a u . 
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Geriausias būdas sužinoti objek
tyvią nuomonę apie save — pasik
lausti aplinkinių. Tai nereiškia, kad 
tiesa pati nukris iš dangaus pakalbi
nus pirmą pasitaikiusi nepažįstamąjį. 
Greičiausiai reikės pamiklinti smege
nis, atsirenkant tarp aplinkinių ne
gatyvizmo, pataikavimo, perdėto 
mandagumo ar tiesmukiško noro pa
brėžti savo pranašumą. Tačiau ne vi
sa kritika yra neigiama, ne kiekvie
nas draugas — pataikūnas; galiau
siai, tik susipažinus su visa nuomo

nių bei įspūdžių mozaika galima ti
kėtis objektyvaus vertinimo. 

Toks „testas" tinka ne tik vieno 
žmogaus asmeniniam gyvenimui. Gal 
net dar svarbiau tokiu pasitikrinimo 
mechanizmu pasinaudoti kaip tautai . 
Būtų neteisinga sakyti, kad mes, lie
tuviai, to nedarome. Bėda, kad mažai, 
iš okupacijos gniaužtų ištrūkusiai ir 
kaip galima greičiau „sueuropėti" pa
norusiai tautai nėra lengva kitų, daž
nai ideologiškai motyvuotų kaimynų 
nuomones priimti šaltakraujiškai. 

Kiek rašalo spaudoje išlieta skun
džiantis, kad pasaulis mūsų nemyli, 
nesupranta, neįvertina arba, dar blo
giau, ignoruoja. 

Ne visuomet pagalvojame, kad 
tas neapibrėžtas pasaulis ne visada 
yra kaltas dėl jo reiškiamų nuomo
nių. Kartais ne tik pernelyg skaus
mingai reaguojame į kitų pastabas, 
bet neretai jas paprasčiausiai klaidin
gai interpretuojame. Kartais knieti 
save susimenkinti, kartais — nepa
grįstai išaukštinti. 

„Kiti apie mus" — naujas 
„Draugo" skyrelis, kuriame kas sa-
veitę-dvi pateiksime užsienio spau
doje su Lietuva bei lietuviais susyu-
sias žinias. Sau keliame du tikslus: 
faktus pateikti objektyviai, tačiau 
nevengti subjektyvios jų interpreta
cijos, kurios tikslas — „kitų" nuomo
nėse sudėti „mūsų" akcentus. Tiki
mės, kad Lietuvos įvaizdžio analizė 
užsienio spaudoje padės geriau ir 
adekvačiau įvertinti save; gal net — 
atsikratyti nepilnavertiškumo ir pa-
gyūniško „nuskriaustųjų" pranašu
mo kompleksų. 

Redakcija 

Nepilnavertiškumas ir 
išsigalvotos pagyros 

Vladas Krivickas 

Sią savaitę — apie savojo 
įvaizdžio projektavimą ir nepateisin
tus lūkesčius. Praėjusių metų rudeni 
Lietuvos spauda su pasididžiavimu 
pranešė, kad lietuvio režisieriaus 
Arūno Matelio dokumentinis filmas 
„Prieš parskrendant į Žemę" nomi
nuotas garbingiausiam pasaulyje ki
no meno apdovanojimui — „Oska
rui". Pirmą kartą apie tai kaip tik ir 
sužinojau iš lietuviškos žiniasklai-
dos. Patriotiškai apsidžiaugiau tokiu 
nepaprastu lietuvio pasiekimu ir vos 
kitą dieną neišsižiojau pažįstamiems 

Arūnas Matelis 

kino mėgėjams amerikiečiams — 
mano tautietis nominuotas „Oska
rui". 

Vis dėlto prieš pranešdamas šią 
žinią, nusprendžiau pasidomėti, ką 
šiuo klausimu rašo užsienio spauda. 
Iš pradžių net pyktelėjau — beveik 
nieko. Keletas užuominų Kinijos ir 
Pakistano angliškai leidžiamoje 
spaudoje. Viena žinutė oficialiame 
„Oskarų" puslapyje (www. osca r s . 
org). tačiau niekur nekalbama apie 
nominaciją „Oskarui". 

Pakako kelių minučių, kad suži
nočiau visą tiesą apie tariamą nomi
naciją Pasirodo, pirmą kartą Lietu
vos istorijoje mūsų šalis gavo teisę 
siųsti savo atrinktą filmą „Oskarų" 
komitetui, kuris svarsto, kuriuos fil
mus nominuoti. (Beje, estai ir latviai 
tokią teisę gavo jau anksčiau. Patei
kiu tai kaip faktą, ne kaip priekaiš
tą.̂  Nominacija yra oficialus JAV ki
no meno akademijos pripažinimas, 
kad filmas turi tokias pat galimybes 
kaip ir keli kiti laimėti prestižinį 
„Oskarą". Tačiau kelis apdovanoji
mus Europoje gavęs A. Matelio kū
rinys niekuomet nebuvo šiam apdo
vanojimui nominuotas. 

Tiesą sakant, pirmą kartą ga
vusi teisę lietuvišką filmą siūlyti Ho-
livudui, komisija Vilniuje rinkosi iš 
vieno filmo. Jos pirmininku iš pra
džių buvo pats A. Matelis, vėliau jis 
etikos sumetimais atsistatydino. Į 
Holivudą buvo nusiųstas net 61 fil
mas iš tokių pasaulio šalių kaip Is
panija, Prancūzija, Vokietija, Rusija, 
Meksika, Argentina. Kinija... Šie fil

mai buvo įvairių žanrų, t.y. ne tik do
kumentika. Ar galėjo realiai „Os
karų" nominacijų procesą suvokian
tis žmogus tvirtinti, kad Lietuvos 
siųstas filmas turėjo realių šansų bū
ti nominuotas? Nepaisant pagarbos 
tikrai aukšto lygio lietuvių dokumen
tikai, ar įmanoma, kad A. Matelis lai
mėtų, tarkime, prieš ispanų režisie
riaus Pedro Almodovaro vaidybinį 
filmą? 

Asmenys, gerai susipažinę su 
JAV kino industrija, man tvirtino, 
kad „Oskarų" nominavimo procesą 
lemia toli gražu ne vien meninis fil
mų lygis, bet ir asmeninės režisie
riaus pažintys, jo žinomumas JAV ki
no kritikų auditorijai. Nepaisant to
kių akivaizdžių faktų, Lietuvos ži-
niasklaidoje būta visai rimtų svars
tymų, kad A. Matelio filmas ne tik 
jau yra nominuotas, bet ir galimai 
laimės „Oskarą" (plg.: http:// www. 
nominum.l t / index .asp7DL=L&T 
opicID=l . ) 

Nežinau tikrųjų Lietuvoje lei
džiamos žiniasklaidos motyvų, tačiau 
dėl akivaizdžiai perdėtai optimis
tinės (dez)informacijos gali būti kal
ta tiek anglų kalbos žinių stoka, tiek 
nesusigaudymas pasaulio kino reali
jose, o gal paprasčiausias nekaltas 
patriotiškumas. Kad ir kaip ten bū
tų, A. Matelio filmo „nominacijos" 
atvejis — klasikinis pavyzdys, kai su
pykę ant pasaulio dėl to, kad ne
pakankamai atkreipia dėmesį į lietu
vių meną (ir tame yra tiesos), pasta
tėme tautietį ant pjedestalo, į kurį jis 
realiai net nepretendavo. 

Fiziškai, visi gyvename toje pa
čioje planetoje. Tačiau žvelgiant iš 
sociokultūrinio taško, kiekvienas tu
rime vadinamąją asmeninę erdvę; 
draugų ratą; socialinės įtakos sferą. 
Žvelgiant dar plačiau, egzistuoja reiš
kinys, dažnai vadinamas vokišku pa
vadinimu „Zeitgeist", kuris apytik
riai verčiamas kaip „laiko dvasia". 
Bet kokie savęs ar kitų vertinimai, jei 
norime, kad jie būtų pamatuoti svei
ku protu, neturėtų iškristi iš „Zeit
geist" konteksto. Būtent taip atsitiko 
A. Matelio „nominacijos" atveju. 

Tačiau ne tik mes nusikalstame 
laiko dvasiai. Tokią pat, net didesnę 
klaidą neseniai padarė rusų naujienų 
agentūros „Interfax" žurnalistė, kal
binusi Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų (http: / /www.interfax. 
com/17 /229923 / Interv iew.aspx) . 
Iš esmės šiame interviu nieko labai 
naujo neatskleista, bet negalima ne
paminėti žurnalistės pozicijos užduo
dant klausimus pašnekovui. Si pozi
cija, deja, yra oficialioji Kremliaus ir 
visos Rusijos kaip valstybės pozicija 
ir ji iš esmės neatitinka laiko dvasios. 

Nukelta į 7 psl. 

i J 
•:#> 'mW 

L i e t u v o s t eks t i l e i - palankios 
p r o g n o z ė s 

Agentūra „Research and Mar-
kets" Lietuvos tekstilei pranašauja 
šviesią ateitį. Sausio pradžioje inter-
net iniame tinklalapyje (http:// 
home .bus inesswire . com) ji išs
pausdino straipsnį pavadinimu „Lie
tuva iki 2010 metų taikosi tapti viena 
iš didžiausių moteriškų austų dra
bužių, įskaitant sijonus, palaidines, 
paltus, švarkus ir sukneles, tiekėjų 
Europoje". 

Straipsnyje sakoma, kad tekstilė 
ir drabužių pramonė šiuo metu yra 
viena stipriausių Lietuvos pramonės 
sektorių, ji sudaro apie 90 proc. visos 
Lietuvos produkcijos. Ji ypač sparčiai 
augo, Lietuvai iškovojus nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjungos 1991 
metais. Straipsnyje atskirai pamini
mos stambiausios Lietuvos tekstilės 
kompanijos: „Audėjas", „Garlita". 
„Ivega", „Kauno Baltija", „Pakita", 
„Sparta" ir „Utenos trikotažas". 

Lietuviška-lenkiška deš ra 
atgaiv ins l ietuviškas tradicijas 

Maine 

Jeremy Volkernick, beveik 15 
metų praleidęs eksperimentuodamas 
virtuvėje, galų gale sugebėjo atrasti, 
jo nuomone, autentišką lietuviškos 
dešros receptą. Lietuvių kilmės Vol
kernick prasi tarė „Sun Journal" 
(www.sunjournal.com), jog jį nuo 
pat vaikystės persekiojo prisiminimai 
apie lietuvišką dešrą. Pasak jo, 1993-
1994 metais jis jau galėjo pagaminti 
lietuvišką dešrą, tačiau jam norėjosi 
kažko daugiau. 

Nenuilstamų Volkernick pas
tangų rezultatas - nauja lenkiška-lie-
tuviška dešra, kurios oficialus prista
tymas įvyks sausio 20 ir 27 d. paties 
dešros recepto išradėjo namuose 
Rumford, Maine. Duodamas interviu 
„Sun Journal" naujos dešros auto
rius guodėsi, kad didelė lietuviško pa
likimo dalis jau yra išmirusi, jo naujo
ji dešra padės tokiam palikimui ne
išnykti. 

Krepšininko dovana L ie tuva i — 
šypsenos 

Tinklalapyje, skirtame krepšinio 
naujienoms (www.hoopsworld. 
com), pasirodė Nikola Olic straipsnis 
apie vos prieš kelias dienas į Sacra-
mento „Golden State Warriors" ko
mandą perėjusį žaisti lietuvį krep
šininką Šarūną Jasikevičių. Be kitų 
dalykų, straipsnio autorius pamini ir 
Šarūno praėjusių metų kelionę į Lie
tuvą, kuri buvo NBA krepšinio pro
gramos „NBA's Basketball Without 
Borders" dalis. Toje kelionėje lietuvis 
krepšininkas drauge su kitais NBA 
žaidėjais ir treneriais talentingiau
siems jauniems Lietuvos krepšinin
kams padovanojo krepšinio įrangą. Į 
NBA televizijos atstovų klausimą, ko
kią svarbiausią pamoką Jasikevičius 
davė Lietuvai, krepšininkas atsakė, 
kad tai buvo šypsenos, kurias jis ma
tė aplinkui, jam žaidžiant krepšinį su 
mažaisiais Lietuvos krepšininkais. 

Viršelyje - Lietuvoje gimusio 
Soutine paveikslas 

Vasario 5 d. įvyksiančio impre
sionistinio ir modernaus meno auk
ciono Londone proga išleidžiamo 
Sotheby katalogo viršeli puoš ekspre
sionisto dailininko Chaim Soutine 
paveikslas „Vyras su raudonu šaliku" 
(nupieštas apie 1921 m.). Ši Įvyki ap
rašantis sausio 12 d. „The New York 
Times" nepamiršo paminėti, jog gar
susis dailininkas yra gimęs Lietuvoje. 
Minėto paveikslo savininkės Dorothy 
Cherry teigimu, Soutine vis dar nėra 
tinkamai įvertintas. Jos nuomone, jis 
yra vienas geriausių menininkų. ' 

H. A. Kissinger prisiminė Simą 
Kudirką 

Sausio 3 d. JAV prezidento Ge-
rald R. Ford laidotuvių metu vienas iš 
kalbėjusiųjų, buvęs JAV valstybės 
sekretorius Henry A. Kissinger savo 
kalboje paminėjo Lietuvą. Kalbėda
mas apie nuolatinį G. Ford dėmesį 

Nukelta į 7 psl. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Paminklas geografiniam Europos cen
trui netoli Vilniaus. 

Atkelta iš 6 psl. 
žmogiškoms vertybėms, buvęs aukš
tas JAV pareigūnas prisiminė vieną 
pirmųjų G. Ford, nuveiktų darbų. 
Nors G. R. Ford prezidento pareigas 
ėjo penktą dieną, jis nedvejodamas 
ėmėsi ginti Lietuvos jūreivį - Simą 
Kudirką, kuris sovietmečiu bandė 
pasiprašyti politinio prieglobsčio 
Amerikoje. Anot H. A. Kissinger, tuo
metinis JAV prezidentas, nepaisy
damas ekspertų patarimo nesikišti, 
pareikalavo, kad S. Kudirka, tuo me
tu įkalintas sovietų kalėjime, būtų ne 
tik paleistas, bet ir atiduotas į Ame
rikos globą. Ir, H. A. Kissinger teigi
mu, visų nuostabai G. R. Ford reika
lavimas buvo įvykdytas. 

Lietuvos mokini am s vaisiai ir 
daržovės nemokamai 

Lenkijos internetinis tinklalapis 
Freshplaza.com išspausdino infor
maciją apie Lietuvos ketinimą nuo 
2008 metų vidurinėse mokyklose vai
kus nemokamai maitinti vaisiais ir 
daržovėmis. Pasak lenkiško tinklala-
pio, diskusijos apie šį projektą vyko 
Lietuvoje visus praėjusius metus, 
šiuo metu LR Sveikatos apsaugos 
ministerija ieško būdų, kaip vaisius 
ir daržoves tiekti į mokyklas. Kol kas 
neaišku, kokius vaisius ir daržoves 

valgys Lietuvos moksleiviai, pagrįs
tai spėjama, kad į sąrašą pateks 
obuoliai ir morkos, o žiemos metu -
mandarinai ir džiovinti vaisiai. Ne
mokamus vaisius ir daržoves valgys 
5-9 klasių moksleiviai. Nepamiršti 
bus ir pirmųjų pradinių klasių moki
nukai, jau nuo 2007 metų rugsėjo 
mėn. 1-4 klasių mokiniai nemokamai 
gaus pietus, į kurių sudėtį įeis ir "vai
siai bei daržovės. 

Ar Lietuva v i s dar t ebėra 
Europos centras? 

Mokslų daktaro Mathias Klang, 
dirbančio Goteborg universitete, tei
gimu, 2007 metais sausio 1 d., į Eu
ropos Sąjungą įsijungus dar dviem 
valstybėms - Bulgarijai ir Rumuni
jai, geografinis Europos centras pa
judėjo. Savo tinklalapyje jis bando 
atspėti, kur link mus nuves klasiki
nis Julės Verne smalsumas surasti 
taip trokštamą centrą. Ar tokiu Eu
ropos centru paliks prieš sausio 1 d. 
tokiais besiskelbę Bernotai arba Pur-
nuškės Lietuvoje; vieta Saaremaa sa
loje Estijoje; Krahule kaimas centri
nėje Slovakijos dalyje; Rakhiv mies
telis arba Dilove kaimas vakarinėje 
Ukrainoje; Suchowola šiaurės rytinė
je Lenkijos dalyje; Torun šiaurinėje 
centrinės Lenkijos dalyje, o gal Bab-
ruysk, ar Vitebsk Baltarusijoje? 

Anglijos t eks t i l ė kraustos i 
| L ie tuvą 

Sausio 15 d. BBC tinklalapyje 
(http://newsbbc.co.uk) išspausdin
tas straipsnis apie vienos iš Didžio
sios Britanijos tekstilės kompanijų 
„Camira Fabrics Ltd." ketinimą bent 
dalį savo gamybos perkelti į Lietuvą. 
Į Europos Sąjungą įsijungus Rytų 
Europos šalims, įmonei tenka kovoti 
su mažesnius gamybos kaštus siū
lančiomis Rytų Europos ir Tolimųjų 
Rytų tekstilės kompanijomis. Todėl 
vienas iš būdų konkuruoti su minėtų 
regionų tekstilės pramonėmis - atsi
gręžti į jas. 

Parengė Dal ia Cidzikaitė 

Nepilnavertiškumas ir išsigalvotos pagyros 
Atkelta iš 6 psl. 

Kalbindama V Adamkų, žurna
listė nepasigėdijo užduoti preziden
tui klausimą apie „taip vadinamą Pa
baltijo sovietinę okupaciją" bei apie 
vadinamąjį „šnipų" (tekste šis žodis 
įdėtas į kabutes) skandalą. Prezi
dentas į tokius klausimus atsakė su 
jam būdinga ramybe ir taktu, tačiau 
pabrėžė, kad Lietuvai ir Rusijai bus 
sunku nusistatyti konstruktyvius 
santykius, kol nebus pripažintos 
skriaudos iš Rusijos pusės. 

Vis dėlto, visuomet, kai kalbame 
apie „pasikeitusią" Rusiją ar šios ša
lies demokratėjimą, verta prisiminti, 
kad lietuviams tokia skaudi 50 metų 
okupacija šioje šalyje iki šiol rašoma 
su kabutėmis ir tituluojama „taria
ma" ar „taip vadinama". 

Jei minėtasis „Interfax" interviu 
nustebino nemaloniai, tai sausio 17 
d. „The VVashington Post" publikaci
ja apie krepšinį Europoje, pavadinta 
„Teaching Their Children Well: Rus-
sia, Serbia, Lithuania Taking a Fun
damentai Approach to Basketball" 
(http: www.washingtonpost.com 
. wp-dyn/content, article/ 2006, 12 
1 6 / A R 2 0 0 6 1 2 1 6 0 0 7 1 2 . h t m l ) 

pateikė nelauktai malonų siurprizą. 
Straipsnis pradedamas Rusijos krep
šinio realijų analize, tačiau reziu
muojamas išsamiu reportažu apie 
jaunųjų krepšininkų ugdymą Lietu
voje. 

Straipsnyje aprašomos dvi žy
miausios mūsų šalies krepšinio mo
kyklos, priklausančios garsiausiems 
visų laikų lietuvių krepšininkams — 
Šarūnui Marčiulioniui ir Arvydui Sa
boniui. 

Si publikacija — geriausia rekla
ma Lietuvui, kokios galėtume norėti. 
Straipsnio autorius Michael Lee net 
pamini Lietuvos baroką bei gotiką, 
palygina Lietuvą su kitomis Europos 
šalimis, teigiamai įvertina ekonomi
kos progresą. Tokiais rašiniais verta 
ne tik pasidžiaugti, bet ir įsidėmėti, 
kad jokios apmokamos reklamos, ku
riomis, rodos, taip žavimasi Lietuvos 
valdžios užkulisiuose, nepakeis atlik
tų mūsų tėvynainių darbų. 

Kritikos bus visuomet, tačiau ge
rus darbus bei talentingus žmones iš
braukti iš istorijos ne taip lengva. 
Tuomet nereikės nei išsigalvotų pa
gyrų sau, nei kančių dėl nepilnaver
tiškumo komplekso. 
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MINSKAS 
Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos (ETPA) pirmininkas Re
ne van der Linden pareiškė įsitikini
mą, kad Baltarusija ateityje įstos į 
Europos Tarybą. „Esu tikras, kad 
Baltarusija suinteresuota bendradar
biauti su Europa ir ateityje taps Eu
ropos tarybos nare", — pareiškė 
ETPA pirmininkas pirmadienį Mins
ke per susitikimą su Baltarusijos Na
cionalinio Susirinkimo Respublikos 
Tarybos pirmininku Genadijumi No
vickiu. Jis taip pat pridūrė: „Atrodo, 
kad po nesutarimų su Rusija Balta
rusija ėmė daugiau suvokti ir yra su
interesuota palaikyti gerus santykius 
su Europa". 

MADRIDAS 
Kubos vadovas Fidel Castro „lė

tai, bet neginčijamai sveiksta" po li
gos, nors jo būklė tebėra rimta dėl se
nyvo amžiaus, pareiškė penktadienį 
gydytojas iš Ispanijos, kuris apžiūrėjo 
Kubos prezidentą. „Turiu naujausios 
informacijos apie tai, kad jis sveiksta 
lėtai, bet neginčijamai", — pareiškė 
gydytojas Jose Luis Garcia Sabrido, 
kuris apžiūrėjo F. Castro 2006 metų 
pabaigoje ir yra jį gydančių gydytojų 
grupės konsultantas. 

1AV 

WASHINGTON, DC 
Grupė demokratų ir respubli

konų įstatymų leidėjų ketvirtadienį 
Atstovų Rūmuose pristatė įstatymo 
projektą, draudžiantį pulti Iraną ne
gavus atitinkamo Kongreso leidimo. 
Įstatymo projektas, kurį parengė 
Atstovų Rūmų narys respublikonas 
Walter Jonės iš North Carolina, 
2005-aisiais parėmęs daugumos de
mokratų raginimus pradėti laipsniš
ką pajėgų išvedimą iš Irako, buvo pri
s ta tytas įstatymų leidėjams pa
reiškus būgštavimų, kad George W. 
Bush administracija gali išprovo
kuoti konfrontaciją su Iranu. Rezo
liucija įsigalios, jei jai pritars abeji 
Rūmai ir jį pasirašys prezidentas. 

CHICAGO 
Antrasis iš penkių JAV karių, ap

kaltintų 14 metų irakietės išžagini
mu ir jos bei jos šeimos narių nužu
dymu, sutiko pripažinti savo kaltę ir 
išvengs mirties bausmės, ketvirtadie
nį pranešė jo advokatas. 24 metų ser
žantas Paul Cortez iš California vals
tijos pripažins savo kaltę dėl „kai ku
rių, bet ne visų kaltinimų" išžagini
mu ir žmogžudyste, kuriuos jam yra 
iškėlusi JAV kariuomenė. 

~ PIETŲ AMERIKA 

CARACAS 
Venesuelos parlamentas ketvir

tadienį vienbalsiai priėmė įstatymo 
projektą, kuris suteikia Hugo Chavez 
nepaprastuosius įgaliojimus valdyti 
šalį pusantrų metų laikotarpiui. Sis 
žingsnis buvo žengtas nedalyvaujant 
opozicijos, boikotavusios 2005 metais 
įvykusius pastaruosius parlamento 
rinkimus, įstatymų leidėjams. Pagar
sėjęs savo kairiosiomis ir priešiško
mis Amerikai pažiūromis buvęs ka
rininkas, perrinktas pernai gruodį 
valstybės vadovu naujam šešerių me
tų laikotarpiui, praėjusią savaitę pa
žadėjo „toliau kurti socializmą". 

AZIJA 

SEOUL 
Siaurės Korėja penktadienį pa

reiškė, jog anksčiau šią savaitę Ber
lyne vykusiose derybose šalis pasie
kė „tam tikrą susitarimą" su Jungti
nėmis Valstijomis, ir išreiškė pasiten
kinimą vienu iš itin retų tiesioginių 
dialogų tarp dviejų ilgalaikių prieši
ninkių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAI 
Iranas pasirengęs rasti tarpu

savio supratimą su Jungtinėmis Vals
tijomis dėl visos virtinės klausimų 
nuo Afganistano iki Libano, penkta
dienį vieno laikraščio spausdinamuo
se komentaruose teigė Irako prezi
dentas Jalai Talabani. Per lapkritį 
įvykusį J. Talabani vizitą Tehran Ira
no pareigūnai teigė esą pasiruošę 
rasti su Amerika supratimą nuo Af
ganistano iki Libano ir pasirengę 
derėtis, kad būtų pasiekti abi puses 
tenkinantys rezultatai. 

http://Freshplaza.com
http://newsbbc.co.uk
http://www.washingtonpost.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgiįa. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-3230 
www.ca1terfuf3ur9efydiKljreastheakh.cor 

GEDAS M. GR1NIS, MD 
inkstų,pusiės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Tele fonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Viliįa R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

SI 
Dr. Vida L Puodžiūnienė 

Heaithy Connection 
Oiropractk & Rehab Orte 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 8 1 5 - 8 3 4 - 9 0 7 5 / 9 0 7 6 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. 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 

VIDAS j. NEMICKAS, M.D 
KA»^LXXOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Ked2ie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILI SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127th St. Ste 200 

Lemont IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d S t Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valai t is, M D 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšt ies ir pūsles iš t rūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSKJS, M D 

MAUNAK V . RANA, M D 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

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

Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Akių ligų specialistai 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
T e 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 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Ch lcaao , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KAIP PASIRINKTI GLOBOS NAMUS 
PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS 

Būtinybė svarstyti galimybę ap
gyvendinti savo pagyvenusius tėvus 
ar kitus giminaičius globos namuose 
- skausminga, tačiau dažnai užklum
panti problema. Deja, dėl spartaus 
gyvenimo tempo, nepabaigiamų kas
dienybės rūpesčių daugelis mūsų 
neturi galimybės skirti pakankamai 
laiko nuolatinės globos dėl pablogėju
sios sveikatos reikalaujantiems tė
vams. Apgyvendinti juos globos įstai
goje, kur siūloma profesionali prie
žiūra ir geros gyvenimo sąlygos be 
jokių rūpesčių kitų pagyvenusių 
žmonių draugijoje, atrodo - ir neretai 
iš tiesų yra, geriausias sprendimas. 
Tačiau pasirinkti patikimą, gerą glo
bos įstaigą - ne taip paprasta, ne
paisant didžiulės pasiūlos. 

Į ką vertėtų atkreipti dėmesį? 
Amerikos Pensininkų asociacija 
(American Association of Retired 
Persons arba AARP) rekomenduoja 
pasinaudoti specialių socialinių įstai
gų, esančių jūsų mieste, paslaugomis 
(priklausančių Department of Aging 
ar tiesiog dirbančių su pagyvenusiais 
žmonėmis). Taip pat galima skam
binti nemokamu telefonu Eldercare 
Locator tarnybai (1-800-677-1116), 
kuri suteiks informaciją apie neto
liese esančių įstaigų, galinčių jums 
duoti globos namų, kuriais galė
tumėte pasidomėti, sąrašą. Dauguma 
tokių įstaigų jums negalės tiesiogiai 
rekomenduoti vienų ar kitų globos 
namų, tačiau, kita vertus, privalės 
atsakyti į konkrečius klausimus apie 
administravimą, klientų skaičių, pas
laugas, teikiamas kiekvienuose na
muose ir pan. Kai turėsite globos na
mų sąrašą ir kiek susiaurinsite savo 
paiešką pagal jau gautus duomenis, 
galite pradėti planuoti vizitus į jus 
sudominusias įstaigas. 

Nebloga mintis - ieškoti globos 
namų netoli nuo savo gyvenamosios 
vietos. Tiek tam, kad galėtumėte pa
tys dažniau lankyti ten gyvenančius 
giminaičius, tiek - dėl to, kad jūsų 
„artumas" gali smarkiai nulemti glo
bos kokybę. Globos namų personalas, 
žinodamas, kad gyvenate netoliese ir 
galite bet kada pasirodyti tarpduryje, 
nenorės rizikuoti sulaukti skundų, 
todėl, ko gero, skirs šiek tiek daugiau 
papildomo dėmesio globojamiems 
jūsų giminaičiams. 

Pirmąjį vizitą į jus sudominusius 
globos namus geriausia paversti 
spontanišku - nesitarkite dėl susiti
kimo, o tiesiog užsukite kurią dieną 
ir, suradę administratorių, paprašy
kite aprodyti įstaigą. Taip galėsite 
susidaryti tikslesnį įspūdį, kaip toje 
įstaigoje dirbama ir gyvenama. Bū
tinai pasidomėkite, koks yra perso
nalo ir globotinių santykis (kiek žmo
nių aptarnauja vienas slaugas/-ė), 
galite netgi paprašyti personalo dar
bo tvarkaraščių. Nėra ko nei sakyti, 
blogai, jei net koridoriuose tvyro ne
geras kvapas, jei išsisukinėjama at
sakant į jūsų klausimus ar miglotai 
kalbama apie „visišką pastato restau
raciją (personalo reorganizaciją, įvai
rius kitus pagerinimus) artimiausiu 
metu". Jei galite, apžiūrėkite pastato 
langus bei kampus tarp sienų, kadan
gi iš ten susikaupusių dulkių ir 
šiukšlių išsyk pamatysite, jei įstaigoje 

nėra tinkamai valomos patalpos. 
Užeikite į tualetą (kad ir skirtą tik 
lankytojams) - pažiūrėkite, ar ten 
švaru, tačiau svarbiausia - ar yra 
karštas vanduo, kadangi jo t rūkumu 
globos namuose skundžiamasi itin 
dažnai. 

Atkreipkite dėmesį, kur matote 
globos namų gyventojus - jei matote 
juos lauke ar bendro naudojimo pa
talpose - taip ir turėtų būti. Tačiau 
jei jums leidžiama stebėti, kaip globo
tiniai perrenginėjami, prausiami ir 
panašiai, reiškia, jog tuose globos na
muose nėra itin vertinamas jų gyven
tojų orumas ir privatumas. Taip pat 
pasidomėkite, kiek ir kokių jūsų 
lankomoje įstaigoje naudojama tram
domųjų priemonių (specialių veži
mėlių, liemenių, verčiančių sėdėti 
tiesiai ar kitų įtaisų, varžančių judėji
mo laisvę). 

Paprašykite užeiti į virtuvę, kur 
gaminamas maistas gyventojams -
nesidrovėkite netgi paprašyti para
gauti gaminamų patiekalų, nes nei 
viena save gerbianti ir neturint i ko 
slėpti įstaiga tikrai neatsisakys pa
tenkinti Jūsų prašymo, o gal netgi ir 
pakvies Jus papietauti drauge su 
globotiniais. Kaip ir visur kitur, at
kreipkite dėmesį į švarą, taip pat -
kaip saugomi maisto produktai, kaip 
gaminama. Paklauskite, ar yra globos 
namuose bent vienas specialistas, nu
statantis dietinį maitinimą, kad glo
botiniams nebūtų pateikiamas jiems 
netinkamas maistas. Ar, nustatant 
maitinimą, dėmesys kreipiamas tik į 
globotinių alergijas bei sveikatos 
būklę, ar ir į tai, kokie produktai ar 
valgiai jiems patinka ir nepatinka? 
Pagaliau, pasidomėkite, a r yra pa
kankamai geriamo vandens ir ar jis 
visuomet pasiekiamas visiems gyven
tojams (ar nereikia eiti per visą pas
tatą jo atsinešti, ar jis visuomet švie
žias ir pan.). 

Paprašykite globos namų admi
nistratoriaus pateikti j u m s keleto 
pastarųjų metų inspekcijų dokumen
tus (State Inspection, forma 2567). 
Joje turėtų būti išvardinti visi rasti 
pažeidimai. Tikimybė, kad nebus už
registruota jokių pažeidimų, be abejo, 
menka, netgi ir tvarkingai dirban
čiose įstaigose, - tačiau bent jau ga
lėsite įvertinti, kokio lygio ir kiek pa
žeidimų būta bei pasitikslinti, kas 
buvo padaryta, siekiant ištaisyti pa
dėtį. 

Jei visa, kas iki šiol išvardinta, 
jums paliko neblogą įspūdį, prieš ap
sisprendžiant būtų dar pravartu pa
sidomėti, ar globos įstaigoje egzistuo
ja vadinamieji gyventojų ir/ar šeimų 
komitetai, kurių funkcija paprastai 
yra užtikrinti t inkamas gyvenimo 
globos namuose sąlygas, bendradar
biaujant su įstaigos administracija. 
Sužinoję, kur ir kada vyksta šių 
komitetų susirinkimai, sudalyvau
kite bent viename iš jų - taip galėsite 
geriau suvokti, kas iš tiesų dedasi toje 
įstaigoje ir gausite iš tiesų atvirus 
atsakymus į visus klausimus. 

Žmonės, ketinantys apgyvendintf 
savo artimuosius globos namuose, 
neretai susiduria su laiko trūkumu, 
kuris trukdo padaryti t inkamą pa
sirinkimą Nukelta i 9 psl. 

http://www.ca1terfuf3ur9efydiKljreastheakh.cor
http://www.illinoispain.com
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Kryžiažodis 
Draugas Nr. 005 

1 2 3 < 5 6 1 1 F 9 _ _ , ..,..,. 12 3 
Vert ika l ia i : 
1. Maža geriamoji taurė, stikliukas. 2. Sudėtinga, reta miražo forma — 

fata... . 3. Italijoje gaminamas automobilis. 4. ...medį, kol jaunas. 5. Keturakio 
komedija „Amerika...". 6. Sėkmingas kilimas tarnyboje ar kitoje srityje. 8. Iki 
... galvos (visam gyvenimui). 9. Viršutinis beržo žievės sluoksnis. 13. Skel
bimas apie spektakli, koncertą. 14. „Graži tu, mano brangi tėvyne, ..., kur 
miega kapuos didvyriai!" (Maironis). 19. Jauna, veršiuko neturėjusi karvė. 20. 
Avių jauniklis. 21. Brolio ar sesers sūnus. 22. Garbinga ištekėjusi moteris se
novės Romoje. 23. Kiekvieną kartą. 24. Puošnus, ryškių spalvų fazaninis 
paukštis. 26. Lede prakirsta skylė, kuri už uodegos „pagriebė" žvejojantį vil
ką. 32. Daugiadienės automobilių lenktynės. 33. Daug ėdantis, rajus. 34. Kau
namasis įrankis, kovos priemonė. 35. Pertvarkymas, pakeitimas. 37. Meksikos 
indėnų tauta, XV a. sukūrusi valstybę, XVI a. užkariauta ispanų. 38. Trojos 
karo graikų karžygys, turintis tik vieną pažeidžiamą vietą — kulną. 40. 
„Salia... karčiama, ten gyvena šinkorka". 41. Graižažiedžių šeimos dygi pik
tžolė. 45. Palikuonė. 47. Madrido futbolo klubas. 

Hor i zon ta l i a i : 
7. Pirmykštės religijos išpažinėjas. 10. Aukščiausias dangaus sferos taš

kas. 11. Iš karnų pinta senovinė avalynė. 12. Irklakojis tropikų vandens 
paukštis ilgais smailiais sparnais. 14. Siaurinė Didžiosios Britanijos dalis. 15. 
JAV valstija. 16. Mongolijos sostinė — ... Batoras. 17. Jam... ligi kelių (apie 
pagyrūną). 18. Žemiausias diplomatinis rangas. 22. M. K. Ciurliono simfoninė 
poema. 25. Moliūgų šeimos pietų kraštų daržo augalas. 27. Sterblinis 
Australijos lokiukas. 28. Japonijos didmiestis, turintis daugiau kaip pustrečio 
milijono gyventojų. 29. Vandens paukštis ilgais siaurais sparnais, giliai iškirp
ta uodega. 30. JAV vakaruose — gyvulininkystės ferma. 31. Kalėdų Senelis — 
... Klausas. 32. Miestas, kuriame Martynas Mažvydas dirbo parapijos kunigu. 
35. Pučiamasis instrumentas signalui duoti. 36. Siuvėjo darbo priemonė. 39. 
Sportinės avalynės gamintoja. 42. Kraują čiulpianti ir ligas platinanti Afrikos 
atogrąžų musė. 43. ... ir negrįšiu. 44. Švelnus, su įaustais stačiais šilko plauke
liais audinys. 46. Sraigto, varžto, veržlės įvijos vagutė. 48. V Disnėjaus per-
sonažas — Peliukas... . 49. Būrys gyvulių, banda. 50. Šiltųjų kraštų žolinis 
augalas pailgais miltingais vaisiais. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė ir raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

SVEIKINAME TEISINGAI KRYŽIAŽODŽIUS 
IŠSPRENDUSIAS SKAITYTOJAS 

L a i m a Jake l a i t i enė , gyv. Evergreen Park, IL, teisingai išsprendė 
kryžiažodį Nr. 4; 

J a d v y g a Savickas iš Nashua, NH, išsprendė kryžiažodžius Nr. 3 ir 
Nr. 4. 

Sveikiname mūsų darbščiąsias ir sumaniąsias skaitytojas. Joms 
nedelsiant bus pasiųstos „Draugo" dovanėlės. 

Raginame ir kitus skaitytojus „pamiklinti smegenis" ir pabandyti 
kryžiažodžius išspręsti. Tai įdomus ir naudingas laiko praleidimas, tikrai 
labiau padedantis atsipalaiduoti, laikinai užmiršti visus rūpesčius, negu 
bet kokie vaistai. 

Dantų gydytojai 

D r . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
D a n t ų gydy to ja 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVAIJS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydy to ja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitar 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 kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashlngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kab ine tą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• t i l tai, 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 

Dr. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 St Chfcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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PIGIAUSI AVIA-BILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

KAIP PASIRINKTI GLOBOS NAMUS 
PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS 

Atkelta iš 8 psl. 
Jei būsimas globotinis (-ė) į glo

bos namus perkeliamas tiesiai iš ligo
ninės (kas nutinka gana dažnai) ir 
turi Medicare draudimą, jūs, norėda
mi laimėti šiek tiek laiko, turėsite 
pateikti apeliaciją („appeal the dis-
charge"), kuri neleistų dar bent porą 
dienų jo išrašyti iš ligoninės. Per tą 
laiką stenkitės maksimaliai išnaudoti 
visas galimybes, įskaitant ligoninės 
personalo, savo pažįstamų patari
mus, profesionalių agentūrų pagalbą, 
atsiliepimus Internete - viską, kas 
padėtų jums apsispręsti išrenkant 
geriausią galimybę. Ir nepamirškite, 

prieš apsispręsdami galutinai, atsi
klausti paties būsimo globotinio (-ė)s, 
ko jis (ji) norėtų ir kaip geriausia 
būtų patenkinti jo (jos) poreikius. 

Kita problema, kurią būsite pri
versti svarstyti, prieš perkeliant ar
timą žmogų i globos namus, yra fi
nansai. Apie tai, kokį vaidmenį ap
mokant globos namų paslaugas at
lieka valstybinės Medicare ir Me-
dicaid programos, skaitykite kitą 
kartą. 

Pagal AARP ir amerikiečių 
žiniasklaidos medžiagą parengė 

Vaida Maleckai tė 

http://www.parkridgesmiles.com
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ŽMONIŲ, N O R I N Č I Ų MOKYTIS 
L I E T U V I Ų KALBOS, NEMAŽĖJA 

Nors daugelis iš mūsų apie va
sarą tikrai dar nesvajoja, studentai -
esantys ir būsimi - jau pradėjo gal
voti, o kai kurie ir planuoti savo 
vasarą. Tiems, kurie nežino, ką darys 
vasaros metu, ir tiems, kurie nus
prendė šią ateinančią vasarą pramok
ti arba patobulinti savo lietuvių kal
bą, pagyventi Lietuvoje ir iš arčiau 
susipažinti su lietuvišku gyvenimu, 
tačiau neturi laiko arba nežino, iš kur 
gauti informacijos, „Draugas" siūlo 
interviu su dviejų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų darbuotojomis, kurios jau 
ne pirmus metus užsieniečiams, taigi, 
ir Amerikos lietuviams bei ameri
kiečiams, siūlo intensyvius lietuvių 
kalbos ir kultūros kursus. 

Šįkart jūsų dėmesiui pokalbis su 
Vilniaus universitete Lituanistinių 
studijų katedros rengiamų intensy
vių Vasaros ir Žiemos lituanistikos 
kursų vedėja Virginija Stumbrie-
ne. 

- Nuo kada Vilniaus univer
s i t e te organizuojami l i tuanis
t ikos kursai užsieniečiams? Ar 
n u o pirmųjų kursų ats irado 
kokių nors naujovių? 

- Vilniaus universitete Vasaros 
lituanistikos kursai buvo rengiami 
dar sovietiniais metais. Pradėti reng
ti apie 1977 metus. Tada atvykdavo 
tik JAV lietuvių vaikai ar vaikaičiai 
ar išeivių į kitas šalis vaikai ir 
vaikaičiai. Kiti užsieniečiai negalėda
vo dalyvauti kursuose. Mūsų katedra, 
Lituanistinių studijų katedra, buvo 
įkurta 1990 m., Lietuvai vėl tapus 
nepriklausomai. Dabar Vasaros kur
suose sulaukiame studentų iš įvai
riausių šalių. Dažniausiai į vasaros 
kursus atvyksta 60-70 studentų. 
Kartais mažėliau. Maždaug trečdalis 
jų paprastai yra iš JAV Tik dalis jų 
yra lietuvių kilmės (pvz., iš 20 
amerikiečių 5-6 būna lietuvių kil
mės). Atvyksta vyresnių ir jaunesnių 
žmonių. Kursų dalyviai suskirstomi į 
5-6 grupes pagal lietuvių kalbos 
mokėjimą. Pernai pirmąkart buvo 
grupė vertėjams. 

Yra dviejų savaičių ir mėnesio 
kursai. Studentai mokosi lietuvių 
kalbos (kasdien po 2-3 paskaitas, 
viena paskaita - pusantros valandos), 
klauso paskaitų apie Lietuvos kul
tūrą (etnokultūrą, istoriją, literatūrą, 
lietuvių kalbą ir pan.), aplanko Vil
niaus muziejus, dalyvauja ekskursijo
je po Vilniaus universitetą, po Vilnių. 
Šeštadieniais vyksta ekskursijos į 
Trakus, Kauną ir Pažaislį, Rumšiškių 
liaudies buities muziejų, Druskinin-

Keietas iš praėjusiais metais V I Vasaros lituanistikos kursu dalyviu. 

kus, Aukštaitijos nacionalinį parką ir 
pan. 

- B e Vasaros kursų siūlote 
dar Erasmus kalbos kursus. Kuo 
ši programa skiriasi n u o vasa
r inės? 

- Be Vasaros lituanistikos kursų 
rengiami intensyvūs Žiemos lituanis
tikos kursai. Žiemos kursai prasideda 
pirmosiomis sausio dienomis. Šių 
kursų programa panaši į Vasaros 
kursų programą, tik šeštadieniais 
nevykstame į ekskursijas. Intensyvūs 
Erasmus lietuvių kalbos kursai pra
dedantiesiems Vilniaus universiteto 
Lituanistinių studijų katedroje ren
giami žiemą. Jie skirti Erasmus pro
gramos studentams, pavasario se
mestrą studijuosiantiems įvairiose 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
Studentai atvyksta iš įvairių Europos 
šalių. Vasaros kursus Erasmus pro
gramos studentams rengia kitos Lie
tuvos aukštosios mokyklos. Erasmus 
kursų programa Vilniaus univer
sitete panaši į kitų Lituanistinių stu
dijų organizuojamų lituanistikos 
kursų programas. 

Be intensyvių lituanistikos kursų 
VU vyksta ir metinės lietuvių kalbos 
studijos įvairių kalbos mokėjimo 
lygių studentams. Šie studentai turi 
11 paskaitų per savaitę. Pradedan
tiesiems visos paskaitos yra lietuvių 
kalbos paskaitos. Pažengusieji ir mo
kantieji klausosi paskaitų apie Lietu
vos istoriją, etnokultūrą, socialinį ir 
politinį Lietuvos gyvenimą, lietuvių 

Ar jau turite 
DVD? 

MCteo įrašas parduodamas: 

ne Dovandė 

Toronte 
Prisikėlimo švent. 

•Liet. Kankinių švent. 

B Klevelande 
Dievo Apvaiz. par. • Dievo Motinos par. 

Arba galima užsisakyti: 
www.dainusvcirfe.org 

literatūrą. Rengiami vakariniai įvai
rių kalbos mokėjimo lygių kursai 
dirbantiems žmonėms. Paskaitos 
vyksta 2 kartus per savaitę. Erasmus 
programos studentai, kurie studijuo
ja VU, lietuvių kalbos mokosi Litua
nistinių studijų katedros rengia
muose įvairių kalbos mokėjimo lygių 
kursuose semestrą (90 vai.). 

- Ar lituanistikos kursai vis 
dar yra populiarūs tarp užsie
niečių? Iš kokių šalių atvažiuoja 
daugiausia? Ar sulaukiate Ame
rikos l ietuvių? 

- Žmonių, norinčių mokytis lie
tuvių kalbos, nemažėja. Studentai 
atvyksta iš įvairiausių šalių. Vasaros 
kursuose sulaukiame studentų dau
giau nei iš 20 šalių: JAV, Airijos, Ang
lijos, Argentinos, Australijos, Balta
rusijos, Čekijos, Gruzijos, Ispanijos, 
Italijos, Izraelio, Japonijos, Kinijos, 
Kolumbijos, Korėjos, Kroatijos, Lat
vijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, 
Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Ukrai
nos, Vokietijos ir kitų. Į vasaros kur
sus daugiausia atvyksta iš JAV Iš 
kitų šalių po 1, 2, 3, 4 žmones. Yra 
studentų, kurie atvyksta į inten
syvius kursus penktą ar septintą 
kartą (žiemą ir vasarą). 

- Kokie žmonės (amžius, pro
fesija ir pan.) dažniausiai atva
žiuoja mokytis? 

- Atvyksta įvairiausio amžiaus 

studentų: aštuoniolikmečių, dvide
šimtmečių, trisdešimtmečių, keturias
dešimtmečių, penkiasdešimtmečių, 
šešiasdešimtmečių, septyniasdešimt
mečių. Vyriausiai studentei buvo 88 
metai. Tai buvo anglė iš Prancūzijos. 
Su meile ją prisimename. Mokantis 
kalbos grupėse puikiai dera jaunystės 
žavesys, branda ir didelė gyvenimo 
patirtis. Kursus lanko vakarykščiai 
mokinukai, studentai, diplomatai, 
vertėjai, menininkai, gydytojai, virė
jai, inžinieriai, kompiuterininkai, 
kalbininkai, vadybininkai, dvasi
ninkai, mokytojai, dėstytojai, moks
lininkai ir kiti. Pačių įvairiausių pro
fesijų žmonės. 

- Ar pasitaikė tokių studen
tų, kurie pabėgo po kel ių dienų 
ar savaitės? 

- „Pabėgančių" iš kursų be rim
tos priežasties pasitaiko labai retai. 
Vadovauju kursams daug metų. Ne
atsimenu daug tokių studentų. Vos 
porą. Gal taip nutiko todėl, kad žmo
nės nebuvo pasirengę mokytis kal
bos. Kartais nutinka taip, kad stu
dentai turi nutraukti studijas dėl 
šeimą ištikusių rūpesčių - artimųjų 
ligos ar mirties. 

- Kaip apie Jūsų universitete 
rengiamus kursus būsimi studen
tai sužino? 

- Studentai sužino vieni iš kitų, 
siunčiame informaciją į užsienio uni
versitetus, informuojame užsienio 
šalių ambasadas Lietuvoje. Mūsų 
interneto adresas http://www.lsk. 
flf.vu.lt. 

- Gal jau žinote šios vasaros 
kursų datą ir programą? 

- Intensyvūs Vasaros lituanis
tikos kursai vyks: nuo birželio 26 iki 
liepos 25 d. (mėnesio kursai); nuo 
birželio 26 iki liepos 11d. (2 savaičių 
kursai). Programą parengiame vė
liau. Programa visada susideda iš 
lietuvių kalbos paskaitų, paskaitų 
apie kultūrą ir kultūrinės programos 
(ekskursijos po VU, Vilnių, kitus 
Lietuvos miestus ir įdomias vietas, 
išvykos į muziejus, esančius Vilniuje). 

- Ačiū už pokalbi. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Kitame „Draugo" numeryje ieš
kokite straipsnio apie Vytauto Di
džiojo universitete dėstomus Lietu
vių kalbos ir kultūros vasaros kursus 
užsieniečiams - Red. 

ČIKAGA • 2006 • i . l en ta i ne tik mokosi lietuvių kalbos, bet ir lankosi muziejuose. 
IM traukoje - studentų išvyka i Rumšiškių liaudies buities muziejų. 

http://www.dainusvcirfe.org
http://www.lsk
http://flf.vu.lt
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LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai PASKAITA APIE SAKRALŲJĮ ATVAIZDĄ 
Atkelta iš 3 psl. 
Šiame nutarime yra du pagrin

diniai momentai, pirmasis dėl dvigu
bos pilietybės, o antrasis susijęs su 
repatrijavimo sąvoka, tai yra iš
skyrimu asmenų pagal etninę kilmę. 
Viena įstatyminė nuostata yra lietu
vių kilmės asmenims, o kita įstaty
minė nuostata - asmenims, sugrįžu
siems į savo etninę tėvynę. Tai čia bū
tų patys svarbiausi punktai dvigubos 
pilietybės klausimu. Dar buvo at
kreiptas dėmesys apie galimybę skir
ti pilietybę Prezidento dekretu, bet ir 
čia Konstitucinis Teismas apribojo 
prezidento galias. Teisingumo vardan 
reikėtų priminti, kad įstatymas ne
galioja atbuline data. Todėl tiems, 
kurie jau suspėjo ir turi dvigubą pilie
tybę, ta pilietybė nebus atimama, ir 
jie iki gyvenimo pabaigos galės būti 
dviejų šalių piliečiais. Kiek laiko 
užims įstatymo pakeitimas, šiandie
ną yra sunku atspėti, bet galima da
ryti tam tikras prielaidas, kad laiko 
tikrai užims daug, nes reikės keisti 
didelį kiekį įstatymo straipsnių, pozi
cijų ir nuostatų. 

Komisijos nariai atkreipė dėmesį, 
jog konsulatai nebepriima Lietuvos 
pilietybei gauti paraiškų. Arminas 
Lydeka paaiškino, jog senasis piliety
bės įstatymas šiandieną dar galioja ir 
„vartai dėl tos dvigubos pilietybės 
bus uždaryti nuo to momento, kai įsi
galios naujasis Pilietybės įstatymas". 
Kita vertus, jei asmenys kreipiasi su 
paraiškomis į konsulatus ir atitinka
mai neturi teisės gauti, atkurti, ar 
išsaugoti jų Lietuvos pilietybę pagal 
įstatymo nuostatas, tai konsulato 
darbuotojai yra teisūs, atmesdami 
tokias paraiškas, bet jie turi atsa
komybę paaiškinti pagal kokią įstaty
mo nuostatą ar straipsnį interesanto 
paraiška nebus priimta, o ne todėl, 
kad ateityje bus pakeistas Įstatymas. 

Po ilgai vykusių komisijos narių 
tarpe diskusijų apie žalą, kurią Kons
titucinis Teismas padarė Lietuvai, 
baigdamas savo pokalbį, Arminas 
Lydeka pasakė, jei Lietuvos politinės 
partijos ir politikai kartu su visuo
menės palaikymu apsispręstų, kad 
referendumu galima keisti Konsti
tuciją ir tokiu atveju atitinkamai 
pakeitus Konstitucijos nuostatą, bū
tų galima performuluoti 12-tą straips
nį, kad dviguba pilietybė yra galima. 
Bet čia jau diskusijų reikalas, kaip 
visa tai suformuluoti. Ar visuomenė 
palaikytų tokią nuostatą, reikia gerai 
pagalvoti. 

Dar dėl pa lydovinio televizi jos 
kana lo 

Dalia Teišerskytė pranešė, kad 
kalbėjo telefonu su LRT generaliniu 
direktoriumi Kęstučiu Petrauskiu ir, 
jo manymu, šis projektas buvo už
strigęs, nes iš Amerikos pusės, Ar
vydas Reneckis, nors buvo įpareigo
tas pateikti, bet neįteikė ketinimų 
protokolo. Norėdama šį reikalą pa
judinti iš akligatvio, LRT yra nus
prendusi siųsti savo žmones tiesiai į 
tą įmonę, su kuria derėsis dėl ret
ransliavimo, ir jau ne A. Reneckis, o 
LRT atstovai derėsis ir pristatys tą 
ketinimų protokolą — vėliau ir 
sutartį. Dar viena naujovė, tai, kad 
bus steigiamas naujas kanalas, kuris 
vadinsis „LT3 International". Pradė
jus kalbėti apie išeivijos indėlį į ren
giamas programas užsieniui, buvo pri
eita prie išvados, kad LRT greičiau
siai jokių konsultacijų su išeivija ne
darys. Seimo narė taip pat sužinojo, jog 
minėti 1,8 mln. Lt, kurie turėjo būti 

paskirti retransliacijoms į JAV, tų 
pinigų biudžete nėra, o 5 mln. Lt, 
skirti LRT, yra kit iems reikalams. 

Buvo atkreiptas komisijos narių 
dėmesys, kad dėl retransliacijų į JAV 
įgyvendinimo, Arvydas Reneckis dir
ba daugiau negu dvejus metus ir vi
sas paraiškas bei visus dokumentus 
LRT turi . Po ilgų diskusijų buvo nu
tarta, artimiausiu metu į komisijos 
posėdį pakviesti LRT generalinį direk
torių Kęstutį Petrauskį, LRT tarybos 
pirmininką R. Pakalnį ir JAV gyve
nantį Arvydą Reneckį, kuris galės da
lyvauti posėdyje tiesioginiu teletiltu. 

Lietuvos gyventojų ir jos sveč ių 
saugaus g y v e n i m o užt ikr inimas 

Vidaus reikalų viceministras Re
gimantas Ciupaila savo pranešime 
apie svečių ir apskritai visuomenės 
saugaus gyvenimo užtikrinimą, žvel
gė kompleksiškai, įvesdamas Sveika
tos apsaugos ministerijos globojamas 
programas, švietimo ir mokslo atsa
komybę šiuo reikalu bei aptardamas 
viešojo saugumo sritis, kaip valstybės 
sienos apsaugą, priešgaisrinę saugą, 
gelbėjimo darbus ir policijos departa
mento veiklą šioje srityje. Konkrečiau 
žiūrint į šį reikalą, jo nuomone, yra 
bandoma decentralizuoti esančią sis
temą. Vadovaujantis šios strateginės 
programos nuostatomis ir atsižvelgus 
į aktualiąsias, realiąsias ir eventualią
sias viešojo saugumo problemas, pas
taraisiais metais jos yra įgyvendina
mos ne skėtiniu būdu, o tiksliosiomis 
valstybės masto nusikalstamumo kon
trolės ir prevencijos programomis. 
Pastanga suformuoti pačios visuome
nės savisaugos pagrindus yra šios 
programos esmė. Viceministras labai 
detalizuotai ir pavyzdžių pagalba 
paaiškino komisijos dalyviams ne tik 
programos esmę, bet ir gaunamus re
zultatus. 

Lietuvos policijos generalinio vir
šininko pavaduotojo Vytauto Navic
ko nuomone, kaip ir kiekviena valsty
bės institucija, taip ir policija auga, 
tobulėja, stiprėja kar tu su visa vals
tybe. Jis kalbėjo apie atliekamas ope
racijas šalies viduje bei su kolegomis 
užsienyje, apie nuveiktus darbus, įgy
vendinant Šengeno konvencijos rei
kalavimus, avaringumo situaciją Lie
tuvos keliuose ir eibę kitų situacijų 
bei problemų Lietuvos teritorijoje. 
Baigdamas savo pranešimą, Vytautas 
Navickas pasidžiaugė, jog pirmą 
kartą per penkerius metus į policiją 
buvo priimta daugiau negu atleista. 

Komisijos nariai domėjosi apie 
žūtis keliuose, ar ugniagesiai, rei
kalui esant, gali atlikti ir paramedikų 
užduotis, ir kaip yra kovojama su 
Europos lėšų neskaidriu skirstymu. 
Buvo užsiminta, kad atvykus į Lie
tuvą ir lankantis didžiuosiuose mies
tuose, retai galima matyti policininką 
gatvėje. Toliau užsienyje gyvenantys 
komisijos nariai dalinosi asmeniškais 
nutikimais ir problemomis, kurias 
patyrė atvykę į tėvynę. 

Susumuojant galima pasakyti, 
kad šiame pokalbyje, saugaus gyveni
mo užtikrinimas yra pačių žmonių 
supratimas, kas yra saugu ir kaip 
reikia nuo nelaimių apsisaugoti. Ne 
tik Lietuva kenčia nuo vagysčių ir 
smurtinių situacijų, jų galima sutikti 
visame pasaulyje. Lietuvoje yra die
giamos prevencinės programos, ku
rios padeda Lietuvos žmonėms geriau 
suprasti tų programų galimybes, bei 
ir jų pačių pareigą užtikrinant saugų 
gyvenimą. 

Bus daugiau 

Gruodžio 13 d. Kauno arkivys
kupijos muziejuje paskaitą „Sakra-
laus atvaizdo reprezentacija ir visuo
menė" iš metinio paskaitų ciklo „Lie
tuvos dailės istorijos eskizai" skaitė 
dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, 
dėstanti Vilniaus dailės akademijoje. 
J i , skirtingai nei kitos šio ciklo prele
gentės, daugiausia kalbėjo ne apie 
Lietuvos bažnytinės dailės kūrinius, 
o, remdamasi Vakarų bei Rytų Euro
pos bažnytinio meno istorija, pasi
telkdama iliustracijas, gvildeno vi
suomenės bei bažnytinio meno san
tykius, t.y. aptarė, kaip praeities 
menininkai kūrė, kokią įtaką visuo
menė darė jų kūrybai. Pasak dr. A. 
Aleksandravičiūtės, ši tema aktuali ir 
dabar: „Bažnytinė dailė, užuot tikin
čiuosius suartinusi, juos skaldo: ne 
visiems patinka bažnyčių puošyba 
arba dailė". Taip yra dėl visuomenės 
skirtingumo. 

Mokslininkė temą nagrinėjo ne-
nutoldama nuo sąvokos „atvaizdo 
reprezentacija" reikšmių: kaip at
vaizdas atstovauja vaizduojamam 
asmeniui, šiuo atveju šventajam; kaip 
meninė vaizduotė pateikia tą asmenį 
visuomenei — įtikdama jos skoniui ar 
ne. Prelegentė 2000 metų bažnytinės 
dailės istorijoje išskyrė tris sakraliojo 
atvaizdo pateikimo tradicijas: bizan
tiškąją, viduramžiškąją bei archaiza-
cinę. 

Bizantiškajai tradicijai, pirmąjį 
tūkstantmetį gyvavusiai Viduržemio 
jūros regione bei susijusiai su anti
kine kultūra, būdingas jautrus po
žiūris į paveiksle pavaizduotą as
menį. Tai liudija to laikotarpio Svč. 
Mergelės Marijos su Kūdikiu atvaiz
dai. Dr. A. Aleksandravičiūtė aiškino, 
kaip Bizantijos laikais į krikščio
niškąją aplinką buvo perkeltos ro
mėniškosios kultūros atvaizdo re
prezentacinės formos. 

Nuo X a. krikščionybei stiprėjant 
ir plintant Vakarų Europoje bei už 
Alpių, susiformuoja kitokia atvaizdo 
reprezentacija. Atvaizdas kinta vei
kiant žodžiui — naujoms giesmėms 

bei maldoms, platesnei bei raiškesnei 
pamokslų retorikai. Vėlesniais vidur
amžiais, XIII-XIV a., atvaizdą papil
do vienuolių patirtų mistinių išgy
venimų atspindžiai. Kartu jis vis la
biau tampa subjektyvus dėl plin
tančio privataus pamaldumo. XV a. 
atvaizdo reprezentacijos subjektyvu
mas viršūnę pasiekia* įsigalint puoš
niam, prabangiam sakralinio meno 
grožiui. „Norint įtikti visuomenei, at
siranda begalė atvaizdų, tačiau nė 
vieno tikro", — teigė dr. A. Aleksan
dravičiūtė. 

Klestint puošniajai vėlyvajai go
tikai, susigriebta grąžinti atvaizdų 
aiškumą. Renesanso pradžioje bando
ma pakartoti bizantiškąjį atvaizdo 
pavyzdį. Kad bažnytinė dailė keistųsi 
— taptų rimta, susitelkusi, be paša
linių dalykų ir kar tu gerbiamas 
atvaizdas darytų kuo didesnį poveikį 
tikintiesiems, — nemažai nuveikė 
jėzuitai. 

Išskirtiniu atsinaujinusio sakra
linio meno bruožu XVII a. tampa 
relikvijoriaus funkciją perėmę baž
nyčių altoriai. Juose ikona pateikia
ma kaip relikvija bei komentuojama 
vaizdais (Tverų bažnyčia). Religijos 
poveikis buvo stiprinamas ir reto
rinių kompozicijų kūrimu ant sakra-
lių patalpų kupolų lubų. taip pat 
natiurmortais su simboliais, bylo
jančiais apie gyvenimo trumpalai
kiškumą (garsieji flamandų paveiks
lai). 

BŽ, 2006 m. Nr. 24 

Tverų šv. Mergelės Marijos aplan
kymo bažnyčia, Rietavo savivaldybė. 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIA VSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

M 
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ATSTOVYBE CIKACOIE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-malI: pencylar@comcast.net 

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

Rffl&RfiMM&fflčfflO^^ 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

HN D EPE M DEM T RE ALTO RS • 
OF ILLINOIS INC. M^kk. 

Peter Paulius 
708-2145284 

Reda Blekys 

?• Aptarnaujame Čikaga, i r jos apyl inkes 
daugiau kaip 25 metus L'sSks 

GREIT P A R D U O D A 
B Į First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

RiSIDtNTLU 
BKOKlKACt 

VIDA M. t=) 
SAKEVICrUS ^ 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

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

PASKOLOS 

INTERBANK MORTCACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

cell: 630-915-8865 
office: 847-205-1199 

Illinois Residentlal Mortgage broker Bank 

SIŪLO DARBĄ 

S IŪLOME 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 

Spa Constant ine Day Spa 
is currently seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Dovvners Grove and 

136 North Marion, Oak Park. 
Fax resume to 708-233-5944, or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

Į V A I R U S ' 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Pirksiu seną automobilį 
(classic car), pagamintą 
1960 - 1980-ais metais. 

Siūlyti tel 773619-6802 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1-866-280-5829 

RESTABUSH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

OrduiK- Accent 
Homefinders a 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 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. 

Audrius Miku l is 
1st Choice Real Propertys 

YdJ630-Y65^9262~ 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas i — 
* Pardavimas j ( A 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, 1L 60629 
Prekyba, Instaflavtmas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded—Insured 

24 
vai p«r para 

7 dienos 
per savaite 

fREf 
ESTIMATE 

773-778 4 0 0 7 
773 531 -1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
kerc^nikos plytelės; „sidings", 

„soffits'*, ..decks", ,.gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IRMĖGSJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" 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 

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 

mokesčio numerio. 

D R A U D I M O 

P A S L A U G O S 

ĮVAIRUS 

„ T I T A N O V A R T A I " 
K e l i o n ė s p o L i e t u v ą . 

i r B a l t i j o s š a l i s 
dilka@takas.lt 

www. t i tanovar ta i . l t 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

i 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

(BGzcĄ, G&oster (Food' 
Fresh rye bread, directly from Rtga Airport 

301-512-3813, 703-597-4002 Aiexandria, VA 22308 

Always with Flcmers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės .rį*įi 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibutikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State St., Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithftowers.com teioflora 
www.alwayswithflowers.net jpjg 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

ww. autotradeusa. corr 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., C h k a g o , IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:dilka@takas.lt
http://www.titanovartai.lt
http://www.alwayswithftowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.racinebakery.cor
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MŪSŲ ŠEIMOSE ftfo 
ONUTĖS IR POVILO 

SAVICKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Nebedaug yra palikusių tokių 

laimingų, kurie gali vedybų sukaktis 
švęsti abudu, vedę karo metu Vo
kietijoje. 

Tokie laimingi jubiliatai, Dievo 
Apvaizdos parapijos parapijiečiai — 
Onutė ir Povilas Savickai. 

2006 m. lapkričio 26 d. parapijos 
kavinėje jų vaikai surengė tėveliams 
gražią staigmeną — trigubą šventę 
— tėvelių vedybų 61 metų jubiliejaus, 
mamytės 80 metų, tėvelio 91 metų 
gimtadienio proga. 

Baisūs bombardavimai, griuvė
sių vaizdai, tėvynės ir paliktų savųjų 
ilgesys nenusinešė įsimylėjusių ro
mantikos. Jų svajonė buvo kuo grei
čiau susituokti. Jei žūtų, tai gal į vie
ną kapą palaidotų, gal ir į dangų kar
tu nueitų... Įsimylėjusių svajonė būti 
kartu, nors ir kape. Tas neramus gy
venimas, tie pavojai, nulėmė kelias jų 
pasirinktas datas vedyboms. Paga
liau, kovo mėn. susimetrikavę, pasi
rinko vedyboms balandžio 21 d. Ne
pagalvojo, kad balandžio 20 d. Hit
lerio gimtadienis. Tą dieną pasveikin
ti Hitlerio atskubėjo amerikiečių 
bombonešiai. Bombardavimas buvęs 
žiaurus. Jam pasibaigus per griuvė
sius Onutė keliavo pažiūrėti, ar ta 
bažnytėlė dar yra, kurioje jie rytoj 
turi duoti priesaiką. Dėkojo Dievui, 
kad ta bažnytėlė nesubombarduota. 

Išaušo pasirinktoji diena. Atva
žiavo Onutės mylimasis Povilas, liu
dininkai. Visi per griuvėsius nukelia
vo į tą nuo bombardavimų nenuken
tėjusią bažnytėlę... Tik suspėjus ku
nigėliui juos sutuokti, vėl pavojaus 

sirenos, vėl bombonešių ūžimas... 
Povilo, jau vyro, įsakymas Onu

tei: į slėptuvę — bunkerį, kaip tada 
buvo žinoma. Povilas turėjo prisis
tatyti gesinti gaisrų, nes buvo įsi
darbinęs gaisrininku parako fabrike. 

Onutė rūpinosi savo vyro likimu. 
Vedybos karo metu, medaus mėnuo 
nepavydėtinas... Kaip visą šitą si
tuaciją matė Lietuvoje tarnavęs pro
kuroru Povilas, Onutės vyras, ne
aišku. Jų meilės kelias, vedybų istori
ja, girdėta iš Onutės, labai ilga, įdo
mi. Ją parašyti, neužtektų vieno 
„Draugo" puslapio. 

Toje Savickų šeimos triguboje 
šventėje dalyvavo ir parapijos kle
bonas kun. Ričardas Repšys. Palai
minęs vaišes, atsisėdo prie jubiliatų. 
Kalbas sakė jų vaikai: sūnus dr. 
Ramūnas, dukra Rasa, marti Rigon-
da. Dukra, pati jau būdama mama, 
pradėjo su šypsena, bet užbaigė savo 
mintis ašarodama... 

Marčios draugės linksmino sve
čius dainomis. Dainas akordeonu 
palydėjo jos draugė Simaitytė. Da
lyviai toje Savickų šeimos triguboje 
šventėje jautėsi kaip viena šeima. 
Sunkiai skirstėsi, norėdami dar 
pabuvoti kartu. 

Visi linkėjo Onutei ir Povilui 
švęsti daugiau vedybų sukakčių... 
Norisi Onutei ir Povilui palinkėti, 
kad jie nuolat prisimintų ne tik tą 
ilgesingą medaus mėnesį, bet dažnai 
pagalvotų, kad ir tokiame baisiame 
karo laike, Dievas juos globojo, ne-
perskyrė... 

Rožė Ražauskienė 

Onutė ir Povilas Savickai, šventę savo vedybų 61 metų sukaktį ir g imtadie
nius, su Dievo Apvaizdos (Southfield, Ml) l ietuvių parapijos klebonu kun. 
Ričardu Repšiu. 

ĮVAIRUS 
* Moteris pageidautų darbo su grįžimu 
namo. Turi patirties su vyresnio amžiaus 
žmonėmis ir vaikais. Dirbo mokyklėlėj su 
vaikais. Tel. 708-691-1906 Irena. 

* 32 m. moteris ieško žmonių priežiūros 
darbo su grįžimu namo. Moka dirbti kom
piuteriu, legalūs dokumentai. Pageidautina 
Marquette Park ar aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 773-875-2877. 

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lietu
vių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu ar su 
grįžimu į namus. Gali atlikti įvairius namų 
ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią savaitės 
dieną. Turi patirties, automobilį, žalią kortą. 
Tel. 708-499-6032. 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojanti, 
anglų kalba buitinė, perka gerai apmokamą 
darbą su gyvenimu. Tel. 630-788-7325. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. Tel. 
630-915-3019. 

* Moteris ieško darbo. Turi teises ir žalią 
kortą. Anglų kalba silpna. Tel. 773-983-2879. 

Lietuvos garbės gen. konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė su vyru 
Romu ir aštuntuoju anūku ignu S. Bublių — Tauro Bubiio ir Rūtos S t r o -
putės naujagimiu. 

Lietuvos atlikėjų dainas galima įsigyti 
pasaulyje populiariose interneto svetainėse 

Muzikos vadybos agentūra M.P3 
suteikė licencijas prekiauti savo iš
leistų atlikėjų muzikos kūriniais pa
saulyje populiariems interneto porta
lams. M.P3 agentūros išleistus kūri
nius galima nusipirkti bet kurioje pa
saulio šalyje, tereikia apsilankyti to
kiuose portaluose kaip „iTunes Mu-
sic Store", „Napster", „eMusic", 
„Amazon", „Musicnet", „Virgin Me-
ga", „Sony Connect" ir kituose. 

M.P3 tapo pirmąja Lietuvoje 
agentūra, licencijavusia mūsų šalies 
atlikėjų kūrinius populiariose užsie
nio svetainėse. Minėtuose tinklapiuo-
se legaliai galima įsigyti ir parsi
siųsti Jurgos „Aukso pieva", „Lemon 
Joy" „1210", „LT United" „We Are 
the Winners" bei Andriaus Mamon
tovo „Saldi. Juoda. Naktis" ir „Tyla" 
dainas ir albumus. 

„Tai, kad jau turime galimybę 
pristatyti lietuvių atlikėjų muziką 
tarptautiniuose tinkluose, įkvepia to
limesniems žingsniams", sakė M.P3 
agentūros vadovas Vaidas Stacke-
vičius. „Dabar bet kurioje pasaulio 
šalyje esantis žmogus gali susipažinti 
su lietuviška muzika jau nebe lietu
viškame internete, o didelį svorį pa
saulyje turinčiuose tarptautiniuose 
tinkluose". 

Praėjusių metų birželio mėnesį 
M.P3 pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį dėl savo išleistos muzikos pla
tinimo interneto portaluose visame 
pasaulyje su JAV bendrove „Inde-
pendent Online Distribution Allian-
ce, Inc.", kurios pagrindinė būstinė 
yra San Francisco. Padedant šiai 
kompanijai buvo pasiekti susitarimai 
su daugiau kaip 100 portalų. Kelis 
mėnesius užtrukus dokumentų tvar
kymui ir kūrinių paskleidimui inter
neto portaluose, pirmieji lietuviškos 
muzikos pardavimai užsienyje prasi
dėjo rugpjūčio mėnesį. 

Pasak Vaido Stackevičiaus, par
davimų srautai iš pradžių nėra dideli, 
tačiau jie yra augantys ir galima -ti
kėtis, kad šis dainų populiarinimo 
būdas įsibėgės. „Didžiausio susido
mėjimo iki šiol sulaukė plačiausiai iš 
lietuviškų dainų nuskambėjusi „LT 
United" „We Are the VVinners", ta
čiau malonu pastebėti susidomėjimą 
ir kitais lietuvių atlikėjais. Neseniai 
gavome ataskaitas už spalio mėnesį, 
kuriose užfiksuoti pirmieji Jurgos, 
„Lemon Joy", Andriaus Mamontovo 
kūrinių pardavimai", — sakė Vaidas 
Stackevičius. 

M.P3 vadovo nuomone, Lietuvoje 
po truputį daugėja grupių ir atlikėjų, 

subrendusių savo muziką eksportuoti 
už Lietuvos ribų. „Pradžia padaryta. 
Tikime, kad interneto platinimas 
užsienio portaluose yra tvirtas žings
nis populiarinant lietuvišką muziką 
užsienyje". 

M.P3 muzikos vadybos agentūra 
rūpinasi Jurgos, „Skamp", „Lemon 
Joy", „The Hobos" karjeromis bei 
įgyvendina su užsienio atlikėjų kon
certais susijusius projektus. Kompa
nijos sėkmės pagrindu tapo filosofija 
dirbti tik su mėgstama muzika ir ori
ginaliais projektais. „Visų pirma esa
me savo atstovaujamų grupių gerbė
jai ir tik po to vadybininkai", sakė 
Vaidas Stackevičius. 

Nors specializacija muzikos lei
dybos srityje ir nėra M.P3 veiklos pri
oritetas, didžiosios dalies savo kuruo
jamų atlikėjų muziką ši agentūra lei
džia savarankiškai. Praėjusiais me
tais net devyni M.P3 agentūros iš
leisti Jurgos, „Lemon Joy" ir And
riaus Mamontovo kūriniai pateko į 
radijo stoties „M-l" metinį populia
riausių 2006 metų dainų Top 100. 

Per praėjusius metus agentūra 
pardavė per 30,000 vienetų savo ats
tovaujamų atlikėjų įrašų. Penktus 
metus veikiančios M.P3 agentūros 
populiariausias albumas yra 2005-
taisiais metais išleistas Jurgos diskas 
„Aukso pieva", kurio bendras tiražas 
per pusant rų metų jau perkopė 
18,000 vienetų. Kompanija yra atvira 
novatoriškiems sprendimams. Prieš 
kelerius metus pradėjusi dirbti su 
Latvijos grupe „The Hobos", M.P3 
tapo pirmąja mūsų šalies muzikos 
agentūra, pradėjusia savo paslaugas 
teikti muzikantams už Lietuvos ribų. 

Vaidas S t ackev i č iu s 
M.P3 

Tel./faks.: + 370 5 2120810 
EI. paštas: vaidas@shownet.lt 

www.shownet . l t 

Jurgos albumas „Aukso pieva" pris
tatomas portale „Napster". 

mailto:vaidas@shownet.lt
http://www.shownet.lt
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Sukasi paramos ratas 
Prieš keletą dienų turėjau įdomų 

telefoninį pokalbį su dr. Marium La-
niausku. Nors jo veido nemačiau, bu
vo aišku, kad jis yra labai patenkintas 
ir džiaugiasi Dainavos fondo veikla. 
Kaip tik kovo 1 d. sueina vieneri me
tai nuo Dainavos fondo steigimo idė
jos įgyvendinimo. 

Prieš metus buvo sudarytas Fon
do steigimo komitetas, kuriam vado
vavo dr. Marius Laniauskas. Albertas 
Sušinskas buvo iždininku. Kiti na
riai — miestų atstovai buvo šie: 
Marius Gudinskas (Hamilton); dr. 
Kastytis Karvelis (Detroit); dr. 
Andrius ir Laima Kazlauskai (Bos
ton); Marytė Newsom (Los Angeles); 
Juozas Polikaitis (Chicago); dr. Onilė 
Šeštokienė (Philadelphia). 

Steigiamojo komiteto darbas bai
giasi 2007 m. kovo 1 d. Steigiamojo 
komiteto iniciatyva ir visuomenės 
pritarimu, per pirmuosius dešimt mė
nesių suaukota 83,366.76 dol. Pa
juokavus — „negi buvo aukojančių 
centais?"— paaiškinta, kad centai at
sirado verčiant Kanados dolerių kur
są į amerikietišką. Prisiminus, kad 
pirmais metais buvo užsibrėžta su
rinkti 50,000.00 dol., — planas įvyk
dytas. Tuo pačiu jis išreiškė viltį, 
kad dabar realu tikėtis iki kovo 1 d. 
pasiekti 100,000.00 dol. 

Dainavos fondui aukojo žmonės 
nuo California iki Lietuvos ir dar iš 
Kanados. Iš viso jau aukojo per 400 
žmonių. Kai kurie aukotojai —: Dai
navos stovyklos steigėjai/veteranai. 

Padėka jiems. „Labai džiugu, kad ne
mažai aukotojų yra jauni profesiona
lai, patys Dainavoje stovyklavę ir au
gę", — džiaugėsi Marius. Tai graži 
paskata kit iems dar nespėjusiems 
prisidėti. J is taip pat pranešė, kad lė
šų investavimas jau vyksta ir kad in
vestavimą tvarko bendrovė „Ed-
ward Jonės", kuriai atstovauja Dan
guolė Majauskaitė. Ji pati Dainavoje 
daug stovyklavusi, ją rėmusi, o jos tė
velis dr. Vytautas Majauskas buvo 
vienas iš Dainavos stovyklos pradi
ninkų. Žodžiu, Dainavos magiškas 
paramos ra tas sukasi, ir sukasi ne 
vietoje, o į priekį, į ateitį. 

Gautos aukos svyravo nuo 10 dol. 
iki 2,500 dol. Trisdešimt keturi žmo
nės aukojo bent po 1,000 dol. Už 
ypatingą dosnumą pastariesiems bu
vo atsidėkota Dainavos stovyklos 50-
mečio jubiliejui menininko Raimondo 
Lapšio specialiai sukurtu stiklo meno 
kūriniu. Marius paminėjo, kad šiuo 
meno kūriniu bus apdovanojami tik 
tie aukotojai, kurie Dainavos fondui 
spės paaukoti iki kovo 1 d. Taigi, pa
aukoję tūkstantį dolerių ar daugiau 
iki kovo mėn. 1 d., dar gaus Dainavos 
50-mečiui skirtą jubiliejinį kūrinį. 

Čekius, išrašytus „Camp Daina
va Foundation" vardu, prašoma siųs
ti: Camp Dainava Foundation, c/o Dr. 
Marius Laniauskas, 6604 Ivaną Court, 
Mentor, OH 44060. 

Baigiantis Steigiamojo komiteto 
kadencijai, jos pradėtą darbą perima 
naujai sudaryta Dainavos fondo tary-

Dabartinis Dainavos fondo pirmininkas Saulius Čyvas su šeima perei tu metų 
sendraugių vasaros stovykloje Dainavoje, Kryžių kalno papėdėje. Pirmoje e i l ė 
j e iš kairės: Tomas. Regina. Mari ja ir Daina. Antroje ei lėje iš kaires: Saulius. 
Jonas, Matas. Romualdo Kriaučiūno nuotrauka 

ba. Jai pirmininkauja Saulius Čyvas, 
kuris tarybon yra paskirtas MAS. 
Fondo iždininku yra jau minėtas dr. 
Marius Laniauskas. Jis Fondo tary
bon buvo paskirtas Dainavos jaunimo 
stovyklos direktorių tarybos. Sekre
torium yra Paulius Jankus, paskirtas 
Detroit skautų tunto. Birutė Bub
lienė Fondo tarybon įeina kaip JAS 
atstovė, o Kastytis Giedraitis Fondo 
tarybon išrinktas Dainavos stovyk
los direktorių tarybos teikimu. Taigi, 
naująją tarybą sudaro penki asme
nys. Trys Fondo tarybos nariai atsto

vauja stovyklaujančioms organizaci
joms, o kiti du yra Dainavos jaunimo 
stovyklos direktorių tarybos atstovai. 

Pokalbio pabaigoje dr. Marius La
niauskas dėkojo Dainavos fondo stei
giamajam komitetui, gausiems ir dos
niems aukotojams, menininkui Rai
mondui Lapšiui už meno kūrinį Dai
navos 50 -mečiui ir visiems kitiems, 
remiantiems Dainavos fondą, kuris 
yra sukurtas talkinti Dainavos jauni
mo stovyklai. 

Romua ldas K r i a u č i ū n a s 

DIDELE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS PARAMA 

LIETUVOS ŽMONĖMS 

K 

New York apylinkėse veikianti 
paramos Lietuvai tikslu sudaryta or
ganizacija — „Lietuvių katalikų reli
ginė šalpa" (LKRŠ), kurios adresas 
64-25 Perry Ave., Maspeth, NY, ir to
liau vykdo savo prasmingą darbą. 

Prieš pat Kalėdas buvo gautas 
šios organizacijos biuletenis, kuriame 
skaitlinėmis, žodžiais ir vaizdais ap
tarta praėjusių metų veikla bei dar
bai. 

Siame leidinėlyje rašoma, kad 
2006 m. į Lietuvą išsiųsta finansinė 
parama siekė 742,059 dolerius. Stam
besnės sumos atiteko: Eucharistinio 
Jėzaus seserų (vienuolių) kongregaci
jos įvairiai veiklai — 60,000 dol., 
Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimo 
centro programoms — 50,000 dol., 
Šv. Klaros ligoninės remontui — 
40,000 dol., Marijampolės Šv. Vin
cento Pauliečio bažnyčios remontui 
— 37,000 dol., Molėtų Šv. Apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčios naujiems 
vargonams — 25,000 dol., Vilniaus 
„Betanijos" valgyklos vargdienių 
maitinimui — 45,000 dol. ir t.t. 

Paramos susilaukė ir spauda: 
„Naujojo Amžiaus" leidyklos leidžia
majam savaitraščiui „XXI amžius" ir 
vaikų laikraštėliui „Kregždutė" pa
siųsta 22,500 dol., vysk. M. Valan
čiaus blaivystės sąjūdžio laikraštėlio 
„Valančiuko aidas" ir knygelės „Mes 
kuriam blaivią, jauną Lietuvą" išlei
dimui — 23,000 dol., o Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) 
parapijos intemetiniam laikraščiui 
(www.bernard ina i . l t ) — 54,000 
dol. 

Jau daugelį metų LKRŠ remia 
Kybartų Jaunimo centro veiklą, 
įskaitant ir mokyklas. Paramą gavo 

įvairios Lietuvos jaunimo stovyklos, o 
Lietuvos katalikiškoms mokykloms 
nupirkta nemažai kompiuterių. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Į 
Lietuva metu. Vilniaus oro uoste salia 
popiežiaus iš dešinės vyriausiasis vys
kupas išeivijoje Paulius Baltakis. 

Nuo 2006 m. sausio pradžios iš
dalintos 86 stipendijos akademiniam 
jaunimui Lietuvoje 'jų dydis po 400 
dol., tad bendra suma siekia 34,400 
dol.). Šalia šių išduota ir stambesnių 
stipendijų — Edmundas Petrulis ga
vo 5,000 dol., Rūta Pociūtė ir Vita 
Stirbytė — po 2,000 dol. 

LKRŠ pirmininkas yra vysk. 
Paulius Baltakis, finansų komiteto 
pirmininkas Gintaras Čepas, o reika
lų vedėja — Vida Jankauskienė. Šios 
organizacijos metinę apyskaitą gali
ma gauti, rašant straipsnio pradžioje 
nurodytu adresu. 

IX Lietuvių dainų šventės 
konkursas 

Kviečiame visus, kūrybingai kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų 
nusiteikusius, dalyvauti 2010 m. To- vienodas). 
ronte, Kanadoje, įvyksiančios LX Lie
tuvių dainų šventės eilėraščių kon
kurse. 

Konkurso tikslas - sukurt i 
žodžius/eiles naujoms dainoms, ku
rios bus atliekamos šioje dainų šven
tėje keturiose kategorijose: 

1.žodžiai, t inkami dainai vai
kams iki 14 m. amžiaus; 

2.žodžiai, tinkami dainai jauni
mui nuo 15 m. amžiaus; 

3.žodžiai, tinkami dainai suaugu
siems; 

4 žodžiai, tinkami dainai bend
ram dainavimui. 

Pageidautina, kad eilučių ilgis ir 
kirčių ritmas būtų vienodas - tinka
mas dainai. Tema - laisva. 

Atrinkus t inkamus premijuoja
mus žodžius 'eiles,', bus surasti kom
pozitoriai, kad jiems sukurtų muziką. 

Konkurso taisyklės: 
Konkursas baigiasi 2007 m. va

sario 28 d. Visi kūriniai turi pasiekti 
IX Dainų šventės meno vadove Dalią 
Viskontienę žemiau nurodytu adre
su iki 2007 m. kovo 15 dienos. 

Skiriamos dvi premijos kiekvie
nai kategorijai — iš viso 8 premijos. 
Pirmai vietai skinama 300 dol pre
mija, antrai — 
200 dol. premija 

Kūrinio ilgis 
neribojamas, ta
čiau autoriams 
primenama, kad 
žodžiai turi būti 
t inkami muzi
kiniam pritaiky
mui ir atlikimui 
Dainų šventėje 

Tas pats autorius gali pateikti ei
les, tinkančias ne tik vienai, bet kele-
tai kategorijų. Eilėraščius galima pa
teikti viename dideliame voke anoni
miškai, su slapyvardžiu, nurodant, 
kuriai kategorijai kūrinys taikomas. 
Į vidų įdėti mažesnį voką su slapyvar
džiu ant viršaus, o jo viduje - lapelį 
su autoriaus tikruoju vardu, pašto 
adresu, telefono numeriu bei elektro
ninio pašto adresu. 

Premijuoti kūriniai tampa 2010 
m. DC Dainų šventės muzikinio komi
teto nuosavybe ir bus spausdinami 
bei naudojami komiteto nuožiūra, vi
suomet pažymint autoriaus vardą ir 
pavardę. 

Premijos bus įteikiamos ne vė
liau, kaip 6 mėnesių laikotarpiu po 
konkurso pabaigos (t.y. iki 2007 m. 
liepos mėnesio pabaigos). 

Medžiagą prašome pateikti iki 
2007 m. kovo 15 d. (ne vėliau), siun
čiant paštu vyriausiai meno vadovei -
Daliai Viskontienei šiuo adresu: 10 
Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, 
ON, Canada M8Y 2E6. 

IX D a i n ų šven tė s 
Muzik in is k o m i t e t a s 

Edvardas Šulait is (pageidaujama, VIII Dainų šventę prisimenant... Jono Kuprio nuotr. 

http://www.bernardinai.lt
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Kas yra kas? 
(Linksmesniu žvilgsniu) 

„Sodros" biudžetas viršijo 7,5 mlrd. 

IONAS KAZIMIERAS 
BURPUL1S, OFS 

Pavaldiniai - tramdomieji marš
kiniai sveikam žmogui. 

Bendradarbiai - nelaimės drau-
Žurnalistas - universalus nemok- gai. 

ša. 
Politikas - universalus melagis. 
Verslininkas - žmogus, savo gob

šumą papuošęs gražia etikete ir jį 
įregistravęs įstatymų nustatyta tvar
ka. 

Gydytojas - verslininkas, kuris 
sugeba įtikinti, jog tik jis gali deramai 
pasirūpinti jūsų sveikata, o iš tikrųjų 
jūsų sveikatą paverčia savo pinigais. 

Bankininkas - žmogus, kuris 
visus sugeba įtikinti, jog tik jis vienas 
žino, kaip panaudoti jūsų pinigus, ir 
tai sėkmingai daro. 

Mokslininkai - dviejų tipų smal
suoliai. Vieni žino, kad nieko nežino; 
niekas nežino kam iš tiesų jų žinių 
reikia. Iš jų tarpo renkami Nobelio 
premijos laureatai. Kiti, kurie neži
no, žino, kad viską žino. Pastarieji 
yra išradę viską, kas žmonijai nedavė 
nė mažiausios naudos. 

Mokytojas - valdininkas, bergž
džiai mėginantis pažaboti vaikų 
smalsumą. 

Mokinys - vaikas, kurį tėvai ati
duoda į mokyklą, kad jis išmoktų, 
kaip vaikščioti gyvenimo keliais ir 
šunkeliais. 

Vaikas - kol mažas, mamai ir 
tėtei žaislas, kai paauga, - dar vienas 
galvos skausmas, o kai užauga, -
beviltiškų investicijų aruodas. 

Valdininkas - tarnautojas, kuris 
vieną atlyginimą gauna iš valstybės, 
o kitą iš piliečių. 

Tarnautojas - žmogus, kuris su
geba kitus priversti jam tarnauti. 

Studentas - žmogus, kuris žino, 
kaip pertvarkyti pasaulį, bet nežino, 
kam to reikia. 

Viršininkas - Dievo bausmė už 
jūsų nuodėmes ir už jūsų dorybes. 

Draugas - tas, kurį pažinsi, kai 
jau bus per vėlu ką nors pakeisti. 

Šeimos draugas - tas, kuris su 
jūsų žmona valgo pūdą druskos. 

Nuodėmė - reklamos jums įpirš
ta teisė pasirinkti seksą vietoje mei
lės. 

Dorybė - žodis, sutinkamas 
Šventajame Rašte, kurio reikšmė jau 
užmiršta. 

Melas - tiesos pavidalas, vartoja
mas politikoje ir privačiame gyveni
me; naudinga savigynos priemonė, 
kai paryčiais žmona (ar uošvė) tei
raujasi, kur jūs per naktį šlaistėtės. 

Tiesa - religijos ir filosofijos ka
tegorija, peršanti regimybę, jog 
žmogui kartais gali būti naudinga 
nemeluoti. 

Garbė - filosofijos kategorija, 
sutinkama vaikų žaidimuose. 

Sąžinė - žmogui nebūdinga savy
bė, kurią kai kas kažkodėl mėgina 
primesti politikams. 

Žmona - prizas, laimėtas loterijo
je (ar reikia stebėtis, kad tiek mažai 
laimingųjų?). 

Vyras - sėkmingos medžioklės 
trofėjus. 

Uošvė - papildomas stimuliato
rius žmonos laimei. 

Uošvis - vienintelė paguoda, 
jums prieinama iki mirties. 

Žentas - žmogus, ant kurio gali
ma išlieti pyktį, jeigu nepavyko jo iki 
galo išlieti ant savo vyro. 

Anyta - antroji pamotė, iš kurios 
būtina semtis patirties, kaip ateityje 
reikės kankinti savo marčią. 

Marti - būsimoji anyta ar uošvė, 
kuriai likimas suteikė progą pasi
praktikuoti pas jus, kol ji pati taps 
anyta ar uošve. 

Privatus kalėjimas 
Pirmajame Japonijoje privačiame 

kalėjime nėra įprastos betono tvoros 
su spygliuota viela ir grotuotų langų. 
Kalėjimas baigtas statyti Honsiu sa
loje esančioje Jamaguti prefektūroje. 

Japonijos teisingumo ministeri
jos darbuotojai tvirtina, kad objektą 
kontroliuoja valdžia, bet jį valdys ak
cinė bendrovė, kurią įkūrė saugos 
firma ir statybos korporacija. 

2007 metų gegužės mėnesį kalėji
mas priims pirmuosius kalinius - 500 
vyrų ir 500 moterų. 

Visi jie anksčiau nebuvo teisti. 
Todėl valdžia ir sutiko sudaryti ka
liniams labai geras sąlygas. Kame
rose yra televizoriai, lovos su minkš
tais čiužiniais, „tikros" kėdės. Langai 
pagaminti iš ypač patvaraus stiklo, 
taigi grotos nebūtinos. 

Nuteistiesiems perauklėti žada
ma reguliariai rengti užsiėmimus, 
naudojant vaizdo medžiagą ir knygas 
iš puikios bibliotekos. 

BNS 

„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 

Formerfy of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
|. t < , apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

Pirminiais duomenimis, 2006 m. 
į „Sodros" biudžetą įplaukė 7 mlrd. 
685 mln. litų - beveik 1 mlrd. 50 mln. 
litų arba 15,8 proc. daugiau nei pla
nuota. Lyginant su 2005 m., surinkta 
1 mlrd. 397 mln. litų arba 22 proc. 
daugiau socialinio draudimo įplaukų. 
Socialinio draudimo įplaukų didė
jimui įtakos turėjo išaugęs apdraus
tųjų skaičius, ūgtelėjęs darbo užmo
kestis, augantis draudėjų sąmoningu
mas, efektyvus įmokų administravi
mas ir skolų išieškojimas. 

„2006 m. 'Sodros' biudžetas buvo 
perteklinis jau penktus metus iš 
eilės, tačiau tokio įspūdingo perviršio 
dar neturėjome. 2006 m. pradžioje 
prognozavome, kad 'Sodros' biudže
tas priartės prie 7 mlrd. litų, o pra
ėjus metams galime didžiuotis ne tik 
įgyvendinę savo planus, bet ir su 
kaupu juos viršiję", - sakė „Sodros" 
direktorius Mindaugas Mikaila. 

„Sodros" išlaidos 2006 m. buvo 7 
mlrd. 182 mln. litų - 418 mln. arba 6 
proc. daugiau nei planuota. Lyginant 
su praėjusiais metais išlaidos padi
dėjo 1 mlrd. 65 mln. litų arba 17 proc. 
2006 m. pensijos padidėjo 13 proc., 
augo socialinio draudimo pašalpos, 
kitos išmokos, privatiems pensijų 
fondams pervesta 468,8 mln. litų 
kaupiamųjų pensijų įmokų, tai yra 
198,4 mln. litų daugiau nei per 2005 
m. 

„Džiaugiamės didėjančiomis so
cialinio draudimo įplaukomis, nes dėl 
jų augimo galėjome daugiau lėšų skir

ti įvairioms socialinio draudimo 
išmokoms. 2006 m. bazinė pensija pa
kilo 30 (nuo 200 iki 230) Lt, o drau
džiamosios pajamos - 128 (nuo 1084 
iki 1,212) Lt, vidutinė valstybinė so
cialinio draudimo senatvės pensija, 
paskirta turint būtinąjį stažą, pa
didėjo vidutiniškai 60 litų, pradėtos 
mokėti tėvystės pašalpos. Geras 
įmokų surinkimas leido nudžiuginti 
dirbančius socialinio draudimo se
natvės, netekto darbingumo (invali
dumo) bei našlių ir našlaičių pensijų 
gavėjus - jiems išmokos pradėtos 
mokėti už einamąjį mėnesį, taigi lap
kritį 282 tūkst. žmonių gavo dvi pen
sijas", - teigė Mindaugas Mikaila. 

2006 m. „Sodrai" buvo gausūs 
darbų. Įdiegtas bendras informa
cinis „Sodros" telefono numeris 
8-700-70080, kuriuo klientai gali 
kreiptis visais jiems rūpimais socia
linio draudimo klausimais kiekvieną 
darbo dieną. Gegužės mėnesį buvo 
surengta Tarptautinės socialinės ap
saugos asociacijos (ISSA) Europos 
regioninė konferencija „Socialinės 
apsaugos reformos: administruo
jančių institucijų įgaliojimų stiprini
mas". Vyko aktyvūs darbai kuriant 
elektroninių SD formų priėmimo ir 
apdorojimo informacinę sistemą, ku
rią įdiegus draudėjai galės formuoti ir 
internetu pateikti pranešimus apie 
asmenų socialinį draudimą kaip 
juridinę galią turinčius dokumentus. 

SODRA 
Komunikacijos skyrius 

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. OAK PARK AVE. 

-

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.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 CHICACO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
v 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 
GERALD F. DAIMID — 

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Aukšta ič ių (panevėžiečių) klu
bo metinis susitikimas vyks sausio 21 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL. Mišios už mirusius klubo 
narius tėvų jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos 10:30 vai. r. Po susirinkimo 
— vaišės. Aukštaičiai kviečiami daly
vauti. Tel. pasiteiravimui: 708-296-
1577. 

• S a u s i o 21 d., sekmadieni, Pa
saulio lietuvių centro Bočių menėje 
vyks organizacijos ,,Vaiko vartai į 
mokslą" kasmetinis pranešimas ir 
veiklos apibūdinimas Čikagos ir apy
linkių lietuvių visuomenei. Pradžia 
12:30 vai. p.p. Popietės metu bus ro
domas dokumentinis filmas „Žings
niai į prasmingą gyvenimą". Įspūdžiais 
apie savo darbą Vilniaus „Vilties 
angelo" centre pasidalins ten savano
re dirbusi aktorė ir režisierė Audrė 
Budrytė-Nakienė. Visus kviečiame 
dalyvauti. 

• S a u s i o 26 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Amerikos lietuvių inžinierių są
jungos (ALIAS) Čikagos skyrius ruo
šia susirinkimą PLC Bočių menėje 
(Lemont). Apie Lietuvos gynybines 
pilis kalbės inžinierius Aleksas Vit
kus. Tema pasirinkta neatsitiktinai 
— ALIAS sudėtyje veikiantis Me
dininkų pilies atstatymo fondas ruo
šia spaudai knygą apie Medininkus, 
kuri netrukus pasirodys. Kviečiame 
atvykti visus, kuriems įdomi Lietuvos 
istorija ir praeitis. 

• S a u s i o 26 d., p e n k t a d i e n i , 7:30 
vai. v. Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL, o sausio 27 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Jaunimo cen
tro, 5620 S. Claremont, Chicago, IL, 
kavinėje Amerikos lietuvių televizija 
kviečia žiūrėti 2005 metais Lietuvoje 
sukurtą kino filmą „Vilniaus getas". 
2006 m. 

•Šeš tadien i , sausio 27 d., 6 vai. 
v., Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje bus rodomas režisieriaus Algi
manto Puipos vaidybinis filmas „Die
vų miškas" (2005 m.), sukurtas to pa
ties pavadinimo Balio Sruogos roma
no motyvais. Matysite ir filmą „Kaip 
buvo kuriamas 'Dievų miškas'". 

• S a u s i o 28 d., s ekmad ien i , 3 vai. 
p.p. Carl Sandburg vidurinės mokyk
los meno centre (13300 S. LaGrange 
Rd., Orland Park, IL) įvyks lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" koncer
tas „Per slenkstį". Bilietus galite nu
sipirkti kavinėje „Bravo", PLC „Do

vanėlėje", parduotuvėje „Lietuvėlė", 
„Seklyčioje", užsisakyti tel. 1-800-
494-TLXS. 

• S a u s i o 28 d., sekmadienį, Jau
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą 

• A m e r i k o s l ietuvių tarybos a ts
tovybė Washington — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington) ruo
šia 7-ąją Baltijos konferenciją „Nafta 
ir kraujas: Baltijos energija ir komu
nizmo palikimas". Konferencijos gar
bės svečias — Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, kuris 
skaitys pagrindinį pranešimą. Bus 
rodomi dokumentiniai filmai apie 
Baltijos šalis, vyks susitikimai su JAV 
administracijos atstovais. Daugiau 
informacijos tel. 773-735-6677 arba 
e-paštu: AltCenter@aol.com 

• V a s a r i o 16 d., penktadienį, 6 
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
maloniai kviečia į tradicinį Vasario 16 
-osios minėjimą, kuris vyks Jaunimo 
centro kavinėje. Pranešėjas Bronius 
Nainys kalbės tema „Tauta ir valsty
bė šiandieninėje Lietuvoje". Progra
mėlę atliks mokytojos Jolantos Ba
nienės mokiniai. Šventėje dalyvaus 
Cook County atstovė etniniams rei
kalams Pat Michalski. Visus vaišins 
Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi. 

• V a s a r i o 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos „Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje surengs labda
ros koncertą, kurį ruošia „Saulutė". 

•Pr ie šmokykl in io amžiaus vai
kų tėvelių dėmesiui! Jei norite suži
noti apie „Žiburėlį" ir Montessori auk
lėjimo metodą ar norėtumėte užre
gistruoti vaikus ateinantiems mokslo 
metams, kviečiame apsilankyti į 
„Žiburėlio" avirų durų dieną šeštadie
nį, kovo 10 d., 9 vai. r. mokyklėlėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Vai
kai į mokyklėlę priimami nuo 3 me
tukų. Tel. 630-257-8891. 

Poeto 
BERNARDO BRAZDŽIONIO 

šimtojo 
gimtadienio 

minėjimas 

2007 m. vasario 4 d. 
sekmadienį 

12:30 vai. p.p. 

Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont 

Maloniai visus kviečiame. Rengia „Margutis II ' 

Kviečiame v i s u s į sus i t ik imą su 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu 

Aldonu Gudaičiu, S J 
sausio 21 d., sekmadienį, po 9 vai. r. ir po 11 vai. r. šv. Mišių. 

Susitikimas vyks valgykloje, esančioje prie Lietuvių dailės muziejaus, 
Pasaulio lietuvių centre. 
Prie puodelio kavos tėvas Gudaitis ir tėvas Saulaitis papasakos apie Lie
tuvos jėzuitų darbus, gimnazijų naujienas. 

Tėvas Gudaitis aukos 9 ir 11 va i . r. šv. Miš ias sekmadieni , sausio 
21 d., Pal. J. Matu la ič io misijoje . 

Daugiau informacijos suteikia Baltic Jesui t Advancement raštinė, tel. 630-
243-6234. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

• P r a n a s G. Mei l ė , C P A 
sąžiningai užpildo Income T a x 
formas. Dabartiniai pa jamų mo
kesčių įstatymai žymiai a p s u n 
kino ir ateityje apsunkins me t i 
nį mokesčių formų užpi ldymą. 
Skambinkite tel. 708-424-4425. 
Naujas adresas; 5516 W. 95 St . , 
Oak L a w n , IL 6 0 4 5 3 . S e k - j 
madienia i s n u o v a s a r i o 4 d., į 
Pasaul io l i e tuv ių c e n t r e , L e 
mont, EL, n u o 8 v.r. ik i 2 v . 
p.p. Tvarkome prašymus dėl pa
jamų mokesčio numerio. 

Pirksiu Vizgirdos, Puzino, Jono 
Rimšos, Kiaulėno, Veščiūno ir 

kitų klasikų tapybos ir 
skulptūros darbų. 

Tel. 7 0 8 - 3 4 9 - 0 3 4 8 

• Karaliaučiaus krašto l i e tu
viškų mokyklų paramai per Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Čika
goje aukojo: $50 Antanas Girnius, 
Vytautas A. Juodka, Vidmantas Rai-
šys. $25 Palmira Janušonis, Ramū
nas Kondratas, Raimundas ir Danu
tė Korzonai, Jonas ir Marija Šimonis, 
James Štokas. $20 Vilius ir Marytė 
Čėsna. $15 S. K. Lukas. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Karal iaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 60540-
7011. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: dr. Mindaugas ir dr. Austė Vy
gantai $1,000, Rita (Kupcikevičiūtė) 
ir Charles Rackmil kas mėnesį po 
$20, Lina Smilgienė („LINA EMB-
ROIDERY") $20, Ramunė Račkaus
kienė mergaitės paramai $240. Labai 
ačiū. „Saulutė" (Sunlight O r p h a n 
Aid), 414 Freehauf St., L e m o n t , 
II 60439, tel. (630) 243-7275 arba 
(630)243-6435. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, skirtas padėti LML įgy
vendinti medicininius projektus ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. Au
kojo: $1,000 — Ira ir Janina Marks 
Charitable Trust, IL. $100 — Čika
gos Lietuvių Moterų klubas, IL; Ar-
thur ir Helen Slaters, IL; Edward 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais | 
nuošimčiais. Kreipkitės v 

Mutual Federąl Savings, 
2212 West Cermak RoacL 

TeL <T73) 847-7747. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Kwedar, IL; Timothy ir Maria Rače, 
IL; Irene Lee, IL; Dari ir Barbara 
Van Rheenen, IA; Arūnas ir Irena 
Draugelis, IL; Alex Gurauskas, IL. 
$75 — Gražina ir Mamertas Erčius, 
NY; $50 — Irena Dirda, IL; Gabriele 
Rockus, IL; Casey ir Zita Čeponis, IL; 
F rank Meile/Oak Lawn Tax Ser
vices, IL. $35 — Zenonas Buinevi-
čius, IL; Augusta ir Emilija Pretke-
lis, IL. $30 — Milda Jasins, CA. $25 
— Vygand ir Olga Petravičius, WI; 
Birutė Lintakas, IL; Vytautas ir Wan-
da J a n k u s , NJ; Walter ir Louise 
Konauka, IL; Pierre ir Arlene Adams, 
IL; Zigmas ir Virginia Grybinas, IL; 
G. ir S. Damašius, IL. $20 — Stanley 
Rymas, IL; Joseph Adomaitis, IL. 
$15 — Aleksas Smilga, IL; Leon ir 
Johanna Sturnas, IL; Peter Narutis, 
IL; $10 — Irene Dapkus, Stanley 
Ruibis, IL. Li thuanian Mercy Lift, 
P. O. B o x 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3910893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i thuanian Mercy Lift dėko
ja Daniel ir Alma Ericson, IL už $100 
auką. Si auka buvo paskirta Lietuvos 
moterų krūties vėžio ankstyvos diag
nostikos tyrimo programai Lietuvoje. 
Li thuan ian Mercy Lift, RO. Box 
88, Pa los Heights , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3910893 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 
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mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org

