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Braška švietimo ir mokslo 
ministrės kėdė 

Ministrė R. Žakaitienė. 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Liberaldemokratai surinko reikiamą 
kiekį parašų norint pradėti nepasi-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

tikėjimo procedūrą švietimo ir moks
lo ministrei Romai Žakaitienei. 

Iniciatyvą parėmė 36 seimūnai, 

kurie parlamente priklauso valdan
čiajai mažumai oponuojančios frak
cijoms — pačių liberaldemokratų, 
konservatorių, darbiečių, sociallibe
ralų, Liberalų sąjūdžio ir mišrios 
Seimo narių grupės. 

Pradėti nepasitikėjimo ministre 
procedūrą libdemai nusprendė lap
kričio 15-ąją susitikę su streikų seri
ją Žemaitijoje ir Zarasuose pradėju
sios pedagogų profsąjungos atsto
vais. 

„Mūsų frakcija šį žingsnį žengė, 
remdama streikuojančių mokytojų 
profsąjungos reikalavimą atstaty
dinti ministrę R. Žakaitienę, kaip 
nesusitvarkančią su savo pareigo
mis. Manome, kad šis veiksmas būti
nas, norint realių poslinkių švietimo 
sistemoje", — ketvirtadienį išplatin
tame pranešime spaudai cituojamas 
liberaldemokratų frakcijos seniūnas 
Valentinas Mazuronis. 

Tuo metu premjeras Gediminas 
Kirkilas teigia nematąs pagrindo ne
pasitikėti ministre, Nukelta \ 6 psl. 

L. Misevičius: Į ŠALFASS atėjau su atnaujinimo programa 
— Kodėl ryžaisi kandidatuoti 

| ŠALFASS Centro valdybos 
pirmininkus? 

— Apsisprendžiau per maždaug 
porą mėnesių, nors ŠALFASS veiklo
je dalyvauju nuo 2002 metų. Pasku
tiniuosius trejetą metų buvau orga
nizacijos Centro valdyboje. Mačiau 
nemažai Sąjungos darbo organizavi
mo, pats dalyvavau visose keturiose 
pastarųjų metų pagrindinėse sporto 
šventėse, susipažinau su beveik visų 

didžiausiai išeivijos kūno kultūros ir 
sporto organizacijai priklausančių 
sporto klubų vadovybe, prisidėjau 
prie daugelio krepšinio varžybų ren
gimo. Paskutiniosios valdybos sudė
tyje įvyko nenumatytų permainų pa
čiame mūsų kadencijos viduryje, po 
kurių gana pajėgia atrodžiusi ŠAL
FASS valdančioji komanda gerokai 
stabtelėjo. Pastebėjau, kad kažkam 
reikia imtis iniciatyvos, pabandžiau 
įvesti keletą naujovių organizacijos 

valdyme. Norėčiau tikėti, kad jos pa
siteisino. Paskui įsidrąsinau žengti 
toliau, juo labiau, kad pradėjau jausti 
geroką palaikymą iš kitų, daugiausia 
Rytų pakrantės ir Čikagos lietuviškų 
atletų klubų. Galų gale pagalvojau: 
esu baigęs verslo administravimą, jau 
vadovavau neseniai atkurtam Con-
necticut Lietuvių sporto klubui, ke
letą metų be didesnių problemų su
sitvarkydavau su ŠALFASS Rytų 
apygardos Nukelta į 3 psl. 

Šiame 
į numeryje: 
•Sporto apžvalga. Futbolas. 
Krepšinis, (p.2) 
•Pabuskime ir kelkimės! (p. 
3, 11) 
• „Vaiko vartai f mokslą" 
Lietuvoje ir JAV (p. 4) 
•L. Misevičius: Į ŠALFASS 
atėjau su atnaujinimo pro
grama (p. 1, 5) 
•Jaunimo centrui — 50 
metų. Nuskambėjo 
jubiliejiniai varpai (p. 8) 
•Sv. Kazimiero parapijai 
Montreal 100 metu (16) (p. 
9) 
•Kaip kalbame (p. 9) 
•„Gabija" ir „Suktinis* 
Navy Pier (p. 10) 

jn 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.35 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Nužudytas dienraščio 
„Lietuvos rytas" fotografas 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Įtariamieji, praėjusią naktį Vilniuje, 
savo bute Užupyje, nužudę „Lietuvos 
ryto" fotografą Viktorą Kapočių, kol 
kas nesulaikyti. 

Liudytoja policijoje ketvirtadienį 
buvo apklausta fotografo gyvenimo 
draugė Eglė. 

Pasak policijos pareigūnų, teis
mo medicinos ekspertai dar nėra at
likę kūno skrodimo, todėl tiksli mir
ties priežastis dar nėra žinoma. 

Manoma, kad V Kapočius buvo 
nužudytas tikriausiai siekiant api
plėšti. 

| V Kapočiaus butą keturi nusi
kaltėliai įsiveržė po 2 vai. nakties. Jie 
pasibeldė į duris, o V Kapočius nieko 
neįtardamas pats juos įsileido į na
mus. Banditai iškart jį pradėjo mušti. 

Pasak gyvenimo draugės, pasi
girdus beldimui į duris, V Kapočius 
nuėjo jų atidaryti, pagalvojęs, kad pa-

Fotografas Viktoras Kapočius. 
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr 

galbos prireikė kaimynams, nors ji 
dar bandžiusi jam sakyti, kad durų 
neatidarinėtų. 

Draugę vienas užpuolikų laikė 
prispaudę lovoje, veidu nusukę į sie
ną ir užspaude Nukelta į 6 psl. 
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Šeštadienį — priedas.. Ku/Jūra. 

Ispanijoje bus 
pagerbtas 
lietuvis 

Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 
Ispanijos Galisijos provincijos Mu-
chija miesto savivaldybė penktadienį 
ir šeštadienį rengia kasmetinį eko
loginės nelaimės, įvykusios 2002 me
tais, minėjimą. 

Šių metų renginyje, pavadinta
me „Savanorių veiklai atminti", išs
kirtinis dėmesys bus skirtas Lietuvos 
piliečiui Antanui Viskontui. 

2002 metų lapkričio 13 dieną 
prie Galisijos pakrantės nuskendus 
tanklaiviui „Prestige" į jūrą išsiliejo 
daugiau nei 70,000 tonų naftos. Į 
pakrantę atvyko būriai savanorių, 
pasiryžusių gelbėti nukentėjusią fau
ną ir florą. Vienas žymiausių sava
norių buvo lietuvis A. Viskontas. 
2004 metų kovo 31 dieną, po nesėk
mingos kovos su vėžiu, jis mirė. 
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SPORTO APŽVALGA 

Posėdžiavo LFK „Lituanicos" valdyba 
Seniausiojo Šiaurės Amerikoje, 

lietuvių futbolo klubo (jis gyvuoja jau 
57 metus) „Lituanica" valdyba buvo 
susirinkusi paskutiniam 2007-ųjų 
metų posėdžiui PL centro Bočių salė
je*. Čia buvo kalbėta apie daugelį 
klausimų. 

Svarbiausias buvo prie PL centro 
esančios vakarinės futbolo aikštės 
sutvarkymo klausimas. Po poros me
tų pertraukos pagaliau pradėti darbai 
- buvo atvežta žemė ir sulyginta. Da
bar reikės laukti pavasario, kuomet 
bus atvežta nemažai juodžemio ir 
taip paruošta dirva žolės sėklų sodi
nimui. 

Šie visi darbai kainuos apie 
30,000 dolerių, o tai net 10,000 bran
giau negu prieš porą metų buvo pla
nuota. Užtruko, nes reikėjo paruošti 
brėžinius Lemonto miesto valdybai 
dėl leidimo gavimo, nupjauti užaugu
sias aukštas žoles ir jas išvežti, atlik
ti kitus miesto reikalavimus (kiekvie
nas mažas dalykas šiomis dienomis 
kainuoja tūkstančius). Taip pat rei
kės įsigyti aikštės laistymo sistemą, 
pastatyti metalini namelį, kuriame 
bus laikomos žolės pjovimo mašinos, 

tinklai bei kiti reikalingi daiktai. 
Yra sutarta, jog pusę sumos pa

dengs PL centro vadovybė, o pusę -
reikės surinkti pačiam „Lituanicos" 
klubui. Iki šiol klubas jau pajėgė 
gauti 10,000, tačiau trūksta dar pen
kių. Pinigus būtina turėti iki 2008 m. 
vasario mėnesio, kuomet reiks ap
mokėti sąskaitas. Į šį svarbų reikalą 
tikimasi įsitrauks visi klubo nariai, o 
taip pat ir tie sporto mėgėjai, kuriems 
rūpi lietuviškų futbolo komandų 
išlaikymas. 

Buvo kalbėta apie reikalą net su
rengti klubo pokylį, kuris gal atneštų 
šiek tiek pajamų. Taip pat aptartas 
artėjantis salės futbolo („Indoor Soc-
cer") sezonas, kuris prasidės 2008 m. 
pirmąjį sekmadienį (sausio 6 d.). Jį, 
kaip ir kiekvieną žiemą, organizuoja 
„Metropolitan Soccer" lyga. Buvo 
tartasi, kaip sudaryti kuo stipresnę 
komandą, kuri galėtų tinkamai pasi
rodyti įvairių tautybių ekipų gretose. 

Be to, buvo iškelta mintis vasarą 
Čikagoje suorganizuoti turnyrą ir į jį 
pakviesti visas Amerikos lietuvių fut
bolo komandas. 

Salės futbolo pirmenybės 
Iš „Metropolitan" lygos vadovy

bės jau gautas 2008 m. salės futbolo 
tvarkaraštis. „Lituanicos" vyrai ir šį 
kartą dalyvaus žemesnėje grupėje, 
kuri vadinasi - I divizija (aukštesnio
ji yra - „major" divizija). 

Pirmosios rungtynės bus žaidžia
mos sausio 6 d. (pradžia 5:15 vai. 
p.p.) su „International" komanda. Iš 
viso bus 9 susitikimai, rungtyniau

jant kiekvieną sekmadienį (išskyrus 
sausio 27 d.) iki kovo 9 d. Anksčiausia 
valanda 3 vai. p. p. , o vėliausia - 6 
vai. p. p. 

Kaip ir anksčiau, bus rungty
niaujama „Odeum" sporto kom
plekse Villa Park, IL. Salės adresas 
yra Villa Ave., netoli North Ave. nuo 
Čikagos į Šiaurės vakarus įsikūru
siame miestelyje. 

Ištraukti 2008 m. Europos čempionato 
finalinio turnyro burtai 

Liucernos mieste (Šveicarijoje) 
gruodžio 2 d. buvo traukiami Senojo 
kontinento baigiamojo futbolo turny
ro burtai. Šis turnyras prasidės birže
lio 7 d. Bazelyje Įvykstančiomis rung
tynėmis tarp Šveicarijos ir Čekijos, o 
paskutinis susitikimas - finalas bus 
žaidžiamas birželio 29 d. Vienoje. 
Rungtynės bus rengiamos Austrijoje 
ir Šveicarijoje - Vienoje, Klageu-
fiurte, Zalcburge, Insbruke (visi 
Austrijos miestai) ir Berne, Bazelyje. 
Ciuriche, Ženevoje i Šveicarijoje). 

Pradžioje susitikimai bus ketu
riose grupėse po 4 komandas. Iš jų po 
dvi kovos tolimesnėse varžybose. 

Prizų fondas 2008 m. pirmeny
bėse bus didesnis negu iki šiol: 16 
komandų pasidalins 184 milijonus 
eurų (prieš 4 metus buvo 129 milijo
nai). Už laimėjime grupės turnyre 
komanda gaus 1 mln. eurų, o už ly
giąsias - pusę milijono. Finalo laimė
tojui bus atseikėta 7,5 mln., o pra
laimėtojui - 4,5 milijonų eurų. 

Tomas Danilevičius - geriausias 
Lietuvos futbolininkas 

Tomui Danilevičiui Lietuvos val
stybinės rinktinės kapitonui, žai
džiančiam Italijos „Bologna" klube, 
atiteko geriausio 2007 m. Lietuvos 
futbolininko titulas. Rinkimuose da
lyvavo Lietuvos sporto žurnalistai, 
žaidėjai ir treneriai. Tomas panašų 
titulą laimėjo ir praėjusiais metais. 

Antroje vietoje liko Lietuvos 

rinktinės narys, atstovaujantis Edin
burgo (Škotija) „Hearts" klubui 
Audrius Kšanavičius, o trečioje -
Marius Stankevičius iš Italijos „Bres-
cia" komandos. 

Geriausiu Lietuvoje rungtyniau
jančiu futbolininku buvo pripažintas 
Panevėžio „Ekrano" žaidėjas Povilas 
Lukšys. 

______ 
MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

LUKAS VERŽBICKAS 
VĖL LAIMĖJO 

EDVARDAS SULAIT1S 

Jau buvome rašę apie 14 metų 
lietuvį Luką Veržbicką, kuris spalio 
13 d. Normai, IL laimėjo Illinois pra
džios mokyklų (AA klasės) mokinių 
Cross Country bėgimo varžybas. 

Sužinojome, kad jis iškovojo ir 
kitų lenktynių nugalėtojo titulą, o 
lapkričio 24 d. dalyvavo JAV lengvo
sios atletikos asociacijos 7-to regiono 
(apima Illinois ir Indianos valstijas) 
Junior Olimpics Cross Country bėgi
mo varžybose. Jos buvo surengtos 
Terra Haute mieste ir čia dalyvavo 
75 geriausieji dviejų valstijų bėgikai. 

Kaip mums pranešė Šio vaikino 
asmeninis treneris, buvęs kaunietis 
Romas Bertulis, jo auklėtinis vėl at
bėgo pirmasis. 4 km atstumą jis įvei
kė per 12,50.7 min. ir lengvai užsitik
rino vietą visos Amerikos Jun ior 
Olimpics varžybose, kurios vyks 
Lawrence, Kansas valstijoje gruodžio 
8 d. 

Tą šeštadienį Billy Mills (jis lai
mėjo olimpinį medalį 10 km bėgime 
1964 m.) vardo trasoje. Lukas varžy
sis su geriausiais JAV Cross Country 

KREPŠINIS 

Pirmoji nesėkmė 
Siaurės Amerikos Nacionalinės 

krepšinio asociacijos (NBA) čempio
nate lapkričio 28 d., trečiadienį, Cle-
veland „Cavaliers" klubas, kur iam 
atstovauja Žydrūnas Ilgauskas, sve
čiuose 74:109 (22:23, 21:25, 16:29, 
15:32) nusileido Detroit „Pistons" 
krepšininkams ir patyrė pirmąją ne
sėkmę po keturių pergalių iš eilės. 

Lietuvis per 23 min. įmetė 8 
taškus (dvitaškiai 2/8, baudos 4/4), 
atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį bei 
kartą suklydo. 

Cleveland komandoje rezulta
tyviausiai žaidė LeBron James. J i s 
per 20 min. pelnė 15 taškų. Jaunasis 
„Cavaliers" žaidėjas antrajame kėli
nyje išsinarino kairės rankos pirštą ir 
aikštėje daugiau nepasirodė. Saša 
Pavlovič pridėjo 13 taškų. 

„Cavaliers" (9/7) Rytų konferen
cijoje užima ketvirtąją vietą. 

jaunaisiais bėgikais nuo 10 iki 18 me
tų amžiaus. 

Čia bus sudarytos penkios įvai
raus amžiaus grupės. Mūsiškis bėgs 
kar tu su 13-14 metų jaunuoliais. Pri
zininkams apdovanojimą įteiks bu
vęs 10 km bėgimo olimpinis čem
pionas - jau minėtas Billy Mills. Yra 
daug vilčių, kad vienu iš laimėtojų 
bus mūsiškis Lukas Veržbickas. 

Sis sportui savo laisvalaikį auko
jantis jaunuolis Amerikoje gyvena 7 
metai ir yra New Lenox Liberty mo
kyklos aštuntokas. 

Lukas taip pat dalyvauja ir triat-
lono (šią sporto šaką sudaro plauki
mas, važiavimas dviračiu ir bėgimas) 
varžybose. Jis 2005 m. 11-12 m. am
žiaus grupėje buvo antras Amerikoje. 
Tik vėliau jį ištikusi nelaimė (nu
kritęs nuo dviračio sulaužė ranką) 
jam neleido treniruotis. Tačiau dabar 
jis tikisi vėl varžytis ir šioje sporto 
šakoje. 

Geriausios sėkmės Lukui atei
nančiose ir tolimesnėse varžybose! 
Lauksime gerų žinių ir šio šešta
dienio lenktynių Kansas valstijoje. 

Žydrūno llgausko taiklus met imas 
John Grigait is nuo , r 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legai Holidays as well as Dec. 
26th and jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. Te!.: 773-585-9500. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additionai mailing offices. 
Subscription Rates: $150.00. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimu už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57 00 

Pirma Mase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $12000 • 1/2 metų $66.00 
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JAV 
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Oro paštu 
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Metams $70.00 
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Kaip vyko 
imigracija į JAV? 

ALEKSAS VITKUS 

P
rieš Amerikos nepriklausomybės paskelbimą 1776 m. Š. Ameri
kos kolonijas valdžiusi Anglija nedarė imigracijai jokių suvaržy
mų. Nepriklausomybės paskelbimo metu ten jau buvo priskaičiuo

jama apie 2,5 mln. gyventojų, dauguma anglų kilmės. Kitos didesnės gru
pės buvo iš Afrikos atvežti juodosios rasės vergai, kurie sudarė net 22 
proc. krašto gyventojų. Buvo priskaitoma apie 250,000 škotų ir airių bei 
apie 200,000 vokiečių. Beveik visi jie buvo protestantai arba liuteronai, o 
katalikų rasta tik 25,000. 

Visiškai nevaržoma imigracija tęsėsi per beveik visą XIX šimtmetį. 
Nuo 1840 iki 1920 metų į Ameriką atvyko apie 37 mln. imigrantų, beveik 
visi iš Europos. Gausiausia imigrantų grupė buvo vokiečiai (6 mln.), po jų 
sekė italai (5 mln.), airiai (4,5 mln.), anglai (4 mln.), įvairių tautybių gy
ventojai iš Austro-Vengrijos imperijos (4 mln.), rusai (3 mln.) ir kiti. Prieš 
šimtmečio pabaigą į Ameriką pradėjo keliauti daugiau imigrantų iš pie
tinės ir rytinės Europos kraštų. 

Nors vienas kitas lietuvis Amerikoje atsirado jau XVII a., masinė jų 
emigracija prasidėjo tik XIX a. antroje pusėje. Kiek lietuvių atvyko į Ame
riką XIX a., tiksliai neįmanoma nustatyti, nes iki 1899 metų JAV imigra
cinės įstaigos visus lietuvius užrašydavo kaip rusus. Net ir po to potvar
kio pakeitimo nemažai nesusipratusių lietuvių paklausti tautybės, būda
mi katalikai, įsirašydavo kaip lenkai. Dauguma jų pabėgo po nepavykusio 
1863 metų sukilimo. Bėgo ir nuo 1874 m. caro valdžios įvestos 25 metų 
karinės prievolės. Apskaičiuojama, kad iki Pirmojo pasaulinio karo į JAV 
atvyko apie 250,000 lietuvių. Karas emigraciją gerokai pristabdė, o po 
karo 1921 m. buvo įvesta griežta kvotų sistema. 

Oficiali imigrantų diskriminacija prasidėjo XIX a. pabaigoje, kai 1882 
m. Kongresas priėmė įstatymą, varžantį kinų atvykimą į Ameriką. 1891 
m. buvo įsteigta Imigracijos ir Natūralizacijos tarnyba (INS), kuri jau 
kitais metais New York uosto Ellis saloje atidarė imigrantų tinkamumo 
(screeaning) stotį, per kurią perėjo 12 mln. žmonių. Stotis buvo uždaryta 
1954 m. 

Vien pirmajame XX a. dešimtmetyje į Ameriką atvažiavo 9 mln. imi
grantų, dauguma iš Europos. Jau 1917 m. Amerika atsisakė priimti imig
rantus iš daugelio Azijos valstybių, o 1921 m. buvo įvesta kvota, pagal 
kurią kasmet į Ameriką galėjo įvažiuoti ne daugiau kaip 3 proc. pagal 
1910 metų gyventojų surašymą tos tautybės Amerikoje jau gyvenančių 
žmonių. Tokiu būdu lietuviai gavo tik 388 kasmetines vizas. Jau po trejų 
metų kvotos tvarkymo, įstatymas buvo „patobulintas", neįsileidžiant 
imigrantų iš Azijos. 

Tuo tarpu neseniai (1918 m.) nepriklausomybę paskelbusioje Lietu
voje gyvenimas buvo gana vargingas ir nemažai tautiečių pradėjo ieškoti 
laimės svetur. Negalėdami vykti į S. Ameriką, tūkstančiai lietuvių vyko į 
P Amerikos kraštus: Braziliją, Argentiną, Uragvajų, taip pat ir į Kanadą. 
Netrukus vien Brazilijoje buvo priskaičiuojama daugiau nei 50,000 naujai 
įsikūrusių lietuvių. 

Apie 1930 m. Amerikoje prasidėjusi ekonominė depresija ir Antrasis 
pasaulinis karas imigraciją praktiškai sustabdė. Po karo buvo priimti keli 
karo pabėgėlių ir išvietintųjų įstatymai. Pirmieji du (1948 ir 1950) sudarė 
galimybę į JAV įvažiuoti net apie 300,000 imigrantų. Prieš to įstatymo 
išleidimą į Ameriką 1946-1947 metais atvažiavo tik 544 lietuviai. Tuo tar
pu apskaičiuojama, kad pasinaudodami tuo DP įstatymu, į Ameriką įva
žiavo apie 30,000 karo iš tėvynės išblokštų lietuvių pabėgėlių, taip beveik 
visiškai ištuštinant gausias pabėgėlių stovyklas. 

Amerikos imigracijos politika labai pasikeitė 1952 m., kai pagal tuo
met priimtą įstatymą buvo leista į Ameriką atvykti ir Azijos valstybių pi
liečiams, kurių jau nuo 1917 metų JAV neįsileisdavo. Taip laikinai suma
žėjusi imigracija vėl pradėjo kilti. 

Imigracijos įstatymas vėl buvo pakeistas 1965 m., kai buvo panaikin
tos tautybių kvotos. Paskutiniame XX a. dešimtmetyje buvo priskaičiuo
tas rekordinis nelegalių imigrantų skaičius — net 9 mln., dauguma jų — 
meksikiečiai. Nors Kongresas tikėjosi sulaukti daugiau imigrantų iš Euro
pos, daugiau kaip 80 proc. atvyko iš Lotynų Amerikos ir Azijos. 

1986 m. buvo priimtas įstatymas, kuris numatė nemažas bausmes 
JAV darbdaviams, samdantiems nelegalius imigrantus. Tuo pačiu keliems 
milijonams nelegaliųjų, kurie galėjo įrodyti, kad Amerikoje jie gyveno jau 
nuo 1982 metų, buvo suteikta amnestija, duodanti jiems legalų statusą. 
Įstatymas vėl buvo pakeistas 1990 m., kai metinė imigrantų riba buvo 
nustatyta 700,000 vizų. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 metais, Įsisiūbavo taip vadi
nama trečioji lietuvių emigracijos i Ameriką banga. Nėra tikrai patikimos 
statistikos, bet įvairūs šaltiniai kalba apie šimtus tūkstančių naujų imig
rantų. Jei pirmosios Lietuvos nepriklausomybės prieblandos metais Ame
rikoje buvo priskaičiuojama apie 700,000 ten atvykusių arba jau JAV gi

musių lietuvių, šiandien galėtume drąsiai tvirtinti, kad Amerikoje mūsų 
yra daugiau nei milijonas. 

Kai 2001 metais įvyko baisusis rugsėjo 11 d. teroro aktas, Amerikos 
imigracijos politika staiga pasikeitė. J a u po šešių savaičių Kongresas pri
ėmė taip vadinamą „Patriot" įstatymą, pagal kurį imigracijos procedūros 
turėjo būti labai sugriežtintos. Buvo panaikinta senoji Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstaiga (INS), priklausiusi Teisingumo departamentui, o 
jos funkcijos pervestos naujai sukur tam Vidaus saugumo departamentui. 
Kiek ta permaina bus veiksminga, sunku pasakyti. Viena tik yra aišku, 
kad dabartinė imigracijos sistema yra neveiksminga ir neįmanoma įgy
vendinti. Reikalingos geros ir toli siekiančios reformos, nes nei griežti 
įstatymai, nei aukštos sienų tvoros imigrantų, kuriuos stumia galingos 
ekonominės ir socialinės jėgos, nesulaikys. 

PABUSKIME IR KELKIMĖS! 

ĮONAS KAZIMIERAS 
BURPULIS. OFS 

Lietuvos profsąjungos, kar tu su 
kitomis nevyriausybinėmis organi
zacijomis, protestuodamos prieš be
saikį kainų didinimą, 2007 m. lap
kričio 24 d. surengė protesto mitingą 
ir eitynes Vilniuje. Protesto akcijoje 
galėjai matyti žmones, susirinkusius 
iš daugelio Lietuvos miestų. Ir senas, 
ir mažas, nepabūgę darganoto oro, 
pareiškė: „Stop kainų didinimui". 

Mintis susirinkti į gausią mani
festaciją kilo dar prieš Lietuvos 
Konstitucijos dieną — spalio 25-ąją. 
Tą dieną profsąjungos surengė pro
testo piketus apskričių centruose, 
tačiau iš valdžios kokios nors reakci
jos nebuvo sulaukta. To ir nebuvo 
tikėtasi, jau nebe pirmi metai, kai 
daugelis profsąjungų reikalavimų, 
teiktų projektų ta ip ir lieka be at
sako. Geriausiu atveju sulaukiama 
formalių, dažnai nekompetentingų 
atsakymų, o kai kada jie būdavo pa
prasčiausiai ignoruojami. 

Ruošiantis protesto akcijai buvo 
diskutuojama, a r pasi tenkint i tik 
ekonominiais, a r pradėti kelti ir poli
tinius reikalavimus. Teko analizuoti 
ir ekonominę, ir politinę situaciją 
Lietuvoje. Išsiaiškinus, jog Vyriau
sybė yra nepajėgi vykdyti pagrindinių 
vykdomosios valdžios funkcijų ar 
tiesiog nenori to daryti, neliko jokių 
abejonių, kad padėtį reikia keisti iš 
pagrindų - Vyriausybė turi atsistaty
dinti, nes jos sugebėjimai yra aiškiai 
nepakankami. Įdomu, kad diskusijos 
dalyviai vieningai sutarė, jog nepa
kanka tik Vyriausybės atsistatydini
mo, ir net paskelbus priešlaikinius 
Seimo rinkimus tikėtis esminio lūžio 
Lietuvoje dar per anksti, nes rinkėjų 
sąmonėje dar labai gajūs ankstesnės 
valdžios įskiepyti stereotipai. 

Kiekvieną kartą prieš rinkimus 
atgyja politikų sumaniai skatinamos, 
deja bergždžios, rinkėjų viltys, neva 
gyvenimą galėtų pagerinti „naujasis 
mesijas", neva valdžia, kiekvieną 
kartą paskelbdama ir išreklamuo
dama keletu dešimčių litų padidintas 
pensijas ar pašalpas, daro didelę ma
lonę ir labai „rūpinasi" skurstančiais 
žmonėmis. Politikai taip įgudo mani
puliuoti viešąja nuomone, kad to ne
įvertinti tiesiog neįmanoma. Reikia 
labai rimtai svarstyti, ką ir kaip pa
daryti, kad tokie piktnaudžiavimai 
turima valdžia politikams neišeitų į 
sveikatą. Nukel ta į 11 psl. 

Daivos Kvėdaraitės nuotr. 
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„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ" LIETUVOJE IR JAV 
RAMUNE KUB1LIUTE 

Organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" vaidybos nariai: Aldona ir 
Ramojus Vaičiai, savo ilgesnės vieš
nagės Lietuvoje metu lanko organi
zacijos remiamus centrus. Spalio 
viduryje jie aplankė organizacijos 
remiamą (pomokyklinį) dienos centrą 
„Vilties vėrinėliai" Žemaičių Kalva
rijoje, kurį lanko maždaug 75 vaikai 
iš socialiai remtinų šeimų. 

Apie Vaičių apsilankymą centro 
direktorė, psichologė Jolanta Virbic-
kienė šitaip rašė: „Puiku, kad galėjo 
susitikti su vaikais, pakalbėti, pak
lausyti mūsų kapelos. Apžiūrėjo pa
talpas, kiek papasakojom apie savo 
gyvenimą. Kaip tik vakarykščiai bu
vau parvežusi nupirktus naujus kom
piuterius, kurie jūsų dėka dabar 
džiugina mūsų vaikelius. Jaučiamės 
kaip kokie ponai... Toks dėmesys, to
kios dovanos. Džiugu..." 

* # * 
-

Centrai po vasaros atostogų pra
dėjo naujus mokslo metus. Nauji pla
nai, nauji užsimojimai ir — dažnai, 
centrus pradėjo lankyti nauji vaikai. 
Žemaičių Kalvarijos centro direk
torės žodžiai turbūt galėtų tikti api
būdinti ir kitus organizacijos remia
mus centrus: „Po vasaros labai pa
gausėjo vaikų. Yra naujai atvykusių 
mokytis mūsų mokykloje, taip pat 
daug pirmokų, kurie — iš socialinės 

rizikos grupės ar probleminių šeimų. 
Mūsų vėrinėlių šeima ryškiai gausėja. 
Vaikai labai noriai lanko. Stengia
mės priimti, neatstumti visų norin
čių, kuriems, kaip matom, labai rei
kalinga būti mūsų bendruomenėj... 
Tik kad smarkiai kylančios maisto 
produktų, o ir visos kitos kainos ge
rokai riboja mūsų galimybes pamai
tinti visus vaikus. 

Pagal pernai rašytą projektą 
ministerijai lėšų maitinimui gavom 
tam tikram skaičiui vaikų, o ir visai 
kitomis kainomis skaičiavom. Štai šį 
rugsėjį labai pajautėm, jog porcijos 
mažėja. Bet verčiamės... Taupiai. Ži
noma, labai svarbu tiems vaikeliams 
pavalgyti, bet jie noriai būtų centre, 
jei ir negautų maitinimo. Tuo esu įsi
tikinusi. Bet, manau, kad rašydama 
naują projektą 2008 m., numatysiu ir 
gausim pakankamai lėšų maiti
nimui..." 

* * * 
Vaikų maitinimas, užėmimas 

prasminga veikla, pagalba su pamo
kų ruoša, psichologinė pagalba vai
kams, kuriems jos reikia - centrų di
rektoriams ir vadovams rūpi visi šie 
dalykai. Reikia taip pat pasirūpinti 
praktiniais buitiniais reikalais: patal
pų šiluma ir elektros sąskaitų už
mokėjimu... JAV organizacijos „Vai
ko vartai į mokslą" valdyba, nariai ir 
rėmėjų būreliai rengia įvairius lėšų 
telkimo projektus, kad galėtų sutelk-

Pr.cirnename vasara. ..Vaiko vartai i mokslą" remiamo dienos centro ..Vil
ties Angelo" rengiama trumpa vasaros stovykla po mokslo metu pabaigos. 
Vaikai galėjo išvažiuoti iš Vilniaus ir padainuoti kartu. 

„Vaiko vartai į mokslą" valdybos posėdyje Lemont 2007 m. vasaros pra
džioje (valdybos narė Rita Venclovienė jau buvo Lietuvoje). Iš kairės pir
moje eilėje: Regina Kučienė, Irena Grigaitienė, Aldona Kamantienė; iŠ 
kairės antroje eilėje: Rugilė Slapkauskienė, Birutė Pabedinskienė, Ritonė 
Rudaitienė, Aldona ir Ramojus Vaičiai. 

ti lėšas ir padėti centrams. Rėmėjų 
aukos ir organizacijos telkiamos lėšos 
dažnai papildo spragas tos paramos, 
kurią centrai gauna iš Lietuvos val
džios (ministerijų) ir įvairių fondų. 
Centrams ši organizacijos parama 
yra itin reikalinga žiemos metu. 

Vienas rėmėjų būrelis, koordi
nuojamas Teresės Gečienės, Phila-
delphia surengė lėšų telkimo popietę 
(apie tai buvo rašoma „Drauge"). 
Sunny Hills, Florida gruodžio mėn. 
įvyks lėšų telkimo pietūs. Gruodžio 
mėn. 1-2 d. „Vaiko vartai į mokslą" 
valdybos ir būrelio nariai dalyvavo 
prieškalėdinėje mugėje Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont. Sutelktos lėšos 
iš parduotų tortų, pyragų bei kitų 
daiktų atiteko 9 remiamiems dienos 
centrams ir laikinosios globos cen
trams Lietuvoje. 

rengiami beveik kasmet pavasarį 
Kaune) remiamų centrų vadovai, 
darbuotojai ir savanoriai dalijasi 
mintimis, temomis ir problemomis, 
apie kurias reikia su centrus lan
kančiais vaikais kalbėti, ir tai daryti 
per diskusijas, žaidimus, vaidini
mėlius ir kitokiais būdais. Rengiant 
naują programą, redakcinis komite
tas atsižvelgia į centruose dirbančių 
nuomones bei pasisakymus. 

* * * 

* * * 
„Vaiko vartai į mokslą" redakci

nis komitetas šiuo metu ruošia jau 
penktąją charakterio ugdymo pro
gramą, pavadintą „Sparnai", kurios 
metodologija bei mintimis galės 
pasinaudoti kiekvienas remiamas 
centras, dirbdamas su vaikais. Orga
nizacijos parengtos charakterio ug
dymo programos centruose labai 
vertinamos ir naudojamos. Orga
nizacijos vedamuose seminaruose (jie 

2008 m. organizacija švęs savo 
veiklos dešimtmetį. Vasarį Čikagos ir 
jos apylinkių lietuviška visuomenė 
kviečiama dalyvauti tradicinėje, kas
metinėje organizacijos rengiamoje 
popietėje, kurios metu „Vaiko vartai į 
mokslą" pasidalins savo veikla, pro
jektais ir informacija apie 2007 m. 
atliktus darbus. (Informaciją apie 
organizaciją ir jos veiklą galima rasti 
aplankius organizacijos tinklalapį: 
www.childgate.org). Popietės metu 
kai kurie valdybos nariai, kaip 
anksčiau minėti A. ir R. Vaičiai, pasi
dalins savo įspūdžiais iš apsilankymų 
Lietuvoje ir bendravimo su remiamų 
centrų vadovais bei centrus lankan
čiais vaikais. Informacinė popietė 
bus rengiama sekmadienį vasario 3 
d. 12:30 vai. p. p. Bočių menėje. 

Organizacijos remiama. Žemaičių Kalvarijos dienos centrą „Vilties vėri
nėliai" lankančios mergaitės sėdi ant laiptų ir skaito. 

..Vaiko vartai i mokslą" remiamo Žaliakalnio cen fo " Kaunp gruodo nuo
trauka - vaikai su centro vadove soc. pedagoge ses Loreta ir kitomis cen
t re dirbančiomis seselėmis 

http://www.childgate.org
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Laurynas R. Misevičius: 
Į ŠALFASS atėjau su 
atnaujinimo programa 
Atkel ta i š 1 psl . pirmininko pa
reigomis — atėjo laikas naujiems 
iššūkiams. Taip porą-trejetą savaičių 
prieš metinį ŠALFASS delegatų 
suvažiavimą, įvykusį lapkričio 17 d. 
Clevelende, j au būr iau savo ben
draminčius Į galimą „savo" valdybą. 
Tiesa, susirinkimo išvakarėse naktį 
keliaujant iš New Jersey į Ohio kaž
kiek suabejojau savo galimybėmis lai
mėti aukščiausią organizacijos va
dovybės postą: sužinojau apie kon
kurentų rezgamą opoziciją. Vis dėlto 
atsibudus ankstyvą lapkričio 17-osios 
rytmetį viešbutyje šalia Cleveland, 
pasitikėjimas savo jėgomis sugrįžo: 
mintyse jau žinojau, kas bus naujas 
ŠALFASS Centro valdybos pirmi
ninkas. 

— Tad s u kok ia programa 
atėjai į ŠALFASS valdybą? 

— Jeigu vienu žodžiu, su atnau
jinimo programa. Si organizacija 
vykdo savo įsipareigojimus kūno kul
tūrai ir sportui neabejingiems tau
tiečiams Siaurės Amerikoje beveik 60 
metų. Nuo Augsburgo (Vokietija) 
pokario ,,dipukų" stovyklos laikų 
užsimezgęs s tambiausios išeivijos 
sportinės Sąjungos branduolys ilgai
niui sėkmingai įsikūrė už Atlanto. 
1951 metais didžiausiame lietuvių 
telkinyje kaimyninėje Kanadoje, To
ronto mieste, vietinio „Vyties" sporto 
klubo iniciatyva surengtos pirmos 
užjūrio lietuvių sporto žaidynės, 
kurios vėliau tapo oficialia ŠALFASS 
kasmetine sport ine švente. Argi 
reikia šituos puikius, dešimtmečiais 
be pertraukos organizuojamus įvai
riose JAV ir Kanados vietovėse mū
siškių atletų turnyrus keisti? Žino
ma, kad ne, tiesiog kaip ir visa kita 
mus supančiame pasaulyje reikalauja 
šiokių tokių permainų, patobulinimo. 

— Ką re ikėtų keist i ŠALFASS 
ir ką palikti? 

— Vienas pagrindinių dalykų, ką 
mūsų naujoji valdyba nuo pat 
pradžių įsipareigojo atlikti — įdiegti 
kitokią informacinę sistemą. Ne 
paslaptis, kad iki šiol dauguma Šiau
rės Amerikos sporto klubų atstovų 
turėdavo atidžiai sekti mūsų ger
biamo patriarcho, gen. sekretoriaus 
Algirdo Bielskaus pranešimus apie 
įvairias varžybas paštu arba gerausiu 
atveju — faksu. Antra ip daugelį 
ŠALFASS rengiamų sportinių tur
nyrų būdavo galima nesunkiai pra
žiopsoti. Vis dėlto per pastaruosius 
porą metų jau pradėtas pirminis Są
jungos narių informavimas el-paštu. 
Taigi artimiausiu metu tikimės ge
rokai atnaujinti oficialius ŠALFASS 
tinklalapius: www.salfass .org (lie
tuvių kalba) bei www. launa .org 
(anglų kalba). Tai sutvarkyti sutiko 
gerai žinomas čikagietis, internetinių 
puslapių žinovas Pranas Prancke-
vičius. Bus ir daugiau naujovių Są
jungos veikloje: žadame daugiau ben
dradarbiauti su „trečiabangių" įkur
tomis ČLKL, ČLTL, ČLFL (Čikagos 
Lietuvių krepšinio, futbolo bei tin
klinio) lygomis, kalbinsime prie 
ŠALFASS prisijungti ir kitus iki šiol 
nepriklausomai nuo didžiausios už
sienyje lietuvių sportinės organizaci
jos veikiančius lietuviškus įvairių 
sporto šakų klubus, individualiai 
sportuojančius a t le tus . ŠALFASS 

gretose šiuo metu yra apie 1,000 
Šiaurės Amerikos lietuvaičių kūno 
kultūros ir sporto mėgėjų, bet juk iš 
tiesų šis skaičius galėtų būti kele
riopai didesnis. Jau vien kiek mūsų 
tautiečių sportininkų yra „Vėjų mies
te"? Tuo tarpu kadangi dabartinėje 
Centro valdyboje iš devynių žmonių 3 
gyvena Kanadoje (ŠALFASS atstovas 
viešiesiems ryšiams Arūnas Čygas, 
mūsų iždininkas Arūnas Morkūnas 
bei Kanados apygardos pirmininkas 
Rimas Kuliavas), 3 Čikagoje (mano 
pavaduotojas dr. Donatas Siliūnas, 
krepšinio programos vadovas Algis 
Rugienius jaunesnysis bei Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas Arū
nas Karalis), o kiti 3 — dar kitur JAV 
(be manęs dar Rytų apygardos va
dovas Žilvinas Bublis ir garbingiau
sias ŠALFASS pareigūnas gen. sekre
torius Algirdas Bielskus), gerokai 
pakeisime mūsų visų posėdžiavimo 
pobūdį. Organizuosime atvirus po
kalbius-diskusijas telekonferenciniu 
būdu, prie kurių galės prisijungti visi 
norintys iš bet kurios Amerikos 
žemyno vietos. Beje, šią naujovę sėk
mingai pritaikėme padėdami su
rengti praėjusias 57-ąsias ŠALFASS 
metines žaidynes New Yorke. Taip 
pat norėčiau suaktyvinti kitų Sąjun
gos apygardų veiklą. Pavyzdys turėtų 
būti Kanados apygarda (pirm. Rimas 
Kuliavas), kurioje užsiregistravę apie 
400 sportininkų, yra įsikūrę 10 lietu
viškų sporto klubų, netrukus jau 6-ąjį 
sezoną pradės Kanados lietuvių 
krepšinio lyga! Tuo tarpu Vidurio 
Vakarų apygarda ilgą laiką net ne
turėjo savo vadovo. Neseniai į šią 
vietą buvo paskirtas ČLKL įkūrėjas 
Aurimas Matulevičius, tačiau, kaip 
žinia, praėjusios vasaros pabaigoje jis 
išvyko į gimtąjį Panevėžį treniruoti 
atkurtos to miesto vyrų krepšinio 
komandos. Vidurio Vakarų regione 
ŠALFASS nariais yra tik 335 žmonės, 
o vien Čikagoje sportuojančių lietu
vių yra turbūt bent 10 kartų daugiau. 

— Ar pasikeitė ir pačios val
dybos sudėtis? 

— Malonu, kad naujoje Centro 
valdyboje turėsime ir naująjį 
ŠALFASS Vidurio Vakarą apygardos 
vadovą — juo sutiko būti visai nese
niai JAV Lietuvių jaunimo sąjungai 
vadovavęs Arūnas Karalis, keliolika 

Susirinkimo Clevelande š.m. lapkričio 17 d. metu (iš kairės): Laurynas M. 
Misevičius, naujasis New Yorko LAK (Lietuvių atletų klubo) pirmininkas 
Stanislovas Kavaliauskas ir baigęs savo kadenciją ŠALFASS* vadovas iš 
Hamilton (Kanada) Kazimieras Deksnys. Žilvino Bublio nuotr. 

metų žaidžiantis krepšinį Čikagos 
„Lituanica" klube. Rytų apygardos 
vairą jau iš manęs perėmė prieš 
keletą metų New Jersey „Liepsnos" 
sporto klubą atgaivinęs, anksčiau 
apsistojęs New Yorke, iš Lietuvos 
prieš 10 metų atvykęs Žilvinas Bublis 
(beje, JAV LB XVIII Tarybos narys, 
atstovaujantis Elizabeth, NJ apylin
kę). Smagu, kad naująją valdybą su
daro tiek užsienyje gimę, tiek iš 
Lietuvos atvykę mūsų tautiečiai. Na, 
o labiausiai džiaugiuosi ŠALFASS 
valdžioje „rekordiniu" skaičiumi 
„trečiabangių" — net 3 pakliuvo. Me
tinio suvažiavimo metu išrinkta revi
zijos komisija, į kurią įeina keturi 
nariai: Algiai Nagevičius, Gudėnas, 
Juozas Kijauskas (visi 3 iš Clevelan-
do, OH) ir ilgametis ŠALFASS veikė
jas Edis Stravinskas iš Toronto. 
Garbės teismą sudarys turbūt įžy
miausias Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto veikėjas Rimas Dirvonis (Či
kaga), baigęs kadenciją ŠALFASS 
pirmininkas Kazimieras Deksnys ir 
dar vienas anksčiau buvęs ŠALFASS 
Centro valdybos pirmininkas Aud-
rius Šileika (abu iš Kanados). 

— Kokie numatomi būsimi 
ŠALFASS renginiai? 

— Kaip ir kasmet, visus sportuo
jančius pakviesime į daugybę įvairių 
sporto šakų varžybų. Jau ankstyvą 
pavasarį visus slidinėjimo mėgėjus 
stengsimės suburti į Aspen, CO. Atei
nančių metų kovo 22-29 d. čia bus 
rengiamos jau tradicinėmis tapusios 
šią sporto šaką kultivuojančių lietu-

Laurynas M. Misevičius su Baliu Brazą 
vaii 2006 m. Frackville. PA . 

usku i s Baltimores per lietuviu festi-
Vyto Brazausko -^r*-

vių varžybos. Maždaug tuo pat metu 
JAV sostinėje Washingtone tikimės, 
kad bus organizuojamas irgi tradi
ciniu tapęs LR Ambasados taurei 
laimėti vyrų krepšinio turnyras. Na, 
o po mėnesio turėtų įvykti senjorų 
krepšinio pirmenybės Elizabeth, NJ 
— po ilgos pertraukos toks turnyras 
organizuojamas Rytų pakrantėje. 
Gegužės mėnesį suplanuota labai 
daug ŠALFASS renginių: plaukimo 
pirmenybės Cleveland, OH, skirtingų 
amžiaus grupių jaunių krepšinio 
varžybos Detroit, MI (2008 m. ge
gužės 17-18 d.). Pagrindinė ŠALFASS 
metinė sporto šventė bus ruošiama 
kitų metų gegužės 24-25 d. Toronte 
(Kanada). Kaimyninės šalies lietuvių 
sporto klubas „Vytis" kitąmet šven
čia 60 metų nuo šios organizacijos 
įkūrimo, taigi prieš dvi savaites 
įvykusio ŠALFASS kasmetinio susi
rinkimo delegatai vienbalsiai patikėjo 
kitų metų. žaidynes organizuoti ka
nadiečiams. Rengėjų komiteto pirmi
ninkas Edis Stravinskas pažadėjo, 
kad į žaidynių programą bus įtrauk
tos ne tik visiems įprastos krepšinio 
bei tinklinio varžybos, bet bus kvie
čiami ir kėgliavimo, galbūt stendinio 
šaudymo ir šachmatų mėgėjai. Beje, 
tuo ŠALFASS organizuojamų kasme
tinių varžybų sąrašas dar nesibaigia. 
Antroje 2008 metų pusėje numatyti 
lauko ir stalo teniso turnyrai, softbo-
las, lengvoji atletika, golfas. Spalio 
pabaigoje Brampton mieste (šalia 
Toronto, Kanadoje) net rengiamos 
pabaltiečių plaukimo pirmenybės. 
Taigi neapsiribojame vien tik lietuvių 
kilmės sportininkų pritraukimu į 
įvairias organizuojamas varžybas. 
Beje, suvažiavimo Cleveland, OH de
legatai teigiamai balsavo ir dėl mūsų 
tautiečių sporto mėgėjų iš kitų šalių, 
tarp jų — ir iš tėvynės Lietuvos, daly
vavimo ŠALFASS varžybose. Todėl 
labai tikėtina, kad net ir vyrų „A" 
krepšinio turnyre jėgų išmėginti su 
stipriausiomis Šiaurės Amerikos 
vyrų krepšinio komandomis atvyks 
viena pajėgiausių Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) ekipa. Taigi pasinaudo
damas šia proga, noriu kreiptis į 
visus „Draugo" skaitytojus, kuriems 
prie širdies kūno kultūra ir sportas, 
nepasididžiuokite, prisijunkite prie 
mūsų Sąjungos sportinės veiklos, 
sekite ŠALFASS organizuojamų ren
ginių grafiką. Lauksime sudalyvau
jant bent kelių sporto šakų varžybose 
— tikrai nenusivilsite! 

— Ačiū už pokalbį, sėkmės 
naujose pareigose. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

http://www.salfass.org
http://www.launa.org
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Apie klimato kaitą 

Ambasadorių John Cloud žavi Lietuvos gamta. 

John Cloud 
JAV ambasadorius Lietuvoje 

Priežastis, dėl kurios Lietuvoje 
jaučiuosi kaip namie yra tai, kad 
amerikiečiai, kaip ir lietuviai, myli 
gamtą. Lietuvos gamtos grožis man 
nuolat daro įspūdį - vaizdinga va
saros žaluma, ryškus rudens geltonis, 
skaisčiai balta ir pilka žiema. Lie
tuvos gamta dažnai man primena 
miškus, kurie supa vaikystėje lanky
tus Amerikos miestelius. 

Žinant kaip amerikiečiai myli 
gamtą, stebėtina, kad Jungtinės Vals
tijos kaltinamos tuo, kad nepakanka
mai saugo švarią aplinką. Tai, pa
prastai kalbant, netiesa. 

Pagrindinė priežastis, o dažnai ir 
vienintelė priežastis, dėl kurios žmo
nės kritikuoja Ameriką aplinkosau
gos srityje, yra tai, kad mes nepasira
šėme Kioto protokolų. Bet juk ap
linkosauga yra žymiai platesnis klau
simas nei vieno dokumento pasirašy
mas. Tiesa yra tai, kad Jungtinės 
Valstijos daugiau nei šimtą metų pir
mauja gamtosaugoje. Mūsų šalis pir
mavo gamtosaugoje ištisus dešimt
mečius ir toliau išlieka pirmaujanti 
vidaus ir tarptautiniuose gamtosau
gos klausimuose. 

Tiesą sakant, vienas iš Jungtinių 
Valstijų vadovų šiuo laikotarpiu buvo 
tuometinis Čikagos regiono Aplinkos 

apsaugos agentūros administratorius 
Valdas Adamkus. Dabartinis Ameri
kos požiūris į aplinkosaugą ir kovą su 
klimato kaita yra saugoti aplinką, au
ginti ekonomiką ir padidinti energe
tikos saugumą — viskas vienu metu. 
Iš esmės mes tikime, kad šalys gali 
geriau imtis klimato kaitos reikalų, 
kai jų ekonomika auga. Todėl mes pa
sirinkome kitokį metodą mažinti šilt
namio efektą keliančių dujų išskyri
mą, nei numatyta Kioto protokoluo
se. Turint tai omenyje, turėtume pa
analizuoti šių skirtingų metodų re
zultatus. 

Dauguma žmonių tiki, ir aš pri
tarčiau, kad Europos Sąjunga rimtai 
žiūri į klimato kaitą ir puikiai dirba 
kovodama su šiltnamio efektą kelian
čiomis dujomis. 

Ir ES, ir Jungtinės Valstijos 
ženkliai pagerino aplinkosaugos 
efektyvumą mažinant anglies dioksi
do išskyrimo intensyvumą ir kiekį. 
Nuo 2000 m. JAV vyriausybės vykdo
ma politika pasiekė rezultatų, kurie 
yra beveik tokie pat, kaip ir ES, o taip 
pat geresni nei daugelio Kioto pro
tokolus pasirašiusių valstybių. 2000-
2005 m. 

JAV emisijos padidėjo mažiau nei 
1,6 %, o 27 ES valstybių emisijos pa
didėjo 1,5 %. Tuo pat laikotarpiu 
Amerikos ekonomikos augimas buvo 
12 %, o mūsų gyventojų skaičius pa

didėjo 15 milijonų žmonių - tai žy
miai didesni rodikliai nei Europoje. 
Be to, 2006 m. JAV ekonomika augo 
2,9 %, o anglies dioksido išskyrimas 
sumažėjo 1,5 %. Trumpai sakant, 
Jungtinių Valstijų vykdomos poli
tikos rezultatai yra labai ar t i aplin
kosauginės ekonomikos tikslų: eko
nominio augimo sumažinto dujų iš
skyrimo sąlygomis. (Lietuva, beje, 
buvo viena iš 25 ES narių, kurios pri
valėjo sumažinti šiltnamio dujų iš
skyrimą 2000—2004 m.) 

Dabartinė Amerikos politika yra 
lanksti pasitelkti inovacijas ir skatin
ti efektyvumą. Tai ir ambicingiausia 
pasaulyje biodegalų programa trans
portui, ir programos palengvinančios 
saugią ir švarią atominę energiją, ir 
pasiekimai anglies dioksido atskyri
mo technologijose, ir t.t. Nuo 2001 
m., prezidento Bush administracija 
investavo daugiau nei 37 milijardus 
dolerių (daugiau nei 85 milijardus li
tų) į tyrimus, technologijas ir skati
nimo programas kovoje su klimato 
kaita. Amerika jau pakeliui pasiekti 
savo tikslą - sumažinti šiltnamio du
jų intensyvumą 18 % iki 2012 m. Di
desnė dalis ozono sluoksnį ardančių 
cheminių medžiagų mūsų šalyje ne
benaudojami, o kiek anksčiau šiais 
metais mes parėmėme šių cheminių 
medžiagų naudojimo pabaigos pa-
ankstinimą dešimčiai metų visame 
pasaulyje. 

Sis procesas sumažins šiltnamio 
dujų išskyrimą dvigubai daugiau, nei 
numatyta Kioto protokoluose. 

Gruodžio 3 d. viso pasaulio vy
riausybių atstovai bei aplinkosau
gininkai susirinko Balyje, Indonezi
joje, į J T konvenciją dėl klimato kai
tos, kurioje aptarė, kaip kovoti su 
šiltnamio efekto dujomis ir klimato 
kaita, kokių tolesnių priemonių imtis 
po Kioto protokolų. Amerikos vy
riausybė ir Amerikos žmonės pritaria 
europiečiams, kad klimato kaita yra 
rimta problema, kuriai spręsti mes 
esame įsipareigoję pasiekti, kad JT 
procesas vyktų sėkmingai. 

Mes taip pat remiame 16-os 
pasaulio didžiausių ekonomikų kartu 
su ES požiūrį. Jų susitikimas rugsėjo 

mėnesį vyko Washington. Teorija, ku
ria remiasi ši grupė, gana paprasta. 
Jei 16 valstybių susės prie stalo ir pa
sikalbės, veikiausiai veiksmų bus im
tasi greičiau nei kalbantis 180-čiai 
valstybių. Panašus metodas buvo 
naudojamas devinto dešimtmečio vi
duryje, kuomet buvo kovojama su 
chloro-fluoro karbonatais. Montreal 
protokolo eiga buvo beveik sustojusi 
dėl sunkumų derybas koordinuojant 
su daugiau nei 150-čia valstybių. 
Jungtinės Valstijos pasistūmėjo pir
myn bendraujant su maždaug dvyli
ka didžiųjų ekonomikų ir paspartino 
dėmesį šiam procesui. Ankstesnis JT 
generalinis sekretorius Kofi Annan 
pavadino šiuos rezultatus sėkmin
giausiu tarptautiniu aplinkosaugos 
susitarimu, dėl kurio kada nors yra 
derėtasi. 

Chloro-fluoro karbonatų naudoji
mas beveik iškart buvo sumažintas 
iki minimalaus lygio, o Montreal pro
tokolai ženkliai padėjo sumažinti šilt
namio efekto dujų išskyrimą. 

Didžiųjų ekonomikų grupė orien
tuojasi į rezultatus. Grupės nariai yra 
atsakingi už daugiau nei 80 % išski
riamų šiltnamio efekto dujų pasauly
je. Grupėje yra ir „besivystančių" 
valstybių, į kurių emisijas Kioto pro
tokolas neatsižvelgė. Jei ši didžiųjų 
ekonomikų grupė bus sėkminga, tai 
teiks naudos visam pasauliui. Tai pa
sitarnaus kaip patvirtinimas kitoms 
valstybėms, kad kova su šiltnamio 
efektu gali būti sėkminga. Didžiųjų 
ekonomikų grupė turėtų tik papildyti 
- ne konkuruoti - su J T vykdomomis 
pastangomis klimato kaitos klau
simuose. 

Inovacija yra esminis šiuolaiki
nės aplinkosaugos aspektas, nes svar
bu yra ir saugoti gamtą, ir leisti eko
nomikai augti, ir didinti energetikos 
saugumą. Nėra vienos krypties, kuri 
galėtų aprėpti visas šias sritis - šiems 
dinamiškiems iššūkiams reikalinga 
dinamiška reakcija. 

Jungtinės Valstijos pasiryžusios 
pasitikti šiuos iššūkius lanksčiai ir 
panaudojant inovacijas tiek vieti-nia-
me, tiek nacionaliniame bei tarptau
tiniame lygyje. 

Braška švietimo ir mokslo ministrės kėdė 
Atke l ta iš l psl. 
nes esą interpeliaciją būtų galima pa
teikti nebent tuomet, jei būtų atsisaky
ta didinti finansavimą aukštajam moks
lui arba kelti pedagogų atlyginimus. 

Pasak jo, liberaldemokratai tie
siog vykdo destruktyvią politiką ir 
nori „parodyti savo veiklą, nes nesu
galvoja nieko rimtesnio". 

„Aš visiškai nesistebiu tuo, libe
raldemokratai ir toliau vykdo des
truktyvią politiką Jie, beje, prisideda 
prie streikų organizavimo ir mokyto
jų kiršinimo, tai tas matėsi per strei

kus, nes ten jų lozungai skambėjo", 
— žurnalistams ketvirtadienį sakė 
premjeras. 

Pati ministrė sakė dar nemačiusi 
interpeliacijos teksto, todėl negalinti 
tiksliai atsakyti, ar žada atsistatydin
ti. 

„Jeigu tai bus tiesioginiai kaltini
mai man dėl kažkokių privačių ir vie
šųjų interesų supainiojimo... Kai ma
tysiu klausimus tai galėsiu pasakyti. 
Šiaip galvoju, kad dėl darbo tai tikrai 
neatsistatydinsiu", — kalbėjo R. Ža-
kaitienė. 

Interpeliacijos tekste parlamen
tarai ministrės prašo atsakyti, kodėl 
nėra sukurta ilgalaikė švietimo dar
buotojų atlyginimų didinimo progra
ma bei nori sužinoti, kada tai bus pa
daryta. R. Zakaitienės taip pat klau
siama, dėl kokių priežasčių nebuvo 
vykdomi mokytojams anksčiau duoti 
pažadai darbo užmokestį didinti nuo 
šių metų rugsėjo 1-osios. 

Vyriausybė ir ministrė buvo vie
šai įsipareigojusios mokytojų atlygi
nimus didinti nuo 2007 metų mokslo 
metų pradžios, tačiau pažadas nebu

vo įvykdytas, nes metų viduryje at
sisakyta minties perskirstyti biu
džetą. 

R. Zakaitienė turės atsakyti ir 
kodėl nėra sprendžiamos mokytojų 
bei aukštųjų mokyklų dėstytojų sty
giaus problema, bei paaiškinti, kodėl 
esą nebuvo kovojama su smurtu prieš 
mokinius ir mokytojus, taip pat nar
komanijos ir alkoholizmo plitimu mo
kyklose. Ministrei taip pat reiškiami 
kaltinimai, esą nėra plėtojamas kons
truktyvus socialinis dialogas su vi
somis profesinėmis sąjungomis. 

Nužudytas ,,Lietuvos ryto" fotografas 
Atkelta iš 1 psl. 
burną, kad nesišauktų pagalbos. 
Šviesos nusikaltėliai bute nebuvo už
degę, į akis spigino žibintuvėliais. 

„Jei žmogus nesaugus net savo 
namuose už seifinių durų.. Tai kur 
ta Lietuva atėjo? Kur policija? Kur 
greitoji, kuri važiavo 20 minučių. 
Galbūt jį dar buvo galima išgelbėti... 
— dar naktį sakė moteris. Prieš kelis 
mėnesius ji pati inicijavo Užupio sau
gios kaimynystės programą, pradėjo 
bendradarbiavimą su gyventojais, 
policija ir Vilniaus savivaldybe. 

V. Kapočius mušamas priešinosi, 
todėl buvo pargriautas ant žemės ir 
spardomas. Jis mirė įvykio vietoje. 

Iš buto banditai išnešė plazminį 
televizorių, kompiuterį, mobiliuosius 
telefonus, pinigų, kitų daiktų. 

Vilniaus apygardos prokuratūros 
Pirmojo labai sunkių nusikaltimų 
ikiteisminio tyrimo organizavimo 
skyriaus prokurorai ir vyriausiojo po
licijos komisariato Smurtinių nusi
kaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužu
dymo iš savanaudiškų paskatų. 

V. Uspaskichui — nauji įtarimai 
Vilnius, gruodžio 6 d. (BNS) — 

Finansinėmis machinacijomis įtaria
mam Darbo partijos pirmininkui Vik
torui Uspaskichui Generalinėje pro
kuratūroje ketvirtadienį buvo pa
reikštas naujas įtarimas — V Uspas-
kichas įtariamas 2004-2006 metais 
organizavęs apgaulingą Darbo parti
jos buhalterinę apskaitą. 

Apie tai žurnalistams pranešė 
bylą tiriantis Generalinės prokuratū
ros prokuroras Saulius Verseckas. 

Remdamiesi bylos medžiaga, pro
kurorai taip pat įtaria, kad ataskaitos 

ir deklaracijos su žinomai neteisingai 
duomenimis buvo teikiamoms valsty
binėms institucijoms — Vyriausiajai 
rinkimų komisijai (VRK), mokesčių 
inspekcijai, „Sodrai" ir kitoms. 

„Byloje yra pakankamai duome
nų manyti, kad Darbo partijos veiklo
je galėjo būti panaudotos tokios pi
nigų sumos. Jeigu pagal įstatymą tos 
sumos nebuvo tinkamai apskaitytos 
ir deklaruotos, toks finansavimas bu
vo neteisėtas", — sakė prokuroras S. 
Verseckas, paklaustas, ar byloje mini
mi nuslėpti beveik 25 milijonai litų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Tymošenko sugrįžta? 

Julija Tymošenko. 

Kijevas, gruodžio 6 d. („Inter-
fax"/Reuters"/BNS) — Ukrainos pre
zidentas Viktor Juščenko pasiūlė par
lamentui paskirti Julija Tymošenko, 
kurios kandidatūrą iškėlė „oranži
nė" koalicija, į ministro pirmininko 
pareigas. 

Tai sakoma laiške, nusiųstame į 
parlamentą, praneša valstybės vado
vo spaudos tarnyba. 

Pagal konstituciją, valstybės va
dovas turėjo maždaug 15 dienų koali
cijos siūlymui dėl premjero paskyri
mo išnagrinėti, bet, kaip žadėjo anks
čiau, sutiko paskirti koalicijos pasiū
lytą kandidatę į premjerus iš karto, 
kai tik gavo oficialų kreipimąsi iš par
lamento. 

Parlamentas kol kas nepaskyrė 
balsavimo dėl vyriausybės vadovo 
kandidatūros datos. Kad būtų išrink
ta premjere, J. Tymošenko turi su

rinkti ne mažiau kaip 226 balsus, 
koalicija kol kas kontroliuoja 227 
mandatus. 

Jei tai pavyks, J. Tymošenko pat
virtinimas reikš sudėtingo periodo, 
kai provakarietiškų pažiūrų prezi
dentas turėjo dirbti su savo prieši
ninku, labiau prorusiškų premjeru 
Viktor Janukovič, pabaigą. 

Provakarietiškos jėgos nedidele 
persvara laimėjo rugsėjį įvykusius 
parlamento rinkimus, kurie buvo su
šaukti siekiant išspręsti ne vieną mė
nesį trukusius piktus V Juščenko ir 
Y Janukovič ginčus. 

Tačiau V Juščenko ir ambicingos 
J. Tymošenko, kuri, kaip manoma, 
tikriausiai iškels savo kandidatūrą 
per kitus prezidento rinkimus 2010 
ar 2011 metais, santykiai taip pat bu
vo Įtempti. 

Jaunuolis nušovė 8 žmones 
Omaha, gruodžio 6 d. („Reu-

ters"/BNS) — Viename populiariame 
Omaha prekybos centre 19-metis jau
nuolis trečiadieni nušovė aštuonis 
žmones ir nusišovė pats. 

Jam šaudant siaubo apimti dar
buotojai ir kalėdinių dovanų ieškan
tys pirkėjai ieškojo priedangos. 

„Dabar būsiu įžymus", — prieš
mirtiniame savižudžio raštelyje para
šė užpuolikas. Jo paliktus tris doku
mentus, įskaitant testamentą, surado 
jo nuomojamų namų savininkė, kuri 
kalbėjosi su CNN. 

Policija atsisakė aptarinėti prieš
mirtinio raštelio turinį. 

Dar penki žmonės per šį popietės 
incidentą prabangiame prekybos cen
tre ,,Westroads Mali" buvo sužeisti; 
du iš jų yra kritinės būklės. Dauguma 
aukų buvo nušautos parduotuvėje 
„Von Maur" netoli vaikiškų drabužių 
skyriaus. 

„Tai buvo siaubinga, tiesiog siau
binga", — vietos televizijai KETV 
pasakojo viena moteris, kuri sakė, 
kad slėpėsi po drabužių lentyna. 

Tai dar vienos šokiruojančios žu
dynės Jungtinėse Valstijose, kur daug 
kas turi ginklus, o dėl teisės nešiotis 
ginklą vyksta karšti debatai. 

Baltieji rūmai sakė, kad tai „baisi 
tragedija". 

„Sunku patikėti, kad tai galėjo 
nutikti čia, — sakė Jennifer Bettger, 
kuri iš to prekybos centro išėjo prieš 
pat prasidedant šaudymui. — Visi 

klausiame, kodėl? Kodėl čia?" 
Omaha policijos viršininkas 

Thom Warren sakė, kad šaudė 19-
metis Robert Hawkins. Po virtinės 
nesėkmių jis gyveno su draugais, sa
kė daugelis R. Hawkins draugų ir pa
žįstamų. 

T. Warren nurodė, kad žuvo 
penkios moterys ir trys vyrai, bet 
nesakė, ar tarp žuvusiųjų yra vaikų. 

„Bandymas nustatyti, koks ga
lėjo būti motyvas, būtų tik spėlionės, 
— sakė jis. — Gali būti neįmanoma 
pateikti kokį nors paaiškinimą". 

Užpuolikas vieną vyrą į galvą nu
šovė iš trečio aukšto balkono, o kitus 
žmones — iš nedidelio atstumo, pa
sakojo liudininkai. Pasak jų, jie slė
pėsi tualetuose ir spintose; kai kas ai
dint šūviams meldėsi. 

„Mes — šeimos verslas. Tai tie
siog sukrečia", — sakė Jim Von Maur, 
22 parduotuvių tinklo vadovas. 

R. Hawkins sirgo depresija ir tu
rėjo problemų mokykloje bei su tei
sėsauga, pranešė KETV Be to, nese
niai jis prarado darbą viename „Mc
Donald's" restorane. 

Advokatas Jeff Schaffart buvo 
sužeistas į ranką. Šaudymo metu, per 
pietų pertrauką, jis vaikščiojo po par
duotuves su žmona. Jis pasislėpė 
„Von Maur" tualete. „Galiausiai po 
visos, kaip atrodė, amžinybės atvyko 
šerifas ir su ginklu saugojo duris, — 
pasakojo J. Schaffart. — Akivaizdu, 
kad man labai pasisekė." 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Paryžiuje ketvirtadienį sprogus 

siuntinyje buvusiai bombai, nukentė
jo šeši asmenys: vienas jų žuvo, dar 
vieno būklė sunki, pranešė policija. 
Sprogimas nugriaudėjo ištaigingame 
aštuntajame Paryžiaus kvartale — 
pastate, kuriame veikia teisininkų 
biurai. Pasak policijos, labiausiai nu
kentėjo vienas teisininkas ir sekre
torė, bet nepatikslino, kuris jų žuvo. 
Malesherbes bulvare esančiame pas
tate kadaise teisininko praktiką at
liko dabartinis prezidentas Nicolas 
Sarkozy. 

RYGA 
Latvijos nacionalinė radijo ir te

levizijos taryba (NRTT) ketvirtadienį 
priėmė Latvijos televizijos (LTV) ge
neralinio direktoriaus Janis Holš-
teins atsistatydinimą dėl dokumenti
nio filmo apie Rusijos prezidentą Vla-
dimir Putin nukėlimą. Jis vadovaus 
LTV iki gruodžio 17 dienos, o tada 
vadovavimą perims jo pavaduotojas 
Edgars Kuots, kol NRTT paskirs 
naują televizijos kompanijos genera
linį direktorių, pranešė žurnalistams 
pats J. Holšteins. J is prisipažino, kad 
dokumentinio filmo „Putin sistema" 

| rodymo nukėlimas buvo jo „idiotiška 
klaida". Dėl filmo apie V Putin rody
mo atšaukimo numatytu laiku — 
gruodžio 1 dieną — Latvijoje kilo ne
mažas skandalas. 

VATIKANAS 
Katalikai, kurie kitais metais ap

silankys garsiojoje Lurdo šventovėje, 
gaus visuotinius atlaidus, kurie, kaip 
moko Bažnyčia, gali sut rumpint i 
bausmę skaistykloje. Vatikanas pra
nešė, kad popiežius Benediktas XVI 
visuotinius atlaidus piligrimams siū
lys nuo šio savaitgalio. Pietvakarių 
Prancūzijoje esanti šventovė ruošiasi 
minėti 150 metų sukaktį nuo Svč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo vals
tiečių mergaitei Bernadeta Soubi-
rous. Jubiliejiniai metai bus minimi 
nuo šių metų gruodžio 8-osios iki 
2008 metų gruodžio 8 dienos. 

ATLANTh 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pagrindinės JAV demokratų pre

tendentės į prezidentus Hillary Cli-
nton persvara prieš varžovą Barack 
Obama New Hampshire, kur po mė
nesio įvyks valstijos demokratų kan
didato rinkimai, sumažėjo iki viena
ženklio skaičiaus, rodo apklausa, ku
rios rezultatai paskelbti trečiadienį. 
„The Washington Post" ir „ABC 
Nevvs" apklausa parodė, kad New 
York atstovaujančios senatorės popu
liarumas valstijoje yra 35 proc, o B. 
Obama — 29 procentai. Apklausos 
paklaidos riba yra 4 procentai. 

* * * 
JAV prezidentui George W. Bush 

rugpjūtį buvo pasakyta, kad Iranas 
galėjo sustabdyti savo branduolinių 
ginklų programą, trečiadienį paskel
bė Baltieji rūmai, nors dieną prieš tai 
prezidentas sakė, kad šiuo klausimu 
visos informacijos negavo. Pirmadie
nį paskelbtoje naujoje JAV žvalgybi
ninkų ataskaitoje sakoma, kad Ira
nas 2003 metų rudenį sustabdė savo 
branduolinių ginklų programą, todėl 
kilo klausimų, ar G. W. Bush apie tai 
žinojo, kai ėmė griežtinti savo re
toriką Teherano atžvilgiu. G. W. 
Bush kelis mėnesius tvirtino, kad 
Iranas kelia grėsmę, o spalį pareiškė, 
kad jis gali sukelti trečią pasaulinį 
karą, jei įsigis branduolinių ginklų. 

* * * 
Nedidelis vieno variklio lėktuvas 

„Piper" ketvirtadienio naktį trenkėsi 
į sinagogos pastatą Georgia valstijos 
Aigusta mieste, lakūnas žuvo, pra
neša laikraštis „Haaretz". Katastro
fos metu pastate buvo 12 žmonių. 
Tarp jų nukentėjusiųjų nėra. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija pasitrauks tiek iš pagrin

dinės, tiek ir iš adaptuotos Įprastinės 
ginkluotės Europoje sutarties 
(ĮGES), jeigu NATO ir toliau plėsis į 
Rytus, pareiškė Rusijos mokslų aka
demijos Tarptautinės ekonomikos ir 
tarptautinių santykių instituto Tarp
tautinio saugumo centro vadovas 
Aleksėj Arbatov. 

1-800-77S-SEND 
l/mwl^ 

Ocea 
«-feL_ Kroviniu gabenimas 
jg j{V» ^ la*vu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

. » « « * *•.». AlrFreight 
"1 Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smatt Packaaes TruckifK} 

Smulkiu siuntimu siuntimas be'\ 
pastatymas t namus Lietuvoje Latvijoje. 
EsttjOfe, Baltarusijoje bei Ukra noje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045$ Tel. ? 708-599-9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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JAUNIMO CENTRUI ČIKAGOJE - 50 METŲ 
Nuskambėjo jubiliejinių metų varpai 

ANTANAS PAUZUOLIS 

Kadaise dainius Maironis rašė: 
„Ne vienas metas risčia prabėgo, pa
likęs mūsų galvose žilstančius plau
kus, o penktas kryžius, pečius prislė
gė; vargiai ką nors naujo žada ryto
jus." Šie išminties žodžiai tinka ir 
Jaunimo centrui, išsilaikiusiam 50 
metų ir nešusiam lietuvybės išlaiky
mo krūvį. Kas jo laukia ateityje ir 
kokius darbus nuveiks ateinančios 
kartos, priklausys nuo mūsų pačių. 
Bet šiuo metu Jaunimo centras yra 
d a r labai reikalingas lietuvybei iš
laikyti. J is dar šviečia, kaip Biliūno 
švyturys, kviečiantis nepalūžti ir lipti 
aukštyn, nors kalnas ir gąsdintų 
lipančiuosius. 

Šiuose Jėzuitų pastangų dėka 
pastatytuose namuose dar veikia litu
anistinė mokykla su daugiau nei 300 
mokinių, pasišventusių mokytojų ir 
jos direktore Jūra te Doviliene. Tai 
didžiulis įnašas į lietuvybės išlaikymą 
už Tėvynės ribų. 

Daug šių namų kambarių yra 
paskirti archyvams, saugoti išeivijoje 
išleistas knygas, veiklos protokolus. 
Pirmame aukšte yra įrengtas „Lie
tuvos laisvės" kovų muziejus, o 
antrame aukšte vitrinose sudėti įvai
rūs muziejui tinkantys daiktai, pri
menantys Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą. Įvairūs archyvai, knygų 
leidyba, Lituanistinis institutas yra 
dr. prof. Jono Račkausko globoje, 
priklauso Lituanistinių studijų ir 
tyrimo centrui. 

Šiuose namuose yra įsikūrusi ir 
Lietuvių opera išeivijoje, neseniai 
atšventusi 50 metų jubiliejų. Ji nenu
traukė savo veiklos ir toliau ją tęsia. 
Tai nuopelnas operą mylinčių asme
nų, kurie kas penktadienį renkasi į 
choro repeticijas. Veikiančioje Čiur
lionio galerijoje buriasi įvairūs meni
ninkai, atvykstantys iš Lietuvos ar 
gyvenantys Amerikoje. Šiai galerijai 

vadovauja darbšti direktorė Laima 
Apanavičienė. 

Nemažą veiklą vysto ir Rašytojų 
draugija, globojama pirmininkės Sta
sės Petersonienės. Jos pastangų dėka 
yra rengiami naujų knygų pristaty
mai lietuvių visuomenei. Daug prie 
šios veiklos prisidėjo ir Marija Re
inienė, eidama JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos pirmi
ninkės pareigas. Jos dėka buvo su
ruošta daug žymių dainininkų kon
certų. 

Erdvioje Jaunimo centro didžio
sios salės scenoje pasirodo teatro 
mėgėjai, tokie kaip „Žaltvykslė", 
„Šou", tautinių šokių grupės ar iš 
kitų didžiųjų miestų atvykę vaidy
biniai vienetai. Reikia pasidžiaugti, 
kad Valdybos pirmininkės Mildos 
Šatienės pastangomis, remiant Lie
tuvių fondui, mieliems Jaunimo cen
tro aukotojams, padaryta daug sce
nos pagerinimų. 

Žemutinės salės kambariuose yra 
įsikūręs sporto klubas „Aidas", kurio 
sportinė veikla buvo labai mažai 
žinoma išeivijoje. Atvykus didesniam 
skaičiui tautiečių iš Lietuvos, atsira
do asmenų, kurie domisi rankų lenki
mo sportu. Šiam klubui vadovauja 
prityręs treneris Saulius Rakauskas. 
Jo vadovaujami sportininkai yra 
pasiekę gražių rezultatų, laimėję 
daug pirmų vietų. Šie „Aido" sporti
ninkai važinėja po Ameriką ir kitus 
pasaulio kraštus, išbandydami rankų 
stiprumą su kitais šios sporto šakos 
sportininkais. 

Pastačius Jaunimo centrą, tėvai 
jėzuitai apsiėmė juos ir prižiūrėti, nes 
tuo metu vienuolyne buvo daug ku
nigų, be to, pastatai buvo nauji. Lai
kui bėgant, mažėjo kunigų skaičius, 
vieni mirė, kiti buvo išsiųsti klebo
nauti į lietuviškas parapijas. Jėzuitai 
negalėjo ilgiau Centro tvarkyti, todėl 
nutarė juos perduoti visuomenės iš
rinktiems asmenims. 1980 metais 

Dalis Jaunimo centro pagalbininku (iš kairės): Antanas Valavičius, Antanas 
Paužuolis, Anelė Pocienė, JC tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus, Ed
vardas Pocius, Nijolė Kaveckienė. 

Jaunimo centro valdyba posėdžio metu aptarė Jaunimo centro sukaktu
vinio jubiliejaus pokylį, įvykusį š.m. gruodžio 2 d. JC didžiojoje salėje (sėdi 
iš kairės): Nijolė Kaveckienė, JC valdybos pirmininkė Milda Šatienė, Moterų 
klubo pirmininkė Anelė Pocienė; (stovi iš kairės): Viktoras Jautokas, JC 
tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus, Antanas Paužuolis ir kasininkas Jo
nas Tamulaitis. V. Jautoko nuotr. 

buvo sudaryta Valdyba iš lietuvių vi
suomenėje žinomų asmenų. Buvo su
rašyti administravimo nuostatai , 
sukviesti organizacijų atstovai, iš jų 
išrinkta 12 asmenų Taryba. Tarybos 
nariai išsirinko pirmininką, kur is 
palaiko ryšį tarp tėvų jėzuitų ir visuo
menės. Šiuo metu Tarybos pirmi
ninko pareigas eina darbštusis visuo
menininkas, solistas Vaclovas Mom
kus. Šių namų pirmosios direktorės 
pareigos teko Irenai Kriaučeliūnie-
nei, įdėjusiai daug širdies ir skyrusiai 
daug laiko jų priežiūrai. Nemažiau 
meilės skyrė ir kiti direktoriai: Sa
lomėja Endrijonienė, Zigmas Miku
žis, Marytė Utz, Jonas Paronis. Šiuo 
metu Valdybos pirmininkės darbą 
atlieka taip pat labai darbšti ir daug 
laiko skirianti šių pastatų valdymui 
Milda Šatienė. 

Nesvarbu, kas valdo Centrą, jo 
ateitis priklauso tik nuo tėvų jėzuitų 
ir lietuvių visuomenės paramos. Jė
zuitai yra užtikrinę lietuvių visuo
menės narius ir valdybą su taryba, 
kad Centro pardavimas negresia tol, 
kol jis pats išsilaikys ir bus reikalin
gas lietuviams. Tam jis ir buvo pas-

SIŪLO DARBĄ 

tatytas, kad būtų kelrodžiu lietuvybei 
išlaikyti. 

Išlaikyti šį lietuvybės Centrą nė
ra lengva. Yra įkurtas Jaunimo cent
ro rėmėjų moterų pagalbinis vienetas 
— Moterų klubas, kuris stengiasi 
rasti lėšų susidariusioms išlaidoms 
sumažinti. Šiai organizacijai jau daug 
metų vadovauja energinga Anelė 
Pocienė. Į šią organizaciją yra įsijun
gusios labai darbščios darbuotojos, 
kurios aukoja savo laiką ir jėgas 
Centrui paremti. Būtų gerai, kad įsi
jungtų naujų ir jaunesnių narių. 
,,Kviečiame visas" — sako pirmi
ninkė Anelė Pocienė. Šalia šių dar
bščių bitelių Jaunimo centrą remia: 
Lietuvių fondas, nariai savo įnašais, 
dosnūs aukotojai, tokie kaip Gražina 
ir jos vyras Liautaud, Irena Kriau-
čeliūnienė, Margarita ir Vaclovas 
Momkai, daug kitų dosnių aukotojų. 

Jaunimo centro taryba ir valdyba 
yra dėkingi visiems asmenims, kurie 
bet kuo prisideda prie išlaidų apmo
kėjimo, nes jos didėja metai iš metų. 

Šiuo rašiniu pabaigiame straips
nių seriją apie Jaunimo centrą Čika
goje, skirtą jo 50-mečiui paminėti. 

IŠNUOMOJA 

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

Mušt have valid proof to work in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

I šnuomojamas bu tas Oak Lawn 
(106 ir Kilpatrick g vės) 

4 dideli kambariai. 1 micg., 1 darbo 
kamb., oro vėsintuvas, naujai išdažy

tas, švariame, ramiame name. 
S695 per mėnesį + užstatas. 

T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 7 8 0 0 

Skelb imų sUyr%M»% 
t e l . 7 7 3 - 5 8 5 9SOO 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| S 2 | 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • ' (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų, 

totai *«&*<; 
LENOER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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LIETUVIU SV. KfiZIMIERO 
MONTREfiL 1 0 0 METU 

Pirmoji lietuviu parapija Kanadoj? 
PETRAS ADAMOMS 

Nr. 16 

Premjera Įvyko Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje 1987 m. gegužės 23 
d. dalyvaujant solistams Ginai Cap-
kauskienei, Slavai Ziemelytei, Vaclo
vui Verkaičiui, Antanui Kebliui, vi
siems Montreal lietuvių chorams ir 
dainų vienetams bei „Ramunėlių" 
chorui iš Ottawa. Choro repeticijoms 
talkininkavo muzikė Madeleine 
Roch, dirigavo pats kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius. Kantatos 
sumanytojai kun. S. Šileika, SDB (jis 
buvo ir rengimo komiteto pirminin
kas) ir seselė Palmyra. 

Tik viena bėda, kad mirtys negai
lestingai skynė senuosius parapijie
čius, neaplenkdama ir naujųjų, o pa
pildyti lietuvių gretas jau nebuvo kuo. 

Atėjo 1990-ieji - Lietuvos išsi
laisvinimo metai, atnešę naujiį vilčių, 
bet ir tėvynės ilgesį. Kleb. St. Šileika, 
SDB nutarė grįžti į Lietuvą. Laimei 
kun. dr. F. Jucevičius, pabuvojęs Ro
moje ir Toronto, grįžo į Montreal, kur 
dirbo prancūzų parapijoje Lavai. Jis 
sutiko grįžti klebono pareigoms į Šv. 
Kazimiero parapiją. Atrodė, kad vis
kas vėl bus taip, kaip anksčiau, ta
čiau laikas visiems pridėjo metų. Su 
amžiumi klebonas pradėjo negaluoti, 
bandymai st iprint i sveikatą buvo 
nekokie, dar ir negalavimo priežastis 
ilgai nebuvo žinoma. Atsirado nesu
sipratimų tarp klebono ir parapijos 
komiteto. Klebonas gana staiga nuta
rė atsistatydinti iš pareigų ir pradėjo 
gyventi privatų gyvenimą. Gyvena 
Montreal. 

Netekus klebono šį kartą greito 
pakaitalo nebuvo. Laikinai sekma
dienio pamaldoms arkivyskupija at
siųsdavo kunigą. Atsitiktinai 2003 m. 
pavasarį atostogų iš Lietuvos į 
Montreal atvažiavo kun. Linas Dūk
štą, kuris sutiko padirbėti Šv. Ka
zimiero parapijoje. Būdamas linksmo 
ir draugiško būdo per trumpą laiką 
greitai išjudino parapijos gyvenimą, 
pakėlė nuotaiką. Grįžo į Lietuvą visų 
apgailėtas tų pačių metų rudenį. Ar
kivyskupija vėl siųsdavo kunigą sek
madienio pamaldoms ir tai darė tol, 
kol Lietuvos vyskupų konferencijos 
delegatas prel. Edmundas Putrimas 
Montreal arkivyskupijai tvirtinti Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 2004 m. 
pavasarį pristatė buvusi Dievo ap
vaizdos lietuvių parapijos kleboną 
Detroit kun. Aloyzą Volskį. 

2004 metais vėl buvo dažomas 
bažnyčios vidus, bet nebuvo bandoma 
nors kiek pagerinti bažnyčios akus
tikos. Artėjant 2007 m. parapijos 
šimtmečio sukakčiai, buvo nutar ta 
kuo iškilmingiau šią sukaktį pami
nėti. Buvo sudarytas šimtmečio mi
nėjimo rengimo komitetas. Sudėtis 
po kelių pasikeitimų buvo tokia: gar
bės nariai - prel. Edmundas Putri
mas, msgr. Michel Parent, msgr. 
Andre Desrochesl; komitetas: pirmi
ninkė Joana Adamonytė, vicepirmi
ninkė Alice Skrupskis, nariai Vida 
Lietuvninkaitė, Aida Norkeliūnaitė-
Norkis, Janet Pakulis-Burnatovvski, 
Roma Lietuvninkaitė-Pingitore, Lin
da Visočkis-Poole, Guy Ženaitis, Rasa 
Vaidilaitė-Pavilanienė, Alexandre 
Stankevičius. Parapijos klebonas -
kun. Aloyzas Volskis. Oficialus šimt
mečio minėjimo atidarymas buvo Šv. 
Kazimiero šventėje kovo 4 d. su iškil
mingomis pamaldomis. Buvo gautas 
šv. Tėvo palaiminimas, nuausta šimt
mečio juosta, padaryta dirbusių para
pijoje klebonų lenta, padaryti šimt
mečio užrašai virš bažnyčios durų ir 
viduje, pastatytas ir pašventintas 
šimtmečio kryžius, surengta istorinė 
parapijos nuotraukų paroda, išleistas 
kvietimo atvirukas. Kleb. A. Volskis 
parašė maldą į šv. Kazimierą, ji buvo 
išleista kaip lankstinukas. 

Per šimtmetį parapijiečių šeimų 
skaičius sumažėjo - nuo 450-500 iki 
80. Su papildomomis bažnyčios paja
momis - nuoma iš airių Šv. Dominiko 
parapijos ir salės nuoma - galima ver
stis, yra ir santaupų. Mažėjant kuni
gų skaičiui yra sunku surasti lietuvį 
kunigą, dar sunkiau surasti kunigą 
darbininką. Per trejus metus parapi
jiečiai nepajėgė suprasti klebono, o 
klebonas - parapijiečių. Parapijoje 
buvo arkivyskupijos įvestas adminis
tratoriaus postas, turėjęs teigiamų ir 
neigiamų pusių. Teigiamų - kad yra 
asmuo, kuris dirba, ir neigiamų - kad 
vienas asmuo sprendžia visus parapi
jos reikalus. Ne kartą per šimtą metų 
parapija susidūrė su daugeliu sun
kumų ir visada reikalai išsispręsdavo 
sėkmingai. Greičiausiai tai buvo ypa
tinga parapijos globėjo šv. Kazimiero 
globa, kurios parapijiečiai tikisi, 
žvelgdami į antrąjį Montreal lietuvių 
Sv. Kazimiero parapijos šimtmetį. 

Paba iga . 
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Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERM DALIAS PRUNSKIS,MD 

V!KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienama kainą. 
Susitarimui kalbėti angfiškai arba EetuviškaL 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL J 

Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRiAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Dar dėl „pravesti" 
Pamenu, kažkada „Drauge" 

įvyko t rumputė diskusija dėl žodžio 
„pravesti", ypač dėl šio žodžio var
tosenos junginyje „pravesti įstaty
mą". Tačiau „pravesti" dažnai laik
raštyje vartojamas ir kituose jungi
niuose: „pravesti invokaciją, maldą, 
pokalbį, programą" ir kt. Elektroni
niame Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne teikiama tik viena „pra
vesti" reikšmė: „vesti pro šalį" ir 
pateikiamas vienas pavyzdys: „Arklį 
pravedė pro langą". Beje, „Lietuvių 
kalbos žodynas" pateikia daug dau
giau reikšmių, pvz., „nuvesti pro 
šalį", „vedant pirmu balsu pradėti 
dainuoti, giedoti" ir kt . (iš viso 14), 
visų jų čia ir nevardinsiu. 

Kodėl vėl sugrįžtu prie šio žo
džio? Neseniai vartydama Prano 
Skardžiaus knygelę .Ankstyvesnė ir 
dabartinė lietuvių bendrinės kalbos 
vartosena" (išleistą 1971 metais Či
kagoje Lietuvių tautinio akademinio 
sambūrio) radau šio kalbininko 
pasisakymą dėl „pravesti" var
tosenos. Pamaniau, gal bus įdomu ir 
„Draugo" skaitytojams sužinoti šio 
kalbininko nuomonę. 

Štai ką rašo Skardžius: „liet. 
'pravesti' visų pirma reiškia 'vesti 
pro ką nors, pro šalį, hindurch-
fūhren, vorbei-, vorūber fūhren'; 
bet, kaip rodo šio veiksmažodžio 
vartosena, aiškiai nematyti, kad iš 
šiokios ar panašios reikšmės lietu
vių kalboj būtų natūraliai išriedėjusi 
'vykdymo, atlikimo, padarymo ir 

p a n / reikšmė, kurią gana aiškiai ga
lime pastebėti rusų kalboj* plg. 
'provesti svoji ideji v žizn', svoje 
postanovlenije, bol'šuju rabotu, 
zasedanije, bojevuju operacijų, sle-
dovanije' ir kt. Rusams tai yra taip 
gyva, kad jie gali pasakyti ir 'bol'noj 
provel noč' spokojno' 'ligonis pralei
do (ne pravedė!) naktį ramiai', 'on 
veselo provel prazdnik' 'jis linksmai 
praleido šventę', 'jego ne provedeš' 
'jo neapgausi' ir kt. Antra vertus, 
programos, plano, operacijos, įstaty
mo, rinkimų, nusistatymo, tardymo 
'pravedimas' lietuvių asociaciniu 
būdu paprastai nesiejamas su vedi
mu: aiškiau ir vaizdingiau jie 'pro
gramą, operaciją, tardymą atlieka, 
Įstatymą, rinkimus vykdo, laiko, 
šventes praleidžia' ir t.t."(psl. 53) 

Tad, kur įmanoma, „pravesti", 
pasak Skardžiaus, reiktų ir keisti 
veiksmažodžiais „atlikti, vykdyti, 
surengti, siūlyti (kai kalbama apie 
įstatymą)". Tačiau ne visada ir šio 
žodžio pavyks išvengti. Pavyzdžiui, 
kaip derėtų pakeisti junginį „pra
vesti ekskursiją"? „Pravesti" pakei
tus į „surengti, įvykdyti, vadovauti" 
pasikeičia ir junginio reikšmė, juk 
„surengti, jvykdyti ar vadovauti 
ekskursijai" tikrai ne tas pats, kas 
„pravesti". Tad prieš keičiant žodį, 
visada pravartu pirma pagalvoti, ar 
tikrai nuo to nenukentės junginio 
reikšmė. Tai tik dar kartą Įrodo, kad 
ne visada kalbos reiškiniai gali būti 
vertinami vienareikšmiškai. 

Apsilankykite 
www.draugas.org 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArtherAve.Sts
http://www.draugas.org
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Šokių kolektyvas „Suktinis" ir liaudies muzikos kolektyvas „Gabija" vieš
nagės Cleveland metu. 

„GABIJA" IR „SUKTINIS" 
KONCERTUOS NAVY PIER 
Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas Čikagoje kartu su Balzeko 
lietuvių kultūros muziejumi dalyvau
ja festivalyje „Žiemos stebuklai" Či
kagoje. Sis festivalis kasmet vyksta 
laisvalaikio ir pramogų rūmuose „avy 
Pier, įsikūrusiuose ant Michigan 
ežero pakrantės Čikagos miesto cen
tre ir tęsiasi visą mėnesį - nuo gruo
džio 7 iki sausio 6 dienos. 

„Žiemos stebuklai" yra tradici
nis Čikagos mieste vykstantis rengi
nys, kurį kasmet aplanko šimtai tūk
stančių Čikagos gyventojų ir miesto 
svečių. Festivalio metu galima pasi
grožėti pagal įvairių tautų papročius 
papuoštomis Kalėdų eglutėmis ir su
sipažinti su Kalėdų tradicijomis skir
tingose pasaulio šalyse. Kiekvienais 
metais užsienio šalių diplomatinės 
atstovybės Čikagoje festivaliui dova
noja savo šalies tradicinę Kalėdų eg
lutę ar kitą šventės simbolį. Jau tapo 
tradicija, kad Lietuvos eglutę, tar
pininkaujant Lietuvos Respublikos 
generaliniam konsulatui ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejui, šiaudi
niais žaisliukais puošia JAV gyvenan
ti liaudies menininkė Marija Kriau
čiūnienė, puikiai įvaldžiusi šiaudinių 
Kalėdinių žaisliukų gamybos meną. 

Ruošiantis festivalio atidarymui, 
laisvalaikio ir pramogų rūmuose 
Navy Pier apsilankė Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas Arvy
das Daunoravičius, kuris padėkojo 
Marijai Kriaučiūnienei už jos kasmet 
kruopščiai atliekamą darbą puošiant 
lietuvišką Kalėdinę eglutę bei pats 
simboliškai prisidėjo prie eglutės 
puošimo. 

Šiais metais festivalyje „Žiemos 
stebuklai" taip pat pasirodys įvairių 
pasaulio šalių liaudies muzikos ko
lektyvai. Lietuvai atstovaus Čikagoje 
ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių 
suburti liaudies meno kolektyvai -
šokių ansamblis „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) 
ir muzikos ansamblis „Gabija" (va
dovė Genė Razumienė), kurie festiva
lio lankytojams koncertuos gruodžio 
15 dienos vakaro programoje. 

Čikagos lietuvių liaudies šokių 
kolektyvas „Suktinis" susikūrė 2005 
metais. Kolektyvą susiburti paskati
no ansamblio „Sodžius" gimtadienio 
koncertas, kuriame „Suktinis" (dar 
neturėdamas šio vardo) atliko pirmąjį 
savo šokį „Agotėlė". Po šio koncerto 
atsirado nemažai jaunų žmonių, no-
rinčių prisijungti ir šokti kartu. Šiuo 
metu kolektyve yra per dvidešimt šo
kėjų. Dalis iš jų yra studentai, dalis -
jau išaugę iš studentiško amžiaus. 
Visi kolektyvo nariai yra pakankamai 
neseniai atvykę į JAV, ir daugelis iš jų 
atsivežę savo šokio patirtį ir įgūdžius 
iš Lietuvos, kur šoko įvairiuose ko
lektyvuose. Kiti šokėjai pirmus savo 
gyvenime šokio žingsnius pradėjo 
„Suktinyje", tačiau visi yra kupini 
energijos ir didelio noro šokti. 

Lietuvių liaudies muzikos an
samblis „Gabija" gyvuoja jau septy
nerius metus. Per tuos metus kolek
tyvas koncertavo įvairiuose minėji
muose, jubiliejiniuose renginiuose, 
renginiuose ir bendruose koncer
tuose. „Gabija" yra pasirodžiusi tarp
tautiniuose renginiuose amerikiečių 
publikai: koncertuota Mokslo ir Pra
monės muziejuje, Cook apygardos iž
dininkės priėmime, skirtame Pabal
tijo tautų pagerbimui. Ansamblis 
,,Gabija" savo repertuare atlieka la
bai įvairius kūrinius, pradedant nuo 
senovinių liaudies dainų, šokių iki 
giesmių, kurios yra atliekamos šv. 
Mišių metu. 

Visus maloniai kviečiame į dviejų 
lietuvių liaudies muzikos kolektyvų 
koncertą, kuris vyks festivalio „Žie
mos stebuklai" metu, š. m. gruodžio 
15 dieną, šeštadieni, 7:30 vai. v. 
Čikagos miesto centre esančiuose 
laisvalaikio ir pramogų rūmuose 
Navy Pier, 600 East Grand Ave., 
Chicago, IL 60611. Koncertas yra 
nemokamas. 

Daugiau informacijos interneti-
nėje svetainėje www.navypier.com 
arba tel. 312-595-7437. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf. 

„Margučio" radijo 75-erių 
metų sukaktį minint (IX) 

PETRAS PETRUTIS 

Antano Vanagaičio įkurto „Mar
gučio" veikloje netrūko didingų užsi
mojimų ir tokio pat masto darbų atli
kimo. Vytauto Alanto žodžiais: „Di
deli darbai galima nuveikti tik tuo 
atveju, jei jų iniciatoriai moka pasi
rinkti savo bendradarbius." Ilgai
niui, gerokai išsiplėtus darbų apim
čiai, Vanagaitis turėjo sudaryti kolek
tyvą artimų bendradarbių, kurie pa
dėtų tinkamai plėsti pradėtą darbą. 

Visų bendradarbių suminėti ne
įmanoma. Pirmiausiai paminėtina jo 
žmona Lilija Žilvytytė-Vanagaitienė, 
artimiausia Vanagaičio bendradarbė, 
padėjėja ir pavaduotoja. 

Galima sakyti, kad nuo pat pra
džios „Margutyje" vyravo Juozas Ba
chunas ir Antanas Olis. Vienas jų, J. 
Bachunas, nepagailėjo lėšų, o antra
sis, teisininkas A. Olis, puikiai pri
tapo savo patarimais ir konkrečiais 
darbais. A. Olis buvo „Margučio dien-
žodžio" teisių patarėjas. Jo žodis daž
nai skambėdavo radijo laidose. Taip 
pat jis mielai reiškėsi „Margučio" 
muzikinėje veikloje. A. Olis, ypatin
gai vėlesniais metais, nemenkai pasi
reikšdavo ir savo pinigine paspirtimi. 

Sveikatos skyrių tvarkė dr. V 
Narijauskas-Nares, o vėliau dr. S. 
Biežis. Ilgą laiką „Dienžodžio" žinia-
sklaida buvo adv. A. Lapinsko žinioje. 
Jis stebino klausytojus (įskaitant ir 
šių eilučių autorių) savo sugebėjimu 
žinių agentūrų anglų kalba skelbia
mas žinias skaityti lietuvių kalba. 
Ilgokai su A. Vanagaičiu dirbo pia
nistas M. Jozavitas. Negalima pra
leisti Garbuko-Pustapėdžio humo-
ristinės-satyrinės talkos. 

Nepamirštini yra B. Armoška, J. 
Steponaitis, M. Šileikis, P Jonikas ir 
kiti. 

„Margučiui" talkininkavo daugy
bė asmenų. Vieni teikė paramą raštu, 
kiti žodžiu, o dar kiti dainomis, muzi
ka, lėšomis bei patarimais ir pritari
mais. 

Tenka pasakyti, kad „Margučio" 
žurnalo puslapiuose ir radijo laidose 
buvo vengiamas tuščias politikavi
mas. Tačiau retsykiais nebūdavo ven
giamos humoru persunktos politinio 
pobūdžio mintys. Štai 1933 m. vasarą 
žurnalo skaitytojai ir radijo klausyto
jai buvo „pavaišinti" kūrybingais 
samprotavimais: 

„Viso pasaulio lietuviai galvas 

suka, kur link šlietis: prie vokiečių ar 
prie lenkų? Lietuvos valdžia nusista
čiusi linkui vokiečių, o kitos - opozici
nės partijos - linkui lenkų. 

Kokią poziciją 'Margutis' užimtų, 
jeigu valdytų Lietuvą? 

'Margučio' štabas turbūt oren-
tuotųsi ne į Vokietiją, bet į prūsus. 
Atskirtoji Prūsija, tai geriausia Lie
tuvos talkininkė. Tilžė, Ragainė, 
Įsrutis, Gumbinė, Stalupėnai - tai vis 
lietuviškos žemės. 

Mažoji ir Didžioji Lietuva suda
rytų dvilypę valstybę, su sostine Til
žėje. Tilžės miestas, tai yra lopšys 
Lietuvos nepriklausomybės. Be Til
žės nebūtų Lietuvos! Pirmieji laikraš
čiai, knygos - Tilžėje spausdintos. 

Mažoji Lietuva su Mozūrų eže
rais, kaip tik sudarytų pusiausvyrą 
su Didžiąja. Ten daugiau kultūros, o 
pas mus jos stoka. Prūsų lietuviai su 
žemaičiais, aukštaičiais, dzūkais, za
navykais ir kuršiškiais mokėtų gy
venti ir juos 'iškultūrintų'. 

Dvilypė Lietuvos valstybė Balti
jos pakraštyje, būtų viena iš stipriau
sių valstybių. O kad tektų vokiškai 
kalbėtis, tai jau ne taip sunku. Iš pra
džių vokiškai, po to 'platdeutčiškai', 
vėliau 'prūsiškai', o pagaliau žemai
tiškai ir lietuviškai... Ta pati giminė 
- tauta. Po vienu stogu begyvenant -
susiprastume... 

Lietuvos orientacija - Mažoji Lie
tuva. Vaduokime mes savo brolius va
karuose. Į vakarus! Vykim kryžiokus 
lauk! Prūsuose didesnis skaičius lie
tuvių negu Vilnijoj. 

Prūsai, arba tikriau sakant, Ma
žoji Lietuva laukia Lietuvos užėmi
mo, nelyginant Klaipėda. Klaipėdoj, 
Šilutėj, Ragainėj, Tilžėj turėtų įsi
stiprinti Lietuvos kareivijos pulkai ir 
slinkti pamažu į... Karaliaučių. Vo
kietija nepuls - nesipriešins. Ir koks 
jai išrokavimas?! Kas jai Prūsijos 
dalis? Kas jai tas milijonas suvokie
tintų lietuvių, kurie nuo jos atskirti?! 

Lietuvių tauta daugiau laimės su 
vokiečiais arba tikriau sakant, su 'su
vokietintais' lietuviais." 

Tai va, kokie politiniai „komen
tarai" rodydavosi „Margučio" žurna
lo puslapiuose ir girdėdavosi „Margu
čio" radijo laidose. „Margutis" nebu
vo linkęs asmenis kolioti, bet juoktis, 
garsinti lietuviškumą ir burti visus 
lietuvius į vieną šeimyną. 
Šiemet „Margučio" radijas mini 75-
erių metų sukaktį. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

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

www.draugas.org 

Antano Vanagaičio Įsteigtas ir vadovautas lietuvių mergaičių choras po 
repeticijos „Margučio" patalpose, 6755 S. Western Ave. Kai kurios nuo
traukoje matomos dainininkės vėliau jsijungė i Čikagoje veikusius Alice 
Stephens, „Pirmyn" ir kitus chorus. 0 gal tarp mūsų skaitytojų atsiras tokių, 
kurios atpažins save Šioje istorinėje nuotraukoje? 

http://www.navypier.com
http://www.draugas.org
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Mūsų Dievas tapo broliu: Jis gyvena su mumis 
SES. RASA FAUSTA 
PALA1MA1TE, SF 

Ištikimoji saulė 

Adventas, ko gero, turtingiausias 
simbolių liturginių metų laikas - juo 
prasideda liturginiai metai. Neverta 
ginčytis, kad krikščionių tikėjimo 
centras yra Jėzaus Kristaus įvykis: 
gyvenimas, mirtis, prisikėlimas - tai 
švenčiame Velykų laiku. Kristaus 
gimimo šventė atsirado daug vėliau 
— tik IV šimtmetyje, ir nesutampa su 
chronologine Jėzaus gimimo diena. 
Jos tikslas buvo pakeisti pagonių 
žiemos solisticijos „Nenugalėtos Sau
lės" šventę. Dėl to advento laiku yra 
tiek daug šviesos simbolių: Kristų 
simbolizuoja Tiesos saulė. Vėlgi, 
saulė, kaip Kristaus simbolis, mums 
yra sunkiai suprantamas. Pirmiausia 
„saulė" lietuvių kalboje — moteriško
sios giminės daiktavardis, mums -
geroji motinėlė, pažadinanti žemę. 
Tuo tarpu Biblijoje saulė yra „galin
gas karys", taigi vyriškosios giminės. 
Panašiai vartojama ir kitose kalbose, 
kur saulė yra deginanti, pavojinga 
gyvybei. Tačiau visoje planetoje yra 
vienodai aišku, kad saulės keliui 
niekas negali sutrukdyti: žmogus 
mato, kad ji kiekvieną dieną kyla ir 
rieda savo keliu iki vakaro. Taip ir 
Dievas - kaip saulė - įvykdo savo 
sumanymą taip, kaip Jo gailestingu
mas ir ištikimoji meilė nusprendusi: 
Jo kelio neįmanoma sutrukdyti. Die
vas gimsta mūsų broliu, kad visi, ku
rie jam atvers gyvenimo duris, pa
tirtų Jo gerumą. 

Trys vedliai \ susi t ikimą 
su Jėzumi Kristumi 

Adventą sudaro keturios savaitės 
su sekmadieniais iki gruodžio 25 die
nos. Sis laikas skirtas ne atgailavimui 
ir moraliniam savęs ištyrimui, bet eg
zistencinės savimonės atnaujinimui -
kas yra žmogus, iš kur jis ir kur link 
eina. 

Jėzaus gimimo naktis tampa 
žmonijos situacija: „Dėl širdingiausio 
mūsų Dievo gailestingumo mus ap

lankė šviesa iš aukštybių, kad ap
šviestų tūnančius tamsoje ir mirties 
ūksmėje, kad mūsų žingsnius pa
kreiptų į ramybės kelią" (Lk 1,79). 
„Naktis nuslinko, diena prisiartino" 
(Rom 13,13). Šviesa, taika, ramybė 
yra tikslas, į kurį veda gimęs Išgany
tojas. Žmonija ilgisi ramybės ir tai
kos, tačiau realybė tąkart atrodė la
bai tolima nuo amžinojo gėrio pilnat
vės. Ir čia įvyksta Dievo įsiveržimas į 
žmonijos istoriją. Galbūt būtų labiau 
tikėtina, jei Dievas įsiveržtų kaip ga
lingas karžygys, tuoj pat viską su
tvarkantis ir sustatantis į vietas. Be
je, toks Dievo laukimas irgi yra ad
vento dalis. 

Advento metu gyvenama įtampa 
tarp dviejų Jėzaus atėjimų: Jėzaus 
gimimo Betliejuje ir antrojo Jėzaus 
atėjimo - paskutinio teismo, kuomet 
Viešpats ateis su savo galybe. Tačiau 
visuomet šio laukimo išsipildymas 
yra Geroji Žinia, džiaugsmas. Jėzaus 
atėjimo laukimas suprantamas tiek 
žmonijos istorijos, tiek asmeninio 
gyvenimo fone. Mūsų advento kelyje 
link susitikimo su Jėzumi Kristuje 
liturginiuose skaitiniuose yra t rys 
vedliai: pranašas Izaijas, Jonas 
Krikštytojas ir Marija, kur ie mus 
moko maldos, atsivertimo, džiugesio, 
atvirumo Dievo veikimui ir svetingu
mo. Jėzaus gimimas l i turginiuose 
skaitiniuose iš pranašų knygų nuro
domas kaip didžiausių Dievo Tautos 
vilčių išsipildymas: labai lauktas 
Taikos karalius (Iz 2,3-5; 11,1-10; 
35,l-6a.l0; 7,10-14, A metų). 

Džiugus laukimas myl imo 
asmens 

Jėzaus antrojo atėjimo laikų pa
baigoje buvo laukiama nuo pat Jė
zaus laikų. Iš pradžių pirmoji krikš
čionių bendruomenė manė, kad Jis 
ateis bematant. Jų manymu, buvo 
duotas trumpas laikas paskelbti 
Jėzaus Evangeliją visame pasaulyje, 
tuomet sutapusiame su Artimaisiais 
rytais ir dalimi Europos. Per šį t rum
pą laiką žmonės turėjo apsispręsti už 
Jėzų Kristų ir pasikrikštyti. Sis lau
kimas po 70-ųjų metų Jeruzalės šven

tyklos sugriovimo buvo nukeltas į ne
žinomą ateitį, tačiau visuomet buvo 
džiugus. Jei atsiversime paskutinįjį 
Šventojo Rašto puslapį, rasime: „Ir 
Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: Ateik! 
Ir kas girdi teatsiliepia: Ateik! Ateik, 
Viešpatie Jėzau..." (Apr 22,17.20). 
Viešpaties teismas taip pat suvokia
mas džiugiai: pagaliau bus atstatytas 
Dievo teisingumas pasaulyje ir visi Jo 
žmonės bus išvaduoti iš persekio
jimų, ligų ir mirties. 

Taigi, adventas pirmiausiai vra 
džiugus liturginių metų laikas. Štai 
Dievas prisiartina prie žmogaus. Ta
čiau jau seniai žmones, gal dėl jų že
miškos patirties, ėmė gąsdinti Vieš
paties teismas. Nes rūpinamasi ne 
dėl bendro teisingumo, o dėl savo kai
lio. O čia paaiškėja, kad teisaus nėra 
nė vieno. Tuomet mestasi į atgaila
vimą ir griežtus pasninkus. Autentiš
kas advento kvietimas yra atsiversti 
ir budėti. Bet tai vilties ir skaidraus 
džiaugsmo kvietimas laukti Jėzaus 
jau ne kaip grėsmingo Dievo, bet kaip 
brolio, kaip mokytojo, kaip kasdieny
bėje laukiame mylimo asmens, su 
kuriuo susirašinėjame, kurio meile 
mums neabejojame, ir kurio atėjimas 
turėtų pastatyti daug dalykų į savas 
vietas. 

Nusteb imas ir šv iesa - iš Dievo 
Žodžio 

O kaip gyventi adventą šiandien? 
Šiandien adventas gali būti atrastas 
per tylą ir laukimą. Reikėtų leisti sau 
„susirgti" ir atsisakyti geros dalies 
užsiėmimų. Pirmiausia svarbu su
vokti advento pradžią ir pabaigą ir į 
savo namus neįsileisti komercinio 
blizgesio anksčiau nei ateis Kūčios. 
Sustoti tyloje. Tyloje - tai reiškia pir
miausia išjungti namuose visus 
„kalbančius" ir „dainuojančius" apa
ratus . Girdėti tylą, na, o vėliau toje 
tyloje gimsta paprasta malda: stebėji
masis, kad aš gyvenu ir kiti gyvena, ir 
gyvenimas gali būti daug paprastes
nis, ir santykiai daug paprastesni, ir 
atleidimas daug greitesnis, ir viltis 
daug guvesnė - kaip tas bejėgis Die
vas - Kūdikis Betliejaus. Žinome, kad 

bažnyčiose sekmadieniais yra gieda
mi rarotai. Tai labai graži malda -
Marija yra pagerbiama kaip žmonijos 
dukra, kuri tapo Dievo Motina (davė
ja). Nepaprastai gražūs yra advento 
skaitiniai. Atida Dievo Žodžiui - tam 
pačiam, kurio klausydama Marija pa
sijuto nėščia, suteikia mūsų dienoms 
naujos šviesos. 

Sustoti - tai taip pat tiesiog sė
dėti ir nieko nedaryti. Panašiai kaip 
laukiama vėluojančio namiškio, auto
buso, bent 15 minučių per. dieną 
laukti sugrįžtančio Jėzaus Kristaus. 
Na, jei sunku taip, galima rasti kur 
nors vykstančią Eucharistijos ado
raciją. Tačiau nereikėtų skirti lauki
mo laiko maldų „sukalbėjimui". 

Laisvė ir ats ivert imas p r ieša i s 
uždaras duris 

Atidumas vargšams - tai pramo
ga ar namų valymo akcija? Mums 
keista, kad mūsų Dievas tapo mūsų 
broliu, kad tapo duona, tačiau dar 
sunkiau yra priimti tai, kad jis tapo 
vargšu. Priimti vargšą - tai reiškia 
duoti dalį savęs, atsiverti autentiš
kam pokalbiui, domėjimuisi ki tu 
žmogumi pagelbėjant taip ir ten, kur 
tokiam žmogui reikia. 

Uždarytų durų motyvas, kad 
Dievo gimimas broliu lieka nepriim
tas, nėra istorinė nelaimė ar klaida. 
Čia, galime matyti, yra iki beprotybės 
Dievo gerbiama žmogaus laisvė pri
imti Dievą ar ne, atsiverti ar ne. Iš 
kitos pusės, Dievas gimsta ta rp 
vargingiausių - benamių. Piemenys, 
judėjų religijoje dėl savo profesijos 
vadinami liturgiškai nešvarūs (t.y. 
nusidėjėliai) tampa pirmieji, kurie 
patiria Dievo gimimo slėpinį: taigi 
nėra nė vieno žmogaus pasaulyje, 
kuriam būtų kokia nors kliūtis pri
imti Dievą, išskyrus jo laisvė ir 
atsivertimas. Te žmogus atveria savo 
namų ir gyvenimo duris Kristui. Te 
švenčių laukimas iš tiesų nutyrina 
Jūsų būtį. 

Spaudai parengė 
N. Smerauskas 

PABUSKIME IR KELKIMĖS! 
Atkel ta iš 3 psl . 
Į lapkričio 24 d. mitingą atvyko ir 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blai-
vystės sąjūdžio, Visuomeninės orga
nizacijos „Tėvai prieš narkotikus", 
kitų organizacijų atstovai. Renka
masi buvo prie Vyriausybės rūmų, iš 
kur ir eisena traukė prie Seimo. Mi
tingo dalyviai buvo paruošę didžiulį 
voką su reikalavimais Seimui ir 
Vyriausybei ir didelę pirštinę Seimui, 
kuri simbolizavo kvietimą i dvikovą. 
Nors buvo tikėtasi ir didesnio dalyvių 
skaičiaus, tačiau susirinko taip pat 
nemažai — keturi tūkstančiai žmo
nių. Didesniąją jų dalį sudarė pensi
ninkai. Suvargę, sulysę, ėjo žmonės į 
darganą ir sakė savo vargą. 

Reikalavimai, kuriuos iki Nau
jųjų Metų turi išnagrinėti Vyriausybė 
ir imtis reikiamų priemonių yra: 

- sustabdyti nekontroliuojamą 
prekių ir paslaugų kainų kilimą; 

- įvesti progresinius gyventojų 
mokesčių tarifus ir padidinti neap
mokestinamą pajamų minimumą iki 
400 Lt; 

- nustatyti, kad minimalus mė
nesinis atlyginimas būtų ne mažesnis 
kaip 60 procentų vidutinio mėnesinio 

darbo užmokesčio; 
- priimti įstatymą dėl darbo 

užmokesčio, pensijų ir kitų socialinių 
išmokų indeksavimo priklausomai 
nuo infliacijos; 

- nustatyti realią skurdo ribą; 
- imtis konkrečių veiksmų, maži

nant skurdą; 
- neįvesti lubų „SODROS" įmo

koms; 
- neleisti darbdaviams įtraukti į 

gamybos sąnaudas nepagrįstų išlaidų 
ir taip dirbtinai sumažinti pelną ir 
mokėjimus į biudžetą; 

- mažinti valstybės valdymo 
išlaidas; 

- panaikinti valdininkų privilegi
jas. 

Pabaigoje sakoma: Mes kviečia
me Įsigilinti į šiuos reikalavimus ir 
suvokti, kad Lietuvos valstybinės 
valdžios institucijų pareiga - tarnau
ti Tautai. Šių reikalavimų nepatenki
nus iki 2008 m. sausio 1 d., mes rei
kalausime pirmalaikių Seimo rinki
mų ir Vyriausybės atsistatydinimo. 

Taigi, dabar savo žodį tur i tarti 
Lietuvos Respublikos Seimas ir Vy
riausybė. Tauta savo valią jau pa
reiškė: „Pabudome ir kelkimės!" D a i v o s Kveda ra i t es . : * ' 
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ČIKAGOJE IR AFYLINKČSE 

• G r u o d ž i o 8 d., šeštadieni, 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lernont, atidaro
ma žinomo Lietuvos spaudos fotog
rafo Butauto Barausko darbų paroda. 
Maloniai kviečiame visus j parodos 
atidarymą. Atidaryme dalyvaus auto
rius. 

•Kalėd in ių giesmių tradicini kon
certą rengia Pal. Jurgio* Matulaičio mi
sijos choras kartu su vaikų choru „Vytu
rys" (vadovas Darius Polikaitis) gruo
džio 9 d., sekmadienį, 1:30 vai. p. p. mi
sijos bažnyčioje. Pietūs bus tuoj po pa
maldų, 12 vai. p. p. PLC didžiojoje salė
je. Koncerte skambės choriniai ir solo 
kūriniai, pritariant instrumentams. Bi
lietus bažnyčios prieangyje dar bus ga
lima įsigyti prieš pamaldas gruodžio 9 
d. Iki gruodžio 8 d. bilietų užsakymus 
priima R. Stropus tel.: 815-836-1845. 

• S . m. gruodžio 9 d., sekmadie
nį, 12 vai. p. p. kviečiame aukštaičių-
panevėžiečių klubo susirinkimą, ku
ris vyks Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Mišios už mi
rusius klubo narius bus atnašauja
mos Tėvų jėzuitų koplyčioje 10:30 
vai. r. Kviečiame visus dalyvauti. Tel. 
pasiteiravimui: 708-296-1577. 

• Č i k a g o s ir apylinkių visuome
nė maloniai kviečiama į Čikagos 
Mokslo ir pramonės muziejaus (Mu-
seum of Science'and Industry), 57-os 
ir Lake Shore Drive gatvių sankryžo
je, tradicinę programą „Kalėdos pa
saulyje ir šviesų šventė", kuri tęsis 
iki 2008 m. sausio 13 d. Gruodžio 9 
d., sekmadienį, 2:45 vai. p. p. progra
mą atliks tautinių šokių grupės „Suk
tinis" (vadovai Salomėja ir Vidman
tas Strižigauskai) ir „Lietuvos Vy
čiai" (vadovė Lidija Ringienė). Čika
gos lietuviai šioje programoje dalyvau
ja beveik nuo pat šventės pradžios 
1941 metais. Kviečiame visus atvykti! 

• G r u o d ž i o 11 dieną, antradieni, 
7 vai. v. Lietuvos generalinis konsula

tas Čikagoje maloniai visus kviečia į 
Pasaulio lietuvių centro Bočių menę 
(14911 127th Street, Lernont, IL 
60439) į susitikimą su Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnų delegacija, vadovaujama 
ministerijos sekretoriaus Anatolijaus 
Rimkevičiaus. 

• G r u o d ž i o 14 d., penktadienį , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre įvyks jungtinės parodos 
„Kurso draugai" atidarymas. Daly
vaus viena iš parodos autorių - Dalia 
Jarmolavičiūtė. Maloniai kviečiame 
apsilankyti parodoje. 

• L i e t u v o s Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje kartu su Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejumi 
rengia susitikimą su Lietuvos na
cionalinės UNESCO komisijos Na
cionalinio komiteto „Pasaulio atmin
tis" nare, Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir 
rankraščių skyriaus vedėja Jolita Ste
ponaitiene. Susitikimas vyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. 60629, gruo
džio 15 dieną, šeštadienį, 7 vai. v. Tel. 
pasiteiravimui - 773-582-6500. 

• S a u s i o 18 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago vyks Gerlikų šeimos trijų kartų 
menininkų parodos atidarymas „Kar
tos". Parodoje matysite naiviojo me
no atstovės Petronėlės Gerlikienės ir 
jos sūnaus Pranciškaus Gerliko tapy
bos darbus bei anūkės Jurgitos Gerli-
kaitės grafiką. Parodos atidaryme 
dalyvaus P Gerlikas, J. Gerlikaitė ir 
Darijus Gerlikas. 

•Vasar io 10 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lernont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti
mo koncertas. Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė". 

Jaunimo centro Moterų klubo narės, linkėdamos mums daug 
darbingų metų, atsiuntė 50 dol. auką „Draugui" paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame Moterų klubo narėms bei linkime joms toliau sėkmingai gyvuoti 
bei kviesti mus į savo renginius. 

Vilniaus styginio kvarteto koncertas vyks sausio 23 d., trečiadieni, 7 vai. 
v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Lernont | labdaros koncertą 
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė". Nuotraukoje 15 kairės: 
Augustinas Vasiliauskas, Audronė Vainiunaitė, Girdutis Jakaitis ir Artūras 
Šilalė. Bilietus galima įsigyti kavinėje ,.Bravo". 

ADVENTINIS KALENDORIUS 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 

(Marąuette Park) 
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, 60629 (Tel. 773-776-4600) 

Gruodžio 8 d., šeš tadienį - Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventė; įpareigojama šventė; šv. Mišios 9 vai. r. (angliškai); 10:30 vai. r. 
(lietuviškai); 4 vai. p. p. sekmadienio šv. Mišios - lietuviškai. 

Gruodžio 15 d., šeš tadienį - Adventinis susitelkimas - 4 vai. p. p. šv. 
Mišios; pamokslas; kunigas Aldonas Gudaitis, SJ, su asmenine išpažintimi 
(2:30 vai. p. p. - 3:30 vai. p. p.). 

Gruodžio 15 d., šeš tadienį - Maloniai kviečiame pasiklausyti Kalėdi
nio koncerto, „Patikėti stebuklu", kuris įvyks 4:45 vai. p. p. Dalyvauja: Vaikų 
estradinio dainavimo studija, „Tu ir Aš" (vadovė Loreta Karsokienė), moky
tojos Jolantos Banienės jaunieji pianistai ir mokytojo Mindaugo Matkaus 
mokiniai. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas - 8 vai. r. ir 
10:30 vai. r.; šv. Mišios; pamokslai; kunigas Aldonas Gudaitis, SJ (Jėzuitų 
provincijolas iš Vilniaus). 

Gruodžio 22 d., šeštadienį - 7 vai. v. - „Dainavos" ansamblis nuošir
džiai kviečia visus į Kalėdinį koncertą „Kur Šviesa Tavoji" - Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo šventovėje. Atvykite pajausti prieškalėdinės ramybės -
susikaupimo ir išgirsti gražių giesmių, muz. Ričardo Šoko sukurtų kūrinių ir 
Camile Saint-Saens „Kalėdų Oratorijos". Dalyvauja „Dainavos" choras, solis
tai bei kamerinis orkestras. 

Bilietus į koncertą galima įsigyti „Seklyčioje", parduotuvėse „Lietuvėlė", 
„Dovanėlė" ir kavinėje „Bravo" iš anksto su nuolaida. Bilietus bus galima įsi
gyti koncerto dieną prie bažnyčios durų. Visi nuoširdžiai laukiami! 

Gruodžio 24 d., p irmadienį - 4:30 vai. p. p. Kalėdinės giesmės ir 5 vai. 
p. p. šv. Mišios (angliškai); 11:15 vai. v. Kalėdinės giesmės (lietuviškai) 11:30 
vai. v. (lietuviškai) Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios. 

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

Žinios iš Kanados 
Toronte, Prisikėlimo bažnyčioje buvo surengtas Jūratės Landsbergytės 

vargonų koncertas. Programą papildė smuikininkė Audronė Sarpytė. 
Jūra tė Landsbergytė Lietuvių namuose kalbėjo apie gyvenimą Lietuvoje. 
Buvo rodomas dokumentinis filmas „Visa teisybė apie mano tėvą", kurį 
komentavo Jūratė Landsbergytė. 

* * * 

„Vilnius Manor" lietuvių pensininkų rūmai atšventė 25 metų jubiliejų. 
Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Prisikėlimo bažnyčioje. Vėliau „Vilnius 
Manor" salėje susirinko apie 130 svečių. Minėjimą atidarė „Vilnius Manor" 
pensininkų klubo pirm. Alfonsas Aisbergas. Meninę dalį atliko „Vilnius 
Manor" choras „Daina", vadovaujamas muz. Lilijos Turūtaitės. Maldą su
kalbėjo kun. Arūnas Brazauskas, OFM. Linksmai praėjo vaišės, pasi
kalbant apie mūsų praeitį ir dabartines pensininko dienas. 

* * * 

Prisikėlimo parapijos komitetas surengė jau 14-tą sriubos vakarienę 
surinkti lėšoms „Caritas" išlaikomoms Betanijos valgykloms Lietuvoje. Jose 
kasdien atsilanko apie 700 valgytojų - neturtingų ir studentų. Prelegentas 
kun. Saulaitis, SJ, pasakojo apie savo įspūdžius Lietuvoje. Dr. J. Ciup-
linskienė perskaitė padėkos laiškus iš Lietuvos. Programą atliko jaunųjų 
choras, buvo ir vaizdų montažas. Vakarienės sriubą ir duoną palaimino kun. 
J. Šileika, OFM. 

Svečiai vaišinosi tokia pat sriuba ir lietuviška duona, kokią valgo netur
tingieji Betanijos valgyklose Lietuvoje. 

* * * 

Kun. Julius Sasnauskas, OFM atvyko iš Lietuvos ir veda Kalėdų su
sikaupimą Toronte ir Hamiltone. 

* * * 

Dr. Broniaus Povilaičio knygų leidimo fondas, įsteigtas jo žmonos Mo
nikos, išleido naują knygą „Apie įvykius, žmones ir save". Knygos išleidimu 
žmona paminėjo savo vyro šimtąsias gimimo metines. Dr. B. Povilaitis Dot
nuvos akademijoje tapo diplomuotu agronomu, docentu ir vadovavo Žemdir
bystės katedrai. 

Vakarų mokslo pasaulyje lankė Montrealio McGill universitetą ir tapo 
garsiu filosofijos daktaru (PH.D) Kanadoje yra parašęs „Žemės ūkio aka
demija", 1979 m. ir „Lietuvos žemės ūkis", 1988 m. Buvo aktyvus Kanados 
Lietuvių Bendruomenės narys. 

Stasys Prakapas 

,,Gerbiamieji, siunčiu Jums du čekius: 150 dol. - 'Draugo' prenumeratai už 
2008 metus ir 200 dol. - Draugo fondui, iš jų - viena šimtinė „Draugo" 
gyvavimo šimtmečiui, o antroji šimtinė - už būsimąjį šimtmetį. Lai Vieš
pats laimina Jūsų darbus", - rašo Algis Raulinaitis iš Burbank, CA. 
Dėkojame gerbiamiems A. ir Angelei Raulinaičiams už vienintelio lietu
viško dienraščio išeivijoje leidybos rėmimą. 

Organizacijų ir pavienių asmenų dėmesiui! 
visi, norintys idėti savo Kalėdinius ir Naujametinius sveikinimus 

į dienrašti „Draugas", sveikinimo tekstus kartu su auka prašome 
atsiųsti iki gruodžio 17 d. „Draugo" administracijai, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629. Tel. pasiteiravimui:773-585-9500 


