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Įvardinti žmogaus teisių pažeidėjai 
ir kovotojai su korupcija 

Apdovanojama konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją" laureatė,,,Vakaru ekspre
so" žurnalistė Natalija MogUČąja. Gedimino Bartuškos ELTA; nuotr 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Paskelbti labiausiai žmogaus teisių 
principus šiemet pažeidę veiksmai — 
į simbolinę Nešlovės lygą daugiausia 
pateko politikų, taip pat pastebėti po
licininkų ir nevyriausybininko „žyg
darbiai". 

Tuo pat metu Lietuvos autorių 
teisių gynimo asociacijos agentūroje 
apdovanoti Lietuvos žurnalistų są
jungos, Nacionalinės žurnalistų kū
rėjų asociacijos ir Specialiųjų tyrimų 
tarnybos surengto konkurso „Žinias
klaida prieš korupciją" laureatai, ku
rie žmogaus teises ir visuomenės 
teisę į informaciją iškėlė aukščiau 
visko. 

Nešlovės lygą penktadieni pa
skelbė Žmogaus teisių stebėjimo ins

ti tutas (ŽTSI), siekiantis taip at
kreipti viešųjų asmenų dėmesį į jų 
žalingus žmogaus teisėms veiksmus 
ar pasisakymus ir tuo būdu prisidėti 
prie žmogaus teisių konsolidavimo 
Lietuvoje. 

Vilniaus miesto meras Juozas 
Imbrasas į nešlovingą sąrašą pateko 
už originalumą aiškinant lygių gali
mybių principą. Sulaikius kyšininka
vimu Įtariamą miesto savivaldybės 
darbuotoją meras piktinosi, kad f a u 
nas, gražils energingas vyras, ereli 
vaidine e i . kovotoją už teises, pa
siėmė tėvystės atostogas. Nu, visi 
šnibždasi, juokiasi iš tų jo tėvystės 
atostogų". Merui kliuvo ir už paste
bėjimą, kad „uždarose patalpose gėjų 
eitynės Įmanomos" bei seksualinės 

orientacijos pavadinimą „hobiu". 
Į Nešlovės lygą Įrašytas ir Sei

mas — jis sukritikuotas už Europos 
Žmogaus teisių teismo sprendimų 
negerbimą neištaisant Liustracijos 
Įstatymo nuostatų, draudžiančių bu
vusiems KGB darbuotojams dirbti 
privačiame sektoriuje. 

„2004 metais Europos Žmogaus 
teisių teismas pripažino Lietuvą pa
žeidus Europos Žmogaus teisių kon
venciją, tačiau ir po trejų metų vis 
dar lieka nepakeistas įstatymas— 
BNS", — aiškina ŽTSI. 

Kai kurie parlamentarai į sąrašą 
patenka ir ne po vieną kartą. 

,,2007 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Žmogaus teisių teismui priėmus 
sprendimą byloje L prieš Lietuvą ir 
įpareigojus Lietuvą priimti 
atitinkamą teisės aktą, keletas Seimo 
narių išreiškė nepagarbą Europos 
Žmogaus teisių teismui, kvestionuo
dami sprendimą ir būtinumą jį vyk
dyti", — skelbia ŽTSI. 

Diskriminacijos puoselėtojais at
skirai paminėti ir Seimo nariai, kurie 
įstatymų projektuose santuokinę šei
mos formą įtvirtino kaip vienintelę 
„teisingą". 

Žmogaus teisių gynėjai Į Nešlo
vės lygą įrašė ir „Lietuvos ryto" žur
nalistę Laimą Lavastę, tu r i aprašy
dama Jonaičių šeimą ištikusią trage
diją, įtariamąją Almą Jonaitienę, 
vykstant ikiteisminiam tyrimui ir ne
sant apkaltinamajam teismo nuos
prendžiui, ne kartą įvardijo nužu
džius savo nepilnamečius sūnus. 
Dienraščio redakcija sukritikuota už 
vengimą Nukel ta Į 6 psl . 
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Valiutų santykis 
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25-erių metų skrydis į žvaigždes 

Choro „Exultate" 25-mečio koncertas. 

Nijolė Benotienė 

Lapkričio 17 dieną Clevelando 
lietuvių visuomenė šventė Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
choro „Exultate" 25 metų jubiliejų 
(1982-2007). 
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Sidabrine spalva besipuikuojan
tys programos viršeliai ne tik simbo
lizavo sidabrinį gimtadienį, bet su
sirinkusiems pristatė visą būsimo va
karo eigą, choro narių nuotrauką, 
trumpus aprašymus anglų ir lietu
vių kalbomis. Nukel ta į 5 psl . 

Sulaikyti 
fotografo 
nužudymu 
įtariami 
asmenys 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNSj — 
Tiriant dienraščio „Lietuvos rytas" 
fotografo Viktoro Kapočiaus nužu
dymą, į Vilniaus policijos komisaria
tą atvežtas būrys asmenų, vyrų ir 
moterų, kaip itariama, susijusių su 
šiuo itin sunkiu nusikaltimu. Kai ku
rie iš jų anksčiau teisti. 

Vilniaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato kriminalinės polici
jos pareigūnai sakė, kad šių asmenų 
vaidmuo nusikal t ime t ikslinamas, 
Įtarimai dėl tyčinio nužudymo tik
riausiai bus pareikšti ne visiems pri
statytiems asmenims. 

Pirminiai į tar imai dėl tyčinio 
nužudymo ir plėšimo reiškiami jau 
penktadienį po pietų. Po to įtaria
muosius ketinama gabenti į Vilniaus 
miesto 2-ąjį apylinkės teismą, kur 
bus prašoma suimti įtariamuosius. 

Kaip Lietuvos radijui sakė polici
jos generalinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius, įtariamieji buvo su
laikyti penktadienio naktį, pas juos 
rasta dalis pavogtų daiktų. 

Pasak V Grigaravičiaus, sulai
kyti asmenys gyvena sostinės Užupy
je, per kelis namus nuo nužudytojo 
fotografo. 

Manoma, kad 64 metų V Ka
počius buvo nužudytas tikriausiai 
siekiant apiplėšti. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Studentų atei t ininku suvažiavimas 
Matas Čyvas išrinktas naujuoju SAS pirmininku 

Penktadieni, lapkričio 23 d., įvyko Studentų ateitininkų suva
žiavimas Ateitininkų namuose, Lemonte. Suvažiavimą suorga
nizavo buvusi Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdyba, 

kartu su Čikagos Studentų ateitininkų draugovės valdyba. Dvi
dešimt trys studentai susirinko iš Čikagos, Cleveland, Detroit ir 
Los Angeles. 

Suvažiavimo metu keturi studentai davė Studento ateitininko 
Įžodi: Vaiva Laniauskaitė, Aras Narutis, Vitas Reivydas ir Laura 
Sirgėdaitė. Taip pat buvo išrinkta nauja centro valdyba, kurią 

. sudaro: pirmininkas Matas Čyvas, vicepirmininkas Tomas Quinn, 
iždininkas Gytis Mikulionis, ir nariai Vija Underytė ir Andrius 
Giedraitis. Į patarėjus pakviestas Audrius Polikaitis. 

Visų studentų vardu sveikinu įžodininkus ir naująją Centro 
valdybą! Linkime valdybai daug sėkmės vedant Studentų veiklą. 
Nuoširdžiai dėkojame buvusios Centro valdybos.nariams — pirmi
ninkui Vytui Vaitkui, Gyčiui Mikulioniui, Vaivai Laniauskaitei ir 
Lina Beržinskaitei už jų įdėtą darbą. 

— Regina Cyvaitė Studentų suvažiavimo dalyviai 

Partizanų dainos Ateitininkų federacija išleido 
kompaktinę plokštelę 

Ateitininkų federacija kartu su partneriais — Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu išleido 

partizanų dainų kompaktinę plokštelę „Už laisvę, 
tėvynę ir tave — Gražiausios Parti
zanų dainos". Projekto idėjos au
torius bei vadovas Marius Jančius 
(BTV žinių vedėjas). 

Projekto tikslas supažindinti 
jaunąją kartą su mūsų tautos kovų 
už laisvę kūrybiniu paveldu, sekti
nais pavyzdžiais, paskatinti jaunų 
žmonių patriotiškumą bei prisidėti 
prie šiuolaikinio Lietuvos jaunimo 
tautinės — vertybinės kultūros 
puoselėjimo. Partizanų dainas, aran
žuotas kompozitoriaus Arnoldo Jalia-
niausko, atlieka žinomi atlikėjai — 
Vladas Bagdonas, Vytautas V Lands
bergis, Aidas Giniotis, Gediminas Storpirštis, Indrė Dir-
gėlaitė ir kt. Plokštelė išleista kartu su dainų tekstais bei 
natomis, tad ją bus galima naudoti ir kaip dainyną. Taip 

pat plokštelėje skaitmeniniu formatu įrašytas partizanų 
nuotraukų albumas, kurį galima peržiūrėti kompiuteriu. 

Dainų atlikimo įrašų autorinės teisės pri
klauso Ateitininkų federacijai. 

Plokštelę kol kas galima įsigyti 
Ateitininkų federacijos raštinėje Kaune, 
Vilniaus ateitininkų būstinėje ir kny
gynuose Lietuvoje; šiuo metu tariamasi 
kaip atgabenti didesnį kiekį į JAV ir ne
t rukus bus paskelbta, kur ir kaip Ame
rikoje bus galima įsigyti. Lėšos, gautos 
pardavus plokštelę, bus skirtos laisvės 
kovų paveldo išsaugojimui ir populia
rinimui skirtiems projektams. 

Plokštelės išleidimą parėmė Prof. 
Vytauto Landsbergio fondas, Visuo

meninė organizacija „Konservatyvioji ateitis", 
„Achemos grupės" prezidentas dr. Bronislavas Lubys, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, bendrovė „Švyturys — Utenos alus", galerija 
„Maldis". 

MAS Žiemos kursai 
Moksleivių ateitininkų sąjungos ruo
šiami ideologiniai žiemos kursai į-
vyks š. m. gruodžio 26 - sausio 1 d. 
Dainavoje. Daugiau informacijos ra
site internete: www.mesmas.org. 
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APIE AKVILĖJOS VYSKUPĄ 
ŠV CHROMANTIJŲ 

Tęsdamas katechezę apie Baž
nyčios Tėvus ir kitas iškilias pirmųjų 
krikščionybės amžių asmenybes, šį 
trečiadienį bendrojoje audiencijoje 
dalyvavusiems maldininkams popie
žius Benediktas XVI kalbėjo apie 
ketvirtojo amžiaus šiaurinės Italijos 
Akvilėjos vyskupą šventąjį Chro-
mantijų (arba Chromancijų). 

Akvilėja buvo svarbus Vakarų 
Bažnyčios centras, ketvirtojo am
žiaus dokumentuose minimas kartu 
su Roma ir Milanu. Akvilėjos ben
druomenė savo ištikimybe ir kanki
nių herojiškumu pagarsėjo jau III a. 
vidury ir IV a. pradžioje, kuomet val
dant imperatoriams Decijui, Valeria-
nui ir Dioklecianui krikščionys buvo 
žiauriai persekiojami. Siame šiauri
nės Italijos mieste prie Adrijos jūros 
381 metais buvo taip pat sušauktas 
sinodas, j kurį susirinkę 35 vyskupai, 
vadovaujantys bendruomenėms Gali-
joje, Italijoje ir Siaurės Afrikoje, dar 
kartą svarstė, kaip priešintis Arijaus 
erezijos plitimui. Sv. Jeronimas, gi
męs netoliese esančioje Dalmatijoje ir 
gerai žinantis Akvilėjos Bažnyčios 
uolumą, apie šios bendruomenės 
narius rašė, jog jie yra tamąuam cho
rus beatorum — „tarsi palaimintųjų 
choras". Jeronimas asmeniškai paži
nojo ir Akvilėjos vyskupą Chroman-
tijų bei jo šeimą. Viename savo laiškų 
Jeronimas Chromantijaus motiną 
lygina su evangelijose minima pra
naše Ona, jo seseris — su Kristaus 
palyginimo išmintingomis mergai
tėmis, o brolį Euzebijų — su jaunuo
ju Samueliu. 

Chromantijus gimė Akvilėjoje 
apie 345 metus. Buvo įšventintas dia
konu, vėliau - kunigu, o 388 metais 
išrinktas savo gimtojo miesto vys
kupu. Vyskupo šventimus jam sutei
kė garsusis amžininkas, Milano vys

kupas Ambraziejus. Tapęs ganytoju, 
Chromantijus ėmėsi uolios sielova
dinės veiklos visoje savo didžioje 
vyskupijoje, kuriai priklausė dalis 
šiaurinės Italijos, dabart inė Bavarija, 
Šveicarija, Austrija, Slovėnija ir dalis 
Vengrijos. Jo vadovavimo laikais šią 
klestinčią Bažnyčią ištiko ir skau
džios negandos - gotų ir hunų įsi
veržimas į Imperijos žemes. Barbarai 
plėšė tur tus , žudė žmones, sunaikino 
ir vyskupo biblioteką, kurioje buvo 
saugomi pirmųjų krikščionybės am
žių raštijos lobiai. Buvo sunaikinti ir 
paties vyskupo Chromantijaus raštai. 
Ir t ik vėliau, kruopščių studijų dėka 
pasisekė a tkur t i dalį jo palikimo, nus
tačius, jog kai kurių šventiesiems 
Ambraziejui, Jeronimui ar Augus
t inu i pr iskir iamų tekstų autor ius 
buvo Chromantijus. 

Sv. Chromantijaus raštuose vy
rauja Švenčiausiosios Trejybės slėpi
nio, Šventosios Dvasios ir Kristaus 
dieviškosios ir žmogiškosios prigim
ties temos. Rašydamas apie Kristaus 
dievišką ir žmogišką prigimtį, Chro
mantijus neišvengiamai susiduria ir 
su šiek tiek vėliau visuotiniu mastu 
nagrinėta Marijos svarbos ir statuso 
t ema . Chromant i jaus raš tų kalba 
lengva, skirta pirmiausia tikinčiųjų 
bendruomenei . Nors pats puikiai 
mokėjo oficialią lotynų kalbą, į savo 
tekstus Chromantijus įtraukdavo ir 
liaudiškus posakius bei terminus. 

Baigdamas katechezę, Benedik
tas XVI linkėjo, kad šio uolaus gany
tojo ir Bažnyčios mokytojo pavyzdys 
bū tų paskata ir padrąsinimas dabar
t iniams krikščionims. Tai ypač aktu
alu šiomis dienomis, kai gyvename 
ypatingą maldos metą - Adventą. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 

LIETUVOS „CARITUI" ĮTEIKTAS 2007 METŲ 
NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS APDOVANOJIMAS 

Š. m. gruodžio 3 d. Tarptautinės 
savanorių dienos proga Lietuvos tele
vizijos didžiojoje studijoje Lietuvos 
„Caritas" buvo įvertintas kaip viena 
geriausių 2007 metų nevyriausybinių 
organizacijų. VšĮ „Savanorių cen
tras" Įsteigta nominacija paskirta už 
katalikiškos religinės bendrijos Lie
tuvos „Caritas" atliktus darbus, dau
giausia savanorių talkininkų jėgomis 
visoje Lietuvoje teikiant pagalbą 
skurstančioms šeimoms, ligoniams, 
prekybos moterimis aukoms, kali
niams ir buvusiems nuteistiesiems. 
Tokie patys „Savanorių centro" ap
dovanojimai taip pat paskirti Lietu
vos skautijai ir VšĮ „Paramos vai
kams centras". 

„Savanorių centro" vertinimo 
komisija (pirmininkas žurnalistas 
Algimantas Čekuolis, TV laidų vedė
jas Henrikas Vaitiekūnas, kun. Ri
čardas Doveika, savanoris Tomas 
Šernas, kompozitorius Vytautas Miš
kinis ir kt.) taip pat pagerbė metų 
apdovanojimais aktyviausius sava
norystės skatintojus, bendruomenes, 
visuomeninėje ir humanitarinėje sa
vanoriškoje veikloje pasižymėjusius 
vaikus, jaunuolius, vidutinio amžiaus 
asmenis ir senjorus. 

Tarp trijų apdovanotųjų vidu

tinio amžiaus savanorių yra ir Lie
tuvos „Cari tas" projekto „Kalinių 
globa ir reintegracija" ta lkininkė 
Elvyra Grabnickienė, jau septintus 
me tus su dideliu pasišventimu ir 
j a u t r u m u padedanti sugrįžti į visuo
menę buvusiems nuteistiesiems. 

Įteikiant Metų nevyriausybinės 
organizacijos diplomą LTV didžiojoje 
salėje dalyvavo Lietuvos „Caritas" 
generalinis direktorius kun. Robertas 
Grigas, jo pavaduotoja Janina Ku-
kauskienė, Vilniaus arkivyskupijos 
„Cari tas" direktorius Linas Kukurai
tis, Alytaus dekanato „Caritas" va
dovė Lina Radauskienė ir Vilkaviškio 
vyskupijos „Caritas" programų koor
dinatorė Elena Kerevičienė. 

Apdovanotas organizacijas pa
sveikino LR Seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas, šventinį renginį 
savo dalyvavimu pagerbė apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas dr. Peter Step-
han Zurbriggen. 

Lietuvos „Caritas" savo ruožtu 
sveikina visus šaunius mūsų ben
dradarbius, savanorius, rėmėjus. Šis 
gražus visuomenės įvertinimas pa
siektas jūsų visų krikščioniškojo ti
kėjimo, kasdienių pastangų mylėti ir 
t a rnaut i vargstantiesiems dėka! 

Lie tuvos „Caritas" informacija 

Ko yra vertas 
internetas? 

STASE E. SEMĖNIENE 

Gyvenimas pasišokinėdamas šuoliais jau dabar veržiasi į XXII 
šimtmetį, daug ką pakeisdamas, paskleisdamas aibę naujovių, 
išradimų — vis žmonių patogumui, jų gerovei. Gyvenimas — tai 

kaip šampano butelis: triukšmas, puotos, pasigėrimas — apsvaigimas ir 
purslai — trapumas. O vis dėlto jis mus veda unksmingais keliais į 
šviesias aukštumas. Puikiai pasakė apie gyvenimą mūsų žymus išeivijos 
rašytojas Jurgis Jankus: „Galva ima suktis, kai pagalvoji, kad tu pavar
gęs sėdi šalia kelio ir mėgini iš dulkių rinkti gražius akmenėlius, kai ten 
už horizonto yra krūvų krūvos." Ogi kitas mūsų puikus rašytojas Jurgis 
Gliaudą rimtai perspėjo: „Skyręs gyvenimą smulkmenoms, tapsi smulk
mena". Net arabų priežodis vertina gyvenimą pažodžiui: „Gyvenimas — 
panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais." 

Prisiklausęs tų visų išminčių reikšmingų žodžių, pradedi mąstyti, jog 
reikėtų gyventi ištisą šimtmetį, kad pažintum pasaulį, o paskui gyventi 
dar antrą šimtmetį, kad išmoktum pasinaudoti tuo patyrimu. Reikia taip 
pat vengti įvairiausių kliūčių, nes šis pasaulis yra laiptai. Vieni jais kyla 
aukštyn, kiti jais leidžiasi žemyn. Juoką sukėlė „Wall Street Journal" 
laikrašty perskaityta humoristinė mintis, nors, regis, bandyta ją paversti 
tikrove: „Pasaulis pasidarė dabar toks mažas, kad kiekviena tauta gali 
pasiekti Dėdės Šamo kišenes." 

XX a. neatsiliko nuo kitų amžių savo naujovėmis. Stebies, kaip galė
jome gyventi be nešiojamo bevielio telefono — mažyčio, delne telpančio 
(net ir vaikų nešiojamo), kompiuterio, interneto, elektroninio pašto (per 
10 min. pasiekiant kitą žemyną ir tuoj gaunant atsakymą)? Kompiuteris 
Amerikoje ne tik būtinybė kiekvienoje šeimoje (panašiai ir Lietuvoje!), net 
ir vaikai turi antrą savo kambary. Kažkaip naujoves Lietuvoje priimdavo 
atsargiai — pusiau su abejone. Atsimenu, vaikystėje, atsiradus radijui, 
vyresni žmonės šaukė, jog radijas pritraukia lietų... 

Internetas sukėlė revoliuciją kompiuterių bei žinių pasaulyje kaip 
niekas anksčiau. Telegrafo, telefono, radijo bei kompiuterio išradimas už
vilko į sceną šitą galimybių pilną, negirdėtą papildomą paslaugą. Inter
netas yra ir pasaulinio masto radijo transliavimo galimybė, ir žinių sklei
dėjas, ir priemonė bendradarbiauti bei ryšys tarp atskirų asmenų ir jų 
kompiuterių, nekreipiant dėmesio į jų geografinę gyvenamąją vietą. 

To naujojo technologijos išradimo — interneto — istorija įdomi. Kaip 
nuostabiai greitai taip toli buvo pažengta! Išrastas 1960 m., išvystytas 
1970 m., jis leido vyriausybei bei universiteto tyrinėtojams dalytis žinio
mis. Po to paplito plačiai visuomenėje ne tik susižinojimui, bet ir malo
numui, žaidimams, paskaloms ir pan. 

Pasirodžius internetui, kai kurie asmenys būgštavo, jog jis atbukins 
vaikų protavimą. Nė kiek! Atvirkščiai! Internetas pasitarnauja tarytum 
koks žodynas ar enciklopedija. Nori surasti ką nors naujo, dar nespaus
dinto enciklopedijoje — prašau, rasi internete. Internetas kartu perduoda 
ir žinias, atidengia svarbius įvykius, pamoko, apšviečia, plačiau paaiškina, 
duoda nurodymus, kaip daryti, apmoko, kaip naudotis ir pan. Beje, dabar 
jau turime namuose internete ir „televiziją" — kalbi su asmeniu ir matai 
jį ekrane, kalbantį su tavimi. Ar ne „stebuklas"? Gali taip pasiekti tėvynę! 

Tačiau internetas turi ir antrąją medalio pusę — ne tokią jau ir 
šviesią... Pirmiausia, laiko gaišinimas. Jau 3 metų mergytė, klūpodama 
kėdėje, praleidžia valandas, žaisdama internete. Va, 7 metų berniukas, 
užuot bėgęs pusryčiauti, sėda visų pirma žaisti prie interneto. Jie net turi 
tam tikras žaidimų plokšteles (diskus). Antra, atsiranda piktavalių ir net 
kriminalistų, įvykdančių nusikaltimų. O juk buvo užuominų, kad 2001 m. 
rugsėjo 11d . musulmonų mirtininkai prikišo pirštus, elektroniniu paštu 
susisiekdami siaubingam sąmokslui. Taip pat, kaip koks Gestapo, inter
netas, esą, viską žino apie mus. Kita vertus, kaip elektroninio „Lietuvos 
ryto" vyr. red. R. Valatka pareiškė, jog „kiekviena minutė yra svarbi" ir 
todėl, nepatikrinęs medžiagos, viską bruka į internetą. Na, šioje srityje 
nukenčia ne tik lietuvių orumas, išsilavinimas, kultūra, bet ir Lietuvos 
garbė, jos įvaizdis. 

Internete pilna lietuvių rašeivų, kaip bailios pelės po šluota — ne
pasirašę — kibirais pila pamazgas ant tėvynainių. Jau nekalbant apie jų 
neišauklėjimą (patys save tuo teršia), mandagumo stoką, piktą valią šmei-
žiant, jie, atrodo, dar nenusviedę sovietiškos sermėgos. Bailumas, pa
vydas, neapykanta, savimyla, ryžto stoka, pyktis — visa tai pavojingi dva
sios priešai. Vien jų buvimas parodo, kad žmogaus dvasioje kažin kas ne
tvarkoje. Tai pragaištinga, užsilikusi sovietinio įpročio liekana. Jei kiek
vienoje bendruomenėje atsirastų nors po vieną didžią, tvirtą, neegoistišką 
sielą, pasaulis būtų ne tik tobulesnis — būtų išvaduotas. O kaip savo sielo
je ugdyti tiesos, gėrio ir grožio daigus, jau senovės Persijos poetas aiškiai 
dėstė: „Jeigu turi tu porą centų. / Už vieną duonos nusipirk, / Už kitą -
sielai hiacintų!" 
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STYMAIIS ELLICOTT MIESTELIO 
Svajonių Lietuva (2) 

IUOZAS GAILA 
gailai @verizon. net 

Man labai patiko internete skai
tytas gerai Amerikoje įsikūrusio ir 
lietuviškoje veikloje labai aktyvaus 
Lauryno Misevičiaus pareiškimas -
„Tikra laimė gimti lietuviu". Juk ne 
kartą ir aš taip galvojau. Dar 1950 
metais, gyvendamas DP stovykloje, 
perskaičiau Daumanto knygą „Parti
zanai už geležinės uždangos" ir ji 

gęs studijas, įsidarbinau didžiulėje 
Jos. E. Seagram alkoholinių gėrimų 
bendrovėje, vienoje jos turimų įmo
nių Baltimore miesto pakrašty, ir įsi
jungiau į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. Tuo metu čia gyvenanti ad
vokatė Elena Armanienė sekretoria
vo JAV LB Tarybos prezidiumui ir 
skundėsi man, kad pirm. Vytautas 
Volertas prirašo tiek daug aplink
raščių LB Tarybos nariams, kad ji 
nespėjanti jų dauginti ir siuntinėti. 

man padarė didžiulį įspūdį. Ne tik Aišku, tada tokių kopijavimo mašinų 
įspūdį, bet, sakyčiau, tapo man tarsi 
Šventas Raštas. 1955 m. į mano 
rankas pateko vokiečio dr. Joseph 
Scholmer knyga „Vorkuta", išversta 
į anglų kalbą (A Dramatic First 
Report On The Slave City In The 

nebuvo ir tekdavo rašyti mašinėle 
„per kalkę", norint gauti po kelias 
kopijas. Padėdavau jai. Darbovietėje 
susipažinau su jauna, dailia įmonės 
menedžerio sekretore, na, ir pripra
šiau, kad ji pridarytų man kopijų. 

Soviet Arctic). Joje kalintas autorius Aplinkraščius reikėjo atspausdinti 
palyginti daug vietos skyrė lietu- mašinėle ant vadinamos matricos, šią 

apvynioti apie kopijavimo mašinos (ją 
lietuviškai vadinome „rotatoriumi") 
būgną. Jam besisukant krisdavo ko
pijos. 

Bet va, vieną dieną, esu šaukia
mas pas menedžerį. Gal tik kokį pus
metį buvau tedirbęs chemiku, o 
menedžeris buvo labai griežtas, pik
tokas ir visi jo labai bijodavo. Dre
bančia širdimi žengiau į jo kabinetą ir 

viams. Stovykloje siautėjo kriminalis
tai, ypač nuo jų kentėjo politiniai 
kaliniai, daugumoje inteligentai, ne
pajėgdami fiziškai apsiginti. Bet ki
taip buvo su lietuviais kaliniais. Šie, 
buvę partizanais Lietuvoje, nesileido 
būti terorizuojami ir greitai susitvar
kė su kriminalistais. Jie buvo vienin
gi,'giliai tikintys, dalinęsi kiekvienu 
maisto kąsniu ir net padėję vokiečiui 
išlikti gyvam. 

Mano pagarbos partizanams ne-
užtemdė ner jau a.a. Liūto Mockūno 
knyga „Pavargęs herojus" (1997 m.), 
mano akimis, bebaltinanti išdaviką 
Joną Deksnį ir menkinanti Juozą 
Lukšą. Vaikystėje prisiskaitęs „Trijų 
muškietininkų", „Vinetou", „Sparta
ko", fantazuodavau ir apie muškie
tininkus, ir indėnus, ir gladiatorius, o 
čia buvo mūsų partizanai nelygioje 
kovoje, be jokios vilties laimėti. Prieš 
man išvykstant į Ameriką, JAV kon
sulo paklaustas, ar sutiksiu stoti į jos jo pirmas klausimas buvo, kokiu „biz-

1965 m. New Jersey valstijos pakelėje LB iniciatyva iškeltas ilgai kabėjęs 
plakatas. 

okupantų komunistų rusų, kad esu ninių kopijų nauju aparatu, 
antikomunistas, tarnavęs marinuose Po kiek laiko buvau paaukštintas 
ir mano veikla yra prieš komunistus, į laboratorijos vadovus, taip pat bu-
kurie taip pat yra ir Amerikos, ir viso vau išrinktas LB Baltimore apylinkės 
laisvojo pasaulio didžiausi priešai, pirmininku, bet po metų, bendrovei 
Porinau jam kiek galėdamas, kokie nupirkus likerių gamybos įmonę Phi-
tie raštai, ir mačiau, kad tai jį pa- ladelphia mieste, buvau perkeltas ten 

perimti ne tik laboratorijos, bet ir ga-

Man apsilankymas okupuotoje Lietuvoje aštuonias
dešimtų metų pradžioje leido šiek tiek pažinti lietuvį, 

metų, kol Lietuva nulietuvės. 

kariuomenę vykstant karui Korėjoje, 
nedvejodamas atsakiau „taip". Ir ne 
dėl to, kad įsileistų į Ameriką, bet 
kad norėjau kovoti prieš komunistus, 
kad ir kur jie būtų. Jaunas ir naivus 
buvau. 

Atitarnavęs kariuomenėje, bai-

mybos vadovo posto. Kildamas darbo
vietėje, kilau ir LB veikloje. O tas „ki
limas" reiškėsi tuo, kad ir savaitga
liai, ir apskri tai laisvalaikis buvo 
skirti bendruomeniniam darbui. V 

gyvenantį okupacijoje. Iš poros trumpų, dešimties die- Voiertui perėmus visos JAV LB vado-
. . . • _ * • . - _ f « ^ _ j u , . . vybės vairą, patekau ten ir aš. Pa-

nų vizitų susidariau įspūdi, kad dar užtruks daug daug a įkš t i n ima l darbovietėje sudarė ge-
resnes sąlygas ir lietuviškam darbui, 
dabar jau ir kopijavimo aparatūra bu
vo mano žinioje, o jos dar labiau rei-
kėjo. 

veikė. Išsišaukė jis raštinės vadovą ir Amerikiečiai bendradarbiai ir 
paliepė jam parduoti man tą didžiulę, kaimynai visada stebėjosi mano veik-
sunkią kopijavimo mašiną, su visu la, daugiau nusimanantieji pasaulio 
turimu rašalu, matricomis ir popie- politikoje, abejodavo jos vertingumu 
riumi už simbolinį dolerį, nes jie jau ir atvirai sakydavo, kad Sovietų Są-
įsigiję modernišką „Xerox" kopijavi- junga yra pasaulinė galybė ir visos 
mo aparatą. O mane įspėjo netruk- tautos ten ištirps, taip kaip įvairių 

niu" aš užsiimąs. Atsakiau, kad jokiu. 
„Tad, kokius raštus, „timbuktu" kal
ba parašytus, mano sekretorė tau 
spausdina", jau šaukė jis rankoje lai
kydamas vieną iš tų aplinkraščių. At
gavęs pusiausvyrą pradėjau jam aiš
kinti, kad esu lietuvis, pabėgęs nuo dyti jo sekretorės ir nedaryti asme-

Phiiadeiphid miesto ir apvhnkiu l ietuviai, demonstruojantys, pnes Lietuvos okupacija. 
K J. G a i l o s a rchv» . 

tautų emigrantai ištirpo Amerikoje. 
Prisipažinsiu, kad ir mane tokios 
mintys dažnai kankindavo. Juk su 
vaikais kalbėjome lietuviškai, į vaikų 
darželį išleisdavome juos nemokan
čius angliškai, vežiojome į šeštadieni
nes mokyklas, į savo įsteigtas vasaros 
stovyklas, įrašydavome juos į skau
tus, ateitininkus, ruošdavome ideolo
ginius kursus, Jaunimo kongresus, 
Tautinių šokių, Dainų šventes, o jie 
vis dažniau ir dažniau kalbėdavo 
angliškai. Amerikos senatorius, Ats
tovų rūmų narius apipildavome laiš
kais, lankydavome juos, o jie atsily
gindavo rezoliucijomis Lietuvos rei
kalu, bet Valstybės departamentas 
mažai dėmesio kreipdavo į tas rezo
liucijas. Didžioji žiniasklaida šykšti 
buvo Lietuvos ir kitų sovietų paverg
tų kraštų reikalams, bet joje netrūko 
žinių apie Holokaustą, žydų kančias, 
nacių žiaurumus, nors Izraelis buvo 
tapęs pasauline karine galybe, žy
dams Vokietija stengėsi atlyginti šim
tais milijonų, o naciai jau seniai nie
kam negrasino. Minint Vasario 16-ąją 
LB veikėjai būdavome kviečiami kal
bėtojais į apylinkėse rengiamus mi
nėjimus ir labai sunkus apimdavo 
jausmas , kad nieko džiuginančio 
negalima buvo pasakyti, o juk buvo 
laikas, kai VLIKo veikėjai pranašau
davo, kad „grįšime ant tankų". 



DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 8 d., šeštadienis 

* * * 
Mano žmonai ir dukrai apsi

lankymas okupuotoje Lietuvoje buvo 
tarsi Lietuvos atradimas. Joms, gi
musioms Amerikoje, Lietuva iki tol 
buvo kaip pasakų šalis, apie kurią 
žmona girdėjo tik iš savo, prieškari
nių emigrantų tėvų, ir iš seselių kazi-
mieriečių Baltimore parapijinėje mo
kykloje, dukrai - ką ji girdėjo iš 
manęs ir mano tėvų. Nežinau, kokią 
Lietuvą jos Įsivaizdavo prieš tai, bet 
nuvykę ten išvydo tikrą šalį su lietu
viškai kalbančiais žmonėmis. Gimi
nių ir pažįstamų vaišingumas, nuo
širdumas tiesiog užbūrė jas. Slapti 
mūsų vežiojimai iš Vilniaus, slapti 
susitikimai, visur kabantys raudoni 
skudurai su šūkiais, daug kur girdi
ma rusų kalba ir gatvėse matomi ru
sų kareiviai akivaizdžiai rodė, kad 
kraštas po okupanto letena. 

Man apsilankymas okupuotoje 
Lietuvoje aštuoniasdešimtų metų 
pradžioje leido šiek tiek pažinti lietu
vį, gyvenantį okupacijoje. Iš poros 
trumpų, dešimties dienų vizitų susi
dariau įspūdį, kad dar užtruks daug 
daug metų, kol Lietuva nulietuvės. 
Ypač džiugino mano tėvo ir mano 
žmonos giminių jaunimas. Nemėgo 
jis rusų. nemėgo tuometinės sant
varkos, net per daug žavėjosi Va
karais. Apskritai, man atrodė, kad jie 
visi per daug žavėjosi užsieniu ir jų 
supratimas apie mūsų gyvenimą 
Amerikoje buvo labai toli nuo tik
rovės ir realybės. Jie neįsivaizdavo 
mūsų sunkiai dirbančių, vertinančių 
turimus darbus, bijančių jų netekti, 
gaunančių trumpas atostogas ir taip 
besistengiančių nenutautėti. Kadan
gi nemažai jų keliaudavo po Sovietų 
Sąjungą ir atostogoms, ir darbo rei
kalais, tai jie įsivaizdavo ir mus, keli
aujančius po visą pasaulį su savai
siais doleriais. Iš tikro, tai aš tuo lai
ku šiek tiek ir keliaudavau. „Seag-
ram" bendrovė buvo perkėlusi mane 
iš Philadelphia atgal į Baltimore, bet 
metus padirbėjęs ten, perėjau dirbti į 
didelę britų bendrovę ir tekdavo 
vykti į Angliją pas savo viršininkus. 
Dėl įtempto darbo iš LB veiklos 
buvau pasitraukęs, bet kai vykdavau 
į Angliją, tuometinio PLB pirminin
ko Broniaus Nainio buvau įprašytas 
patyrinėti nesantaikos priežastis 
tarp Anglijos LB ir Didžiosios Brita
nijos sąjungos ir gal net sutaikyti. 
Deja, ne man buvo juos sutaikyti... 

„Blogio imperijos" byrėjimas, 
kaip ir kitus, taip ir mane, užklupo 
gana staigiai. Aš buvau susitaikęs su 
mintimi, kad palengva vyks režimo 
silpnėjimas ir imperija, kaip ir visos 
kitos istorijoje, kada nors, bet ne ma
no amžiuje, baigs savo dienas. Tie
siog netikėjau savo akimis per Ame
rikos televiziją išvydęs vaizdus iš Vil
niaus. Apie tai rašiau: „..Ir pagaliau 
atėjo diena, kai Lietuvos vardas 
atsidūrė pirmuose pasaulio laikraš
čių puslapiuose. Lietuvos - besiver
žiančios iš blogio imperijos, Lietuvos 
- išdrįsusios pasakyti, kad ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma. Verkėme 
džiaugsmo ašaromis, matydami tele
vizijoje tūkstančius žmonių su plaz
dančiomis trispalvėmis, verkėme 
skausmo suspausti, matydami prie 
televizijos bokšto tankų sutraišky
tus, sušaudytus. Džiaugėmės maty
dami savo tautiečius, senus ir jaunus, 
rankomis susikibusius Baltijos kely. 
Didžiavomės lietuvių vienybe, susi
klausymu, ko neretai trūko mums 
išeivijoje...". 

Niekad taip nesididžiavau esąs 
lietuvis, kaip tomis dienomis. Ir kaip 
Laurynas Misevičiaus tikėjau, kad 
„tikra laimė gimti lietuviu". 

(Bus daugiau * 

Dievo Motinos parapijos choro „Exultate" nariai džiaugiasi galėję būti 25-mečio jubiliejaus dalimi. 
Bob Kunesh nuotr. 

Dvidešimt penkerių metų 
skrydis i žvaigždes 

Atkel ta iš 1 psl. 

Dainos garsuose lai sustoja 
laikas, 

Taip greitai verčiantis gyvenimo 
lapus, 

O išdalinti meilės ir širdies 
lašeliai 

Tegu džiaugsmu nuskaidrina 
visus kelius. 

Tyliai pasigirdus vargonų, o vė
liau styginių instrumentų muzikai, 
prasidėjo choristų procesija, kuri vi
sada palieka ypatingą, nekasdienišką 
jausmą. Lėtu žingsneliu artėdami į 
šventovės priekį, ramia, ritualine 
nuotaika ir su giliu susikaupimu dai
nininkai atliko „Venite exultemus 
Domino" (Taize giesmė), o antroji 
giesmė ,,Exultate Domino" (muz. 
Zangl) visus nuteikė džiaugsmingai. 
Iškilmingas pritarimas trimitu sukū
rė šventinės nuotaikos jausmą, lyg 
pakartodamas: džiaukitės, džiūgau
kite, štai mūsų ,,Exultate" choro 25-
mečio šventė! 

Šventinio religinio koncerto me
tu programos vedantysis Vytas Klio-
rys visus pasveikino ir pasidžiaugė, 
kad į šią šventę susirinko daugiau nei 
400 klausytojų, o vėliau koncerto me
tu taikliais komentarais mokėjo dar 
didesne šypsena papuošti visų klau
sytojų veidus. 

Kompozitoriaus E. Meškausko 
„Viešpatie pasigailėk" buvo pirmasis 
choro ,,Exultate" išmoktas kūrinys, o 
giesmė „Veni Creator Spiritus" (muz. 
Fr. X. Witt) skambėjo visiems į baž
nyčią atvykusiems vyskupams, vestu
vių metu prašant palaimos jaunave
džiams ir jaunimui priimant sutvir
tinimo sakramentą. Ne be reikalo šie 
du kūriniai nuskambėjo kaip 25-erių 
metų gražiausio darbo gilus, dinamiš
kas ir interpretacinis atodūsis. 

Dėkoju Viešpačiui už muzikos 
palaimą, 

Nedrąsią ašarą ir šypseną veide, 
Kad muzikos garsais pasiekt 

galėjau 
Pačias giliausias sielos ir širdies 

gelmes. 

* * * 
Kita programos dalelė, tai choro 

,,Exultate" visų choristų meilė muzi
kai, giesmei, dainai ir gili pagarba 
savajai istorijai - Lietuvai. „Lietuva, 
tėvų žemė šventa" - tai ypatingai 
brangi choro daina, išreiškianti ne 
tik choristų gilią meilę Lietuvai, bet 
ir džiuginanti tuo, kad jos žodžių au
torė - parapijietė N. Kersnauskaitė, o 
muziką sukūrė choro vadovė R. Klio-
rienė, kurios kūryba yra gausiai pa
puoštas choro „Exultate" 25 metų re
pertuaras. Tikslūs akordai, dinamiš
ki niuansai, ilgos muzikinės frazės, 
reikalaujančios stipraus techninio 
choristų pasiruošimo dar kartą įrodė, 
kad 25-ių metų veikla yra apvai-
ninkuota gražiausiais rezultatais. 
„Malda už Tėvynę" (muz. A. Kača-
nausko) atlikta su jaudinančiu jaus
mingumu, lyg rauda, skausmingai 
primenanti duotą likimą ir mums, 
išeiviams, ir Lietuvai: „Tebūnie, te
būnie, per Tave taiką mums". 

įžanga grigališkajam choralui „Ave 
Maria" ir kompozitoriaus S. Rach-
maninovo to paties pavadinimo kū
rinys - tai nuoširdžiausia padėka šiai 
bažnyčiai, šiai parapijai ir vienas 
kitam. Tai ta pati parapijos šventovė, 
kurioje tą vakarą skambėjo gražiau
sios choro „Exultate" giesmės, tai ta 
pati šventovė, iš kurios į paskutinę 
kelionę išlydimi brangiausi žmonės, 
kurioje pirmą Komuniją priima geru
mo pilnos mažutės širdelės, kurioje 
gyvenimo įžadus prisiekia meile al
suojantys jaunavedžiai ir kurioje 
kiekvieną sekmadienį parapijiečiai 
susirenka bendrai maldai. 

* * * 

* * * 
Džiaugiuosi, kad skambėt galėjau 
Tylia gaida muzikos meno erdvėje, 
Kad mano siela ir širdis virpėjo, 
Viešpaties pirštais grojama styga. 

Tolimesnės keturios giesmės 
skirtos Dievo Motinai, šios šventovės 
globėjai, ant kurios altorėlio choristai 
sudėjo ne tik maldas, prašymus ir 
nuoširdžią padėką, bet ir pačias gra
žiausias giesmes. Pusračiu apjuosę 
šventovės priekį „Exultate" daini
ninkai atliko „Sanctus" (J. Berthier), 
pritariant varpų palydai. Svariai, gra
žiai išdainuoti akordai, užbaigtos mu
zikinės frazės paliko didžiausią 
pasigėrėjimą, prie kurio prisidėjo ir 
choristo E. Kijausko, chore dainuo
jančio nuo pat jo įsikūrimo, meniškas 
solo. 

„Tėve mūsų" (muz. A. Remėsos) 
labai subtiliai a cappella nuskam
bėjęs kūrinys, kuriam pasibaigus 
bažnyčios skliautai ir mūsų sielos 
buvo minutei sustingusios toje gra
žioje, dar nespėjusioje išsisklaidyti 
muzikos harmonijoje, po kurios nu
aidėjo gausiausi plojimai. Fleitos 

Ilgiausių metų ,,Exultate" 
palinkėt norėčiau, 

Kad ir toliau keliautume drauge! 
Dalintume kitiems ir patys 

pasipuošę liktum, 
Muzikos skambesiais, 

ištirpusiais laike. 

Paskutinė dalis - tai džiaugsmo 
giesmės, kuriomis choristai apvaini
kavo vėlesnius veiklos metus. Giedo
dama „Haec est dies" (muz. J. Gai
lus, orkestruotė R. Kliorienės) nedi
delė grupė dainininkų, sustoję deši
nėje altoriaus pusėje, lyg aidas atkar
tojo frazes, pr i tar iant vargonų ir 12 
instrumentalistų palydai. 

Kompozitorius J. Govėdas, taip 
anksti palikęs žemiškąjį pasaulį, bu
vo vienas iš art imų choro ir vadovės 
draugų, besidalinantis muzikos me
no ir kūrybos deimantais. Jo giesmei 
„Viešpaties pasaulis" muz. R. Biliū
nas parašė orkestruotę, kuri pirmą 
kartą buvo atl ikta šios šventės metu 
ir paliko labai puikų įspūdį, {domi 
instrumentinė pradžia, smuikų tre
molo, lyg begalinės upės nesustabdo
ma versmė, žemos bosų gaidos, suku-
riančios upės galybės ir didybės jaus
mą, vėliau smuikuose greito ritmo 
pulsavimas, atkartojantis upės judė
jimą ir primenantis, kad visa gyvybė 
- tai Dievo valia! 

Šventinio religinio repertuaro 
muzikos garsų galybėje lyg vainikas 
šiam jubiliejui Nukel ta i 10 psl. 
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Pasaulinė taikos vėliava. 

Lietuva ta ikesnė už JAV 
Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) — 

Nevyriausybinės organizacijos „Vi
sion of Humanity" paskelbtame „Pa
sauliniame taikos indekse" Lietuvai 
skirta 43-ioji vieta. Palyginus su kai
mynėmis, mūsų šalis gerokai tai
kingesnė už Rusiją ir yra geresnėje 
pozicijoje nei Latvija, bet yra ne tokia 
taiki kaip Estija ir Lenkija. 

„Pasaulinis taikos indeksas" su
darytas atsižvelgus į 24 faktorius, 
pradedant karinėmis išlaidomis ir 
baigiant santykiais su kaimynais bei 
pagarba žmogaus teisėms. 

Taikingiausia pasaulio šalimi pri
pažinta Norvegija, o mažiausiai tai
kinga — Irakas. Ypač netaikingomis 
taip pat vadinamas Sudanas, Izraelis 
bei Rusija. Netaikios, anot tyrimo, 
yra ir Jungtinės Valstijos, kurioms 
atiteko 96-oji vieta iš 121. 

Lenkijai skirta 27-oji, Estijai — 
28, Latvijai — 47-oji, Rusijai — 118-
oji vieta. Baltarusija į sąrašą įtraukta 
nebuvo. 

Pirmąjį tokio pobūdžio tyrimą at
liko kompanija „The Economist 
Intelligence Unit". 

Įvardinti žmogaus teisių pažeidėjai... 
Atkelta iš 1 psl. 
paskelbti apie šį nekaltumo pre
zumpcijos pažeidimą, ką padaryti yra 
įpareigojęs Žurnalistų etikos inspek
torius. 

Laisvosios rinkos instituto prezi
dentas Remigijus Simašius pastebė
tas už „profesionalų" diskriminacijos 
sąvokos interpretavimą — viename 
savo straipsnyje lygybės siekį ir disk
riminacijos draudimą jis prilygino 
visuomenės, pametusios sveiką protą 
ir nuovoką, ritimuisi žemyn. 

Policijos departamentas apdova
notas už tai, jog „2007 metų įvykiai 
rodo, kad Lietuvos žmonėms reikia 
saugotis būtent 'angelų sargų', vis la
biau keliančių grėsmę jų saugumui ir 
gyvybei". 

Už samprotavimus, kad „gėjų 
klausimą" eskaluoja „valstybinin
kai" bei pavyzdį, kad „politiką gali
ma daryti iš bet ko" į Nešlovės lygą 
įtrauktas ir Vilniaus tarybos narys, 
liberaldemokratų vadovas Rolandas 
Paksas. 

ŽTSI yra nevyriausybinė organi
zacija, stebinti žmogaus teisių įgy
vendinimą valstybės institucijoje ir 
teismuose bei viešinanti žmogaus tei
sių pažeidimus. Gruodį ŽTSI jau tre
čius metus iš eilės skelbia Žmogaus 
teisių mėnesiu, kurį atidarant penk
tadienį ir paskelbta Žmogaus teisių 
nešlovės lyga. 

Tuo pat metu paskelbti ir labiau
siai žmogaus teisėms Lietuvoje nu
sipelnę žmonės. 

„Fitch": Euras pasirodys ne 
anksčiau kaip 2013 metais 

Vilnius, gruodžio 7 d. (ELTA) — 
Vyriausybė paskelbė nesijaudinanti 
dėl to, kad agentūra „Fitch" penkta
dieni pablogino Lietuvos kredito ver
tinimų perspektyvą nuo stabilios iki 
negatyvios - esą agentūros požiūris 
yra „kiek paviršutiniškas". Agentū
ra nurodo, kad perspektyva atrodo 
pesimistiškiau dėl mažėjančios in
fliacijos, taip pat dėl to, kad euras vei
kiausiai bus įverstas vėliau, nei pla
nuojama - 2013-aisias. 

„Negatyvi perspektyva atspindi 
augančią infliaciją, bei papildomą ga
lima uždelsimą eurui įvesti - 'Fitch' 
nesitiki, kad tai bus anksčiau nei 
2013-aisiais. Taip pat turėtų pa
blogėti Lietuvos išorinės prekybos 
disbalansai, bei nėra aišku, kaip šalis 
užtikrins palaipsnį perėjimą link tva
resnio ekonomikos augimo", — taip 
agentūrai „Reuters" pareiškė „Fitch" 
atstovas. „Fitch" nepakeitė Lietuvos 
ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta 
reitingo - jis liko A. 

Gegužę Lietuvos perspektyvas 
neigiamai įvertino kita kredito rei

tingų agentūra „Standard & Poor's". 
Kovo viduryje Vyriausybės pat

virtintoje kainų stabilumo strategijo
je numatoma, kad palankiausia euro 
įvedimo data — 2010 metai. Tokį pla
ną eurokomisarė Dalia Grybauskaitė 
vadino nerealiu. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
dar šią savaitę tvirtino, jog „Lietuva 
turi šansų prisijungti prie euro zonos 
2010-2011 metais". Tam esą reikia 
vykdyti fiskalinės drausmės planą bei 
konvergencijos planą. 

„Faktas, jog kredito reitingų 
agentūra „Fitch" pakeitė Lietuvos 
reitingo perspektyvą iš stabilios į nei
giamą, mums nėra malonus, tačiau 
tragedijos iš to taip pat nedarome", 
— sakė premjeras Gediminas Kirki
las. Be to, prideda jis, jau matomi pir
mi tolygaus ir švelnaus ekonomikos 
lėtėjimo požymiai - šis lėtėjimas esą 
sumažins ir infliaciją. 

„Labai svarbu užtikrinti, kad 
priemonės, kurių imamės, pernelyg 
nestabdytų augimo ir jis nepavirstų 
kritimu", — pareiškė G. Kirkilas. 

Santykiams su Rusija gerinti 
Pasitikėjimo komisija 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Komplikuotus Rusijos ir Lietuvos 
santykius galėtų pagerinti bendros 
Pasitikėjimo komisijos sukūrimas. 
Tokią idėją iškėlė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. 

Ketvirtadienį Seime per Vyriau
sybės valandą ministras pranešė šią 
savaitę Svetlogorske (Kaliningrado 
sritis) susitikęs su Rusijos transporto 
ministru Igor Levitin ir kalbėjęs apie 
pasitikėjimo tarp valstybių stoką. E 
Vaitiekūnas pasiūlė įsteigti bendrą 
dvišalę Pasitikėjimo komisiją. 

„Tai vienas iš tokių pasiūlymų ir 
buvo, kad mums labiausiai trūksta 
pasitikėjimo. Pasitikėjimo, kur mes 
galėtume kalbėti apie mūsų bendrą 
istoriją, apie tai, kas atsitiko Tarybų 
Sąjungos metais su Lietuva ir su Ru
sija. Ir galbūt tokia komisija, mano 
siūlymu, ir būtų sukurta", - teigė už
sienio reikalų ministras. 

Anksčiau P Vaitiekūnas yra 
minėjęs, kad Lietuvai ir Rusijai pir
miausia reikia susitarti dėl santykio į 
bolševizmo, stalinizmo istoriją, dėl 
atsakomybės. Jis taip pat yra pasiū
lęs abiem valstybėm pastatyti bendrą 
paminklą arba muziejų stalinizmo 
aukoms. 

„Tikiu, kad ateis laikas, kai Lie
tuvos ir Rusijos prezidentai Lietuvoje 
paminės birželio 14-ąją, mums itin 
skaudžią dieną, o Maskvoje - gegužės 
9-ąją, kai rusams baigėsi Antrasis pa
saulinis karas. Nemanau, kad tai gali 
įvykti greitai, bet noriu dirbti tokiai 
perspektyvai. Juk argi normalu, kad 
Rusijos prezidentas per visus 17 ne
priklausomybės metų neapsilankė 
Vilniuje?, - interviu savaitraščiui 
„Atgimimas" dėstė P Vaitiekūnas. -
Neišlipdami iš apkasų mes negalė
sime veiksmingai ginti nei mūsų 
verslo, nei kitų svarbių interesų." 

Apie galimos Pasitikėjimo komi
sijos formą ar veiklos turinį kol kas 
nekalbama. 

Si idėja nauja pasirodė ne tik Ru
sijoje, bet ir Lietuvoje. 

„Įdomu būtų sužinoti tos komisi
jos turini. Nieko nesu girdėjusi apie 
tai, - sakė parlamentarė konservato
rė Rasa Juknevičienė. - Kad būtų 
daugiau pasitikėjimo, aš visuomet už. 
Sunku būtų ginčytis dėl to. Bet klau
simas, kiek geranoriškai to pasitikėji
mo bus iš Rusijos pusės. Tikiu, kad iš 
Lietuvos pusės yra nuoširdus noras 
kurti pasitikėjimą. Bet ar toks pa
sitikėjimas bus iš Rusijos?" 

Be to, politikė nuogąstavo, kad 
pasitikėjimo kūrimo kaina Lietuvai 
nebūtų pernelyg brangi. „Jeigu tai 
yra ta kaina, kurią dabar nuolat kar
toja dabar P Vaitiekūnas, turiu galvo
je okupacijos žalos atlyginimą, man 

būtų tikrai apgailėtina. Kad Lietuva 
atsisakytų kertinio akmens, ant ku
rio apskritai gali statyti dabartinę 
valstybę..." - svarstė R. Juknevičie
nė. 

Konservatoriai neslepia, kad 
jiems abejonių kelia užsienio reikalų 
ministro pozicija Rusijos atžvilgiu. 
Dėl jo pareiškimų, kad Rusija nėra 
atsakinga už okupacijos padarinius, 
P Vaitiekūnas kviečiamas į Seimą 
viešai atsakyti į klausimus. 

Ministro iniciatyvą sveikino Sei
mo Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Justinas Karosas: „Esu dis
kusijų šalininkas. Reikia tą temą 
gvildenti, tą aštrų kampą, kuris kol 
kas Rusijai neįveikiamas, — kad bu
vo okupacija - reikėtų įveikti. Palai
kyčiau bet kokią formą ir būdą, kuris 
padėtų tą problemą spręsti, net nesi
tikint iš karto šimtaprocentinio re
zultato." 

Kad pasitikėjimo tarp Lietuvos ir 
Rusijos trūksta, prisipažino matąs ir 
buvęs Lietuvos užsienio reikalų min
istras, Vilniaus universiteto profeso
rius Povilas Gylys. „Tuo verta už
siimti. Mes turime teisę reikšti susi
rūpinimą, kad kaimyninėje valstybė
je valdžios koncentravimas nevirstų 
autoritarizmu, - kalbėjo jis. - Tačiau 
manau, kad mes per daug eskaluoja
mi Rusijos, kaip priešo, įvaizdį. Dėl to 
ir patys patenkame į priešų sąrašą." 

Anot jo, kol kas šalys deklaruoja, 
kad nori draugiškų santykių, abipu
sio pasitikėjimo, tačiau eina priešin
ga linkme. P Gylys siūlė galvojant 
apie Rusiją prisiminti ne tik Staliną, 
bet ir rusų inteligentus, palaikiusius 
Lietuvos Sąjūdžio veiklą 1989—1990 
metais. 

Lietuvos rusų kultūros centro 
valdybos pirmininkė Tatjana Jasins-
kaja vylėsi, kad dalyvauti Pasitikė
jimo komisijos veikloje bus pakviesti 
Lietuvos rusai. „Keista, bet dažnai 
pasitaiko, kad tie reikalai sprendžia
mi be mūsų", - tvirtino ji. 

T. Jasinskaja teigė jaučianti tarp 
šalių tvyrančią įtampą, kuri, anot jos, 
ateina iš viršaus, nes Lietuvos ir Ru
sijos bendruomenės dar sugeba ben
drauti normaliai. „Abejose pusėse yra 
karštų gaivų, o dėl jų kentėti privalo 
visi", — sakė Lietuvoje gyvenanti 
rusė. 

Lietuvos ir Rusijos santykiai 
ypač pablogėjo, kai mūsų šalies prezi
dentas Valdas Adamkus 2005 m. ne
priėmė kvietimo vykti į Maskvą švęs
ti pergalės Antrajame pasauliniame 
kare 60-ųjų metinių. 

Didelį Lietuvos nepasitenkimą 
sukėlė Rusijos projektas Baltijos jū
ros dugnu tiesti dujotiekį. 

Lietuvos elitas -
ir iš kaimo 

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) — 
Lietuvos elito — žinomiausių val
džios, verslo, mokslo, meno ir sporto 
atstovų — lopšiu galima laikyti ir 
miestą, ir provinciją, rodo statistika. 

Biografijų projekto ,,Kas yra kas 
Lietuvoje", į kurį atrenkami įta
kingiausi ir labiausiai savo srityse 
nusipelnę žmonės, duomenimis, 
miestuose nurodo gimę apie 40 proc. 
projekto dalyvių, provincijoje — apie 
60 proc. 

Tarp miestų pirmauja dvi sos
tinės — Vilnius ir Kaunas. 

15 proc. elito atstovų teigia gimę 

ir iš miesto, 

Kaune, tarp jų daugiausia moksli
ninkai (16,20 proc), garsūs medikai 
(20,44 proc), žymūs sportininkai 
(14,43 proc) ir įtakingi verslininkai 
(15,41 proc). 

Dešimtadalis savo gimtine laiko 
Vilnių — čia gimė daugiausiai žino
mų valdžios atstovų (14,43 proc) ir 
kultūros veikėjų (18,17 proc). 

Trečiąją vietą užima Šiauliai 
(4,85 proc), ketvirtoje vietoje — Pa
nevėžys (3,83 proc), penktoji — Klai
pėda (3,21 proc), Alytus — šeštas 
(2,79 proc). 
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2007-ieji Latvijoje ir Estijoje: senos bėdos, 
sprendimai ir pasekmės 
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Apsnigti Estijos sostinės Talino stogai. 

Aušra Radzevičiūtė 
Geopol i t ika . l t 

Rinkimų į Rusijos Valstybės 
Dūmą išvakarėse Latvijos televizija -
visuomeninis transliuotojas - žadėjo 
parodyti prancūzų dokumentinj 
filmą „Putin sistema", kurj jau galėjo 
pamatyti ir Lietuvos žiūrovai. Tačiau 
neparodė. Oficialus motyvas - buvo 
sugadinta juosta. Neoficialiai skelbia
ma, kad Latvijos TV vadovybė pasi
davė Rusijos ambasados spaudimui. 
Apstulbę kaimyninės šalies žurnalis
tai kalba ir apie tai, kad filmo „Putin 
sistema" nerodyti paragino ir Lat
vijos diplomatai. 

Kaip tokia istorija galėjo nutikti 
vienoje iš Baltijos valstybių, kurios 
ypač turėtų nerimauti dėl totalita
rinio režimo Rusijoje įsigalėjimo ir 
viso to galimų padarinių? 

Neseniai Europos tarptautinių 
santykių tarybos (European Council 
on Foreign Relations) studijoje apie 
ES valstybių santykius su Rusija Lat
vija ir Estija buvo apibūdintos kaip 
„šaltos pragmatikės". Pasirodo, bent 
jau Rygoje šis pragmatizmas ne toks 
šaltas, kaip manoma Vakaruose: sve
timos valstybės ambasada gali leisti 
sau kištis ir aiškinti, ka dera ir ko 
nedera rodyti per visuomeninę tele
viziją, o jos vadovybė sutinka i tai at
sižvelgti! 

Lietuvos europarlamentaras pro
fesorius Vytautas Landsbergis anuo
met, kai vyko karštos diskusijos, ar 
verta Baltijos šalių vadovams vykti į 
Maskvą švęsti gegužės 9-osios, Lat
viją pavadino „silpniausia grandimi". 
Keista, bet šioje šalyje viešai niekas 

nepuolė nei teisintis, nei gintis, nei 
ginčytis. Netikėtas dokumentinio fil
mo juostos „sugadinimas" tik pa
tvirt ina šią karčią tiesą, nors buvęs 
Latvijos užsienio reikalų ministras 
Artis Pabriks ir primena, kad rinki
mai Rusijoje galutinai įtvirtins au
toritarinį Putin režimą ir Rygai teks 
labiau galvoti apie saugumą ir dau
giau energijos atiduoti ES bei NATO, 
nes „kito gelbėjimosi šiaudo nėra". 

Šiais metais ne kartą rašėme 
apie Latvijoje vykstančius procesus ir 
stebėjome, kaip mūsų kaimyninėje 
šalyje brendo politinė krizė: valdan
čiųjų politikų planai Vyriausybės ži
nion perduoti specialiųjų tarnybų 
kontrolę, referendumo šiuo klausimu 
organizavimas, bandymas nušalinti 
iš pareigų Prevencijos ir kovos su ko
rupcija biuro vadovą Aleksėj 
Loskutov, profsąjungų protestai prieš 
ket inimus priimti griežto taupymo 
biudžetą ir t. t. 

Dar lapkričio pradžioje atrodė, 
kad kant rūs ir neretai pasyvoki lat
viai pagaliau prisiminė Atgimimo 
dvasią, išėjo į gatves ginti ne tiesio
giai savo kišenės (ką puikiausiai mo
ka daryti prancūzai), o principų ir 
idealų. Net šlapdriba nesutrukdė Ry
gos centre susirinkti beveik 10,000 
žmonių, kurie reikalavo teisinės vals
tybės, esminių permainų ir sąžinin
gos politikos. Nepatenkintus latvius 
aktyviai kurs tė opozicinė partija 
„Naujasis laikas", kalbėjusi apie pa
sitikėjimo valdančiąja koalicija pra
radimą ir kitokius vertybinius daly
kus. 

Šiandien galime drąsiai pareikš
ti: valdančioji Latvijos koalicija, ku-

CIA sunaikino „a i Qaeda" narių 
tardymo vaizdajuostes 

Washington , DC, gruodžio 7 d. 
(AFP/BNS) — CIA 2005 metais su
naikino mažiausiai dvi vaizdajuostes, 
kuriose buvo užfiksuotas dviejų „ai 
Qaeda" agentų tardymas, penktadie
nį rašo laikraštis „The New York 
Times". 

Remiantis dabartiniais ir buvu
siais vyriausybės pareigūnais teigia
ma, kad tose vaizdajuostėse buvo m-
atyti, kaip CIA „agentai 2002 metais 
Įtariamiems teroristams, tarp jų — 
pirmajam sulaikytam įtariamajam 
Abu Zubaydah, taiko žiaurius tardy
mo metodus". 

CIA vadovas Michael Hayden 
ketvir tadienį kolegoms sakė, kad 
„sprendimas sunaikinti tas vaizdaj
uostes buvo padarytas CIA viduje ir 
kad jos buvo sunaikintos siekiant už
t ikrinti slaptai dirbančių karininkų 
saugumą ir taip pat dėl to, kad nebe
turėjo žvalgybinės vertės, sakoma 
pranešime. 

Vis dėlto tų juostų sunaikinimas 
kelia klausimų dėl to, ar agentūros 
pareigūnai nuslėpė nuo Kongreso, 
teismų ir rugsėjo 11-osios komisijos 
informaciją apie tos programos as
pektus". 

rioje didelį vaidmenį atlieka oligar
chai, su politine krize susitvarkė pui
kiai. Aigars Kalvitis vyriausybė pa
sitraukia, gatvės protestai lieka pra
eityje, valdžioje tebėra tos pačios par
tijos ir prie jų dar prisijungia „Nau
jasis laikas" bei rusakalbių remiamas 
Santarvės centras. Nesutaikomoji 
opozicija jau spėjo pareikšti, kad dau
geliu klausimų jų ir A. Kalvitis Liau
dies partijos nuomonės sutampa. 

Keliuose Rygos skveruose nese
niai atsirado milžiniški raudoni zui
kiai. Atrodo labai neįprastai, kartais 
- nesuprantamai, bet žmonės jau be
veik priprato ir nieko neklausinėja... 

Kita Baltijos šalis - Estija - san
tykiuose su Rusija demonstruoja kur 
kas daugiau „šalto pragmatizmo". Iš
vadinta atgimstančio fašizmo ci
tadele, iškoneveikta ir persekiota Es
tija išliko ori, nors Bronzinio kario is
torija vienokiu ar kitokiu aidu atsiri
ta iki šių dienų. 

Prieš kurį laiką rusiškos organi
zacijos „Nočnoj dozor", išprovokavu
sios riaušes Talino centre balandžio 
pabaigoje, internetiniame forume 
nuskambėjo perspėjimas, kad Estijos 
vyriausybė ruošiasi devalvuoti kroną 
euro atžvilgiu. Akimirksniu visose 
valiutos keityklose ir bankuose nebe
liko eurų - žmonės kaip išprotėję 
puolė keisti pinigus ir panika nurimo 
tik po ilgų valdžios bei centrinio ban
ko įtikinėjimų, kad tai buvo niekuo 
nepagrįsti gandai. 

Reikia pripažinti, kad didžioji da
lis supanikavusiųjų - Estijos rusai, 
kurie, anot spaudos, kaip tikri „so
vietiniai žmonės" iki šiol gyvena pa
ralelinėje informacinėje erdvėje. 
Estijos teisingumo ministras Rein 
Lang situaciją apibūdino taip: „Jei 
yra kvailių, Vyriausybė dėl to ne
kalta." 

Tačiau estų politologas Rein Ru-
utsoo mano šiek tiek kitaip. Inter
netiniame puslapyje „Kestnadal" jis 
rašo, kad pavasarį iš Tynismiagi aikš
tės iškeldintas Bronzinis karys tapo 
tikru vaiduokliu, kuris ilgalaikėj per
spektyvoj pralaimėtojais pavers ne 
rusus, o pačius estus. „Visuomenėje 
Įvyko pavojingas skilimas. Rusijai bu
vo suteikta galimybė mobilizuoti savo 

visuomenę prieš mus. Tikrovėje nor
malus dialogas su ne estais žlugo, o 
vietoj integracijos išėjo kažkoks tam-
pymasis", - mano politologas. 

Estijoje, kaip ir Latvijoje, rusa
kalbiai išlieka nemažu galvos skaus
mu, nes Maskva nežada atsisakyti es
kaluoti jų teisių klausimo visais įma
nomais būdais. Štai Rusijos užsienio 
reikalų ministras Sergej Lavrov pa
siūlė Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijai 2008-uosius pa
skelbti masinės nepilietybės Europo
je išgyvendinimo metais. Rusijos dip
lomatijos vadovas net nesirengia 
slėpti, kad visa tai skirta Estijai bei 
Latvijai. 

Po Bronzinio kario iškėlimo iš 
Talino centro buvo pasirodę prane
šimų, kad vietiniai rusai, kurie iki tol 
vangiai dalyvavo natūralizacijos pro
cese, gali masiškai imti siekti tapti 
Estijos piliečiais, kad vėliau pačiu de
mokratiškiausiu būdu - per rinkimus 
- galėtų lemti šios valstybės politiką. 
Tačiau tokios prognozės nepasitvirti
no: Estijos rusai ne tik nepuolė ak
tyviau natūralizuotis, bet ir išvis be
veik nustojo tai darę. 

Estijos rusų nusiteikimas nusisp
jauti į bet kokią visuomenės integra
ciją yra ne vienintelė Bronzinio kario 
istorijos pasekmė. 

Juokaujama, kad Estijoje šiais 
metais už „ypatingus nuopelnus" 
logistikos srityje pagrindinis prizas 
turėtų atitekti Vyriausybei už kam
panijos „apvažiuok Estiją" organiza
vimą. Verslo laikraštis „Aripaev" ra
šo, kad praėjusiais metais už logisti
kos laimėjimus apdovanota kompani
ja „Lextrans", užsiimanti automobi
lių tranzitu į Rusiją, buvo priversta 
dirbti per Suomiją. Jūros uostai nega
vo nei planuotų investicijų, nei kro
vinių, prekių srautai sumažėjo ir ge
ležinkeliuose, nors dar pavasari kal
bėta, kad Rusija didžiąją dali krovi
nių nukreips per Latviją. 

Kol kas konkurencinga prekė 
Rusijos rinkoje tebėra turistiniai ke
lialapiai į Estiją, tačiau pajamos ir iš 
šios srities gali ženkliai sumažėti, nes 
rusiškoji propaganda keliones į Ta
liną laiko rusų nacionalinio orumo 
žeminimu. 

1-800-77'5-SEND 
www.atlanticexpfesscofp.com 

•• 

Ocea, V*r'zi<'zr 

> ' * 

Kroviniu gabenimas 
iaivj į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis 

Air Frelght 
Automobili pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

/Smfc/fPacfca 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
p- statymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

m 
8801 78th Ave Bridge¥iew, IL 60455 Ttl. ? 708-599-9680 

Fax. 1 708-599-9632 Ttl. f 800-775-7363 

http://Geopolitika.lt
http://www.atlanticexpfesscofp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M . D . 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Sulte A 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.oenterforsurgeryandbreastheaitrux)r 

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

10400 7 5 St., Kenosha^VVI 53142 
(262^ 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber Telefonas (708)239-0909 
iiealtn # Manualinė terapija 
Center # chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

5/ 
Dr. Vida i.Puodžiūniene 

Healthy Connectlon 
Chiropradk & Rehab Clnk 

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

patarimai. 
16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4 9 0 1 W. 79*h St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

R I M G A U D A S NEMICKAS, M.D . 
S. PRASAD T U M M A L A , M.D . 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

Ginekologija 

R A M O N Ą C. M A R S H , M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta Jūsų 
skelbimui! 

Dr. VILIUS M I K A I T I S 
Dr . ANDRIUS K U D I R K A 
Dr . JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 VV. 143rd St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

T e l . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Heal th 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

SKAUSMO GYDYMAS 

DR. RENATA V ARI AKOJ YTE 
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ 

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463 
Tel. 708-361-5550 

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių 
bei k i tų skausmų gydymas 

Stuburo ir skausmo ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1DALLAS PRUNSK1S, MD 

VIKDUCARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

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

Akių ligos 

U N A S SIDRYS, M . D . 
Akių ligos / Chirurgi ja/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Te l . ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 6 6 2 2 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel . ( 7 7 3 ) 8 8 4 - 7 9 6 0 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M .D . 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6 0 6 5 2 
Tel . 773 -434 -2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB KV Socialinių re ika lų ta ryba 

2 7 1 1 VVest 7 1 S t r e e t , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Te l . 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; f a x . 7 7 3 - 4 3 6 ^ 6 9 0 6 

BŪSTO PASKOLŲ KRIZEI 
BESITĘSIANT: SKOLININKUS 

APGINS VALSTYBĖ? 
Būsto paskolų krizė, ištikusi šalį 

šiemet, dar labiau pagilėjo, eksper
tams apskaičiavus, jog apgaulėmis 
paremtų paskolų, išduotų visiškai ar 
dalinai nemokiems skolininkams, 
skaičius kur kas viršija anksčiau 
pateiktus duomenis. 

Varžydamiesi dėl klientų, per 
keletą pastarųjų metų skolintojai itin 
sumažino atmestų prašymų būsto 
paskoloms skaičių, išduodami jas 
beveik visiems, tokių paskolų pra
šiusiems. Daugelis jų nustojo reika
lauti iš skolininkų Įrodymų, patvirti
nančių šių gaunamas pajamas. Kai 
kurie net patys „aprūpindavo" klien
tus reikiamais dokumentais, kad šie 
gautų paskolas, kurių praktiškai 
niekada negalės išsimokėti. 

Kol kilo nuosavybės kainos, toks 
„grobuoniškas" skolintojų elgesys 
nekėlė itin didelių problemų — žmo
nės, nepajėgdami išsimokėti pasko
los, nuosavybę parduodavo arba per-
finansuodavo paskolas, neprarasda
mi jau sumokėtų pinigų ir išmokėda
mi likusias skolas. Deja, kainoms 
nusistovėjus ir vėliau daugelyje vieto
vių ėmus smarkiai kristi, šių galimy
bių neliko. Nemokūs skolininkai 
buvo priversti atsisakyti nuosavybės, 
perleidžiant ją Į kreditorių rankas 
(per vadinamąjį „foreclosure" pro
cesą, kuris pradedamas, skolininkui 
vėluojant mokėti paskolos Įmokas 
daugiau nei 90 dienų). 

Savo ruožtu, katastrofiškai didė
jant „foreclosure" skaičiui (palyginti 
su praeitais metais, šiemet jų pa
daugėjo daugiau nei dvigubai), nuo
savybės kainos toliau krenta. Dėl to 
kenčia tiek būstų savininkai, tiek 
asmenys, investavę Į nekilnojamąjį 
turtą, bei paskolų davėjai, kadangi 
žmonės nėra linkę imti naujų pas
kolų, nežinodami, kuo baigsis prasi
dėjusi krizė. 

Tarp žmonių, dėl būsto paskolų 
krizės rizikuojančių prarasti savo 
turtą, nemažai rasinių mažumų ats
tovų bei neseniai Į JAV atvykusių 
imigrantų. Paprastai negalintys pasi
girti didelėmis pajamomis šių socia
linių grupių atstovai, atrodo, yra lin
kę kur kas dažniau rizikuoti, imdami 
neproporcingai dideles paskolas ir 
sutikdami mokėti pernelyg dideles 
palūkanas. 

Situacijai JAV nekilnojamojo 
turto rinkoje tolydžio blogėjant, 
Įstatymų leidėjai nutarė imtis prie
monių pažaboti nevaldomą būsto 
paskolų palūkanų augimą bei atito
linti „foreclosure" pavojų bent daliai 
skolininkų. Buvo ilgai tartasi, kuriam 
laikui būtų Įmanoma „Įšaldyti" būsto 
paskolų palūkanas. Valdžios atstovai 
siūlė pratęsti pradinių palūkanų 

galiojimo laiką bent penkeriems-sep-
tyneriems metams, turint omenyje, 
jog šalies ekonomikai atsigauti pri
reiks dar nemažai laiko net po to, kai 
būsto paskolų krizė praeis. Su tokia 
nuomone nesutiko finansinių Įstaigų 
ir investuotojų atstovai, akivaizdžiai 
patirsiantys nuostolių. 

Nebuvo iki galo aišku ir kas 
būtent galės pasinaudoti „Įšaldytų" 
palūkanų lengvatomis. Manyta, kad 
teisingiausia būtų jas suteikti žmo
nėms, gyvenantiems nusipirktuose 
už paskolas namuose, tokiu būdu 
užtikrinant, kad šiomis privilegijomis 
nepasinaudotų nekilnojamo turto 
perpardavinėtojai. 

Analitikų teigimu, bent pen
keriems metams „Įšaldžius" palūka
nas, situacija nekilnojamojo turto 
rinkoje turėtų pagerėti. Žmonėms ne
bijant imti paskolų, turėtų sumažėti 
neparduotos nuosavybės, tuo pačiu 
pamažu turėtų imti kilti jos kainos: 
Jei tai Įvyktų, daugelis namų sa
vininkų, „Įklimpusių" Į kintamų pa
lūkanų paskolų (adjustable rate 
mortgage) liūną, turėtų galimybę jas 
vėliau perfmansuoti. 

Pagaliau šios savaitės pabaigoje 
buvo priimtas vieningas pasiūlymas, 
kuris numato pradinių palūkanų 
„Įšaldymą" penkeriems metams. Šia 
privilegija galės pasinaudoti namų sa
vininkai, pasiėmę būsto paskolas ne 
anksčiau nei 2005-ųjų metų sausio 1-
ąją ir ne vėliau nei šių metų liepos 
30-ąją. Šis vyriausybės planas taip 
pat galios visoms kitoms būsto pasko
loms, kurioms grėsė palūkanų kili
mas 2008-2010 metais (nuo 2008 m. 
sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 30 d,). 
Visomis lengvatomis namų savinin
kai galės naudotis tol, kol tvarkingai 
mokės dabartines mėnesines Įmokas. 

Kaip sėkmingai vyriausybės nu
matytas būsto paskolų „Įšaldymo" 
planas padės skolininkams susidoroti 
su krize, neprarandant būsto, paro
dys laikas. Beje, baiminamasi, kad ši 
planą įgyvendinant gali iškilti teisi
nių kliūčių, jei kai kurie investuoto
jai, ir toliau nesutinkantys su mažes
nėmis palūkanomis, sumanytų pa
duoti vyriausybę Į teismą. Taip pat 
ginčijamasi, ar vien palūkanų „Įšal
dymas" padės išspręsti per daugeli 
metų susidariusią problemą. Kita 
vertus, šis vyriausybės žingsnis ne
abejotinai duos naudos bent daliai 
būsto savininkų, tuo pačiu paveik
damas ir bendrą šalies ekonominę 
situaciją, kuriai Šiuo metu akivaiz
džiai nepakenktų kad ir mažiausi 
teigiami poslinkiai. 

Pagal žiniasklaidos informaciją 
parengė V a i d a M a l e c k a i t ė 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Socialinių reikalų 
tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakc i ja@draugas .org 

JAV LB Socialinių re ika lų ta rybos r a š t i n ė Č ikago je yra BIA (Bureau 
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioįe galite gauti Jums rei
kalingas imigraciniu prašymu formas. Taip pat atliekame dokumentų ver
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės d a r b o l a i k a s : nuo p rmad ;enio 
iki ketvirtadienio, nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Tel. ( 7 7 3 ) - 4 7 6 - 2 6 5 5 

http://www.oenterforsurgeryandbreastheaitrux)r
http://www.Hlinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org


Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata! 
Kalėdų proga užsakykite Draugą savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir 
pažįstamiems (pirmą kartą prenumeruojant 
t ik $120.00 metams JAV Reg. $150.00) 
Mes nusiųsime pranešimą, 
kad Jūs užprenumeravote 
Draugą jų vardu. 

Kalėdų proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
SIŲSKITE: 
Vardas, pavardė 
Adresas: 
Miestas, valstija, zip code 

DOVANOJA: 
Vardas, pavardė 
Adresas 
Miestas, valstija, zip code 

Kryžiažodžio Draugas Nr. 027 atsakymai 

Vert ikal ia i : 
2. Katė. 3. Rasputina. 5. Parapetas. 6. Nikė. 7. Svetimu. 8. Plaušai. 10. 

Girna. 12. Brando. 14. Kėgliai. 16. Provokacija. 17. Stogvamzdis. 21. Gražu. 
23. Čekai. 26. Asorti. 27. Bjaurusis. 28. Avikailis. 29. Asilas. 31. Tėviškė. 33. 
Kanklės. 34. Atida. 38. Prie. 40. CSKA. 

Hor izon ta l i a i : 
1. Aktorė. 4. Aplink. 9. Švitras. 11. Raukšlė. 13. Puipa. 15. Rūta. 18. Šulė. 

19. Pretendentė. 20. Daugyvenė. 22. Margučiai. 24. Kaukė. 25. Taika. 30. 
Situacija. 32. Gvazdikas. 35. Pjaustiklis. 36. Trio. 37. Akla. 39. Uodai. 41. 
Skardis. 42. Laisvės. 43. Terasa. 44. Astras. 

Kryžiažodžio atsakymas: T r u m p a a k i m i r k a . 

„ D r a u g o " kryžiažodį Nr. 0 2 6 teisingai išsprendė 
ir atsakymus mums atsiuntė: 

Živilė Buivydas , Worth, IL 
Vida Bučmienė , Cleveland, OH 
Laima J a k e l a i t i e n ė . Evergreen Park, IL 

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

Džiaugiamės, kad ir to l iau aukojami pinigai 
„Seklyčios" stogui taisyti 

Pinigus tarp lapkričio 1 d. ir 31 d. paaukojo: 
100 dol. — Pijus Pažerūnas; 
20 dol. — Danutė Mačernis 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 

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

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

* Moteris ieško pastovių pakeitimų savait
galiais. Tel. 708-833-0417. 

* Moteris ieško darbo lietuvių šeimoje 
prižiūrėti pagyvenusius žmones ar vaikus. 
Tel. 708-323-6831. 

* Moteris ieško žmogaus, norinčio kartu 

nuomotis butą Summit rajone. Tel. 708-833-
0417. 

* „Kunigaikščių užeiga" ieško padavėjų, 
barmenės/o, pardavėjos, konditerės, virė-
jo/os. Tel. 708-594-5622. 

* 58 m. moteris ieško prižiūrėtojos darbo su 
gyvenimu. Tel. 630-440-9529. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu. Gera 
anglų kalba, rekomendacijos. Tel. 708-489-
1066 arba 773-787-5639. 

•Studentų šeima, gyvenanti Grand Rapids, 
MI, ieško pirkti nebrangaus, gerai važiuo
jančio automobilio. Tel. 708-476-7829. 
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Dantų gydytojai 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
D a n t ų gydy to j a 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNE1DER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrodk, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Hicko ry Hi l ls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos paga l sus i ta r imą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401 , 

Chicago, IL 
Te l . 708 -422-8260 

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

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

3 1 8 W . T o u h y Avenue 
Park Rtdge, IL 60068 
T e l . 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o r n 

Pilna dantų priežiūra: 
• implantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235W.niStChkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235 th S t ree t D o u g l a s t o n , NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Ruošiame 2008 m. keliones 
Į Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

D ė l i n f o r m a c i j o s s k a m b i n t i R i t a i P e n č y l i e n e i 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Ri ta P e n č y l i e n ė tel/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708 403 5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 
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Dvidešimt penkerių metų 
skrydis į žvaigždes 
Atkelta iš 5 psl. skambėjo „Missa 
brevis in d" (muz. W. A. Mocarto). 
Mišių veržli, dinamiška, ekspresyvi 
muzika buvo puikiai perduota klau
sytojams meniškais vadovės sugebėji
mais valdyti ne tik chorą, bet ir ins
trumentalistų ansamblį. Keturi solis
tai, atlikę solines partijas: V Bruo-
žytė-Muliolienė, B. Ralytė-Wilfert, J. 
Muliolis ir S. Kliorys, yra choro 
,,Exultate" nariai. Jautėsi energija ir 
čia pat kuriamas menas, o kiekvienas 
iš mūsų, sėdėjęs tuo metu šventovėje, 
džiaugėsi dalyvaudami šioje ypatin
goje šventėje. 

Tai prabanga bet kuriai lietuvių 
išeivių parapijai ar bendruomenei tu
rėti tokį chorą, choristus ir vadovę, 
klausytis vargonų, styginių ir pučia
mųjų atliekamų Mocarto Mišių ar 
kuo įvairiausios nuotaikos ir sudėtin
gumo giesmių. Po Mišių pasigirdo 
gausiausi klausytojų plojimai, kuriais 
vadovė pasidalino su visais choris
tais, solistais ir instrumentalistais, 
kiekvieną iš jų išskirdama iš visų 
atlikėjų būrio. 

* * * 

Viena iš paskutinių giesmių 
„Kristui Karaliui" (muz. J. Govėdo) 
pasižymėjo puikiausiu žodžių tari
mu. Vadovės muzikalumas ir galingi 
mostai privertė choristus atiduoti 
viską, ką kiekvienas ugdė ir brandino 
šiame chore per 25-ius darbo ir kūry
bos metus. Ir vėl grįžtame prie to 
prado, prie gyvybės medžio, prie visų 
jausmų šaltinio ir paguodos - Kris
taus. „Prie kelio parimusiam Kristui 
atnešim auką dar nesudainuotų visų 
mūsų dainų" skambėjo N. Kersnaus-
kaitės žodžiai iš kompozitoriaus C. 
Saint-Saens „Kalėdų oratorijos" bai
giamojo choro. Tai kūrinys, apvaini
kavęs choro „Exultate" darbą ir kar
tu mums visiems uždėjęs pasididžia
vimo savais žmonėmis karūną. 
„Exultate" dainininkais ir jų vadove 

kompozitore R. Cyvaite-Klioriene 
džiaugiasi visi, kas turėjo progos arti
miau dirbti su ja. 

„Buvo ypatingai malonu scenoje 
matyti stiprią moterį. Jūsų muzi
kalumas yra tai, ko mes norėtume 
turėt i DAUGIAU savo gyvenimuose. 
Dauguma dirigentų tiesiog stokoja 
žinių, jie negali gerai bendrauti. Jūs 
žibate visais atžvilgiais! Ir jūs tikrai 
žinote, kaip pakylėti ir suteikti 
energijos! Tai buvo jaudinanti patir
tis chorui, orkestrui IR klausytojams. 
Vienas vyras net verkė, sėdėdamas 
pirmose eilėse!" (Mary Beth Ions, 
styginių ansamblio smuikininkė). 

„Mes įsliūkinome į antrąjį suolą 
— nuostabi vietelė stebėti Jus, taip 
pat chorą ir muzikantus. Turėjome 
galimybę matyti Jūsų aistrą chori
niam darbui, Jūsų pasididžiavimą 
choristais (kiekvienas iš mūsų paste
bėjo Jus iškeliant nykštį, tarsi saky
tumėte, kad mes padarėme savo), su
dėtingumą ir fizinį krūvį, kurį at
liekama muzika uždėjo ant dirigen
tės , orkestro narių ir dainininkų 
pečių. 

Muzika pakyla aukščiau kalbos 
ir ištartų žodžių, praėjusio vakaro 
koncertas šitai mums parodė nuos
tabiu ir jaudinančiu būdu. Beveik 
visas dainavimas buvo jaudinantis, 
net jeigu ir nesupratome dainos žo
džių. Man Malda (skirta tiems, kurie 
žuvo už Lietuvos nepriklausomybę) 
pasirodė įtaigi ir liūdna, tarsi žuvu
siųjų vyrų motinos būtų stovėjusios 
šalia mūsų, jų neiškalbamas ir nepa
guodžiamas skausmas sukūrė tokią 
nuotaiką. Seniai seniai, toli toli bu
vau jaunas ir nerūpestingas Vietna
mo kareivis, praėjus daugybei metų 
aš vis dar galvoju apie jaunų vyrų 
motinas, motinas abejose pusėse" 
(John Tidyman, rašytojas). 

* * * 

Pasibaigus muzikai, šokių gru-

Tegui gražiausios metų šventės mums visiems būna tikrai lietuviškos, 

A <\ Lietuvių Fondo vardu linkime, kad šių dienų 
ramybė, šiluma ir pagarba vienas kitam butų 
Jūsų šeimose per ateinančius metus. 

Lietuvių fondo narystė - tai puikiausia 
šventinė dovana, įtraukianti vaikus ir 
anGkus \ mūsų plačiąją lietuvišką šeimą. 

LITHUANIAN FOUNDATION, I N C , 
14911 1271* Street • temont, IL 60439 • 630-757-1616 

admin@iithfund.orq • www.lithuanianfoundation.org 
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PasaKuy SaJututs 
Lietuvių Kompozitorių Dainos 

: » Wį 

Operų Arijos 

Užsakymai paštu: 1CD - $20.00, 2 CDs - $30.00. Čekiai rašomi Aldona Stempuzis, 4249 Lambert Rd. 
Cleveland OH 44121. Užsakymai internete: www.aldonadiva com 

Choro „Exultate" 25-mečio kon
certo, įvykusio 2007 m. lapkričio 17 
d. Dievo Motinos parapijos šven
tovėje, bendras vaizdas. 

Rimvydo Čepulio nuotr. 

v 

pės „Švyturys" nariai apdovanojo 
visus dainininkus gėlėmis, o klausy
tojai juos išlydėjo gausiais plojimais. 
Skambant galingam vargonų ir tri
mitų maršui, džiaugsmu, šypsena ir 
gėlėmis pasipuošę dainininkai išžy
giavo į sekančius 25-ius metus! 

Bet prieš pradedant naują 26-
tųjų metų puslapį, visi buvome pa
kviesti į parapijos kavinę saldumy
nams ir šampanui. Gražiausiai iš
puošta salė, valgiais lūžtantys stalai, 
stebino visus parapijiečius ir svečius, 
nes visiems buvo aišku, kad „Exul-
tate" ne tik puikūs dainininkai, bet ir 
Įvairių gabumų ir talentų žmonės. 

Parapijos klebonas kun. Gedimi
nas Kijauskas, sukalbėjęs maldą ir 
palaiminęs visus susirinkusius, nuo
širdžiausiai pasveikino Ritą Kliorie-
nę, Įteikdamas jai krištolinę žvaigž
dę, ant kurios padėklo buvo užrašyta: 
Ritai Kliorienei už 25 metų skrydį j 
žvaigždes. Dievo Motinos parapija, 
2007. XI. 17. 

(Straipsnyje panaudoti posmai iš 
autorės eilėraščio „Ilgiausių metų -
'Exultate'") 

i 

mailto:admin@iithfund.orq
http://www.lithuanianfoundation.org
http://www.aldonadiva
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Lakios jaunos 
(nelabai gal ir jaunos) 

mintys 
AUDRA LINTAKIENE 

Ruduo. Dievo sukartame plane 
medžiai meta lapus, kad neišpustytų 
šiaurūs žiemos vėjai gyvybinio van
dens. O lapų, kiek lapų! Visgi, reikia 
juos sutvarkyti, supūsti , sugriebti kas 
kaip tik gali. 

Išėjus laukan su pūstuvu, „Vėjo 
vingio" skautų stovyklos daina man 
skamba mintyse. Lakios jaunos min
tys, lenkias vėjo vingiui... Kas mintis 
atspės? Vėjas jas nugalės! Kada buvo 
ta stovykla? Turėčiau pasižiūrėti į 
skautišką kepurytę, ant kurios su
siūti stovykliniai ženkliukai. Taip ir 
lekia mano mintys dirbant man vė
juotą rudens dieną. 

Nutariau, kad esu keistas sutvė
rimas. Mintys lekia nuo vienos temos 
prie kitos. Daug kas, kurie mane pa
žįsta, žino, kad paskambinus retai 
pasisveikinsiu... sakysiu iš kar to: 
„Mano kilo tokia mintis". . . O tos 
mintys kyla, kai užsiimu kokiu nors 
darbu. Tai vairuojant..., matyt, ir 
lapus begrėbiant. 

Nemėgstu darbo prie namų. Ne
mėgstu žolės pjauti, nemėgstu ravė
ti. Vieną kitą gėlę pasodinu džiaugs
mingai..., bet porą pasodinus, dar 
kalnas gėlių laukia... jau ir nusibosta. 
Tačiau lapus grėbti ir tvarkyti mėgs
tu! Išeinu laukan, grožiuosi lapų 
spalvos Įvairumu, jaučiu, kaip t raška 
jie po kojom, hipnotiškai žiūriu, kaip 
vėjas varto lapelius. Tai darbas su 
tikslu! Tai darbas, nuo kurio iš karto 
matai rezultatą — švarą, pasiekimą, 
gamtos nugalėjimą! Išskyrus šian
dieną... 

Kiemas aptvertas, reikia visus 
lapus ne tik supūsti, bet ir sukrauti 
ant brezento ir išvilkti į gatvę. O 
vėjas pučia j kiemo gilumą, ne į gatvę! 
Keičiu darbo planą. Jokios proble
mos. Galva dar sprendžia šią prob
lemą... mintys nelakioja. Šį Ma
hometo kalną nugalėjusi, jaučiu, kad 
slystu į svajojimo slėnį, ir darbas 
pasidaro automatiškas. 

Ar nesiliausiu kažkada skautau-
ti? Skautė gamtos draugė. Įstatas. 
Hmmm. Stebėdama gamtą, išspren-

' ^ :••• „ - V * r ~ •£'* l*-

A n d r i a u s Tamul io nU O t r 

džiau lapų pūtimo problemą. Valio! 
Pasižiūriu į priekinį kiemą, vėjas 
pučia lapus pas kaimynus! Iškėlusi 
pergalės kumštį aukštyn suvaliavau! 
(Turiu ir aš piktybinių minčių). Vos 
vietoj nepašokau džiaugsmo šokio... 
Iki kol nepasikeitė vėjo kryptis ir 
viską man atgal supūtė. Nelauk 
nieko iš kito, bet viską daryk, ką pats 
gali... Skaučių įsakymas. Reiškia, 
nelauk vėjo pagalbos. Kvaila! Vis tiek 
kaimyno lapus nupūti. Ko džiaugies? 
Juokas ėmė ir kieme stovėdama kva
tojau. Dar nepavargus! 

Pernešdama pūteklį priekin, nu
silaužiau nagą. Vėjas plaukus pusto, 
stoviu susivėlusi, kudlota, pasišiau
šusi. Skautė mandagi ir kukli, dantis 
sukandusi kartoju. Nagas išaugs, 
plaukus susišukuosiu. Skautė kukli, 
skautė kukli... 

Lapus skubu sutvarkyti, nes 
nujaučiu, kad netrukus pravažiuos 
sunkvežimiai ir juos surinks, o tie 
didieji popieriniai maišai brangūs! 
Skautė taupi. 

Ar nenustos tas vėjas?! Man ardo 
v 

tvarką... Žolė vėl apnešta lapais. 
Palūkėjusi, kol nutils vėjas, vėl iš 
naujo. Mąstau, kad čia gyvenimo 
pamoka tiek man, tiek vaikams, su 
kuriais dirbu skautuose ir „Spin
dulyje". Pamoka mano dukrai — 
nelakiok, kur vėjas tave pučia! Turėk 
nugarkaulį ir atsistok prieš draugų 
„vėją". Pradėjus gimnaziją bus daug 
visokiausių pagundų. Turėk nugar
kaulį ir stovėk tvirtai prieš vėją! Auk 
į viršų kaip galingas ąžuolas, bet 
nesilenk žemyn, kaip verkšlenantis 
gluosnis (skaučių įsakymas). Tebū
nie tavo valia, kaip styga tampriai 
į tempta (skaučių įsakymas). Tai 
kiekvienos mamos desperatiškas no
ras, kad vaikas užaugtų turintis tvir
tą valią atsispirti nuo pasaulio blogy
bių. 

Naujas kadras... Vėl stovyklon ir 
prie išmoktų gyvenimo pamokų joje. 
Kas jas mokė? Nagi, vyresnės va
dovės, kurios aukojo laiką ir pastan
gas mus mokydamos, guosdamos ir 
bardamos. Perstatyti vartus? Ar neži
nai, kiek valandų užtruko juos iš viso 
pastatyti? Medžio žievė slidi, nelaiko 
mazgo, o tu nori, kad VĖL per staty
tumėme juos? Prieš didįjį savaitgalį!? 
Ką daryk, daryk gerai (ir apgalvotai). 
Skautų motto/šūkis/galvosena. Atsi
meni Ritą P? Pamoka buvo brangi ir 
mane labai supykino, bet štai dabar 
tos pamokos dar ir dabar neužmirš
tu! Ačiū! 

Oooooo! Važiuoja sunkvežimis 
lapų rinkti! Valio! Suspėjau! 

Beep! Keičiame skaidrę! Su 
mama kalbėta apie skautų pareigas ir 
laipsnius. Pavadinimai tie patys, bet 
reikšmė kita. Skiltininkas turi pa
reigas, bet tuo pačiu gali turėti skil-
tininko pažangumo laipsnį. O kaip 
pristatyti šią temą skautėms, kad 
suprastų? 

Oho, šiandienos laikraštis pūpso 
po lapais... Matyt, su verčiau ant jo 
krūvas. Staiga žiūriu, kad daugu
ma lapų supūsti! Išjungiu pūstuvą, 
pradedu vynioti elektros laidą ir 
tik nusisukus — didžiausias vė
jas! Žiūriu, kaip nuo gatvės neša 
lapus į rytus... Tiesiai į mano kie
mą. Kartais reikia žinoti, kada pasi
duoti vėjui. 

Dainavos 
Ansamblio 
Vyrų 
Vienetas 

Naujas įrašas 

Čikagoje 
Lietuvėlė 
Dovarvėiė 
Draugas 

Detroite 
Dievo Apv. para. 

Ktevelande 
Dievo Motinos par. 

Toronte 
Prisikėlimo švent. 
Liet Kankinių švent. I 

.• ' 

Puiki dovana! 
kompaktus irgi galima pirkti per www.dainava.us 

Planuokite savo vasaros 
atostogas Kalifornijoje 

XIII LIETUVIU, TAUTINIU, 

Š O K I U 
ŠVENTĖ 

LOS ANGELES 
LIEPOS 6,1008 

J 

Virš 900 šokėju jau užsiregistravę 
WWW.SOKIUSVENTE.COM 

I 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro 
„GINTARĖLIAI", 

^vadovaujamo muz. Deimantės Crigutienės 

Kompaktinė plokštelė (CD) 

,,%aCėcCinės 
giesmės'' 

Tai puiki kalėdinė dovana 
savo artimiesiems ir 

bičiuliams 

£į * Ją galima įsigyti: 
„Drauge", krautuvėlėje 
„Lietuvėlė" Čikagoje arba 

P*tel. 905-848-9628, Toronto. 

http://www.dainava.us
http://WWW.SOKIUSVENTE.COM
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
RIMAS 
STANKUS 

H O N I C - BELL 

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

Audrius Mikulis 
l s t Čhoice Real Propertys 

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

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas j . — &T* 
* Pardavimas JiiĖf&tM' 
* Surandame * ^ 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

optimaliausią finansavimą 

I N D E P e M D E N T RE ALTO RS 
OF ILLINOIS I N C . X 
Peter 
708-214-5284 

Reda BleRys 

A p t a r n a u j a m e Čikagą i r j o s a p y l i n k e s 
d a u g i a u ka ip 2 5 m e t u s 

V IDA M. t2f 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consu l tant 

Neki lnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

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

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas bu tas Oak L a w n 
(106 ir Kilpatrick g-vės). 

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

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

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

(jrAuy, a Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900" 

Gre i ta i , kokyb iška i , p r i e i n a m a 
ka ina a t l i ekame e lek t ros , , ,p lum 

b i n g " , medž io da rbus . Tvoros , 
g r o t o s , dažymas, v i r t u v i ų , „base-
m e n t " į reng imas, c e m e n t o l ie j i 

mas , s togų ta isymas. Kokybė 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

Spa Cons tan t i ne grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėt i leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-235-5944, 
tel. 708 805 2696 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago, !L 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

fRFE 
ESTIMATt 

7 d ieno* 
p«r savaite 

7 7 3 - 7 7 8 4 0 0 7 
773-531 1833 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
ANGELŲ StAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

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

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

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

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės i r proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibutikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuva 

1120 State SU Lemont, IL 
Tel . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 8 8 8 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflowers.com teleflora 
www.alwayswithflowers.net prn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

± 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 V\ est 95th St , 

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

STATE FARM I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

l 
I 
I 
I 
I 
l 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

7wvv.autotradeusa.com 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 VV. Archer Ave., Chkago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

—^22?— 
KLM 

dulBris com 
- . ' ^ ' ; - 'r I, ' - . ̂  r j "- r. r ' r 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPĄ 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://7wvv.autotradeusa.com
http://www.racinebakery.com


DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 8 d., šeštadienis 1 3 

)AV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

R. ARDYTĖ-JUŠKIENĖ: 
MŪSŲ ATEITIS REMIASI 

MŪSŲ JAUNIMU 
Studentų žiemos stovykla persikėlė 

i Pennsylvania 
SIGITA ŠIMKUVIENE 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkė 

Jau ketvirti metai iš eilės mūsų 
aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė 
Rasa Ardytė-Juškienė ruošia studen
tų vasaros ir žiemos stovyklas. No
rėdama parašyti keletą žodžių apie 
pačią Rasą, neradau jokios informaci
jos, ji tikrai labai kuklus ir geras žmo
gus, užaugusi Juozo ir Redos Ardžių 
šeimoje — garbių bendruomenininkų 
pirmagimė, puikiai sekanti savo tė
velių pavyzdžiu. Rasa su sesėmis Re
da ir Indre visada dalyvavo skautų, 
ateitininkų, Neringos stovyklose. 

Savo bendruomenininkės kelią 
Rasa Ardytė-Juškienė pradėjo dar 
labai jauna, prieš 25-erius metus, ką 
tik gimus sūnui Kovui. Pirmaisiais 
metais ji buvo išrinkta į Elizabeth, 
NJ Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdybą, vėliau tapo NJ apygar
dos pirmininke (tais laikais ir tokia 
dar buvo), redagavo „Bridges", jau 
keletą kartų dalyvauja LB veikloje 
kaip Tarybos narė. Vienoje iš Tarybos 
sesijų ir susipažinom ir greitai su
radom bendrą kalbą. 

Rasa dirba mokykloje ir yra 
direktoriaus pavaduotoja 5-8 klasių 
vaikams ir mokytojams. Ji su šeima 
pagal galimybes dalyvauja Filadel
fijos LB apylinkės veikloje. Rasa vie
na iš tų bendruomenininkų, kuriems 
rūpi bendruomenės ateitis. Ji aukoja 
savo atostogų laiką ir rengia studen
tų stovyklas. Dviejose stovyklose man 
teko dalyvauti ir bendrauti su jau
nimu, diskutuoti apie LB, jos istoriją 
ir naudą visiems lietuviams. Nega
lėjau atsistebėti jaunų žmonių gražia 
lietuviška kalba, Lietuvos istorijos, 
lietuvių liaudies papročių žinojimu. 
Tikrai šeimos, lietuviškos šeštadie
ninės mokyklėlės ir vasaros stovyklos 

atliko didžiulį darbą dirbant su vai
kais, mokiniais ir studentais. Dabar, 
kaip sako Rasa, yra puikus metas to
liau tęsti darbą — dirbti su studen
tais, kad jiems išliktų poreikis būti 
bendruomeniškiems ir dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Tad pakalbinau 
Rasą apie šiais metais rengiamą stu
dentų stovyklą. 

Rasa Ardytė-Juškienė: JAV 
Lietuvių Bendruomenės Studentų 
žiemos stovykla įvyks Mt. Gilead 
Camp and Conference Center East 
Stroudsburg, Pennsylvania, netoli 
Poconos kalnų, nuo gruodžio 27 iki 
sausio 2 dienos. 

Juozas ir Rasa Juškos. 

pakankamai turi patirties stovyklau
jant ir žino, kas jiems patiktų ir kaip 
susiorganizuoti. 

Mūsų jaunimas nebijo bendraut i 
su savo tėvelių amžiaus žmonėmis, 
nori ne tik pasimokyti iš jų, bet ir 
puoselėti mūsų lietuvių tradicijas, 
ugdyti bendradarbiavimo pareigą. O 
ta pareiga yra smagi ir tuo pačiu 
svarbi, nes taip jaunimas išmoks, 
kaip atlikti visuomeniškus darbus, 
kurie toliau padės Bendruomenei 
išlikti ir dirbti visai Amerikos lietu
vių gerovei. 

mmmmHmšmmti 

A. a. Kovas su Gintu Stirbiu Londone. 

Gintas Stirbys, Aistis Juška ir aš 
esame stovyklos administratoriai. 
Mes kartu nutariame, kokia progra
ma, kokios išvykos bus ir net ką val
gysime. Praeityje už viską buvau at
sakinga aš, bet laikas pradėti mokyti 
tam tikrų darbų ir jaunimą, kuris 

Dalis stovyklautojų. 

Būdama mokytoja, supran tu , 
kad siekiant prijaukinti prie organi
zacijos žmones, reikia ne t ik juos 
įtraukti, bet ir paruošti, kad naujai 
prisijungusieji galėtų jaustis, jog jie 
yra svarbūs organizacijos ateičiai. 
Toks klausimas nekyla mūsų Bend
ruomenei — mūsų ateitis remiasi 
mūsų jaunimu. Šioje stovykloje patys 
studentai tą suvokia. Tad kiekviena 
programa, kiekvienas užs iėmimas 
yra 100 procentų lankomas su tokiu 
entuziazmu, kad mums, vyresniems, 
yra nuostabu. Dėl to ir neapleidžiu, 
dėl to ir toliau dirbu. 

Mes pradėjome šią stovyklą su 
mintimi, kad ji padės jaunimui, stu
dentams susiburti ir priprasti prie 
bendravimo. Yra labai lengva vi
siems, ir ypač jaunimui, ramiai sėdėti 
savo šiltuose namuose, žiūrėti tele
viziją, kai yra atostogos — atostogau
ti tarp semestrų. Tad šios stovyklos 
tikslas — sukviesti, suburt i , nors ir 
trumpam, jaunimą, kuriam rūpi lie
tuvių kultūra, istorija, tradicijos, li
teratūra, kartu padainuoti ir pašokti, 
vienam kitą palaikyti, kai dienos 
tamsios. Jie yra vienas kitam, kaip 
amerikiečiai vadina, „support 
group", kuri toliau ves juos prie ben-

R. Kiaulevičiaus nuotr. 

druomeniško darbo. 
Vienas iš jaunuolių, kuris prašė, 

kad ši stovykla būtų įkurta, buvo 
mano vyriausias sūnus Kovas. Jo 
entuziazmas ir pražadas, kad jis ir jo 
draugai manęs klausys, mane pa
skatino ta i pradėti. Ir jau nuo tos pir
mos stovyklos (Neringos stovykla
vietėje Vermonte) prieš ketverius 
metus dirbu išsijuosusi. Deja, Kovas 
šį rudenį staiga mirė nuo smegenų 
aneurizmos, jam London School of 
Economics and Political Science 
baigiant savo magistro laipsnio tezę 
apie part izanų kovas ir britų įnašą. 
J is buvo pasiryžęs pradėti savo gy
venimą Londone ir vėliau persikelti į 
Lietuvą. Bet jo svajonės ir mūsų my
limo sūnaus žvakė užgeso. 

Jo brolis Aistis ir visi stovyklau
tojai nusprendė, kad jie žengs pirmyn 
ir žiemos stovykla vėl įvyks. Žinau ir 
giliai jaučiu, kad Kovas to norėtų. Jo 
šypsena, juokas, išmintis ir gili meilė 
viskam, kas yra lietuviška, mus visus 
— šeimą ir draugus — labai paveikė. 
Negalėčiau kitaip sugalvoti, kaip jį 
pagerbti. 

Todėl ir nutariau, draugės Jū
ratės Stirbienės paskatinta, įkurti 
„Kovo Jaunimo Fondą". Sis Fondas 
remtų gimnazijos ir studentų specia
lius projektus ir renginius, skatintų 
jaunimą nepamiršti, kad tik jie patys 
gali savo ateitį, savo lietuviškumą, 
užtikrinti , o ne kas nors kitas. Jie 
tu r i s tengt is sugalvoti naujus ir 
prot ingus būdus, kaip išsilaikyti, 
bendrauti ir dirbti bendruomenėse su 
pasididžiavimu. Mano sūnaus dvasia 
buvo lietuviška ir ji toliau gyvuos ne 
tik per šį Fondą, bet ir per tuos dar
bus, kuriuos jo draugai ir bendrai 
lietuviškas jaunimas čia Amerikoje 
atliks ateityje. 

Reikia džiaugtis ir palinkėti Ra
sai ir jos padėjėjams sėkmės ruošiant 
šią s tudentų stovyklą ir būsimus 
Lietuvių Bendruomenės veikėjus. 

Jau baigiant rašyti šį straipsni 
paskambino Rasa ir pranešė, kad 
Kovui Juškai yra suteiktas magistro 
laipsnis London School Economic 
and Political Science. Jo magistro 
darbo tema buvo „Lietuvių partizanų 
ryšys su britais". Norinčius paaukoti 
„Kovo Jaunimo Fondui", čekius 
siųskite adresu: 1212 Mohegan Road, 
Manasąuan, NJ 08736 (aukos nura
šomos nuo mokesčių). 

Dėl daugiau informacijos kreip
kitės į Rasą Ardytę-Juškienę 

rasaj@verizon.net. 
Dėl informacijos apie stovyklą 

rašykite stovyklos administratoriui 
Gintarui Stirbiui 

gintstir@comcast.net 

mailto:rasaj@verizon.net
mailto:gintstir@comcast.net
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Audronė Varkalienė Valdemaras Eitutis Danguose Gamūnaite Dalia Jarmolavičiūtė 

DAILĖS MOKYTOJŲ IŠ LIETUVOS DARBŲ PARODA 
Belaukiant iš Lietuvos atvyks

tančios savo kurso draugės 
Dalios Jarmolavičiūtės meno 

mylėtojams gerai pažįstama daili
ninkė Aušrinė Kerr sumanė suorga
nizuoti savo kurso draugų darbų pa
rodą ir kreipėsi \ Čiurlionio galeriją 
Jaunimo centre. Rezultatas ~ gruo
džio 14 d., penktadienį, 7 vai. v. įvyks 
keturių dailininkų, baigusių Šiaulių 
universiteto Dailės fakultetą ir dir
bančių Lietuvoje mokytojais, darbų 
paroda. 

„Kažkada buvome mokiniai, o 
dabar esame mokytojai. 1985 m. bai
gėme Šiaulių universitą, Dailės fa
kultetą ir nuo tada dėstome dailę Pa
nevėžyje ir Telšiuose. Kūryba mums 
- laisvalaikio užsiėmimas, bet žiūrim 
į ją rimtai", teigia dabartiniai dailės 
mokytojai iš Lietuvos: Audronė Var
kalienė (dirba Panevėžio vaikų dailės 
mokykloje direktoriaus pavaduotoja, 
dėsto skulptūrą); Danguolė Gailiū-
naitė (dirba Panevėžio vaikų dailės 
mokykloje tapybos ir dailės istorijos 
mokytoja); Valdemaras Eitutis (sėk
mingai vadovauja Telšių vaikų dailės 
mokyklos kolektyvui bei dėsto tapy
bą) ir Dalia Jarmolavičiūtė (dirba 
Panevėžio Všf „Dailusis ornamen
tas" dailės mokytoja). 

Salia savo pagrindinių darbų 
laisvalaikiu šie jauni žmonės užsiima 
kūryba. 

Audronė Varkalienė (veltinis): 
„Moterys visada mėgsta puoštis. Ta
čiau ne visos nori puoštis masinės ga
mybos papuošalais. Taip pirmiausiai 
atsirado dekoratyvinės kaproninės 
gėlės, po to išpopuliarėjo veltinio vėli
mas. Tai labai įdomi ir patogi prie
monė kūrybai. Nereikia specialių pa

talpų darbui, medžiagos natūralios, 
bet kada gali nutraukti darbą ir vėl jį 
tęsti. Vėlimas - kaip žaidimas, nieka
da tiksliai nežinai, koks bus galutinis 
rezultatas. Geriausi darbai atsiranda 
eksperimentuojant. Esu linksmo bū
do, todėl manau, kad mano darbeliai 
turi džiuginti žmones." 

Danguolė Gailiūnaitė (tapy-
-ba): „Mano kūrybos įkvėpimo šaltinis 
- gamta ir supanti aplinka. Gėlės žie
das, puokštė, medžio ar krūmo šaka, 
įdomus gamtovaizdis ilgam išlieka at
minty ir visa tai norisi perkelti ant 
popieriaus lapo ar drobės. Žinoma, ne 
visada tai pavyksta. Visa, kas yra 
gamtoje, - tobula. Todėl toks grožis ir 
nepriekaištingumas baugina. Dėl to 
ir tapau vystančias, keičiančias savo 
spalvas gėles. Jose daugiau tiesos, 
nes viskas, kas ateina, keičiasi, sens
ta, praeina, miršta. Mano mėgiama 

Audronė Varkalienė. Gėlės. Akse
suarai. Veltinis. 

Danguolė Gailiūnaitė. „Puokštė". 
Popierius, guašas, aliejinė pastelė. 

tapybos priemonė - akvarelė. Pritrū
kusi išraiškos priemonių, pasitelkiu 
guašą, akrilą, aliejinę pastelę. Man 
įdomu komponuoti. Patinka asimet
riška kompozicija, įstriža komponavi
mo kryptis. Dažnai palieku baltą vie
tą popieriuje ir dažniausiai pridedu 
tekstinį paaiškinimą. Tai tarsi papil
do, užbaigia kompoziciją." 

Valdemaras Eitutis (tapyba): 
„Mano kūrinių pavadinimai viską ir 
papasakoja: 'Mechanizmai', 'Medžio 
konstrukcija', 'Kompozicijos iš senos 
technikos detalių' ir pan. Daug dirbu 
su įvairiais įrankiais, juos žinau, 
kolekcionuoju jau nenaudojamus. Jie 
- tarsi praėjusio laikmečio liudi
ninkai, kurie ir diktuoja man temas, 
juos piešiant. Nesistengiu jų tiksliai 
perteikti, jie yra lyg užuomina, pėd-

Valdemaras Eitutis „Mechaniz
mas". Mišri technika. 

sakas mano piešiniuose. Spalvas 
mėgstu tarsi laiko nublukintas, pris
lopintas - žemės spalvas. 

Technika - mišri: ant kontūrinio 
piešinio paralonu uždedu akvareli-
nius ir guašo dažus. Po to teptuku 
nuimu (praplaunu) reikalingus plo
tus ir pabaigoje, jei reikia, vėl užtam-
ponuoju spalvą." 

Dalia Jarmolavičiūtė (batika): 
„Visada žavi netikėtumo efektas, o 
batika tam tinka - iki galo negali pa
sakyt, kas gausis. 

Kai vasaros naktį įsižiūri į 
žvaigždėtą dangų, visada lieki prit
renktas nuo žvaigždžių kiekio bei ty
los. Tada suvoki savo menkumą, Vi
satos didybę. Tai nulėmė mano temas 
pastarojo laiko darbams. Bandau per
teikti įspūdį, sukeltą žvaigždėto dan

gaus. Jį transformuoju ir supapras
tinu. 

Kita tema - augalai. Augalai gy
vavo kelis milijonus metų prieš žmo
nijos atsiradimą, jie gyvuos ir po žmo
nijos išnykimo dar daug metų. Auga
lus piešti visada įdomu, tai ir darau, 
nors gamtos nekopijuoju. 

Batikos darbams naudoju med
vilnę, anilino dažus ir karštą vaško 
bei parafino mišinį." 

Tad tokie jauni dailės mokytojai 
iš Lietuvos. Kviečiame visus meno 
mylėtojus gruodžio 14 d„ penktadie
nį, 7 vai. v. atvykti į Čiurlionio gale
riją pasižiūrėti jų darbų. Parodos 
atidaryme dalyvaus viena iš dalyvių -
Dalia Jarmolavičiūtė. 

Primename, kad tą pačią dieną 
veiks vieno vakaro mugė, kurioje dai
lininkai pardavinės savo sukurtus 
darbus. Galėsite nusipirkti rankų 
darbo dovanų artėjančioms Kalė
doms. 

Čiurlionio galerijos inf. 

Dalia Jarmolavičiūtė. „Naivi gėlė". 
Batika ant medvilnės. 

tt DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

Gerbiami skaitytojai, 
artėja Kalėdos. Visi laukia dovanų. Nuostabu ta proga gauti 

dovanų gerą knygą, vaizdo kasetę ar kompaktinę plokštelę. „Draugo" 
knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nusipirkti knygynėly
je esantį leidinį. Jei Jūs iš anksto užsisakysite, pageidaujamą pirkini 
mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

Kad galėtumėte savo draugus, pažįstamus ir gimines pradžiuginti 
Šv. Kalėdų proga, užsisakykite leidinius iki s. m. gruodžio 15 d. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 VV. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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Utenos miestui - Pasaulio sidabras 
Lapkričio 22-26 dienomis keturi 

Utenos bendruomenės atstovai daly
vavo Londone vykusiame Jungtinių 
Tautų globojamo konkurso „The 
International Awards for Liveable 
Communities" finale ir iš jo į savo 
miestą parvežė sidabro apdovano
jimą. 

Dar pavasarį uteniškiai gavo kvie
timą dalyvauti minėtame konkurse. 
Užpildę visus reikiamus dokumentus 
išsiuntė, tačiau didelių vilčių, kad bus 
pastebėti ir Įvertinti, neturėjo, ka
dangi konkurso rengėjai kasmet gau
na apie 400 paraiškų, iš kurių atren
ka tik apie tris dešimtis geriausių. 

Sis konkursas - vienintelis pa
saulyje, kuriame gali dalyvauti vietos 
bendruomenės, besirūpinančios ap
linkos tvarkymu bei iniciatyvių gru
pių kūrimu. Jau vienuoliktąjį kartą 
vykusiame konkurse Į finalą Lietuvos 
atstovai pateko pirmąkar t . Šiais 
metais Utena buvo ir vienintelis 
miestas iš visų trijų Baltijos valsty
bių. Utena buvo paskirta į B grupę 
(miestai, kuriuose gyvena nuo 20,000 
iki 75,000 gyventojų). Pagal užpildy
tus dokumentus dalyvauti B grupės 
miestų finale buvo pakviesti 12 
miestų iš 8 šalių: Albanijos, Austra
lijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios 
Britanijos, JAV, Lietuvos, Rusijos. 
Utenai teko gana s t iprūs konku
rentai: daugelis miestų universite
tiniai arba kurortiniai, pvz., Newark-
on-Trent, įsikūręs netoli Londono, 
yra kultūros paveldo miestas, turin
tis beveik 600 saugomų objektų. Iš 
visų šios grupės miestų Utena buvo 
mažiausia. 

B grupėje esančius miestus verti
no 3 teisėjai - aplinkos ir landšafto 
specialistai iš Kanados, Belgijos bei 
Japonijos. Miestai kompleksiškai 
buvo vertinami pagal šešis kriterijus: 
kraštovaizdžio gerinimą, paveldo 
puoselėjimą, pažeidžiamų aplinkos 
sričių išsaugojimą, bendruomenės 
stiprumą, sveiką gyvenimo būdą ir 
ateities planavimą. Utenos delegacija 
pristatė atliekų tvarkymo sistemos 
reformą, kuriamus Dauniškio, Vy
žuonos parkus, renovuotą baseiną, 
pradėtą statyti sporto kompleksą, 

kul tūros paveldo objektus, nevy
riausybinių organizacijų veiklą ir kt. 

Konkurso organizatoriai teigė, 
jog jau pats pakvietimas į finalą 
reiškia laimėjimą ir akcentavo, kad 
pagrindinis tikslas - ne laimėti ap
dovanojimą, o pasimokyti gerosios 
praktikos iš kitų miestų ir įdiegti ją 
savo bendruomenėse. 

Uteniškiai susibičiuliavo su 
Islandijos sostinės Reikjaviko prie
miesčio Gardabaer atstovais. Daly
vavę vieni kitų prisistatymuose, pa
sikeitę suvenyrais bei informacija, 
atsisveikino su ketinimu ateityje 
užmegzti ryšius tarp bendruomenių, 
galbūt - pasikeisti moksleivių dele
gacijomis. 

Kaip ir kiekvieno miesto, Utenos 
delegacija pristatė trumpą filmą, 
prezentaciją, apibūdinančią visus 
vertinimo kriterijus, atsakinėjo i 
pateiktus teisėjų klausimus. Į klau
simą, koks didžiausias iššūkis, mūsų 
atstovai atsakė vienareikšmiškai -
emigracija. Bendruomenė sensta, 
norint palaikyti ekonomikos vysty
mąsi, reikia darbo jėgos, o jos iš 
trečiųjų šalių įsileisti nenorima. 
Viename iš pokalbių su Kinijos atsto
vais uteniškiai pasvarstė galimybę 
Aliuose įrengti modernią motokroso 
trasą, kurioje galėtų vykti Europos 
čempionatai. Kinai investicijai pri
tartų, tačiau su viena sąlyga - dar
buotojus jie atsiveža patys... Ute
niškiai sulaukė ir gana patrauklaus 
vokiečių pasiūlymo: jei absoliučiai 
visi, t. y. 100 proc, blokinio namo gy
ventojų pritartų savo gyvenamojo 
namo atnaujinimui, be tų lėšų, kurias 
skiria savivaldybė, vokiečiai duotų 
net iki 90 tūkstančių eurų, tačiau iki 
šiol tokio „šimtaprocentinio namo" 
dar neatsiradę... 

Utenos pristatymą konkurse 
gerai įvertino ne t ik komisija, skyrusi 
jai sidabro apdovanojimą, bet ir 
Lietuvos Respublikos ambasados 
Jungtinėje Karalystėje darbuotojai. 
Ambasadorius Vygaudas Ušackas 
pagerbė lietuvių delegaciją, dalyvau
damas apdovanojimų ceremonijoje. 

S ig i t a S a d a u n i k i e n ė 
pagal „Utenos apskrities žinias" 

Neringos savivaldybė apribojo rūkymq 
viešose vietose 

Nuo šiol norintys rūkyti Nerin
gos paplūdimiuose turės tenkintis 
ženklais nurodytomis rūkymo zo
nomis. Neringos savivaldybės taryba 
gruodžio 5 d. patvirtino vietas, ku
riose bus draudžiama rūkyti. 

Nerūkymo zonoms priskirtos 
vaikų žaidimo aikštelės, aikštė prieš 
savivaldybės administracijos pastatą, 
seniūnijų, savivaldybės įmonių ir 
įstaigų patalpos. Bus rekomenduoja
ma Neringos kavinių, barų ir resto
ranų savininkams vasaros sezono 

metu dalį lauko staliukų skirti ne
rūkantiems. 

Šiose ir kitose Tabako kontrolės 
įstatyme numatytose nerūkymo zo
nose bus iškabinti rūkyti drau
džiantys ženklai. Pažeidėjus baus 
policija ir savivaldybės adminis
tracijos direktoriaus įgalioti asmenys. 

Kaip pranešė savivaldybė, tokios 
prevencinės priemonės imtasi, sie
kiant kovoti su rūkymu ir kvaišalų 
vartojimu Neringoje. 

BNS 

Panevėžyje - J. Miltinio gatvė 
Panevėžio miesto savivaldybės 

taryba nusprendė naujoms suprojek
tuotoms miesto gatvėms suteikti 
Juozo Miltinio, Atžalyno, Viesulo 
pavadinimus. 

J. Miltinio gatvė bus pietrytinėje 
miesto dalyje, šalia senosios Velžio 
gyvenvietės. Atžalyno ir Viesulo 
gatvės - pietvakarinėje dalyje (šalia J. 
Tilvyčio ir Savitiškio gatvių). 

Kaip teigia Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos Kultūros ir 
meno komiteto pirmininkė Ingrida 
Mazaliauskienė, komiteto siekis -
naująsias rajono šalia Velžio gatves 
pavadinti ir kitų miesto garbės pi
liečių vardais. Panevėžys turi penkis 
miesto garbės piliečius: J. Miltinį, D. 
Banionį, V. Blėdį, K. Naruševičių, J. 
Juodelį. Be rna rd ina i . l t 

Kauno meras svarsto pertvarkyti 
Nemuno salq 

Kauno meras Andrius Kupčins
kas vėl viešai prakalbo apie tai, jog 
Nemuno saloje galėtų iškilti ne tik 
sporto rūmai. Praėjusios kadencijos 
miesto taryboje A. Kupčinskas gar
sėjo kaip žaliųjų plotų gynėjas ir ar
šiai kritikavo buvusį miesto vadovą, 
tačiau pats tapęs meru užsimojo pra
lenkti savo pirmtaką, rašo dienraštis 
„Kauno diena". 

Anot A. Kupčinsko, saloje galėtų 
iškilti atrakcionų parkas, parodų cen
tras ar kitas objektas. „Arenos pro
jektas juda į priekį, tačiau matau, kad 
jau dabar reikėtų apsispręsti dėl kitos 
teritorijos vizijos. 

Mūsų koalicijos programoje 
įrašyta, kad čia turėtų būti žaliasis 
parkas. Galima sakyti, kad toks jis 

yra ir dabar. Tačiau visi suprantame, 
kad reikia sutvarkyti salos aplinką", 
- „Kauno dienai" sakė jis. Pasak 
mero, kitų metų biudžete svarstoma 
numatyti 150 tūkst. Lt ir paskelbti 
idėjų konkursą. 

Jis sako, jog, nors architektūros 
ekspertai yra pateikę išvadas, kuriose 
numatoma žaliąją erdvę išsaugoti, 
neseniai šie specialistai patys užsi
minė, jog dabar „fantazuotų apie drą
sesnius sprendimus". „Nesu katego
riškai nusistatęs, kad Nemuno saloje 
turi iškilti statiniai. Tačiau negalime 
atmesti ir kito varianto. 

Tegul kauniečiai pasako, ką jie 
norėtų matyti. Svarbi ir architektų 
nuomonė", - kalbėjo laikinosios sos
tinės vadovas. LRT 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

GAIDAS - D A I M I D 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

j a u d a u g metų teikia p a g a r b ų pa t a rnav imą liūdesio valandoje. Jų 
•v 

laidojimo n a m a i y ra Čikagoje i r priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pas iekiami . 

Atliekame ir kūno sudeginimo (cremat ion) pa ta rnav imus . 
CERALD F. DAIMID — 

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. C A L I F O R N I A 
SUMMIT, 7300 W. A R C H E R AVE. 

C I C E R O 5940 W . 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. A R C H E R A V E . (& D E R B Y RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O A K P A R K AVE. 

A L L P H O N E S 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. R O B E R T S R D 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

http://Bernardinai.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* 

•Gruodžio 12 d., t r eč iad ien į , 12 
vai. p. p. Amerikos lietuvių Tautinės 
Sąjungos Čikagos skyrįus ruošia 
Kūčias Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Maloniai kvie
čiame visus narius ir norinčius daly
vauti. Apie dalyvavimą prašome pra
nešti tel. 708408-8352. 

IŠARTIIRTOLĮ-, 

•Aleksandros Kazickienės litu
anistinė mokykla kviečia į Kalėdinę 
šventę ir loteriją 2007 m. gruodžio 15 
d., šeštadienį, 7 vai. v. Programoje: Ka
lėdinis vaidinimas ir Kalėdų Senelio 
apsilankymas, loterija (viena suaugu

siems, kita vaikams) ir vaišės. Įėjimo 
mokestis - prašome paremti mokyklą -
pirkti loterijos bilietus - suaugusiems: 1 
bilietas - 10 dol., du - 15 dol., 5 bilietai 
- 30 dol. Vaikams: 1 bilietas - 5 dol., 3 
bilietai -10 dol., 8 bilietai - 20 dol. Vai
šės suneštinės (švediškas stalas): ga
mindami patiekalus, prašome laikytis 
Advento tradicijų. Aguonpieniu, kū-
čiukais ir spanguolių kisieliumi vaišina 
mokykla. Renginio vieta: Grace Epis-
copal bažnytiniame komplekse, 573 
Roanoke Ave., Riverhead NY 11901. 
Papildoma informacija: tiklalapyje: 
http://akazickasls.org, telefonu: 631-
204-1329, arba ei. paštu: 

neilabaumiliene@hotmail.com 

' Sekmadienį, gruodžio 16 d., 
12:30 v. p.p. PLC ruošia KŪČIŲ 

šventę. Vietas užsisakyti pas Vandq 
Gvildienę tel. 630-271-9136. 

PLC kviečia kartu sutikti 
Naujus Metus, gruodžio 31 d. 8 val.v. 

didžiojoje salėje. Vietas užsisakyti 
raštinėje tel. 630-257-8787. 

Pranešame, kad Atlanta, GA sėkmingai praėjusioje spaudos mugėje 
vieno mėnesio „Draugo" prenumeratas laimėjo: Virginija Si le ikai tė-Tho-
resen, Sarūnė S tankev ič ienė , Ligita Bružikienė, D o m a s Asana-
vičius, Jus t inas Bar tkev ič ius . 

Sveikiname naujuosius mūsų laikraščio skaitytojus. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Įonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, BL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

DOVXNX 
Papuoškite savo šventes 

GINTARINIAI 
KALĖDINIAI PAPUOŠALAI 
Turime ir kitų gintarinių 

bei lininių dovanų. 

www.dovanagiffcs. com 
610-892-1968 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė moterų 
krūties vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvoje. Aukojo: $100 - Rom Le-
parskas, MI; Sofia Mickevičius, IN. 
$50 - Rimas ir Zinaida Kalvaitis, 
NH; Sigutė Mikrut, IL; Joseph Amb
razaitis, MI; Augustas ir Emilija Pret-
kelis, IL; Jonas ir Gloria Sadunas, 
CA. $15 - George A. Likander, IL; 
Edward ir Regina Bacanskas, FL; 
Algirdas ir Dalia Zikas, MA. $10 -
Mary Charlotte Abelkis, IL. Lithu
anian Mercy Lift, P O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Vita ir V J. Matusaitis, NJ už $50 
auką. Šią auką paskyrė perinatalinės 
naujagimių priežiūros programai 
Lietuvoje. Lithuanian Mercy Lift, 
F O. Box 88, Palos Heights, IL 

60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja už aukas, kurias paskyrė cukriniu 
diabetu sergantiems vaikams Lietu
voje. Aukojo: $2,000 - Knights of 
Lithuania Foundation, Inc. $1,000 -
Lietuvos Dukterų draugijos skyrius, 
Melrose Park, IL., $31 - Dalia R. 
Šaulys, IL. $25 - David ir Justine 
Ross, MA. Lithuanian Mercy Lift, 
P. O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A.a. Liudo Ramanausko at
minima pagerbdama, jo žmona Albi
na Ramanauskienė paaukojo $200 
padėti LML įgyvendinti įvairiems 
medicininiams projektams bei ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. Nuo-

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 
Te l . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

ŠVENČIŲ VARPAMS SKAMBANT 
Skamba švenčių varpai ir skam

ba Draugo fondo „didysis varpas" -
su šimtine jungtis į „Draugo" šimt
metį. 

Mieli dienraščio „Draugas" pre
numeratoriai! S. m. rudenį visiems 
prenumeratoriams buvo pasiųsti va
jaus laiškai su prašymu prisidėti prie 
„Draugo" šimtmečio jubiliejaus. Vi
sų šimtininkų - aukotojų pavardės ir 
jų aukos yra skelbiamos „Draugo" 
šeštadienio puslapiuose. Dalis skaity
tojų atsiliepė į „varpo" skambutį, 
ypač ilgamečiai, nuolatiniai DF gar
bės rėmėjai. Iš kitų skaitytojų iki šiol 
Draugo fondas nesulaukė nei mažos, 
simbolinės aukos, tuo neparodant so
lidarumo šimtmečio dienraščio išlai
kymui. 

Didelė padėka priklauso visiems, 

atsiliepusiems į „didžiojo varpo" 
skambinimą. „Draugo" šimtmečio 
sulauksime laimingai, jeigu mes visi 
dienraščio prenumeratoriai atsiųsi
me savo, kad ir kuklų Įnašą Draugo 
fondui. 

Draugo fondo kapitalas auga lė
tai. JAV ir pasaulio ekonomikai silp
nėjant, neužtenka palūkanų paremti 
dienraščio būtiniems reikalams, kaip 
pvz., sumokėti honorarus. Auka 
Draugo fondui - parama „Draugui". 

Visus esančius ir dar nesančius 
DF narius, nuoširdžiai kviečiame 
jungtis į „Draugo" šimtmečio jubilie
jų. Te kalėdiniai varpai pažadina vi
sus. Prie visų dovanų, junkime dova
ną Draugo fondui. 

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 
Su 50 dolerių: Vladas Gilys, garbės n a r y s , iš 
Zenonas ir Milda Vieraičiai, iš viso 1,325 dol., Yorba Linda, CA 

viso 250 dol., Chicago, IL Eugenija Kolupailaitė, iš viso 925 
Srs of Immaculate Conception, iš dol., Chicago, IL 

viso 100 dol., Putnam, CT Visiems aukotojams Draugo fon-
Su 25 doleriais: das nuoširdžiai dėkoja. 

širdžiai užjaučiame žmoną ir dėko
jame už auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 708636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

lithuanianmercy lift@y ahoo. com 

• A. a. Rimanto Vaitėno at
minimą pagerbdami, Laima ir Algis 
Jurkūnai paaukojo $25 padėti kovoti 
prieš savižudybes Lietuvoje. Nuošir
džiai dėkojame aukotojams ir užjau
čiame jo seserį Ramintą Jacobs. 
Lithuanian Mercy Lift, R O. B o x 
88, Palos Heights , IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID # 3 6 -
3810893. 

lithuanianmercylift@ yahoo.com 

• Indrė Tijūnėlienė, Lietuvos 
vaikų globos būrelis „Saulutė" bei 
„Dieviško Kryžiaus" Lietuvos bena
mių paramos fondo vadovė išvyko į 
Lietuvą ir grįš sausio viduryje. Sku
baus reikalo atveju prašome kreiptis į 
„Saulutės" iždininkę Ramunę Rač
kauskienę, 10425 S. Kenton, Oak 
Lawn, IL 60453. tel. (708) 425-4266. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Ona ir Jonas Treškos $25, Irma 
Laisvėnaitė $25 a.a. Vladės Par-
gauskienės atm., Aušrelė Izokaitienė 
$50, Antanas ir Danutė Bobeliai 
$100 bei Lina Mickevičienė $50 a.a. 
Reginos Kudžmienės atm., Steponas 
Stonys $25 , Aldona ir Remigijus 
Gaškos $9,900 s tudentų paramai, 
Ramunė Račkauskienė $25, Rimas 
Domanskis $100, Danutė Brazdžio
nienė $245 tęsiant berniuko paramą, 
Balzekas Family Foundation (Stanley 
Balzekas, Jr.) $100, „Vytis" Tours 
$100, R. Hammond $100. Labai ačiū. 
„Saulutė" (Sun l ight O r p h a n 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont , 

IL 60439. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

• A. a. Nijolės Banienės atmi
nimą pagerbiant, jos vyras Rimas Ba
nys atsiuntė $4,335 „Saulutei", ku
riuos suaukojo: Z. V Brazis $30, V 
Alekna $25, A. R. Rašymas $35, E. 
Rėklaitis $20, R. I. Blinstrubas $100, 
C. V Murray $150, G. Mereckis $50, 
R. Padleckas $25, V I. Valaitis $40, 
K. E. Motušis $20, E. E. Lirgameris 
$50, A. D. Vitkus $25, G. Damijo
naitis $50, A. R. Ostis $50, A. A. 
Stropus $50, R. D. Povilaitis $50, E. 
Pakštas $25, C. Bakšys $25, K. L. 
Kizlauskas $20, J. D. Kirasick $20, 
V S. Žemaitis $50, A. Mikūnas $50, 
L. D. Šlenys $25, N. Balzaras $10, V 
R. Norkus $25, V C. Zipparro $100, 
A. Sutkus $50, R. L. Koepp $25, 
Anonimas $45, V Majauskas $20, R. 
J. Mozoliauskas $25, J. A. Vaičiulis 
$25, R G. Žumbakis $25, J. D. Kau
nas $50, A. D. Bartkus $50, K D. Je-
čius $30, E. Rackus $20, V Brazaitis 
$40, dr. A. V Paulius $75, L. I. Kir
kus $10, V R. Sinkus $25, R. A. Izo-
kaitis $20, M. R. Balčiauskas $50, R. 
G. Rimkus $50, A. J. Bakaitis $50, E. 
Juzėnas $30, E. M. Vasiliauskas $50, 
A. V Marchertas $50, A. R. Balchu-
nas $20, L. Alis $20, R. R. Stropus 
$20, A. Urba $40, P M. McGlasm 
$25, K. D. Kelpša $50, E. V. Paulius 
$20, V M. Raudys $50, A. I. Drau
gelis $100, E. A. Kaminskas $25, P 
B. Buchas $20, A. D. Norkaitis $50, 
A. L. Tirva $100, J. D. Liubinskas 
$50, V A. Vaitkus $50, R. Sell $20, P 
G. Naris $50, Lynne Presley $20, 
Erin $20, Anonimas $50, R Z. So
deika $50, V L. Juškus $25, R. Ba
nys $1,200, R. J. Myers kaimynai 
$120, A. D. Racka $50, Chasemoor 
Bible Study (M. L. Gabor) $65, V Fa-
bianovich $50, G. Busse $50. „Sau
lutė" dėkoja už aukas vargingai gyve
nantiems vaikams Lietuvoje ir reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. Nijolės 
Banienės šeimai ir artimiesiems. 

http://akazickasls.org
mailto:neilabaumiliene@hotmail.com
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com
http://www.dovanagiffcs
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://yahoo.com

