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Nuo Naujųjų metų — naujos 
kartos lietuviški pasai 

Dabartinis (k) ir naujasis pasas. 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 
Nuo kitų metų sausio 2-sios Lietu
voje bus pradėti išduoti naujo europi-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

nio pavyzdžio Lietuvos Respublikos 
piliečio pasai. 

Naujojo pavyzdžio pasų vidiniuo

se puslapiuose bus pateikta Lietuvos 
nacionalinė ir etninė informacija, 
taip pat šie pasai bus bendros Euro
pos Sąjungos šalių pasų spalvos — 
vyšninės. Dabartiniai pasai yra žali. 

Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos nare, lietuviški žali pasai buvo 
tapę paklausia preke nusikalsta
mame pasaulyje —juo prisidengiant 
į Vakarų Europą buvo gabenami ne
legalūs migrantai, o į viešnamius — 
prostitutės. Lietuvos teisėsaugos pa
reigūnai per vieną pusmetį 2005-
siais atliko mažiausiai keturias sėk
mingas operacijas ir uždarė nelega
lias spaustuves, kuriose buvo klasto
jami Lietuvos piliečio pasai ir kiti 
dokumentai. 

Žvalgybinė policijos informacija 
rodė, kad Ukrainos, Rusijos, Mol
dovos, Rumunijos ir kiti Europos Są
jungai nepriklausančių šalių pilie
čiai vienoje iš centrinės Europos 
šalių aprūpinami padirbtais lietuviš
kais pasais. 

Nuke l ta \ 6 psL 

Du ministrai kratosi kaltinimų 
Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 

Nepasitikėjimo iš Seimo narių sulau
kusi švietimo ir mokslo ministrė Ro
ma Zakaitienė bei aplinkos ministras 
Arūnas Kundrotas kratosi jiems reiš
kiamų kaltinimų ir teigia dirbantys 
kaip gali geriau. 

Abu koalicinės mažumos Vyriau
sybės nariai ketvirtadieni pateikė sa
vo atsakymus par lamentarams, 
bandydami paneigti kaltinimus, esą 
jie netinkamai vadovauja švietimo 

reikalus ir aplinkos apsaugą kuruo
jančioms ministerijoms. 

Interpeliaciją R. Zakaitienei su
organizavo opoziciniai liberaldemok-
ratai, parėmę streikuojančius dėl di
desnių atlyginimų mokytojus. 

A. Kundrotas nepasitenkinimą 
sukėlė pasiūlęs pabrangusios euro
pinės paramos naštą iš dalies už
krauti savivaldybėms. Opozicinių 
konservatorių, kurie ir inicijavo ne
pasitikėjimą aplinkos ministru, duo

menimis, A. Kundrotas 60 proc. išlai
dų padidėjimo siūlo dengti iš Vyriau
sybės lėšų ir 40 proc. — iš savivaldy
bės biudžeto ar skolinantis. Konser
vatorių nuomone, tai esą būtų perne
lyg sunki našta savivaldybių biudže
tams. 

Švietimo ir mokslo ministrė savo 
atsakymus Seimo nariams pagrindė 
pluoštu dokumentų. Atsakydama į 
klausimus dėl ilgo laikotarpio švieti
mo darbuotojų Nukelta \ 6 psl . 

• Sporto apžvalga. Fut
bolas. Tinklinis. Netekome 
A.Andrulio (p. 2) 
•Prezidento žodžiai — bal
sas tyruose? (p. 3) 
• Connecticut lietuvių 
sporto klubo 5 metų ju
biliejus (p. 4) 
•Paminėta Tilžės Akto 
sukaktis (p. 5) 
•Kalėdinio koncerto „Pa
tikėki stebuklu" aidai (p. 5) 
•Kaip kalbame (p. 8) 
•Kalėdų perlai (3) (p. 9) 
•Ar pavyks sujungti viso 
pasaulio lietuviukus (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Valdančioji mažuma nenori 
ankstesnių rinkimų 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 
Valdančiosios mažumos koalicijos 
partneriai nemato objektyvios būti
nybės rengti pirmalaikius rinkimus, 
nors teigia esantys pasirengę gali
mam rinkėjų sprendimui. 

Toki pareiškimą ketvirtadieni 
pasirašė socialdemokratų, liberalcen-
tristų bei Valstiečių liaudininkų ir pi
lietinės demokratijos frakcijos seniū
nai. 

Pasak jų, pirmalaikių rinkimų 
idėja yra populistinis opozicinių par
tijų bandymas kelti šalyje sumaištį. 
Valdantieji, be kita ko, kaltina opozi
ciją rinkimų agitacijos vedimu — esą 
taip siekiama pritraukti rinkėjus. 

,,Lietuvos žmonėms reikia ne po
litinės sumaišties, o politinės išmin
ties ir atsakomybės", — rašoma ben
drame frakcijų pareiškime. 

Socialdemokratų partijos valdy
ba antradienį savo frakcijai Seime 

Petras Auštrevičius. 

buvo pasiūliusi apsvarstyti galimybę 
paremti opozicinių partijų norą 
surengti pirmalaikius parlamento 
rinkimus, tačiau frakcija ketvirta
dieni nutarė neparemti tokio siūly
mo. Nukelta Į 6 psl. 
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Šeštadienį — priedas Kultūra. 

Nesiskundžia 
-~m • 

praeinančiais 
metais 

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) — 
Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai 
nesiskundžia besibaigiančiais metais 
ir tikisi, jog 2008-ieji jiems bus dar 
sėkmingesni. 

Kaip rodo savaitraščio „Veidas" 
užsakymu skambučių centro „Foni-
tel" atlikta didžiųjų šalies miestų 500 
gyventojų apklausa, sėkmingais besi
baigiančius metus laiko 30 proc. ap
klaustųjų. 

Daugiau kaip pusė (55 proc.) vi
sų didžiųjų Lietuvos miestų gyvento
jų, daugiausia vyresnių miestelėnų, 
standartiškai sako, kad jiems šie me
tai buvo normalūs, 14 proc. apklaus
tųjų teigė, kad metai buvo prasti . 
Kalbėdami apie ateiti tik mažuma 
(vos 8 proc.) mano, kad ateinantys 
metai bus sunkūs. 
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SPORTO APŽVALGA 

ČLFL mažojo futbolo pirmenybės 
artėja prie pabaigos 

Gruodžio 16 d. baigėsi Čikagos 
lietuvių futbolo lygos (ČLFL) mažojo 
futbolo čempionato reguliarusis 
sezonas. Jo metu paaiškėjo koman
dos, kurios varžysis atkrentamosiose 
varžybose. 

Iš tolimesnių varžybų iškrito 
septintoje - paskutinėje - vietoje 
likusi „Alytaus" ekipa. Dvi pirmosios 
komandos - „Tauragė" ir „Vilnius", 

kurios geriausiai pasirodė sezono 
metu, - į baigiamąją grupę pateko be 
žaidimo. 

Kitos keturios ekipos dar varžy
sis ketvirtfinalyje. Šį penktadienį, 
gruodžio 21 d. susikibs „Kauno Ca-
pella-Max" su „Lietuvėle" ir „Šiau
liai" su „Žemaičiu". 

Bus rungtyniaujama „Mega 
Plex" pastate Homer Glen, IL. 

Artėja „Metropolitan" lygos 
salės futbolo pirmenybės 

Jau greitai prasidės „Metropo
litan" lygos salės futbolo pirmenybės, 
kuriose žaidžia ir „Lituanicos" fut
bolininkai, pradžia. Pirmąsias rung
tynes visos komandos žais 2008 m. 
sausio 6 d. 

„Lituanicos" vyrai tą sekmadienį 

5:15 vai. p. p. susitiks su „Interna
tional" ekipa. Antras rungtynes mū
siškiai žais sausio 13 d- su „Real 
FC". Pradžia irgi 5:15 vai. p. p. Iš viso 
„Lituanica" žais 9 susitikimus. Pas
kutinis jų bus kovo 9 d. 

Diskvalifikuotas pasaulinio garso futbolininkas 
Žinomas brazilu futbolininkas tvniu paimtame Romario mėeinvi Žinomas brazilų futbolininkas 

Romario už dopingo vartojimą buvo 
diskvalifikuotas 120 dienų. Šis žaidė
jas atstovauja Rio de Ženeiro „Vasca 
da Gama", taip pat dirba ir kaip 
komandos treneris. Tokį nuosprendį 
priėmė Aukščiausias Brazilijos sporto 
tribunolas, kuris išnagrinėjo Roma
rio bylą. Po spalio mėnesį įvykusių 
Brazilijos futbolo čempionato rung

tynių paimtame Romario mėginyje 
buvo rasta draudžiamo preparato 
finasterido. 

Klubo vadovybė dėl tokio spren
dimo pateikė apeliaciją. Jeigu nuo
sprendis šiam 41 metų futbolininkui 
išliks, tai gali reikšti jo, kaip profe
sionalaus futbolininko, karjeros pa
baigą. 

Išrinktas geriausias pasaulio 
metų futbolininkas 

Brazilijoje gerų žaidėjų netrūks
ta. Tą faktą dar patvirtino tai, kad 
brazilas futbolininkas Kaka (brazilai 
vartoja tik vieną vardą) buvo pa
skelbtas 2007 m. pasaulio žaidėju Nr. 
1. Tokį titulą 2004 ir 2005-siais buvo 
laimėjęs kitas brazilas Ronaldinho, o 
kiek anksčiau (2002 m.) - Ronaldo. 

Šių metų rinkimuose šis 25 metų 
brazilas rimtesnių varžovų neturėjo. 
Rinkimuose dalyvavę 165 valstybinių 
rinktinių treneriai ir jų kapitonai 
brazilui skyrė 1,047 taškus. Antruoju 
likęs argentinietis Lionei Messi 
surinko tik 504 taškus. 

Kaka, kuris žaidžia Italijos „Mi-

lan" klube, gavo ir Lietuvos atstovų 
balsus. Jam pirmąją vietą skyrė Lie
tuvos rinktinės treneris Algimantas 
Liubinskas ir kapitonas Tomas Dani
levičius. Beje, A. Liubinskas visas 
pirmąsias tris vietas atidavė brazi
lams tokia tvarka: 1. Kaka, 2. Ro
naldo, 3. Ronaldinho. T. Danilevičius 
balsavo taip: 1. Kaka, 2. Franck Ri-
bery (Prancūzija) ir 3. Wayne Rooney 
(Anglija). 

Geriausios pasaulio moters fut
bolininkės titulą antrus metus iš eilės 
nusinešė brazile Marta. Antroje 
vietoje liko - vokietė Brigita Prinz, o 
trečioje - taip pat brazile Cristiane. 

Sportas LIETUVOJE 

Atidaryta Kauno „Žalgirio" ir NBA klubų 
rungtynių fotografijų paroda 

Gruodžio 19 d., trečiadienį, Spor
to muziejuje Kaune (Muziejaus g. 9) 
atidaryta fotografijų paroda, kurioje 
eksponuojamos gražiausios Kauno 
„Žalgirio" krepšinio klubo ir Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krepšinio 
lygos (NBA) ekipų šio rudens susi
tikimų akimirkos. 

Savaitę „Žalgirio" gyvenimą JAV 
sekęs fotografas Algirdas Kazla teigė 
negalintis išskirti mėgiamiausios 
nuotraukos, nes visos jos sudaro ben

drą visumą, atspindinčią žalgiriečių 
kovą su stipriausios pasaulio lygos 
ekipomis. 

Dvejose Sporto muziejaus salėse 
įrengtoje parodoje galima išvysti ne 
tik dideles kiekvieno krepšininko 
fotografijas, bet ir mažesnes nuotrau
kas iš NBA arenų, žalgiriečių treni
ruočių bei laisvalaikio. Parodoje, veik
siančioje iki sausio 10 dienos, nemo
kamai gali apsilankyti kiekvienas 
norintis. BNS 

NETEKOME SPORTO VETERANO 
ALFONSO ANDRULIO 

EDVARDAS SULA1T1S 

Kiek pavėluotai mus pasiekė 
žinia, kad lapkričio 14 d. Floridoje 
amžinybėn iškeliavo 84-erių metų 
Alfonsas Andrulis. Jis buvo jauniau
sias iš daugeliui žinomų trijų brolių 
Andruliu, kurie įvairiose sporto 
šakose (daugiausia krepšinyje) reiš
kėsi Lietuvoje, Vokietijoje bei Ame
rikoje. Vyriausias velionio brolis Ar
tūras du kartus (1937 ir 1939 m.) 
buvo Europos krepšinio čempionas. 

Alfonsas Andrulis gimė 1923 m. 
spalio 26 d. Kaune. Krepšinį pradėjo 
žaisti LGSF ir LFLS klubuose. Buvo 
Pirmosios Lietuvos tautinės olimpia
dos 1938 m. dalyvis. 1940 ir 1941-
1943 m. žaidė Vilniaus krepšinio 
rinktinėje. 1944-aisiais pasitraukęs į 
Vokietiją, priklausė reprezentacinei 
Kempteno „Šarūno" krepšinio ko
mandai. 

Taip pat rungtyniavo Prancū
zijos svetimšalių legiono - Strasbūro 
KEAL įgulos komandoje, kuri lai
mėjo Strasbūro ir Vokietijos pran
cūzų zonos krepšinio čempionatą, o 
vėliau - Monte Karlo tarptautinį 
turnyrą. 1947-1948 m. žaidė Vokie
tijos lietuvių rinktinėje, kuri išvykoje 
į Prancūziją iš 16 rungtynių laimėjo 
15. 

A. Andrulis buvo aktyvus ir stalo 
teniso šakos kultivuotojas. Stalo te
nisą Alfonsas žaidė ir atvykęs į 
Ameriką, kurią pasiekė 1950 m. Jis 

TINKLINIS 

atstovavo Niujorko „Atletų" sporto 
klubui ir komandinėse varžybose 
dvejus metus iš eilės laimėjo New 
Jersey valstijos komandinį čempio
natą. 

Taip pat nesvetimas velioniui 
buvo ir lauko tenisas. 1991 m. Lie
tuvoje įvykusiose rV Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse 65 m. amžiaus 
grupėje vieneto ir dvejeto varžybose 
A. Andrulis laimėjo aukso medalius. 
1998 m. Floridos lietuvių dienų miš
riame dvejete (kartu su V Vebeliū-
niene) iškovojo I vietą. 

A. a. Alfonsas ilgą laiką gyveno ir 
dirbo Niujorko apylinkėse, išėjęs į 
pensiją apsigyveno Ormond Beach, 
Floridoje. Velionis turėjo du sūnus -
Mykolą ir Joną. 

Vyriausias velionio brolis Artū
ras, kuris buvo gimęs 1918 m. Rygoje 
(Latvija), mirė 1991 m. Texas valsti
joje. Kitas jo brolis - Alfonsas, gimęs 
1922 m. Kaune, amžinybėn iškeliavo 
dar 1981 m. Floridoje. 

A. a. Alfonsas Andrulis buvo vie
nas iš senųjų Lietuvos sporto vete
ranų, kurie, išbėgę iš Lietuvos, garsi
no mūsų šalies vardą Vokietijoje, o 
vėliau - ir Amerikoje. 

Užuojauta velionio artimiesiems 
ir draugams ir visai lietuvių sportinei 
šeimai, netekusiai svarbaus nario. 

Tarptautinis 
tinklinio turnyras 

EDVARDAS ŠULAIT1S 

Jaunimo rūmuose prie Pasaulio 
lietuvių centro, Lemont vyksta ne tik 
Čikagos lietuvių krepšinio lygos 
rungtynės, bet ten rungtyniauja ir 
Amerikos lietuvių tinklinio lygos 
komandos. 

Šioje lygoje žaidžia 6 komandos. 
Šalia 4 lietuvių ekipų čia varžosi ir 
rusų („Russian Bears") bei lenkų 
(„Team Poland"). 

Gruodžio 9 d. pasibaigė šios 
lygos reguliarusis sezonas. Lentelėje 
komandos išsirikiavo taip: 

1. „Russian Bear" - 18 taškų, 2. 
„Atlantic Express" - 16 tšk., 3. „Gu
bernija" - 16 tšk., 4. „Vytis" - 14, 5. 
„Team Poland" - 13 tšk., 6. „Pa
nevėžys" - 12 tšk. 

Šiose komandose žaidžia apie 50 
vyrų tinklininkų. Tarp jų yra vienin
telė moteris - 23 m. lietuvaitė Da
nutė Žiupsnys (ji y*8 žinomo tinkli
nio trenerio a.a. Zigmo Žiupsnio 
anūkė). Danutė atstovauja „Team 
Poland" komandai ir žaidžia ne blo
giau už kai kuriuos vyrus. Atkren
tamosios varžybos šioje lygoje pra
sidės 2008 m. sausio 13 d. 

Gruodžio 16 d. įvyko pirmasis to
kio pobūdžio turnyras, kuriame rung
tyniavo keturios įvairių tautų rinkti
nės. Čia pasirodė Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos ir Ukrainos komandos. 

Lietuvos rinktinė šiame turnyre 
pakliuvo į finalą, kuriame nusileido 
lenkams. Prieš tai mūsiškiai įveikė 
Rusijos tinklininkus. 

Atrodo, kad susidomėjimas tin
kliniu vis auga ir, kaip matome, lygo^ 
je žaidžia ir kitataučiai, o dabar suor
ganizuotas net tarptautinis turnyras. 
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PREZIDENTO ŽODŽIAI - BALSAS TYRUOSE? 
VYTAUTAS RUBAVIČIUS 

Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus politikams išsakyti apgailestavi
mai bei pagraudenimai dėl politikų ir 
visuomenės atskirties, Seime vyrau
jančių partinių intrigėlių, dėl nevyk
domų būtinų teisinės sistemos, aukš
tojo mokslo ir švietimo, sveikatos ap
saugos reformų - teisingi ir pagrįsti. 

Prezidentas jau ne kartą yra ra
ginęs politikus prisiminti savo prie
dermes Lietuvos žmonėms ir imtis 
atsakomybės už savo sprendimus, 
tačiau visi tokie raginimai praslysta 
pro ausis, nes vienintelis politikų 
rūpestis — kaip pasiruošti kitiems 
Seimo rinkimams. Nei Lietuvos žmo
nėms, nei valstybės strateginiams 
reikalams, juolab nacionalinio saugu
mo stiprinimui, proto nelieka. 

Politikams svarbiausia šiuo metu 
jų partijų reitingai. Lietuvoje part ine 
laikoma vien su partiniais reitingais 
susijusi veikla. Tad politikams rūpi 
kuo įspūdingiau (neretai - ir kuo 
kvailiau) pasirodyti žiniasklaidoje, 
sublizgėti kokiame šou, įsukti nedi
delį skandalėlį. Politikais vadinami 
žmonės vis labiau nebesuvokia, kas 
yra politika ir kokios politikų prie
dermės. Tačiau gerai žinoma - kam 
tarnaujama ir iš ko galima laukti 
atlygio. Dėl to nereikia stebėtis - po
litinės partijos išpažįsta vieną vienin
telę grynos, niekuo neįpareigojančios 
valdžios ideologiją, kuri paremta poli
tinių technologijų bei įvaizdžių kūri
mo pragmatika. Tad kokios gali būt i 
kalbos apie atsakomybę - juk įvaiz
džiai už nieką ir negali atsakyti . 
Tiesa, kartais skandalai politikams 
dar primena, jog esama ir kitokios nei 
įvaizdinė būties. 

Politinį neatsakingumą, abejin
gumą valstybę laukiantiems išbandy
mams, o sykiu ir paprasto padorumo 
stoką Seimo dauguma akivaizdžiai 
parodė rudenį, kai įsisuko kainų kili
mas ir infliacija. Atrodytų, sveiko 
proto likučiai turėjo pašnibždėti, jog 
būtina stabdyti infliaciją mažinant 
valdymo išlaidas. Tačiau seimūnai 
nutarė su ir juos liečiančiu pinigų 
nuvertėjimu kovoti kitaip - pasirū
pinant savo ir aukštosios valdininki
jos atlyginimais. Atlyginimai pakelti 
- beveik milijardas litų išlaidų. De
ficitinis biudžetas. Niekam nė mo
tais. 

Vienodu procentu keldami atly
ginimus seimūnai dar labiau padidi
no ir taip jau gėdą Europos Sąjungoje 
mums darančią socialinę atskirtį -
labiausiai atlyginimai padidėjo dau
giausia uždirbančių valdininkų. O 
juk visiems gerai žinoma, kokiomis 
skurdo sąlygomis gyvena didžiuma 
mokytojų, bibliotekininkų, eilinių 
policininkų. To milijardo būtų su 
kaupu užtekę ne tik mokytojų, bet ir 
kitų socialinių grupių problemoms 
spręsti ar bent jau kuriam laikui jas 
atidėti. 

Politikams jau senokai derėjo 
klausti savęs ir kolegų, kodėl Lie
tuvoje nuosekliai vykdoma tokia 
socialinė politika, kad patys vargin
giausiai besiverčiantys būtų valsty
bės gyvybingumui labiausiai reikalin
gi darbuotojai - mokytojai, policinin
kai, medikai? Beje, tokia pat šių 
socialinių grupių padėtis ir Rusijoje. 

Iš savo darbo nepragyvenantis moky
tojas niekaip negali būti autoritetin
gas jaunimo auklėtojas, savo pavyz
džiu diegiantis vertybinius orien
tyrus bei skleidžiantis pilietiškumo ir 
patriotiškumo dvasią. Šiuolaikiniame 
pasaulyje, kur visų pirmaujančių ša
lių pagrindas yra kultūringo proto 

labai garbinga nusiplauti rankas po 
didžiulės velionio atminimo juodini
mo kampanijos įteikiant jo artimie
siems apdovanojimą. 

Lietuvai metas apsivalyti ir nuo 
KGB šmėklų. Tik ne taip, kaip siūlo 
prezidentas, teigdamas, jog tos orga-

Politikais vadinami žmonės vis labiau 
nebesuvokia, kas yra politika ir kokios 
politikų priedermės. Tačiau gerai žinoma 
- kam tarnaujama ir iš ko galima laukti 
atlygio. Dėl to nereikia stebėtis - politinės 
partijos išpažįsta vieną vienintelę grynos, 
niekuo neįpareigojančios valdžios ide
ologiją, kuri paremta politinių technolo
gijų bei įvaizdžių kūrimo pragmatika. 

gamyba, kitaip tariant, švietimo, kul
tūros ir mokslo trikojis, mūsų valsty
bė neturi ateities. Gabus jaunimas 
kuo puikiausiai šitai jaučia. 

Tai pat derėtų klausti, kodėl val
stybė verčia policininkus rūpintis ne 
piliečių saugumu ir viešąja tvarka, o 
užsidirbinėti pragyvenimui. Juk ne 
patys žmonės, o politikai įtvirtino 
dabartinę užsidirbinėjimo prievolę. 
Valstybė sako policininkui - suteikiu 
tau darbo vietą ir tam tikras garanti
jas, o jau pragyvenimui užsidirbk 
pats. Tad ir užsidirbinėjama. Tokia 
sistema kuria ir jai reikalingą men
talitetą - tik užsidirbinėtojai ir gali 
išsilaikyti bei kopti karjeros laiptais. 
Jie kuo puikiausiai valdomi, nes 
gyvena nepaliaujamai „susitepda
vai" 
mi . 

Vargetiški mokytojų ir polici
ninkų atlyginimai ypač rėžia akis dar 
ir dėl to, jog Lietuvos politikai jau 
kelerius metus didžiuojasi augančia 
ekonomika ir didėjančiu biudžetu. 
Pinigų yra, tačiau ne tiems, kam la
biausiai reikia. Seimūnai susirūpino 
atlyginimais sau ir valdininkijai, 
premjeras Gediminas Kirkilas neuž
miršo pamaloninti tryliktais atlygini
mais kitų aukštų pareigūnų, o minis
terijų aukštuomenė išsidalins sutau
pytas už neužimtus etatus darbo už
mokesčio lėšas. Šių lėšų taip ir ne
skubama grąžinti į biudžetą. 

Prezidento žodžiai būtų dar sva
resni, jei jis kai kuriais atvejais būtų 
labiau padėjęs seimūnams spręsti 
iškilusias problemas. Ypač dvipras
miška, o sykiu ir Seimą žeminanti 
buvo prezidento elgsena rutuliojantis 
vadinamajam Valstybės saugumo 
departamento vadovybės skandalui. 
Niekas taip nesuprato, kokie gi 
aukščiausi valstybės interesai trukdė 
vienu ypu užgniaužti tą skandalą, 
atleidžiant susikompromitavusį šios 
tarnybos vadovą ir atliekamą tyrimą 
paverčiant departamento atsinaujini
mo pagrindu. O kas trukdė skatinti 
rimtą a. a. Vytauto Pociūno žūties 
aplinkybių tyrimą, pasikviečiant kad 
ir Jungtinių Valstijų ekspertus? Nėra 

nalinio saugumo problema daryti 
įtarimus, jog keli diplomatai ar kito
kie pareigūnai yra pažeidę liustra-
cijos procedūrą? Pažeidei - atsakyk. 
Tačiau niekaip nesuprantama, kodėl 
nuo Lietuvos visuomenės reikia slėp
ti tų pareigūnų pavardes - juk Ru
sijos FSB puikiai žino visus buvusius 
bendradarbius. Slėpk nuo savų, kad 
svetimi bijotų? O gal tiesiog per ilgą 
laiką valdžios viršūnėje susiburia 
savų artimų pareigūnų būrelis, kurių 
gerovė ir karjeros galimybės ginamos 
su neįtikėtinu įkarščiu. 

Lietuvoje visi svarsto - pasileis 
a r nepasileis Seimas. Tačiau net 
patys aktyviausi pasileidimo šali
ninkai negali paaiškinti, kuo geresnis 
būtų naujasis Seimas, juk jame di
džiumą sudarytų dabartinių parla
mentinių partijų atstovai. Tas pats 
būrelis, tik keletas kitokių įvaizdžių. 
Beje, esama grėsmės, kad dabartinis 
2K blokas (konservatoriai ir krikš
čionys demokratai) gali skaudžiai 
pralaimėti. Gal nujausdamas tokią 
grėsmę vienas K įnirtingai siūlo 
prezidentui imtis lyg fakyrui paleisti 
Seimą. Juk jei prezidentas prisidėtų 
prie paleidėjų, tiesa, taip nieko 
konkretaus ir nedarančių, tai jį jau 
būtų galima kaltinti ir dėl būsimo 
pralaimėjimo - neva ne laiku pasiū-

nizacijos jau seniai nebėra. Ji yra ir 
puikiai veikia, atgaivinusi senus ir 
užmezgusi naujus ryšius. Šmėklų bavęs valstybės laivą. O juk seimū-
reikėjo kratytis atveriant visuomenei 
KGB archyvus, kad nebeliktų „kab
liukų" žmonėms tampyti ir bauginti. 
Kam šiuo metu reikia vos ne nacio-

nams niekas ir dabar netrukdo imtis 
svarbiausių valstybės skaudulių. 

i 

Balsas . l t 

KITU ŽVILGSNIU 
V. Landsbergis (kino režisierius) 

RUDNOSIUKAS IR KREPŠININKAI 
Rudnosiukas labai mėgo krepšinį 

- žiūrėdavo per TV kiauras dienas, 
kai iš prakiurusio dangaus kapsėdavo 
nuobodus lietuviškas lietus. Teškė
davo kiaurai pro jo drevės stogą, lyda
vo tiesiog ant rudos Rudnosiuko 
nosies... Ir taip Rudnosiukas pamėgo 

lietuviai sparčiai veržiasi į priekį... 

Yra vienas pagrindinis lietu
viškas pavojus: jei tik kuris žaidėjas 
pradeda kaltinti kitus ir ieškoti kaltų 
dėl pralaimėtų varžybų - tada šakės. 
Dar blogiau, jei kuris nors puolėjas po 

tą krepšinį, kad paskui viską, kad ir gero tritaškio pasidaro sau svarbus, 
ką pamatydavo ar pagalvodavo, ly- manydamas, kad jis čia pagrindinis, 
gindavo su krepšiniu: - Štai, pavyz- ir ima į bičiulius žiūrėti iš aukšto, 
džiui, lietuviai - krepšininkų šalis, tada komanda pradeda ginčytis, bar-
taip patys jie save vadina... Ir išties, tis, nervintis, alutį šnekutį ragauti. O 
kai jie žaidžia kaip darni komanda, tada jau jiems ne pyragai, o batonas, 
turinti bendrą tikslą, nesunkiai lai- kaip sakoma. Tada žaidėjams daž
nu, niausią ima nesisekti, nes nelieka di-

Atsiduso Rudnosiukas, prisimi- dėlės, visus vienijančios idėjos, 
nęs tuos didvyriškus laikus, kada 
lietuvius vienydavo ne tik alus ar Tas pats ir politikoje. Jei partijos 
degtinė, o kokia nors didelė, svarbi vadovas, žaidžiantis centriniu puo-
idėja. Tada jie galėdavo ne tik Mask- lėju, nepagauna kolegų jam „pasuo-
vos CSK nugalėti, bet ir Maskvos 
tankai, riedantys Vilniaus gatvėmis, 
jiems buvo nebaisūs. 

Ir ėmė Rudnosiukas svarstyti, 
kokiomis aplinkybėmis lietuviai 
laimi: - Jiems gerai sekasi tada, kai 
jie turi gerą, išmintingą trenerį, kurį ir švilpiantys, tiek metų 
krepšininkai gerbia ir kuris gerbia „popkomus" krimsdami. 

jamų" kamuolių, netrukus visa jo 
komanda atsisėda tarp žiūrovų su 
alaus bokalais rankose ir toliau 
„žaidžia" tik švilpdami ir trepsėdami 
kojytėmis. O tada dar blogiau: tar
kim, konservatoriai, jau kelintą se
zoną sėdintys ant atsarginių suolelių 

opozicijoje 
regis, be-

krepšininkus. Tačiau pagrindinis veik užmiršo, kaip reikia tą krepšinį 
momentas - komanda. Jei jie yra 
draugai, bičiuliai, jei moka pamatyti 
draugo stipriąsias puses ir per varžy
bas jomis pasinaudoti, tada viskas 
gerai. Jei jie išmoksta per varžybas 
mažų ydelių nepastebėti, neakcen
tuoti arba apie jas pasakyti švelniai 
neįžeisdami komandos draugo, tada 

žaisti! Dar vieną sezoną nepažais ir 
galės eiti lauk iš stadiono. O gaila -
geri žmonės, nebloga komanda, gal, 
sakau, reikėtų skubiai pasikviesti 
keletą krepšininkų į partiją, gal nors 
kiek žaidimas pagerėtų? 

Alfa.lt 

http://Balsas.lt
http://Alfa.lt
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CONNECTICUT LIETUVIŲ SPORTO KLUBO 
5-ERIŲ METŲ JUBILIEJUS 

N110LE INKRATĄ 

Gruodžio 1 d., šeštadieni, Įvykęs 
2002 m. rudeni oficialiai atkurto 
Connecticut vKLSK1 lietuvių sporto 
klubo pirmojo jubiliejaus minėjimas 
subūrė labai daug Rytinės pakrantės 
tautiečių. Apsilankė nemažai ir lietu
vių etninių kaimynų - rusų bei lenkų. 
Vieni skubėjo i Šv. Andriejaus parapi
joje Xe\v Britain. CT vykusią šventę, 
nes jau senokai šioje valstijoje nebuvo 
panašaus lietuviško renginio, kiti ne
norėjo praleisti progos pamatyti pro
gramos, kurią šiam vakarui paruošė 
vieni geriausių pasaulio šokėjų -
lietuvė Iveta Lukošiūtė ir moldavas 
Gherman Mustuc. Atvykusieji nenu
sivylė, tai iš tiesų buvo puiki proga 
pabendrauti ir maloniai praleisti šeš
tadienio vakarą su savo pažįstamais, 
draugais ar artimaisiais. 

Naujoji KL5K prezidentė Vaiva Ge-
lažauskaitė. 

Oficialiąją vakaro dalį pradėjo 
renginio vedėjai Raminta Nenortienė 
ir Linas Balsys, sveikindami visus su
sirinkusius į šią nuostabią šventę. 
Pirmasis kalbą sakė dabartinis Con
necticut lietuvių sporto klubo prezi
dentas Marius Janušaitis - jis pasi
džiaugė KLSK gyvavimu, sportinin
kų laimėjimais, asmeniškai pasveiki
no garbingiausius svečius. O jų buvo 
tikrai nemažai: LR generalinis kon
sulas Niujorke Jonas Paslauskas su 
žmona Dalia. Lietuvos ambasados 
atstovas Liutauras Bauža su žmona 
Eva, JAV LB Niujorko apygardos 
pirmininkė Ramutė Žukaitė, Nevv 
Jersey lietuvių sporto klubo „Lieps
na" vadovas Žilvinas Bublis, Niujor
ko Lietuvių Atletų Klubo naujai iš
rinktas pirmininkas Stanislovas Ka
valiauskas bei buvęs Connecticut 
lietuvių sporto klubo prezidentas, 
neseniai tapęs ŠALFASS Centro val
dybos pirmininku Laurynas R. Mi
sevičius su žmona Eugenija. 

Ivetos ir Gherman parengtos 
šokių programos intarpuose beveik 
visi garbes svečiai sake trumpas kal
bas, o po temperamentingojo .,Le 
Jazz Hot" šokio ritmo originalias 
<;i\';H 'apie sportą; deklamavo Nevv 
Bntain, CT įsikūrusios lituanistines 
„Atgimimo" mokyklos jauniausieji 
mokiniai „Ačiū, kad Jūs jungiate ne 
tik skirtingas lietuvių imigrantų ban
gas, bet ir tautas", - kalbėjo Lietuvos 
generalinis konsulas J Paslauskas 
LR ambasados pirmasis sekretorius, 
atsakingas už spaudą ir viešuosius 
ryšius, L Bauža pasidžiaugė Con

necticut „Ąžuolų vyrų krepšinio ko
manda, skinančia laurus ne tik Am
basadoriaus taurės turnyruose. Bu
vęs Connecticut lietuvių sporto klubo 
prezidentas L. Misevičius, šiuo metu 
persikėlęs Į Nevv Jersey, pažadėjo pa
silikti šios organizacijos, nuo kurios 
pradėjo savo sportinę veiklą JAV, na
riu visam gyvenimui. Na, o N J 
..Liepsnos" sporto klubo prezidentas 
Z. Bublis išreiškė norą lygiuotis ir 
neatsilikti nuo konektikutiečių. Te
lefonu KLSK vadovybę pasiekė svei
kinimas iš kitų mūsų tautiečių 
sportininkų-jubiliatų Rytų pakrantė
je, šiemet jau 35-erių metų sukakti 
švenčiančių Baltimorės CMD) Lietu
vių Atletų klubo atstovų. 

Po oficialiosios dalies svečiai vai
šinosi gardžia vietinių šeimininkių 
paruošta vakariene, šoko pagal disko
tekos vedėjų Arvydo ir Rimo parinktą 
Įvairaus stiliaus muziką. 

Šventės metu neapsieita be išties 
turtingos loterijos, kurioje laimėtojai 
džiaugėsi „Alitos", „Lietuvėlės", „Vy
tis Tours". Rolando ir Margaritos 
Luščikauskų, Laimos Reis, Elžbietos 
ir Juozo Liūdžiu, vyriausio KLSK na
rio Povilo Karoso Įsteigtais prizais. 

Connecticut lietuvių sporto 
klubo valdyba dėkoja Ivetai ir Gher
man, sutikusiems parodyti originalią 
programą šio jubiliejinio vakaro me
tu, taip pat JAV LB Connecticut apy
gardai ir jos pirmininkui E. Gied-
rimui už moralinį ir materialinį pa
laikymą, parduotuvei „Lietuvėlė" ir 
kelionių agentūrai „Vytis Tours" už 
nemenką piniginę paramą. KLSK ir 
organizacijos nariai dėkoja ir New 
Britain LB apylinkei, ŠALFASS ir jos 
dabartiniam vadovui L. Misevičiui, Z. 
Bubliui ir daugeliui kitų, vienaip ar 
kitaip prisidėjusiems prie šios įsi
mintinos šventės sėkmės. 

Išrinkta nauja KLSK 
prezidentė 

Gruodžio 9 d., sekmadienį įvyko 
Connecticut lietuvių sporto klubo 
kasmetinis susirinkimas. Pastarai
siais metais organizacijai vadovavęs 
prezidentas Marius Janušaitis ap
žvelgė 2007-ųjų metų veiklą - šiemet 
klubo nariai suruošė bei dalyvavo 
ivairiausiuose renginiuose, sporto 
varžybose, šventėse. Klubo pirminin
kas padėkojo visiems, padėjusiems 

Kalba garb< 
Misevičius. 

ec 25 :>- \SS sler.irc valdybos pirmininkas Laurynas R. 

fifo'ifiy'Y *'•'-'! 

įžymiųjų lietuvės ir moldavo šokėjų pora New Britain, CT vykusioje KLSK 5-
ojo gimtadienio šventėje. 

surengti bei parėmusiems paskutinį, 
vieną iš didžiausių renginių šiais me
tais Rytų pakrantėje - KLSK 5-erių 
metų gimtadienio vakarą. M. Janu
šaitis padėkojo klubo nariams, ka r tu 
su juo dirbusiems dvejus jo kadenci
jos metus, bei pareiškė norą iš šių 
atsakingų pareigų pasitraukti. Ka
denciją baigiantis organizacijos va
dovas M. Janušaitis buvo numatęs 
kitus kandidatus į savo postą, tačiau 
šiems atsisakius arba kitiems klubo 
nariams nepritariant, didesne balsų 
persvara buvo išrinkta jaunosios kar
tos atstovė, „trečiabangė" imigrantė 
iš Lietuvos, pasižyminti energingu

mu, iniciatyvumu ne tik sportinėje 
veikloje. Po ilgų diskusijų ir balsavi
mo naująja prezidente išrinkta Vaiva 
Gelažauskaitė, pastaruosius keletą 
metų ėjusi sporto klubo sekretorės 
pareigas. Atsis ta tydinus ir KLSK 
vicepirmininkui Arūnui EidukaiČiui, 
jo pareigas perims dar vienas „trečia-
bangis" Edvinas Inkratą. Kitus val
dybos atstovus naujieji organizacijos 
vadovai pasirinks patys vėliau, juos 
kitame KLSK susirinkime turės pa
tvirtinti dauguma klubo narių. Lin
kime didelės sėkmės prezidentei ir 
gerų 2008 metų Connecticut lietuvių 
sporto klubui! 

Vakaro dalyviai. Laimos Reiss nuotraukos 
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TAUTOS FONDAS 
nuoširdžiai linki savo nariams, rėmė'iams, bendradarbiams ir visiems 

lietuviams linksmi/ Sv. Kalėdų ir laimingų 200B-ųįų Metų. 
Širdingai dėkojame už Jūsų paramą ir 

kviečiame Jus ir toliau savo aukomis remti Tautos Fondo 
kilnius lietuviško švietimo ir kultūros projektus. 

TAUTOS FONDAS 
307 WEST 30TH ST. 

NEWYORK, NY 10001-2703 
TEL. (212) 868-5960 FAX (212) 868-5815 

EL. PAŠTAS INFO@TAUTOSFONDAS.ORG 
INTERNETO SVETAINE: TAUTOSFONDAS.ORG 

Tegul gražiausios metų šventės mums visiems būna tikrai lietuviškos. 

Lietuvių Fondo vardu iinkime, kad šių dienų 
ramybė, šiluma ir pagarba vienas kitam būtų 
Jūsų šeimose per ateinančius metus. 

Lietuvių fondo narystė - tai puikiausia 
šventinė dovana, Įtraukianti vaikus ir 
anūkus į mūsų plačiąją lietuvišką šeimą. 
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14911 127* Street • Lemont, I t 60439 • 630-257-1616 
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MAŽOJI L I E T U V A 
Paminėta Tilžės Akto 

sukaktis 
VILIUS TRUMP10NAS 
MLLD valdybos pirm. 

Tilžės Akto paminėjimas Čikago
je įvyko š.m. gruodžio 2 d., 2 vai. p.p., 
Vytauto Didžiojo rinktinės Saulių na
muose. Rengėjai - Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje. 

Susirinkusius dalyvius rengėjų 
vardu pasveikinęs prof. Jurgis Any-
sas įžanginiame žodyje prisiminė šio 
istorinio Įvykio reikšmę Lietuvai ir 
Rusijos okupacijoje tebeesančiai Ma
žajai Lietuvai. 

Visi dalyviai sugiedojo Tautos 
himną, vedami Aldonos Pankienės. 
Invokaciją sukalbėti buvo pakviestas 
Ziono Lietuvių Liuteronų parapijos 
klebonas kun. Valdas Aušra. 

Mažosios Lietuvos Tautinės tary
bos 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje 
pasirašytą Aktą, reikalauti „priglau
dimo Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos", perskaitė jaunimo ats
tovė Gabrielė Aušraitė. 

Prisimenant Mažąją Lietuvą iš
tikusią tragediją, jos žmonių per 
šimtmečius patirtas nuoskaudas ir 
kančias, jų įnašą Lietuvos tautiniam 
sąmoningumui, prof. Jurgis Anysas 
kvietė šio minėjimo dalyvius susi
kaupimo minute pagerbti atsistojus 
visus mirusius ir idealistinėje kovoje 
žuvusius mažlietuvius, o ypač Tilžės 
Akto signatarus, savo parašais įteisi
nus to krašto žmonių siekimą gyven
ti bendroje Lietuvos valstybėje. 

Pagerbus mirusiuosius, Jurgis 
Anysas pristatė Vilių Trumpjoną, Či
kagos Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos, ir Mažosios Lietuvos fondo 
tarybos pirmininką, kuris perskaitė 
aktualią paskaitą „Lietuvybė Mažoje 
Lietuvoje - nuo Tilžės Akto iki šių 
dienų". Pažymėtina, kad Čikagos Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugija tel
kia lėšas „Karaliaučiaus krašto lietu
vybei remti". Šiomis lėšomis remia
mos Karaliaučiaus krašte esančios 

lietuviškos mokyklėlės, vaikų stovyk
los, jaunimo tautinių šokių ir dainų 
ansambliai bei kita lietuvių kultūrinė 
veikla. Vedamas šio tikslo Vilius 
Trumpjonas beveik kasmet savo 
lėšomis lankosi Karaliaučiaus krašte, 
lanko mokyklėles ir palaiko ryšius su 
to krašto lietuvybės puoselėtojais. Jo 
paskaita suteikė atvirą žvilgsni i to 
krašto lietuvių veiklą, pasiekimus bei 
rūpesčius. 

Po paskaitos Jurgis Anysas pris
tatė svečią iš Lietuvos dailininką Ro
maną Borisovą, kuris tuo metu Čiur
lionio meno galerijoje, Jaunimo cent
re, eksponavo akvarelių parodą „Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kul
tūros paminklai''. Dailininkas, kuris 
jau daug metų važinėja po Karaliau
čiaus sritį, pasidalino su dalyviais sa
vo mintimis apie Karaliaučiaus sri
ties paveldo istorinius architektūros 
šedevrus ir jų likimą. 

Jis pasakojo, kaip ilgą laiką, ypač 
sovietiniais laikais, Karaliaučiaus 
krašto istorinis paveldas buvo aplei
džiamas ar tiesiog naikinamas. Taip 
iš daug bažnyčių, pilių ir istoriškai 
svarbių pastatų likę tik griuvėsiai. 
Tik paskutiniu laiku vietiniai gyven
tojai, stengdamiesi sukurti sau istori
nę praeiti, susidomėjo senienų at
statymu. Bet spaudimas iš Maskvos 
tam darbui trukdo. 

Formali programos dalis buvo 
baigta su Mažosios Lietuvos himnu 
„Lietuviais esame mes gimę", kurią 
sugiedojo Mažosios Lietuvos dukra 
Aldona Buntinaitė. Programai pasi
baigus, dalyviai dar ilgokai bendravo, 
vaišindamiesi Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos sesių Laimos Ardic-
kienės. Angelikos Dudėnienės ir Da
nutės Trumpjonienės paruošta gar
džia kavute. Buvo proga pasidalinti 
mintimis, idėjomis, skirstydamiesi vi
si linkėjo ateinančiais metais vėl su
sitikti Tilžės Akto 90 metų sukakties 
minėjimo šventėje. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios skliautuose skambėjo vaikiški 
balsai. 

Kalėdinio koncerto 
„Patikėti stebuklu" aidai 

IOLANTA BANIENE 

... net jeigu šiandien tau liūdna -
būk geras, neliūdėk, savo svajone, 
Kalėdų stebuklu patikėk! 

Nepaprastas Kalėdų metas... 
Šventinių žvakių šviesoje svajojame 
sudeginti visus praėjusių metų var
gus ir nesėkmes bei kartu prisiglausti 
prie skubančio laiko.... Šiuo nepakar
tojamu metų laiku širdį užlieja ra
mybės ir gerumo jausmai ir taip no
risi kažkuo ypatingu apdalinti visus 
visus. 

Mokytoja J. Banienė su savo auklė
tiniu. 

Šias gražias svajones ir artėjan
čių švenčių nuotaikas pabandėme su
dėti i koncerto „Patikėti stebuklu" 
dainų ir kalėdinių kūrinių pynę. Šeš

tadienį, gruodžio 15 dienos popietę 
Čikagos Svč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje koncertavo vaikų est
radinio dainavimo studijos ,,Tu ir aš" 
(vadovė Loreta Karsokienė) daininin
kai, mokytojos Jolantos Banienės for
tepijono klasės mokiniai Austė Asa-
dauskaitė, Berta Brazdeikytė, Saulė 
Gabrėnaitė, Indrė Genevičiūtė, Ar
nas Liesis, Emilija Rašinskaitė. sak
sofonistas Gediminas Grasys (moky
tojas Mindaugas Matkus), šoko Man
te Baliutavičiūtė (mokytoja Birutė 
Kugaudienė). Nuotaikingas jaunųjų 
dainorėlių atliekamas lietuvių kom
pozitorių A. Girkontaitės, M. Vait
kevičiaus, R. Zurbaitės daineles keitė 
jaunųjų instrumentalistų atliekamos 
tradicinės kalėdinės melodijos bei 
klasikų kūriniai... Na, ir jeigu tą šaltą 
ir snieguotą šeštadieni jaunųjų dai
norėlių ir muzikantų nuoširdumas 
bent tyliai tyliai pasibeldė i klausyto
jų širdis, pažadino malonius prisimi
nimus ir privertė nusišypsoti, vadina
si koncerto rengėjai pasiekė savo tik
slą - Jūs patikėjote Stebuklu... 

Dėkojame Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios parapijai svetingai 
atvėrusiai duris jaunimui, kunigui 
Antanui Gražuliui, Joe Kuliui ir vi
siems, visiems mūsų klausytojams... 

Visus, kurie dar nespėjo patikėti 
Kalėdų stebuklu, kviečiame Į koncer
tą, kuris vyks gruodžio 23 d. 11 v. r. 
Čikagos Jaunimo centro Jėzuitų kop
lyčioje. 

lusėsi ir va1 kuo ai lys nuotraukos 

mailto:info@tautosfondas.org
http://tautosfondas.org
mailto:admin@Utrtfund.orq
http://www.lithuantanfoundation.org
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Du ministra i kratosi ka l t in imų 

Kryždirbystės istoriją primenanti paroda. Gedimino Bar tuškos (ELTA) nuotr 

Paroda primins kryždirbystės 
atgimimo istoriją 

Vilnius, gruodžio 20 d. (ELTA) 
— Ketvirtadienį Lietuvos nacionali
niame muziejuje atidaryta paroda 
,, 1928-ieji: naujas etapas Lietuvos 
kryždirbystėje". 

Ekspozicijoje pristatomas ma
žiau pažintas kryždirbystės laikotar
pis, prasidėjęs 1928 metais. Tuomet 
prasidėjo ir šiandien nenunykęs pro
cesas, kuris tradicinei kryždirbystei 
suteikė naujų bruožų ir atvėrė naują 
jos etapą. Savaimingai besiklosčiusią 
tradiciją praturtino profesionalai 
dailininkai su savąja lietuviško kry
žiaus vizija. Lietuvoje kone valstybi
niu mastu imta diegti tam tikrus kry^ 
žių modelius. 

1928-ųjų pradžioje visuomenė 
rengėsi iškilmingai pažymėti pirmojo 
Lietuvos nepriklausomybės dešimt
mečio jubiliejų. Du žymūs visuome
nės ir kultūros veikėjai — dailininkas 
Adomas Varnas ir Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus direktorius generolas 
Vladas Nagevičius, žavėjęsi medi
niais lietuvių mažosios architektūros 
paminklais, sutarė, kad tokią gražią 
progą derėtų įamžinti ne betoniniais 
ar akmeniniais paminklais, o tradi
ciniais mediniais kryžiais, kurie bū
dingi tik tam etniniam regionui, ra
jonui ar konkrečiai vietovei. 

A. Varnas su Kauno meno mo
kyklos mokiniais ėmėsi kurti kryžių 
projektus, pasiremdami gausiu dai

lininko sukauptu kryžių fotografijų 
rinkimu. Per 1928 metų vasarį-ge-
gužę mokinių sukurti projektai pate
ko į Vytauto Didžiojo karo muziejų, 
kuris gamino ir platino tų projektų 
kopijas ne tik jubiliejiniais 1928 m., 
bet ir vėliau, iki pat sovietinės okupa
cijos. 

Lietuviškų, arba dar vadinamų 
Nepriklausomybės (Dešimtmečio), 
kryžių etalonų įteisinimo akcija pa
vyko: tiksliai pagal projektus arba 
atskiras jų detales buvo pastatyta 
dešimtys kryžių. 

Parodoje projektų sklaida ilius
truojama prie kiekvieno iš išlikusių 
35 projektų pateikiamomis pastaty
dintų — jei tokių būta — kryžių nuo
traukomis. Kai kurie iš pastatydintų 
kryžių buvo po keletą kartų atnaujin
ti, kiti — iš naujo atstatyti, o nemaža 
dalis ir nebeišliko. Prie kiekvieno 
projekto taip pat pateikiamos ir origi
nalios kryžių, stogastulpių, koplyt
stulpių nuotraukos iš Lietuvos nacio
naliniame muziejuje saugomo A. Var
no fotografijų rinkinio. Manoma, kad 
jos buvo projektuotų paminklų pir
mavaizdžiai. 

Projektų originalus parodai pas
kolino Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus. Pagal projektus pastatytų ob
jektų fotografijos į parodą pateko iš 
Lietuvos nacionalinio ir Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejų. 

Atkelta iš 1 psl. 
darbo užmokesčio didinimo progra
mos rengimo bei kitus, R. Žakaitienė 
pridėjo 23 dokumentus — nuo minis
terijos raštus ir statistinius duome
nis. 

v 

R. Žakaitienė atsakyme pabrėžia, 
kad problemos, su kuriomis susiduria 
švietimo sistema, susiformavo kur 
kas anksčiau, todėl esą šiuo klausimu 
reikia mąstyti sistemiškai. 

„Kasdieniame gyvenime susidu
riame su daugeliu problemų, ir tik 
dalis jų paminėta Seimo narių klau
simuose. Jos susidarė ne dabar ir ne 
prieš metus. Tai — sisteminio požiū
rio į švietimą per visus nepriklauso
mybės metus trūkumas, kai rutina ar 
vienadieniai politiniai sprendimai 
nusveria apgalvotą, nuosekliai vyk
domą švietimo darbą", — rašoma R. 
Zakaitienės atsakyme. 

Ministrė, nors pripažindama, jog 
mokytojų darbo užmokestis nėra pa
kankamas, bando raminti tiek sei-
mūnus, tiek pedagogus, sakydama, 
jog 2004-2007 metais mokytojų darbo 
užmokestis vidutiniškai padidėjo 36 

proc. R. Žakaitienė taip pat primena, 
kad lapkričio 12 dieną Švietimo ir 
mokslo ministerija (SMM) pasirašė 
susitarimą su pedagogų profsąjun
gom ir įsipareigojo mokytojų atlygini
mus nuo 2008 metų sausio 1 dienos 
didinti 15 proc. 

Aplinkos ministras A. Kundrotas 
iš interpeliacijos iniciatorių sulaukė 
dvigubai daugiau klausimų, nei jo ko
legė. Svarbiausi jų yra susiję su jo 
siūlymu dalį europinės paramos kaš
tų išaugimo perkelti ant savivaldybių 
pečių. 

Ministras teigia, kad kol kas ne
galima kalbėti apie galutines projek
tų pabrangimo sumas, nes dar nėra 
susitarta su Europos Komisija dėl fi
nansinių sprendimų keitimo. 

Aplinkos ministras taip pat at
sakė į seimūnų klausimus apie dau
giabučių namų priežiūrą, atliekų 
tvarkymą, aplinkkelio statybas prie 
Kazokiškių sąvartyno, galimą inte
resų konfliktą — A. Kundroto žmona 
dirba įmonėje UAB „Envas", kuri, 
anot konservatorių, naudojo aplin
kosaugos fondų dotacijas. 

Valdančioji mažuma nenori rinkimų 
Atkelta iš 1 psl. 

Kaip valdybos sprendimą trečia
dienį žurnalistams komentavo prem
jeras ir Socialdemokratų partijos pir
mininkas Gediminas Kirkilas, rinki
mai būtų reikalingi tam, kad Seimas 
iš baimės „susidrausmintų". 

Priešlaikinių rinkimų idėjai ne
pritaria ir prezidentas Valdas Adam
kus. Valstybės vadovas ne kartą yra 
sakęs, kad nesiūlys pirmalaikių rin
kimų, nors opozicija jam piršo šią 
idėją, ir priminė, kad tokią iniciatyvą 
gali įgyvendinti pats Seimas, jei 
tikrai to nori. 

Komentuodamas besiblaškančių 
socialdemokratų poziciją, kai antra
dienį partijos vadovai pritaria pir
malaikiams rinkimams, o ketvirta
dienį pasisako prieš, prezidentas sa
kė, kad „politika yra toks menas, kad 
vienos dienos bėgyje galima užimti 
dvi tris skirtingas pozicijas". 

„Nieko nuostabaus nematau, 
kiekviena partija skaičiuoja savo lai
mėjimus, galimybes, galimus pralai

mėjimus, ir pagal tai orientuojasi. 
Rinkimai artėja, girdėsime visko ir 
nenustebkime", — kalbėjo V Adam
kus. 

Vienas pirmalaikių rinkimų ini
ciatorių Liberalų sąjūdžio vadovas 
Petras Auštrevičius socialdemokratų 
pozicijų kaitą vadina sprendimu „to
liau vegetuoti". 

,,Po ilgo blaškymosi laikotarpio, 
vidinių ginčų, socialdemokratai pri
ėmė sprendimą ir toliau vegetuoti. 
Kartu su mažumos Vyriausybe gali 
tekti vegetuoti ir visai Lietuvai, nes 
mažumos Vyriausybė neturėjo ir ne
turi aiškaus veikimo plano", — pra
nešime spaudai cituojamas P Auštre
vičius. 

Gruodžio 14 dieną trijų opozi
cinių frakcijų — Liberalų sąjūdžio, 
konservatorių ir liberaldemokratų — 
atstovai įregistravo Seimo nutarimo 
projektą, kuriuo siūlo paskelbti pir
malaikius parlamento rinkimus dėl 
mažumos vyriausybės ir Seimo esą 
nesprendžiamų problemų. 

Nuo Naujųjų metų — naujos kartos lietuviški pasai 
Atkelta iš 1 psl. 

Dažniausiai šie pasai buvo pa
dirbinėjami pakeičiant nuotraukas 
juose, t.y. į originalius pasus įklijuo
jant nelegalių migrantų nuotraukas. 

Naujojo paso duomenų lape inte
gruota nekontaktinė elektroninė 
laikmena, kurioje įrašomi asmens 
duomenys bei asmens atvaizdas. 

Šiame pase yra daugialypis laze
rinis vaizdas, ko nebuvo ankstesniuo
se piliečio dokumentuose. 

Į elektroninę laikmeną duome
nys įrašomi paso išrašymo metu. Įra
šyti duomenys apsaugoti naudojant 
pasyvios autentifikacijos ir bazinės 
prieigos kontrolės mechanizmus. Į 
elektroninę laikmeną įrašomas bio
metrinis identifikatorius — asmens 
veido skaitmeninis atvaizdas ir kiti 
paso duomenys. 

Pasak Vidaus reikalų ministeri
jos, per metus Lietuvoje vidutiniškai 
išrašoma ir išduodama apie 200,000 
pasų. Naujasis pasas kiekvienam pi
liečiui kainuos 100 litų. Seime turėtų 
būti svarstomos pataisos dėl rink
liavų, kurios ir nustatys, ar nepilna
mečiai, pensininkai ir kiti socialiai 

remtini asmenys turės mokėti nusta
tytas rinkliavas už dokumentų išda
vimą ar ši rinkliava jiems bus suma
žinta. 

Šiuos dokumentus gamina Len
kijos įmonės ,,Polska Wytwornia Pa-
pierow Wartosciovych S.A." ir Lietu
vos įmonės „Garsų pasaulis" susivie
nijimas. 

Pareigūnų teigimu, šis dokumen
tas atitinka pasaulinius saugumo rei
kalavimus, jį sunku padirbti. 

Paso dizainą suprojektavo Valsty
bės dokumentų technologinės apsau
gos tarnyba prie Finansų ministeri
jos. Pasas atitinka Europos Komisijos 
reglamentą ir Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) reko
mendacijas. 

Paso puslapiuose bus atspausdin
ta ir nacionalinė simbolika — pasą 
tikrinantis pareigūnas be asmens 
duomenų matys gamtos peizažus, na
cionalinę simboliką. 

„Pasas taps ne tik asmens doku
mentu, bet ir pristatys, supažindins 
visą pasaulį su Lietuva ir mūsų nacio
naliniais, etniniais simboliais, vieto
vėmis, pvz. Kuršių Nerija, Gedimino 

pilimi", — sakė naująjį dokumentą 
spaudos konferencijoje ketvirtadienį 
pristatęs vidaus reikalų ministras Re
gimantas Ciupaila. 

Pasai išduoti iki 2008-ųjų sausio 
1 dienos galios iki juose nurodytos ga
liojimo datos pabaigos. 

Pasas — tai Lietuvos piliečio as
mens dokumentas, patvirtinantis jo 
asmens tapatybę ir pilietybę, skirtas 
vykti į užsienio valstybes. 

Pasas išduodamas bet kokio am
žiaus Lietuvos piliečiui jo pageida
vimu. Piliečiui iki 18 metų pasas ga
lios ne ilgiau kaip 5 metus, piliečiui 
nuo 18 metų — 10 metų. 

Pasas išduodamas ir nuolat už
sienio valstybėse gyvenantiems Lie
tuvos piliečiams. 

Lietuvos pasų gamybai panaudo
tas aukštos kokybės popierius. Vir
šelių vidinės pusės be vandens ženk
lų. Vidiniuose puslapiuose įspaustas 
daugiatonis vandens ženklas — sti
lizuotas Vytis. 

Į popierių įterpti raudoni plau
šeliai, UV šviesoje švytintys oranžine 
spalva, bei nematomos planšetės, UV 
šviesoje švytinčios žalia spalva. 

Paso viršelis pagamintas iš odą 
imituojančios medžiagos, yra žalios 
spalvos. Priekiniame viršelyje aukso 
spalva yra įspaustas Lietuvos herbas, 
o virš jo ta pačia spalva lietuvių kalba 
didžiosiomis raidėmis įrašytas tek
stas „LIETUVOS RESPUBLIKA", 
apačioje — „PASAS". 

Pase yra 32 numeruoti puslapiai 
ir iš polikarbonato pagamintas as
mens duomenų lapas, kuriame as
mens duomenys, veido atvaizdas ir 
parašas išgraviruoti lazeriniu įren
giniu. 

„Nors ir dabartinis Lietuvos pa
sas atitinka visus pasaulinius saugu
mo reikalavimus, tačiau naujajame 
pase įdiegtos papildomos šiuolaikinės 
technologijos, saugančios dokumentą 
nuo galimybės padirbti ar klastoti bei 
skirtos paspartinti patikros procesą", 
— pabrėžė ministras R. Ciupaila. 

Paso duomenų lape integruota 
nekontaktinė elektroninė laikmena, 
kurioje įrašomi asmens duomenys bei 
asmens veido atvaizdas. Laikmenoje 
yra įdiegta per 30 skaitmeninės infor
macijos vientisumą užtikrinančios 
priemonių. 
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nauįienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Elizabeth H tapo seniausia 
Britanijos monarche 

* * • * : % 

Elizabeth II. 

Londonas, gruodžio 20 d. (AFP/ 
BNS) — Karalienė Elizabeth II ket
virtadienį taps seniausia visų laikų 
Didžiosios Britanijos monarche, pra
lenkdama savo proprosenelę Vikto
riją. 

Viktorija mirė 1901-aisiais, nugy
venusi 81 metus ir 243 dienas. Eli
zabeth II šią ribą peržengė be jokių 
pompastiškų ceremonijų, praleisda
ma dieną su savo vyru, princu Phili
pe. 

Pasak Buckingham rūmų, „Lil-
libet" legendinės Viktorijos rekordą 
peržengė ketvirtadienį maždaug 5 
vai. po pietų vietos laiku, kuris buvo 
apskaičiuotas pagal Viktorijos gimi
mo ir mirties laiką. Kiti stebėtojai, įs
kaičiavę pilnas gimimo ir mirties die
nas, tvirtina, kad amžiaus rekordas 
bus peržengtas šeštadienį. 

Elizabeth II yra antra ilgiausiai 
gyvenanti monarche pasaulyje po 
Tailando karaliaus Bhumibol Adu-
lyadej. Per jos valdymo laiką pasi
keitė 11 ministrų pirmininkų, iš ku
rių pirmasis buvo seras Winston 
Churchill. Be to, ji yra pirmoji, kurios 
valdymo metais gimė vienas iš prem
jerų — Tony Blair. 

Tačiau Viktorija dar kurį laiką iš
saugos ilgiausiai valdžiusio monar
cho rekordą. 64 metus, kuriuos Vik
torija valdė Didžiąją Britaniją ir jos 
imperiją, Elizabeth II peržengs tik 
tuo atveju, jei tebebus soste 2015 me
tų rugsėjo 9 dieną. 

Nors ir sulaukusi garbaus am
žiaus, dabartinė Britanijos karalienė 
nerodo jokių nuovargio ženklų. Praė
jusį mėnesį ji su princu Philipe lan
kėsi Ugandoje, kur vyko Britanijos 
tautų sandraugos vyriausybių vado
vų susitikimas, o pernai dalyvavo iš 
viso 425 oficialiose ceremonijose. 

„Netgi atsižvelgiant į tai, kad 
medicina nuo Viktorijos laikų page
rėjo, tai yra nuostabu", — „The Daily 
Telegraph" sakė Londono Universi
teto Karalienės Mary kolegijos šiuo
laikinės Britanijos istorijos profeso
rius Peter Hennessy. 

„Nežinau nė vieno institucijos 
vadovo, kuris per tokį ilgą laiką būtų 
nesuklydęs, — sakė jis. — Per šiuos 
metus ji vadovavo pačiam garbin
giausiam išsivadavimui nuo super
valstybės statuso. Tai nėra blogas pa
likimas". 

Nepaisant geros karalienės svei
katos ir didelės pagarbos, kurią jai 
jaučia dauguma britų, pasirodė ženk
lų, kad monarchija pradeda galvoti, 
kas nutiks, kai ji mirs. 

Sosto įpėdinis, princas Charles 
praėjusį mėnesį kartu su savo tėvais 
pirmą kartą lankėsi britų Tautų San
draugos viršūnių suvažiavime. 

Karalienė yra Tautų Sandraugos, 
sudarytos iš 53 daugiausia buvusių 
britų kolonijų, galva, bet jos įpėdinis 
sosto automatiškai nepaveldi — 
sprendimą turi priimti šios organiza
cijos vadovai. 

Saugumo Tarybai nepavyko 
išspręsti aklavietės dėl Kosovo 

Jungt inės Tautos, gruodžio 20 
d. (AFP/BNS) — Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Tarybai trečiadienį ne
pavyko išspręsti aklavietės dėl Ko
sovo, o Vakarų pasiuntiniai sakė, kad 
tolesnės šalių derybos būtų bepras
mės ir kad status quo šioje Serbijos 
provincijoje yra „netvarus". 

Kalbėdamas Tarybai priklausan
čių Vakarų valstybių vardu, Belgijos 
ambasadorius Johan Verbeke sakė, 
jog Serbijos ir Kosovo albanų vadovų 
pranešimai patvirtino, kad ,jų pa
žiūros tebėra nesuderinamos". 

15 narių Saugumo Taryba už už
darų durų išklausė Serbijos premjero 
Vojislav Koštunica ir Kosovo prezi-
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LONDONAS 
Žaislų gamintojas Britanijoje Co-

lin Carlson plušo 12 valandų kasdien 
savo dirbtuvėlėje pavadintoje „Dir
biniai iš medžio", kad pagamintų re
kordinį rankų darbo žaislų skaičių. 
Dėl išaugusių pardavimų jis turėtų 
dėkoti savo didžiausiam varžovui — 
Kinijai. C. Carlson iš medžio paga
mintų supimosi arkliukų, sraigių ir 
motociklų šiemet prieš Kalėdas už
sakyta 25 proc. daugiau nei pernai po 
to, kai buvo atšaukta daugybė Ki
nijoje gamintų žaislų dėl juose 
esančio švino ar nedidelių magnetų, 
kuriuos vaikai gali praryti. JAV žais
lų bendrovė „American Plastic Toys" 
įsikūrusi Michigan įdarbino 30 papil
domų darbuotojų bei, siekdama pa
didinti žaislinių virtuvių ir vaikiškų 
stalų gamybą, ėmė dirbti ir šešta
dieniais. 

RYGA 
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

lers teberemia Ivars Godmanis kan
didatūrą į premjero postą, nors jam ir 
nepavyko suformuoti penkių partijų 
valdančiosios koalicijos. Interviu Lat
vijos radijui V Zatlers sakė, kad jo no
minuotas kandidatas nuoširdžiai 
stengėsi įvykdyti šalies vadovo pa
vestą uždavinį — suformuoti centro 
dešiniąją koaliciją, į kurią įeitų pen
kios partijos. Todėl, pasak preziden
to, reikia suteikti Seimui galimybę 
įvertinti I. Godmanis suformuoto mi
nistrų kabineto sudėtį. 

TALINAS 
Estijos parlamentas trečiadienį 

vieneriems metams, iki 2008-ųjų pa
baigos, pratęsė savo karių misiją Ira
ke, kuri turėjo baigtis šio mėnesio pa
baigoje. Irake yra dislokuotos maž
daug trys dešimtys estų karių. Už jų 
misijos pratęsimą balsavo 53 iš 101 
parlamentaro. Prieš šį pasiūlymą 
balsavo 29 deputatai, o likę balsavi
me nedalyvavo. Sis sprendimas prik
lausė ir nuo Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos, kuri antradieni 
metams pratęsė JAV vadovaujamos 
koalicijos mandatą Irake. 

ATLANTIC 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prokurorai siekia sugriež

tinti reikalavimus dėl įstatymų tai
kymo JAV ir užsienio bendrovėms, 
įtariamoms užsienio šalių pareigūnų 
papirkinėjimu. Remiantis JAV fede
ralinio tyrimų biuro (FTB), kuriam 
teko įkurti naują padalinį dėl padi
dėjusio darbo krūvio, duomenimis, 
JAV teisingumo departamentas šie
met iškėlė 14 bylų (daugiau nei per
nai ir užpernai kar tu sudėjus) kyši
ninkavimu įtariamoms užsienio ben
drovėms bei šiuo metu vykdo 77 ty
rimus. Anot teisininkų, jei tiek daug 
užsienio bendrovių bus patraukta 
baudžiamojon atsakomybėn, ben
drovės gali nuspręsti pasitraukti iš 
JAV rinkos. 

RUSIJA 

MASKVA 
Irano Bušehro atominė elektri

nė, kurią stato rusai, nebus paleista 
anksčiau kaip 2008 metų pabaigoje, 
ketvirtadienį sakė Rusijos rangovo 
„Atomstrojeksport" atstovė. „Galime 
prognozuoti,- kad dėl dabartinės 
situacijos Bušehro elektrinė bus pa
leista ne anksčiau kaip 2008-ųjų pa
baigoje", — pažymėjo Irina Jesipova. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio aprūpinimo būstu minis

terija ketvirtadienį pranešė atsisa
kiusi planų statyti naują žydų gyven
vietę okupuotoje rytų Jeruzalėje, 
nors išvakarėse buvo sakoma, jog šių 
ginčytinų statybų klausimas tebes-
varstomas. Ministras Zeev Boim dar 
trečiadienį pareiškė, kad nagrinėja
ma naujos gyvenvietės statybos Ata-
roto vietovėje galimybių studija, bet 
toks pareiškimas sukėlė didelį pales
tiniečių pasipiktinimą. 

DUBAJUS 
„Al Qaeda" pateikė pasiūlymą 

užduoti klausimus antrajam pagal 
svarbą šio teroristinio tinklo vadovui 
Ayman al-Zawahiri. „Kiekvienas 
klausimas turi būt i glaustas", — 
teigiama pranešime, kurį paskelbė 
,,al Qaeda" padaliniai žiniasklaidai. 

1-800-77S-SEND 
www3tlamicexpres5corpxofn 

Ocea *mgmĖ 

dento Fatmir Sejdiu. 
Tai buvo pirmasis Tarybos susiti

kimas po to, kai gruodžio 10-ąją dėl 
Kosovo suverenumo klausimo žlugo 
keturis mėnesius trukusios Belgrado 
ir Kosovo albanų derybos. 

„Šalių padaryti pranešimai pat
virtino, kad jų pažiūros pagrindiniu 
suverenumo klausimu tebėra nesude
rinamos", — sakė J. Verbeke ir pridū
rė: „Status quo yra netvarus". 

Belgradas, kurį remia Maskva, 
sako, kad nori pasiūlyti Kosovo gy
ventojų daugumą sudarantiems al
banams plačią autonomiją, bet ne ne
priklausomybę, nes šią provinciją lai
ko savo istorine širdimi. 

Kroviniu gabenimas 
\ laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio Šalis. 

** t t i Air Freight 
I Automobiliu pirkimas bei 
I siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

fSmblt PacJcaoes Truckingy / 
Snuikiu siuntiniu siuntimas bei 
pr statyTas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Est oi* Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S M. 1 708-599-9680 
Fax. I 708-599-9682 Ttl. 1 800-775-7363 
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KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

aurelijat@yahoo.com 

Didžioji ar mažoji? 
Kiekvienoje kalboje didžiųjų 

raidžių rašymo tradicijos yra skir
tingos, savitos. Štai pavyzdžiui, vo
kiečių kalboje visi daiktavardžiai, 
nepriklausomai nuo jų rūšies (tikri
nis ar bendrinis), yra rašomi didžio
siomis raidėmis, o arabų, indų, kinų 
kalbose didžiosios raidės apskritai 
nevartojamos (žinoma, čia daug le
mia ir jų rašymo sistema, saviti rai
dynai). XVIII amžiuje anglų kalba 
rašytuose tekstuose ne vienas šian
dieninis skaitytojas rastų daug dau
giau didžiosiomis raidėmis parašytų 
žodžių (beveik visus daiktavardžius 
tuomet mėgta rašyti iš didžiosios 
raidės) nei šiandien. Tad kiekvieno
je kalboje yra nusistatytos savos 
rašybos taisyklės. 

Didžiųjų raidžių rašyba yra 
daugiau susitarimo reikalas, o ne 
taisyklės, kurios priklauso nuo pa
čios kalbos struktūros, pvz., lietuvių 
kalboje rašome augti, bet ne aukti, 
remiantis morfologine rašyba, nes 
žodžio šaknis aug-, arba siųsti, o ne 
siusti, remiantis istorine tradicija, 
nes čia šaknyje anksčiau buvo nosi
nis balsis, kurio šiandien jau neta
riame. Didžiųjų raidžių rašybos nei 
istorine tradicija, nei morfologiškai, 
nei fonetiškai paaiškinti negalime. 

Nors lietuvių kalboje didžiųjų 
raidžių rašymo taisyklės, rodos, yra 
paprastos, dažnai jos nekonkrečios 
ir sukelia nemažai painiavos, ypač 
rašant įvairių įstaigų ir organizacijų 
pavadinimus. Čia gyvenantiems lie
tuviams dažnai įtakos turi ir anglų 
kalba bei joje galiojančios savos 
didžiųjų raidžių rašymo taisyklės. 
Tad šįkart trumpai ir pabandysiu 
aptarti didžiųjų raidžių rašybą lietu
vių kalboje bei nusakyti pagrin
dinius jos skirtumus nuo anglų kal
bos. 

Visų pirma didžiąja raide lietu
vių kalboje rašomi visi tikriniai 
daiktavardžiai: 

a)žmonių vardai, pavardės, sla
pyvardžiai, pvz., Valdas Adamkus, 
Žemaitė, Maironis, Vaižgantas. 

b)mitologinių, religinių būtybių 
pavadinimai {Perkūnas, Laima, Ga
bija, Dzeusas, Krišna) 

c)gyvulių, paukščių vardai, as
tronominiai, gamtos objektų pava
dinimai {Bėris [jei tai arklio vardasl, 
Brisius, Paukščių Takas, Saulė, 
Mėnulis, Jupiteris [planetosl, Med
vėgalis, Venta, Alpės, Kuršių nerija, 
Jukatano pusiasalis, Baltijos jūra, 
Karibų įlanka). 

Anglų kalboje visi šie žodžiai 

taip pat bus rašomi didžiosiomis rai
dėmis, tačiau didžiosiomis raidėmis 
angliškai bus rašytinos ir savaitės 
dienos, mėnesių pavadinimai, etno-
nimai ( tautų pavadinimai), tad 
angliškai Saturday - liet. šeštadie
nis, angį. January - liet. sausis, 
angį. Lithuanian, Canadian, French, 
German - liet. lietuvis, kanadietis, 
prancūzas, vokietis. 

Lietuvių kalboje dvižodžiuose 
geografiniuose ir astronominiuose 
pavadinimuose svarbu skirti rūši
nius žodžius, pvz., upė, jūra, nerija, 
sala, pusiasalis, kalnai, gatvė. Jie 
rašomi mažosiomis raidėmis: Kur-
šių nerija, Siaurės jūra, Baltijos jū
ra, Kaspijos jūra, Gotlando sala, 
Uralo kalnai, K. Petrausko gatvė, 
bet Didieji Grįžulo Ratai (nėra 
rūšinio žodžio, tad visi žodžiai tik
riniai), Paukščių Takas, Kudirkos 
Naumiestis ir kt. 

Taip pat svarbu skirti oficialius 
ir neoficialius valstybių pavadini
mus. Oficialių pavadinimų visos 
raidės bus didžiosios, tad Lietuvos 
Respublika (oficialus pavadinimas), 
bet Lietuvos valstybė (neoficialus 
pavadinimas). Tačiau Izraelio Vals
tybė - abi didžiosios, nes tai oficialus 
šios valstybės pavadinimas. 

Pasaulio šalys {šiaurė, pietūs, 
vakarai, rytai), kai jos yra geogra
finio regiono pavadinimo dalis, rašo
mos didžiosiomis raidėmis {Siaurės 
Amerika, Artimieji Rytai, Vakarų 
Europa), visais kitais atvejais mažo
sios {rytų Lietuvoje, vakarų Kinijoje, 
šiaurės Kanadoje, Argentinos pie
tuose). 

Daugiausia painiavos kyla ra
šant įvairių įstaigų, organizacijų, 
įmonių pavadinimus. Skirtingai nei 
anglų kalboje, lietuvių kalboje, kai 
pavadinimas susideda iš kelių žo
džių, didžiąja raide r a š o m a s t i k 
p i r m a s i s pavadinimo žodis, pvz., 
Kauno valstybinis akademinis dra
mos teatras, Lietuvos nacionalinis 
operos ir baleto teatras, Vilniaus 
universitetas, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija, Lietuvos bankas ir 
kt . Kai pavadinime yra tikrinių 
daiktavardžių, tik jie ir rašomi di
džiosiomis, pvz., Maironio lietuvių 
literatūros muziejus, Vytauto Di
džiojo universitetas, Mykolo Žilin
sko dailės galerija. Tad taisyklė at
rodo gana paprasta. 

Tačiau neaiškumai prasideda 
taikant s t i l i s t inę didžiųjų raidžių 
rašybą. Ja remiantis, stilistiškai 
didžiosiomis raidėmis rašome: „(1) 

aukščiausiųjų valstybinės ir įsta
tymų leidžiamosios valdžios bei 
aukščiausiųjų teisinės valdžios insti
tucijų pavadinimus; (2) aukščiau
siųjų tarptautinių organizacijų ir jų 
vyriausiųjų organų pavadinimus; (3) 
ypatingos reikšmės dokumentų pa
vadinimus; (4) reikšmingiausių or
ganizacijų, visuomeninių judėjimų, 
istorinių įvykių pavadinimus; (5) 
aukščiausių pareigūnų pavadini
mus: 

Lietuvos Respublikos Seimas, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, Lietuvos Respublikos Auk
ščiausiasis Teismas, Jungtinių Tau
tų Organizacija, Generalinė Asam
blėja, Saugumo Taryba, Tarptau
tinis Teismas, Europos Sąjunga, 
Europos Sąjungos Taryba, Europos 
Parlamentas, Europos Komisija, 
Lietuvos Statutas, Lietuvos Nepri
klausomybės Aktas, Lietuvos Res
publikos Konstitucija, Lietuvos Są
jūdis, Didysis Vilniaus Seimas, 
Baltijos Asamblėja, Lietuvos Res
publikos Prezidentas, Lietuvos Res
publikos Seimo Pirmininkas, Lie
tuvos Respublikos Ministras Pir
mininkas." (Vasiliauskienė 2002) 

Tad šia taisykle remiantis ir ją 
pr i ta ikant Amerikos l ietuviams, 
pasak Juozo Vaišnio, didžiosiomis 
raidėmis stilistiškai būtų rašomi visi 
žodžiai šiuose pavadinimuose: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, Ame
rikos Lietuvių Taryba, Vyriausias 
Lietuvos Išslaisvinimo Komitetas, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija ir kt. Tačiau čia ir prasideda 
painiava, kaip nusta tyt i , kur ios 

įstaigos, organizacijos yra „aukš
čiausios", „ypatingos, išskirtinės 
re ikšmės", kurios ne. Lietuvoje 
aukščiausios visuomeninės įstaigos 
tarsi yra aiškios: Seimas, Vyriau
sybė, Aukščiausiasis Teismas, o kaip 
su išeivija? Juk kiekviena organi
zacija jaučiasi esanti svarbi ir reikš
minga. Tad kurios kalbos taisykles 
taikysime čia, anglų a r lietuvių? Juk 
rašome lietuviškai? Kita vertus, 
toks lietuviškos pavadinimų rašymo 
taisyklės neapibrėžtumas reikalauja 
aiškesnės formuluotės, galbūt net 
tikslesnio apibrėžimo, kurias orga
nizacijas, visuomenines įstaigas 
kaip rašyti , nes „svarbumas" ir 
„išskirtinumas" labai priklauso nuo 
kiekvieno žmogaus asmeninių įsi
tikinimų ir pažiūrų. Juk ne vienas, 
pasipiktinęs šiandieninio Seimo 
veikla, kažin ar rašys šios visuo
meninės įstaigos pavadinimą „iš 
pagarbos" didžiąja raide... 

Kaip matyti, tobulos taisyklės, 
kada rašyti didžiąsias raides, nėra. 
Stilistiškai jas galima rašyti beveik 
visur, ku r norima, priklausomai nuo 
rašančiojo ir nuo konteksto. Tačiau 
svarbiausia laikytis nuoseklumo. I r 
gal derėtų sudaryt i svarbiausių, 
išskirtiniausių išeivijos lietuvių or
ganizacijų sąrašą bei nustatyti jų 
pavadinimų rašybą? Juk svarbiausia 
- išlaikyti nuoseklumą, o tai padary
ti ir yra sunkiausia. 

Pagal V. Vasiliauskienės „Proble
miniai lietuvio rašybos ir skyrybos 
aspektai", Vilnius: Homo liber, 2002 ir 
„Dabartinės lietuvių kalbos rašyba", 
red. Juozas Vaišnys, SJ, JAV IB Kultū
ros taryba, 1982. 
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Margumynai 

Kas sukūrė motociklą 
Motociklą 1885 metais išrado 

vokietis, mechanikos inžinierius Got-
tlieb Daimuer (1834-1900). Jis buvo 
pirmasis, kuris pradėjo naudoti ben
ziną motorui varyti. 

Lietuvoje motociklus pradėjo 
naudoti po Pirmojo pasaulinio karo. 
Pirmosios motociklų lenktynės Lie
tuvoje įvyko 1927 metais. 

Lot. „motus" reiškia „judąs", o 
gr. „kyklos" - „ratas". 

Kas ir kada sukūrė elektros lemputę 
Elektros lemputę 1879 metais 

sukūrė 32 metų Thomas Aiva 
Edisonas (1847-1931). Ilgai užtruko, 
kol tai lemputei jis surado medžiagą, 
kuri nesudega nuo elektros srovės. 

J is buvo nuostabiai genialus 
išradėjas ir pramonininkas, užpaten
tavo net 1,097 išradimus! Jo išradimų 

dėka išsivysčiusios pramonės vertė 
buvo 25,000,000,000 dol. 

Savo idėjas, sumanymus ir išra
dimus jis užrašydavo sąsiuviniuose, 
kurių yra 2,500. Kiekvienas sąsiuvi
nis tur i po 500 puslapių. 

Eugenius Gerul is 

SKELBIMAI 

S k e l b i m ų s k y r i a u s 
t e l . T 7 3 - 5 S 5 - * S O O 

PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

l 2 5 f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
* • i (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujanti Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

LEN0ER 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

mailto:aurelijat@yahoo.com
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KALĖDŲ PERLAI 
1UOZAS ALMI S ĮURAG1S 

Nr.3 

Giesmės žodžiai buvo jiems 
suprantami „Garbė Dievui aukšty
bėse, o Žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms" (Lk. 2, 13-14). Taip dva
sios pagavime jie klausėsi giesmės ir 
net nepastebėjo, kada arkangelas 
Gabrielius pasitraukė nuo jų ir kaip 
dingo angelų minia. Piemenys pabu
do iš stebuklingo sapno, kad užgeso 
dangiškoji šviesa. 

4. 
- Ką mes dabar darysime? - atsi

peikėję tarėsi piemenys. 
- Eisime pasveikinti gimusio Me

sijo, kaip angelas mums įsakė. 
- Kaip gi mes eisime pas Mesiją 

tuščiomis rankomis? 
- Nuneškime ir padovanokime 

jam ėriuką. 
- Prastai sugalvojai. Ėriukas, pa

imtas nuo motinos, ir tenai nuneštas, 
nenurims. Bliaus, bėgios iš kampo į 
kampą, motinos ieškos. Trukdys nau
jagimio Viešpaties miegą. O ir čia, 
ganyklose, avis motina, nenurims, 
verks, savo vaiko gedės. 

- Tai padovanokime jam avį ir 
avinėlį. Būdami kartu jie bus ramūs 
ir paklusnūs. 

- Turiu vieną avytę su vaiku, 
pripratusią prie žmonių. Galėtume 
padovanoti ją. Visi pritarė. Pilypas 
pasišaukė savo avį, ir visi išėjo į Bet
liejų. Savo ganomas bandas paliko 
Dangaus valiai. Avytė ir avinėlis 
klusniai bėgo paskui juos, bet pu
siaukelėj avis suprato, kur einama ir 
išbėgo į priekį. Kažkokia jėga traukė 
ją skubėti reikiamu jiems keliauti 
keliu. Vyrai vos spėjo eiti paskui ją. 
Ko ji taip skuba, iš kur ji žino kelią -
spėliojo ne vienas iš jų, nesuprasda
mi, kad ir gyvulėlis jaučia Dievo 
artumą. Jie nudžiugo, pamatę tolu
moje šviečiančią žvaigždę. 

- Gerai, kad angelai neužgesino 
šitos žvaigždės. 

- Paliko neužgesinę ir daugiau 
žvaigždžių, ar nematai? 

- Ta žvaigždė, šviečianti mums 
priekyje, ne tokia kaip kitos. 

- Didesnė už kitas. Šviesesnė. 
Spindi žemai ir kaip tik toje pusėje, 
kur mes einame. Ji rodo mums, kur 
yra užgimęs Mesijas. 

Jų kelias pasibaigė prie kalno 
olos, kur Betliejaus gyventojai, žiemą 
siaučiant blogam orui, laikydavo gy

vulius. Aukšta medžių užtvara užda
rė plačią olos angą. Tvoroje buvo du
rys. Avis ir ėriukas, prie durų atbėgę 
pirmieji, ėmė belstis. Jauna moteris 
atidarė duris ir nustebo, pamačiusi gy
vulėlius. Tuojau priėjo piemenys ir 
pasisveikino „Ramybė jums, garbin
goji ponia". „Ramybė jums taipogi, 
vėlyvieji pakeleiviai, - atsakė mo
teris. 

Iš kur jūs, vyrai, ateinate taip 
vėlai. Jau po vidurnakčio. 

- Mes esame Betliejaus pieme
nys. Betliejaus gyventojų gyvulius 
ganome aplinkiniuose laukuose. Apie 
vidurnaktį šią naktį pasirodė mums 
angelas ir pasakė, kad čia gimė Išga
nytojas, Viešpats, Mesijas. Angelas 
mums liepė eiti ir pasveikinti Mesiją. 
Mes ir atėjome. Jūs, ponia, būsite 
Mesijo motina. Malonėkite mums 
parodyti vaikelį. Moteris pasitraukė 
nuo durų ir pakvietė: „Užeikite". 
Viduje žiburio nesimatė, bet patalpa 
buvo jaukia šviesa apšviesta. Prie 
ėdžių, vienoje jų pusėje, sėdėjo barz
dotas vyras, pasidėjęs rankas ant 
kelių ir palinkęs į priekį, kaip sėdi 
labai pavargę žmonės. Kitoje ėdžių 
pusėje, draugiškai susiglaudę, stovėjo 
jautis ir asilas. 

- Vadinkite mane Marija, - pa
sakė moteris. - Tas vyras prie ėdžių 
mano žmogus Juozapas. Asilėlis tai 
mūsų. Jis, vargšelis, atnešė mane iš 
Nazareto į Betliejų. Mano sūnus guli 
ėdžiose. Jautis jau buvo čia, kai mes 
užėjome pernakvoti. Labai draugiš
kas gyvulėlis tas jautis. Tuojau su
sidraugavo su mūsų asilu ir užleido 
ėdžias mano sūnui. Prieikite arčiau. 

Marija iškėlė kūdikį iš ėdžių ir 
laikė jį, švelniai priglaudusi prie krū
tinės. Vaikelis atrodė taip, kaip atro
do visi neseniai gimę žmonių vaikai. 
Tiktai jo akys žvelgė ne vaikiškai, 
tarsi iš kito paslaptingo pasaulio. 
Jose buvo ir pasitikėjimo nuolanku
mas, ir valdoviškos galios drąsumas. 
Sudrebėjo piemenų širdys, susitikus 
su Dieviška asmenybe. Piemenys 
žemai nusilenkė Kūdikiui. Tomas pa
juto reikalą ir žodžiu pasveikinti 
Mesiją. 

- Viešpatie, Mesijau, nors gimei 
kaip žmonių vaikas, bet esi Dievas ir 
viską žinai, viską supranti. Mes, 
Betliejaus piemenys, sveikiname ir 
pagarbiname tave, mūsų pasaulyje 
užgimusį. Mes esame tavo pusėje. 
Norime būti tau naudingi. Dovano
jame tau avį ir avinėlį. Gal jie patiks 
tau, gal su jais žaisti panorėsi, kai 
būsi didesnis. Mes tik bandų ganyto
jai, gyvename laukuose, neturime tau 
brangios dovanos, bet duodame, ką 
turime. Mes laimingi, kad užgimei 
netoli mūsų laukų ir mes, vargdie
niai žmonės, galėjome tave pasvei
kinti. 

Vaikelis neparodė ženklo, kad jis 
Tomo žodžius suprato, tiktai šypso
josi, judino rankutes ir, prie motinos 
krūtinės laikomas, staiga užmigo. 
Marija vėl paguldė jį į ėdžias. 

Juozapas priėjo prie lankytojų ir 
užsimezgė kalba. Juozapas kalbėjo 
pasakodamas savo kelionės į Betliejų 
nepatogumus, kaip mieste visi nak
vynių namai buvo pilni ir jiems nebu
vo prieglaudos nakčiai. 

Bus daugiau. 

Stuburo ir skausmo ligos | | Širdies ir kraujagyslių 
ligos |0NAS V.PRUNSKIS, MD 

THH DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGARMD 
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: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
ElkCrove: 847-718-1212 
www. i l l inoispain .com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. S ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. YVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Mielieji, 

Žiemos sidabru apšarmoję metai suka dar vienq ratą. Artėja vil
čių, svajonių išsipildymo ir stebuklo laukimo metas. 

Visai nesvarbu, ar esame čia pat, Lietuvoje, ar už tūkstančių kilo
metrų - pamiršę nuoskaudas ir rūpesčius susėsime prie Kūčių stalo, 
dalysimės kalėdaičiu... Kitą rytą skubėsime pranešti džiugią šv. Ka
lėdų naujieną - taip, būdami kartu, dovanodami šventinę dvasią, 
kiekvienas būsime didžiojo Šv. Kalėdų stebuklo - mūsų meilės ir san
tarvės pamato - buvimo kartu, išsipildymo dalis. 

Mielieji, artėjančių švenčių proga linkiu šio stebuklo išsipildymo, 
daug šiltų susitikimų artimųjų, bičiulių rate. 

Tegu šventės Jūsų neužklumpa netikėtai ir ateina į Jūsų širdis 
pamažu, išlauktos ir turtingos [spūdžiais, kuriuos vienas kitam do
vanojame prie šeimyninio Kūčių, Kalėdų stalo. 

Ir tegu šios šventės būna išskirtinės iš naujo aplankiusiu pajau
timu, jog, nepaisant ar mes esame Tėvynėje, ar toli už jos ribų, dalin
damiesi Šv. Kalėdų džiaugsmu - mes esame kartu. 

Kalėdinės ir jaukios šviesos, meilės ir ramybės JŪSŲ 
namams! 

Sėkmės ateinančiais 2008-aisiais! 

Su geriausiais linkėjimais iš Lietuvos, 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio 

pirmininkas 
Petras Auštrevičius 

Margumynai 

Kinijoje at idaroma didžiausia pasaulyje 
BibliJŲ leidykla 

Kinijoje netrukus bus atidaryta 
didžiausia pasaulyje Biblijų leidykla, 
kurioje per mėnesį bus išspausdina
ma maždaug 1 mln. Šventojo Rašto 
kopijų. Teigiama, kad leidyklos tech
ninės galimybės leis išspausdinti dau
giau nei vieną Bibliją per sekundę, o 
iki 2009 m. ši leidykla spausdins ket
virtadali visame pasaulyje platinamų 
Biblijų. 

Įmonė „Amity Printing" jau da
bar per mėnesį išspausdina 800 
tūkst. Šventojo Rašto kopijų, o tai 
surado beveik 80 proc. visose Kinijos 
bažnyčiose naudojamų Biblijų. Pla
nuojama, kad šioje leidykloje bus lei
džiamas Šventasis Raštas devynias-
dešimčia pasaulio kalbų, taip pat ir 
neregiams pritaikytos Biblijos, spaus

dintos Brailio raštu. 
Kita vertus, žinia apie tokios di

džiulės leidyklos įkūrimą Kinijoje 
buvo sutikta su tam tikra ironija, nes 
Kinija vis dar yra šalis, kurioje 1,3 
mln. katalikų bendruomenės teisės 
yra gana stipriai varžomos ir ribo
jamos, o už Šventojo Rašto platinimą 
žmonės vis dar gali atsidurti kalė
jime. Šiais metais į laisvę po trejų me
tų, praleistų sunkiųjų darbų kalė
j ime, išleistas Kinijos pogrindinės 
protestantų Bažnyčios vadovas, kuris 
buvo nuteistas už tai, jog platino 
Šventąjį Raštą. 

Šventojo Rašto platinimas Kini
joje iki pat 1979 m. buvo visiškai už
draustas. 

DPA, Bernardinai.lt 

http://www.illinoispain.com
http://Bernardinai.lt
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AR PAVYKS SUJUNGTI VISO 
PASAULIO LIETUVIUKUS? 

Gedimino Zujaus svajonė - bendram projektui sujungti 
po visą pasaulį pasklidusius lietuvių vaikus 

LAIMA APANAVIČIENĖ 

Jau rašėme mūsų dienraštyje, 
kad Čikagoje vieši vienas žinomiau
sių Lietuvos prodiuserių, Lietuvos 
autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūros (sutr. LATGA-A) tarybos 
narys, kompozitorius Gediminas Zu-
jus, kuris užsidegė nauja idėja - ben
dram projektui sujungti talentingiau
sius po visą pasaulį pasklidusius 
lietuvių vaikus. 

Gediminas Zujus Čikagos lituanis
tinėje mokykloje. 

Pirmieji žingsniai j au žengti -
rugpjūčio pradžioje Lietuvoje įvyko 
bendra Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos lietuviukų stovykla, kur susi
rinkę vadovai ir vaikai s ta tė ištrauką 
iš roko operos „Eglė Žalčių karalie
nė". Artimiausiuose G. Zujaus pla
nuose - savo Scenos ir estetikos 
mokyklos filialus įsteigti įvairiuose 
pasaulio kampeliuose ir taip padėti 
mažiesiems lietuviukams profesiona
liai mokytis dainavimo, muzikavimo, 
scenos judesio ir kitų menų. Iki 2009 
metų prodiuseris ket ina su įvairių 
kraštų jaunaisiais lietuviais surepe
tuoti (daugiausia virtualiai) ir Vil
niuje pristatyti Sigito Gedos ir Lai
mučio Vilkončiaus moderniąją roko 
operą „Eglė Žalčių karalienė". 

Kaip gimė ši idėja? Pasirodo, kad 
vasarą Jungtinės Karalytės Lietuvių 
Bendrijos p i rmininkas Petras De-
revenko pakvietė G. Zujų į jaunųjų 
talentų konkurso komisiją. Konkurse 
dalyvavo iš visos Didžiosios Britani
jos suvažiavę vaikai. Tada Zujus ir 
pamatė, kaip reikalinga kultūra emi
gravusiems žmonėms. Ne paslaptis, 
kad į Didžiąją Britaniją bei kitas šalis 
daugiausia išvažiuoja žmonės, kurie 
ten dirba statybose, valo viešbučius ir 
atrodytų, kad jų vaikai turėtų būti 
nelabai siekiantys kultūros, bet pa
sirodo yra kitaip. Konkurse dalyvavo 
tiek daug vaikų, kad komisija dirbo 
nuo ankstaus ryto iki vėlyvaus va
karo. Tas konkursas G. Zujų sujau
dino. Jis pamatė, kad išvažiavusiems 
būtinai reikia kul tūros ir, žinoma, 
geresnės, aukštesnės kokybės. Pama
tęs tiek talentingų vaikų ir supratęs, 
kad nėra daug žmonių, kurie galėtų 
jauniems talentams padėti, Zujus nu
matė Londone kurt i savo mokyklos 
filialą ar kažkaip kitaip su jais bend

rauti. 
Buvo surengta stovykla, kurioje 

dalyvavo vaikai iš Didžiosios Brita
nijos ir iš Lietuvos. 

Šita stovykla buvo tarsi eksperi
mentas, kad įkūrėjai pamatytų, ką 
galima padaryti per aštuonias dienas. 
Stovykla vyko dešimt dienų, bet pir
mą dieną vaikai tik susirinko, paskui 
kūrė, devintą dieną rodė, kas jiems 
pavyko, o dešimtą jau išsiskirstė. Per 
tas aštuonias dienas stovyklautojai 
pastatė spektaklio ištrauką. Rėmėsi 
Sigito Gedos „Egle Žalčių karaliene", 
kuriai muziką yra parašęs Laimutis 
Vilkončius. Buvo pasirinkta šios ope
ros ištrauka, kur veiksmas vyksta po 
vandeniu - Žilvino karalystėje. 

Stovykloje iš viso buvo penkioli
ka vaikų, dalis iš Lietuvos, dalis iš 
Londono bei Manchester. 

Padarius šį projektą kilo suma
nymas apjungti išeivijos vaikus, o da
bar projekto autorių tikslas - ap
jungti kuo daugiau bendruomenių, 
ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Ai
rijos, Ispanijos, Prancūzijos, jau kal
bėtasi ir su Argentinos, Brazilijos, 
Australijos bendruomenėmis. 

Tuo tikslu G. Zujus atvyko ir į 
JAV, kur susitiko su JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininke Dale Lukie-
ne, lankėsi Lietuvos Respublikos ge
neraliniame konsulate, ku r kalbėjosi 
su generaliniu konsulu Arvydu Dau-
noravičiumi, matėsi su didžiausių 
lituanistinių mokyklų - Lemont ir 
Čikagos - mokytojais bei vadovais, 
bendravo su kai kurių grupių va
dovais, pasakojo savo idėjas Čikagos 
lituanistinės mokyklos aukštesnio
sios mokyklos mokiniams. Projekto 
sumanytojai tikisi, kad iki 2009-ųjų 
suspės apjungti daugiau mažiau visas 
bendruomenes - ar ta i po vieną 
vaiką, ar po penkiolika iš kiekvienos 
šalies. 

Kad darbas vyktų sklandžiai kitą 
vasarą projekto autoriai norėtų suor
ganizuoti stovyklą, kurion suvažiuo
tų talentingi lietuviukai iš viso pa
saulio. Stovykloje būtų bandoma sta
tyti roko operą. Dar kitas etapas -
žiemos stovykla, kurioje būtų sudėti 
galutiniai taškai. Galiausiai 2009 me
tų vasarą įvyks bendras pasirodymas. 
Jis vyks Vilniuje, galbūt Katedros 
aikštėje arba Vingio parke. Pasirody
mas turėtų apjungti visus tuos mies
tus, iš kur tik bus spektaklyje daly
vaujantys vaikai. Tam bus pasitelk
tos šiuolaikinės technologijos - tele-
tiltas, greitasis internetas. Patys ga
biausi, pagrindinių vaidmenų atlikė
jai atvyks į Vilnių, o kiti pasirodys ek
ranuose iš tų kraštų, kuriuose jie gy
vena. 

Mokytojai ar tėveliai, turintys ta
lentingų vaikų, ir norintys, kad tie 
vaikai projekte dalyvautų, gali para
šyti G. Zujui elektroninį laišką adre
su gzujus(agmail.com Gavus laiš
ką bus bandoma rasti galimybę toje 
vietovėje įsteigti Scenos ir estetikos 
mokyklos skyrių. Į mokyklos filialą 
porą kartų per savaitę būtų siunčia
ma medžiaga repeticijoms. Tokiu bū
du visi besimokantys galėtų įsijungti 
į šį projektą. 

Jeigu susidomėjote ar turite ko
kių idėjų bei pasiūlymų, prašome ra
šyti G. Zujui gzujus@gmail.com 

„Draugo" knygynėlyje 
_ 

ANT MANO KAPO 
PASODINKIT VYŠNIĄ 

Knygai „Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia" apie 
Eugeniją Šimkūnaitę „Draugo" knygynėlyje pasirodžius 

LAIMA APANAVIČIENĖ 

Eugenija Šimkūnaitė. Kas neži
nojo šios garsios „žiniuonės" Lietu
voje? Neseniai atvykę iš Lietuvos me
na daugybę istorijų apie ją. Vieni ją 
gyrė, kiti vadino ragana. 

Menu, kai pirmą kartą ją pama
čiau Vytauto gatvėje, Vilniuje, pagal
vojau, kad kokia moteriškė iš kaimo 
atvažiavusi - apkūni, žilais, į šoną 
perskirtais plaukais, ilga sermėga vil
kinti, lyg ir per laisvu sijonu seginti, 
vyriškais batais avinti. Net nesupra
tau, kuo ji mane jauną, tik į Vilnių at
važiavusią studijuoti, patraukė (juk 
daug Vilniaus gatvėse moteriškių iš 
kaimo vaikšto) - matyt, jos stotas, 
išvaizda kažkokią galią turėjo. 

Įėjo ji į nedidelį namelį, esantį 
toje pat Vytauto gatvėje Žvėryne. 
Perskaičiau iškabą - „Vyr. farmacijos 
valdybos vaistažolių skyrius". Vėliau 
vos ne kasdien ją matydavau, mat 
kasdien ta gatve keliaudavau į tro
leibusų stotelę. Tik vėliau sužinojau, 
kad tai didžioji Lietuvos vaistažo-
lininkė E. Šimkūnaitė. Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakultete sutik
davau ją, atėjusią studentams pas
kaitų skaityti. 

Dažnai matydavau ją Naciona
liniame operos ir baleto teatre. E. 
Šimkūnaitė turbūt nėra praleidusi nė 
vienos šio teatro operos premjeros, 
visada ją matydavau toje pačioje -
šeštoje - parterio eilėje. 

Visus ji t raukė savo originalumu, 
žiniomis. Dirbdama Vilniaus univer
siteto Medicinos fakultete prisiklau
sydavau apie ją įdomiausių istorijų. 
Vieniją gyrė, kiti bijojo, buvo ir tokių, 

kurie jos nemėgo. Su malonumu 
skaitydavau jos rašytus tekstus - jie 
būdavo šmaikštūs, lengvai skaitomi 
ir suprantamai parašyti. 

E. Šimkūnaitė gyveno viena, ta
čiau nebuvo vieniša - vis tarp žmonių 
ir žmonėse. Net ir šiandien, praėjus 
dešimtmečiui po jos mirties, žmonės 
ją mena. Ji - habilituota daktarė, 
garsi vaistažolių žinovė, neprilygsta
ma raiškaus žodžio meistrė. 

E. Šimkūnaitės labdaros ir pa
ramos fondas išleido knygą „Amžinai 
žydėk, Atminimo vyšnia" (Per vieną 
jubiliejų E. Šimkūnaitė yra papra
šiusi: „Ant mano kapo pasodinkit 
vyšnią". Dabar, jos prašymu, vyšnia 
kasmet išskleidžia žiedus ant jos 
kapo). Knygoje surinkti atminimai, 
kurie „atgaivina paveikslą Žmogaus, 
nesavanaudiškai padėjusio visiems 
pagalbos reikalingiems: kam patari
mu, kam vaistažolių ryšeliu, o kam 
stipriu peties spustelėjimu - nelygu 
kam ko reikėjo". 

•v*45f. 

žinai zydek, 
Atminimo 

vyšnia 
Knyga apie 

Eugeniją Šimkūnaitę 

Pirmoje leidinio dalyje (po bu
vusių bendradarbių Birutės Karnic-
kienės ir Reginos Žukienės įvadų) 
spausdinami autobiografiniai E. 
Šimkūnaitės tekstai, jos prakalbos 
bei interviu. Antrojoje - žymių Lie
tuvos mokslininkų, menininkų, me
dikų bei kitų profesijų žmonių atsi
minimai apie susitikimus su ne
pakartojama ir žavia asmenybe, ži
niuone, vaistažolininke Eugenija 
v 

Šimkūnaite. 
Pabaigoje įdėti E. Šimkūnaitei 

skirti eilėraščiai, dedikuoti jai įvairio
mis progomis, knyga iliustruota nuo
traukomis. 

Tikiu, kad skaitytojai, nusipirkę 
šią knygą, su ma
lonumu ją per
skaitys ir dau
giau sužinos apie 
šią neeilinę as
menybę. 

Knygą su
darė Alijušas 
Grėbliūnas, iš
leido Eugenijos 
Š i m k ū n a i t ė s 
labdaros ir pa
ramos fondas. 
Dailininkė Da
lė Dubonienė, 
spausdino „Žu
vėdra", Vilniuje 

Knygos kai
na - 23 dol. Ją 
galima įsigyti 
paštu, pridedant 
9 oroc. mokestį, 
užsisakant IL 
valstijoje. Per
siuntimo kaina -
5 dol. Persiun
čiant daugiau 
leidinių - už 
kiekvieną papil
domą leidinio per
siuntimą-2.5 dol. 
mokestis. 

. .Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chkago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui. 773 585-9500 

mailto:gzujus@gmail.com
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Mary F. Kincius, gyvenanti Naperville, IL, skaitys „Draugą" dar 
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol. 
auką. Labai ačiū. 

Romualdas Dulskis iš Cocoa Beach, FL užsiprenumeravo „Draugą' 
dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Arvydas Barzdukas, gyvenantis Falls Church, VA, pratęsė metinę 
„Draugo" prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažin
ti. Nuoširdžiai Jums dėkojame. 

Dana Kapacinskas iš Riverside, BL, kartu su metinės „Draugo" prenu
meratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame. 

Angele Katele, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę „Draugo" 
prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū. 

Apolonia Andrasiunas, gyvenanti Orland Park, IL užsiprenumeravo 
„Draugą" dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Eugene Vildas iš Valencia, CA paaukojo „Draugo" leidybai paremti 50 
dol. auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Marija Vilutis, gyvenanti Saint Petersburg, FL, atsiuntė 50 dol. 
„Draugui" paremti. Labai ačiū už Jūsų paramą. 

Benedict Maciuką iš Storrs, CT paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

— — — — w i 

Ada E. Sutkus, gyvenanti Beverly Shores, IN, parėmė „Draugą" 50 
dol. auka. Esame labai dėkingi. 

Kazys Ripskis, gyvenantis Phoenix, AZ, pratęsė metinę „Draugo" pre
numeratą ir paaukojo 50 dol. auką, laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėkojame. 

*M9M0M*MMM0MMM«000ae 

Aniceta Januška iš Milton, MA parėmė „Draugą" 50 dol. auka. 
Dėkojame, kad mus remiate ir skaitote. 

Adolph Slezas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, paaukojo dienraščiui 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą. 

Agniete Malela, gyvenanti Melrose Park, DL, pratęsė kasmetinę 
„Draugo" prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai 
dėkingi. 

Algis Dzekciorius iš Niverville, NY paaukojo 100 dol. auką „Draugui' 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą. 

Arvydas Vanagūnas, gyvenantis Oak Park, IL, atsiuntė 50 dol. auką 
mūsų dienraščio leidybai paremti. Dėkojame Jums. 

John Kasputis iš Farmington, CT taip pat pradžiugino mus 50 dol. 
auka. Esame Jums dėkingi už paramą. 

Raymond Mielinis, gyvenantis Manalapan, NJ, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 75 dol. auką. Nuoširdžiai Jums 
dėkojame. 

Kristina Kazemek iš Chicago, IL paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. 
auką. Ačiū Jums. 

Stasys Mykolaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, sveikindamas „Draugo" 
administraciją ir redakciją su artėjančiomis šventėmis, pratęsė prenumeratą 
dar metams ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai ačiū. 

Valerija Aukštikalnis iš Boston, MA skaitys „Draugą" dar vienerius 
metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 75 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

Felix Jurevičius iš Kenosha, WI pratęsė laikraščio prenumeratą ir kar
tu paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Vytenis Grybauskas, gyvenantis Orland Park, IL skaitys „Draugą" 
dar vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą 50 
dol. auką laikraščio leidybai paremti. 

Birutė V. Kozica iš Daytona Beach, FL paaukojo laikraščiui 50 dol. 
auką. Dėkojame už Jūsų paramą. 

Už „Kalėdų Senelio" 
figūros slypi šventasis 

Mikalojus 
Ne visi žino, jog už „Kalėdų 

Senelio", dalinančio dovanas, figūros 
slypi garsus krikščionių šventasis -
Sv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas 
vadinti šventuoju Mikalojumi iš 
Bario. 

Yra išlikę labai nedaug patikimų 
istorinių duomenų apie Mikalojaus 
gyvenimą, tad tenka remtis tradicijos 
pasakojimais. Manoma, kad jis gimė 
Pataros uostamiestyje, pietvakarinėje 
Mažosios Azijos dalyje, dabartinės 
Turkijos teritorijoje, tarp 260-280 
metų. Pasak tradicijos, Mikalojaus 
tėvai, kilmingi ir pasiturintys krikš
čionys, sūnų išauklėjo pagal krikščio
niškas dorybes bei supažindino jį su 
Šventuoju Raštu. Jiems anksti mirus, 
visas turtas atiteko Mikalojui, o šis 
nusprendė skirti jį geriems darbams. 

Pasak vieno iš žinomiausių pa
sakojimų apie šventąjį, proga tam 
pasitaikė netrukus. Vienas Pataros 
miesto gyventojas prarado visus savo 
turtus ir neturėdamas ko duoti krai
čiui, negalėjo rasti savo trims dukte
rims vyrų. Neradus jokios išeities, 
šioms būtų tekę verstis prostitucijos 
amatu. Tai išgirdęs, Mikalojus naktį 
jiems pro langą įmetė auksinių pi
nigų kapšą. Tokiu būdu vyresnioji 
duktė galėjo ištekėti. Per kitas dvi 
naktis Mikalojus tokiu pat būdu pa
dėjo kitoms dviem dukterims. 

Imperatoriaus Diokleciano krikš
čionių persekiojimo metais Mikalojus 
buvo įkalintas kartu su kitais 
krikščionimis. Laisvę atgavo Kons
tantinui 313 metais paskelbus vadi
namąjį Milano tolerancijos ediktą, 
kuris leido krikščionims laisvai prak
tikuoti savo kultą. Tada atvyko į savo 
krašto sostinę Mirą, kur, mirus mies
to vyskupui, buvo išrinktas į jo vietą. 
Apie šį Mikalojaus gyvenimo laiko
tarpį tradicija pasakoja, jog jis ste
buklingai išgelbsti tris karininkus, 
kurie, būdami neteisingai nuteisti 
mirti, meldėjo pagalbos. 

Yra duomenų, kad Mikalojus 
aktyviai dalyvavo pirmajame visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime Nikė
joje 325 metais. Ten jis griežtai pasi
sakė prieš Arijaus ereziją ir iš visų 
jėgų stengėsi apsaugoti savo vyskupi
ją nuo arijonizmo įtakos. Jis nedvejo
damas uždarinėjo pagoniškas šven
tyklas, tarp jų ir pačią svarbiausią 
savo krašte deivės Artemidės šven
tyklą. Mirė gruodžio 6 dieną, kaip 
manoma, 343 metais. 

Jo kultas iš pradžių paplito Ma
žojoje Azijoje. Jau VI a. Konstan
tinopolyje buvo 25 Mikalojaus vardu 
pavadintos bažnyčios, o jo kapas šalia 
Miros miesto tapo gausiai piligrimų 
lankoma vieta. Ilgainiui paplito dau
gybė pasakojimų apie Mikalojaus ste
buklus, jis buvo laikomas vaikų, 
mokinių, netekėjusių merginų ir 
moterų, jūreivių, žvejų, kvepalų ga
mintojų bei kalinių globėju. Iš 
Mažosios Azijos Mikalojaus kultas 
išplito visoje bizantiškoje Konstanti
nopolio imperijoje ir pasiekė pietinę 
bei centrinę Italijos dalis, kurios VI 
amžiuje buvo pavaldžios Konstanti
nopoliui. Iš Italijos Mikalojaus kultas 

po t ruputį ėmė plisti dabartinėse 
Vakarų Europos šalyse. Tačiau di
džiausią postūmį šventojo pažinimui 
ir populiarumui Vakaruose davė jo 
žemiškųjų palaikų perkėlimas iš 
Miros į pietų Italijos uostamiestį 
Barį. 

XI amžiuje turkai mahometonai, 
tapę didele ir organizuota jėga, ėmė 
skverbtis į krikščionių apgyvendintas 
žemes ir pasiekė ir Miros miesto 
regioną. Tuo metu jų pagrindinis tik
slas buvo plėšimas, o krikščionių 
bažnyčios dažnai tapdavo jų taikiniu. 
Tačiau visų nuostabai Mikalojaus 
kapo, ten esančios šventovės bei ją 
saugančių vienuolių mahometonai 
nelietė. Vis tik Bario žmonės, kurie 
tikėjo, jog Mikalojus saugo miesto 
jūreivius jūroje, nusprendė, jog reikia 
šventojo palaikus perkelti į saugesnę 
vietą. Tad 1087 metų balandį pasiun
tė į Mirą laivą su 62 žmonių įgula, 
kuriai vadovavo du kunigai, apsimes-
darni vykstą prekybos reikalais. 
Nakties metu 47 žmonių būrys įėjo į 
Mikalojaus kapavietę ir, surinkę jo 
palaikus, skubiai išplaukė atgal į 
Barį. Po dviejų metų šventojo Mika
lojaus palaikai buvo iškilmingai pa
talpinti jam skirtos bazilikos kriptoje. 
Nuo tada visuose Rytuose žinomo 
šventojo garsas ilgainiui ėmė plisti 
visuose Vakaruose, o Bario mieste jo 
palaikų pargabenimo diena, gegužės 
9, iškilmingai minima iki šiol. 

Šventojo Mikalojaus figūra po 
t ruput į tapo gerumo, pagalbos ir 
džiaugsmo simboliu. Nuo XIV am
žiaus imta tikėti, jog jis atneša do
vanėles vaikams, o ikonografijoje Mi
kalojus vaizduojamas su trimis mai
šeliais auksinių pinigų rankoje, taip 
primenant jo dovanas trim neturtin
goms seserims. 

Amžiams bėgant, šv. Mikalojaus 
figūrai vis labiau įgaunant liaudies 
folkloro bruožų bei fantazijos, jo 
įvaizdžiai įvairiose šalyse keitėsi. 
Pvz., Rusijoje, kurią Mikalojaus kul
tas pasiekė jau XI amžiuje, šventasis 
buvo vadintas „Ugodnik", t.y. „tuo, 
kuris padeda", jam pavesta globoti 
gyvulių bandas nuo vilkų, saugoti na
mus nuo ugnies. Nepaisant skirtin
gumo, Mikalojus visada išlieka tuo, 
kuris pagelbsti. Jo dovanojamos do
vanos taip pat turi šią pagalbos pras
mę. 

XVI - XVII a. šventojo Mika
lojaus įvaizdis dėl protestantiškos 
Reformos, nusistačiusios prieš šven
tųjų garbinimą, įtakos keitėsi, jo kul
tas patyrė didelį smūgį, bet neišnyko, 
mat žmonės nenorėjo atsisakyti jiems 
brangios ir artimos šventojo figūros. 
Ilgainiui ji buvo sekuliarizuota, o nuo 
olandiško žodžio „Sinterklaas", api
būdinančio Šventą Mikalojų, atsirado 
amerikietiškas „Santa Klaus" perso
nažas, kuris šiuo metu, kaip ir pačios 
Kalėdų šventės, dažnai yra visiškai 
komercializuotas. Tačiau mums -
krikščionims - šventasis Miros vys
kupas Mikalojus, geradarys ir pagal
bininkas, savo gyvenimu liudija, jog 
Dieve ir tikėjime į Dievą slypi kiek
vienos dovanos šaknys. 

Vatikano radijas 
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ČIKAGOJ* IR APYLINKĖSE 

•Ska i ty to jams pranešame, kad 
2007 m. gruodžio 24 ir 25 dienomis 
(Kūčios ir Sv. Kalėdos) bei š. m. gruo
džio 31 ir 2008 m. sausio>l dienomis 
redakcija nedirbs. Pokalėdinis laik
raščio numeris skaitytojus pasieks 
ketvirtadieni, gruodžio 27 dieną. 

• K a l ė d ų dieną, gruodžio 25 d., 
Cicero Sv Antano bažnyčioje (50 
Avenue ir 15 Street sankryža) šv. Mi
šios lietuvių kalba bus 9 vai. r. Šv. Mi
šias atnašaus kun. Kęstutis Trima
kas. 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai . v. visi 
kviečiami sutikti Naujuosius, 2008 
Metus Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje: meninė dalis, vaka-
rfenė ir pirmieji pusryčiai. Šokiams 
gros nuotaikinga grupė ,,Saks-Akord". 
Kviečiame dalyvauti poras, šeimas, 
grupes ir pavienius asmenis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. 

• 2 0 0 8 m. sausio 18 d., penkta
dienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago vyks Gerlikų šeimos 
trijų kartų menininkų parodos atidary
mas „Kartos". Parodoje matysite nai
viojo meno atstovės Petronėlės Ger-

likienės ir jos sūnaus Pranciškaus 
Gerliko tapybos darbus bei anūkės 
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos 
atidaryme dalyvaus P Gerlikas, J. 
Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

• 2 0 0 8 m. vasario 10 d. 12:30 vai. 
p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų kon
kurso laimėtojo Edvino Minkštimo kon
certas. Koncertą organizuoja Lietu
vos vaikų globos būrelis „Saulutė". 

IŠ ARTI IR TOLI... ! 

• B e v e r l y Shores, IN Šv. Onos 
bažnyčioje gruodžio 23 d. 1 vai. p. p. 
kun. Antanas Gražulis, SJ aukos šv. 
Mišias. Po Mišių vyks tradicinis pa
bendravimas - Kalėdų eglutės šven
tė. Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

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

Gruodžio 24 d. šv. Mišios lietuviškose parapijose 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 11:15 vai. v. Kalėdinės gies
mės (lietuviškai) 11:30 vai. v. (lietuviškai) Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. 
Mišios. 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje 7 vai. v. -
bendra Kūčių vakarienė parapijos salėje (apie dalyvavimą pranešti kun. J. 
Kelpšui tel. 773-523-1402). 10 vai. v. - Prakartėlės palaiminimas, Kristaus 
Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios (lietuvių k.). 
Palaimintojo Jurg io Matulaičio misijoje 1-3 vai. p. p. - Sutaikinimo 
sakramentas (išpažintys). 4 vai. p. p. - šv. Mišios. 10:30 vai. v. - Kalėdinės 
giesmės. 11 vai. v. - Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios bus aukojamos 
PLC Jaunimo rūmų naujoje sporto salėje, kadangi bažnyčioje visi žmonės 
nesutelpa. 
Ziono Lietuvių evangel ikų l iuteronų bažnyčioje 5 vai. p. p. - Iškil
mingos Žvakių Šviesos pamaldos su Šventa Vakariene; giedos choras ir 
solistė Nida Grigalavičiūtė. Pamokslai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Tėviškės parapijos evangel ikų l iuteronų bažnyčioje 5 vai. p. p. -
Pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis, giedos parapijos choras 
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Gruodžio 1 4 dieną Čiurlionio galer i jo je Jaunimo centre buvo at idar. 
ta paroda „Kurso draugai" , kur i vyks iki 2008 sausio 13 dienos. Tą pati v a 
karą Čiurlionio galer i jo je vyko kalėdinė mugė, j kurią atvyko menininkai 
ne tik iš Čikagos, bet i r jos apylinkių. Parodoje dalyvavo dailininkės K 
Cleveland ir Detroi t . Atėję į muge pirkėjai Įsigijo meno dirbinių - pa 
puošalų, rankų darbo popieriaus darbų, lėlių, atvirukų, paveikslų, dirbiniu 
iš odos, kilimų. 

Nuotraukoje: dail ininkė iš Cleveland Valda Fitzpatrick pasakoja Ro
mualdai Johnson, kaip j i daro rankų darbo popierių ir darbus iš j o . 

Daugiau l ietuvių kilmės menininkės Valdos darbų galite pasižiūrėti 
apsilankę t inklalapyje: www.absolutearts.eom/port fol ios/v/valda/ 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 
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Alfonsas Pargauskas sveikina gimines, draugus ir pažįstamus su 
Sv. Kalėdom ir linki sveikų ir laimingų N. Metų. 

* * * 
Laima ir Petras Aleksai sveikina gimines, draugus ir pažįstamus 

su Sv. Kalėdom ir linki dar geresnių Naujų Metų! 
* * * 

Džiaugiamės „Draugo" dėmesiu išeivijos religiniams ir tautiniams 
reikalams. Atsidėkodami siunčiame simbolinę 100 dol. auką ir šilčiau
sius šv. Kalėdų sveikinimus Jums ir Jūsų kolektyvui. 

Garbė Kristui! 
Sendraugių ateitininkų sąjungos Centro valdybos vardu, 

Gražina Kriaučiūnienė 
Sekretorė 

* * * 

Malonių Sv. Kalėdų švenčių, laimingų ir sveikų ateinančių 2008 
metų linkiu visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

Adelė Lietuvninkienė 
* * * 

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus su Sv. Ka
lėdomis ir Naujais Metais. Linkime sėkmės ir vilties per ateinančiuosius. 

Stasė Miliauskienė ir Alicia ir Alfredo Mikučauskai 
* * * 

Sveikiname visus Tėvus Jėzuitus, čia ir Lietuvoje, centro mecenatus, 
rėmėjus, lankytojus, Lituanistinę mokyklą, Lituanistikos Tyrimo ir stu
dijų centrą. Linkime, kad šv. Kalėdos būtų sklidinos Jums visiems mei
lės, ramybės, džiaugsmo, taikos. Te Naujieji 2008-ji metai atneša sveika
tos, svajonių, išsipildymo ir kūrybinės sėkmės visuose Jūsų darbuose. 

Čikagos Jaunimo centro taryba, valdyba ir Moterų klubas. 
* * * 

Tauragės Lietuvių klubas sveikina su Sv. Kalėdom ir Naujais 
2008 metais. Ižd. Stasė K. Rudokas 

* * * 
Pensininkų klubas Čikagoje sveikina su šventėm. 

Ižd. Stasė Rudokas 

Ramutės Plioplytės darbų paroda 
Šių metų pradžioje netikėtai 

mirė filologė Ramutė Plioplytė. 
Gal ne visi žinojo, kad j i labai d o 
mėjosi taikomąja daile. 1995 m. 
Ramutė buvo surengusi savo 
kurtų margučių ir velykinių m e 
džių parodą Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

Jos brolis Audrius Plioplys 
prieš dvi savaitės Baizeko ku i tū -
ros muziejaus p i rmame aukšte. 
6500 S. Pulaski Rd.. Chicago. su
ruošė pomirtinę R. Plioplytės 
darbų parodą. Atvykę pažiūrėti 
parodos, paprašykite, kad Jums 
į jungtu apšvietimą, kuris išryškins 
R. Plioplytės darbus - Jos darytus 
margučius. 

A. Plioplys taip pat sukūrė 
savo sesers R. Plioplvtes t ink la -
lapi: wwv».ramute-pi ioplvs.com. 
Jame patalpintos a. a. R. Pl iop
lytės darbu nuotraukos. Maloniai 
kviečiame apsilankyti R. Pl ioply
tės parodo je ir t inklalapyje. 

http://www.absolutearts.eom/portfolios/v/valda/

