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Mieli skaitytojai, laimingų Jums Naujųjų metųl 
Į policijos 
vadovo vietą — 
du kandidatai 

Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus naująjį 
policijos generalinį komisarą grei
čiausiai turės r inktis iš dviejų kandi
datų. 

Liberalų ir centro sąjungos, pa
gal koalicijos sutartį deleguojančios 
savo atstovą į vidaus reikalų mi
nistrus, pirmininkas Artūras Zuokas 
pirmadienį teigė, kad partijos valdy
ba rekomendavo ministrui Regiman
tui Ciupailai į policijos generalinio 
komisaro postą siūlyti du kandidatus 
— Vizgirdą Telyčėną ir Stanislovą 
Liutkevičių, rašo dienraštis ,,Lietu
vos žinios". 

„Valdyba nusprendė: tam, kad 
vyktų reali policijos sistemos refor
ma, nesiūlyti kandidatų iš esamų Po
licijos departamento aukštų parei
gūnų. Motyvas grynai vadybinis — 
viešųjų lėšų panaudojimu bei per
skirstymu, r imta reforma turi užsi
imti nepriklausomas, nesusijęs su 
dabartine policijos sistema asmuo", 
— sakė A. Zuokas. 

A. Zuokas pripažino, kad buvęs 
generalinio komisaro pavaduotojas 
V Telyčėnas yra pagrindinis kandi
datas. Mat jis esą buvęs vienas pir
mųjų, kuris dėl policijos sistemos 
ydų informuodavo atsistatydinusį 
ministrą Raimondą Šukį, o vėliau 
net protestuodamas atsistatydino iš 
pareigų. 

Antrasis — dabartinis VRM sek
retorius S. Liutkevičius — pasirink
tas didžia Nukel ta i 6 psl. 
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„The Economist": Rusija turi būti 
pagarbesnė su Baltijos šalimis 

Rusijos prezidentu greičiausiai taps Dmitrij Medvedev. 

Londonas Vilnius, gruodžio 28 to poste, ragina pagarbiai elgtis su 
d. (ELTA) — Įtakingas britų savait- Baltijos valstybėmis, 
rastis „The Economist" Dmitrij Med- „Jei Kremlius nori pademons-
vedev, kuris greičiausiai taps Vladi- truoti savo meilų ir garbingą veidą, 
mir Putin įpėdiniu Rusijos preziden- jam reikėtų susilaikyti nuo bet kokių 

gudrybių Gruzijoje kitą mėnesį ir elg
tis su Baltijos šalimis kaip su visa
teisėmis Europos Sąjungos narėmis, 
o ne kaip su maištaujančiomis pro
vincijomis", — rašoma apžvalginia
me straipsnyje, kuris paskelbtas 
penktadienį „The Economist" inter-
neto svetainėje. 

Tyrimai rodo, kad jeigu Rusijos 
prezidento rinkimai vyktų dabar, 
kandidatas į valstybės vadovo postą 
D. Medvedev surinktų 79 procentus 
rinkėjų balsų. 

Apklausų duomenimis, preziden
tui Vladimir Putin prieš dvi savaites 
parėmus D. Medvedev kandidatūrą, 
Rusijos pirmojo vicepremjero popu
liarumas išaugo daugiau kaip dvigu
bai. 

Ateinančių metų kovą įvyksian
čiuose Rusijos prezidento rinkimuose 
— penki politikai. 

Šeštasis — liberalios opozicinės 
Dešiniųjų jėgų sąjungos atstovas 
Boris Nemcov — trečiadienį atsiėmė 
savo kandidatūrą. 

Buvusius tremtinius grįžti skatina pinigai 
Vilnius, gruodžio 27 d. (ELTA) 

— Milijonai litų, Vyriausybės skirti 
apgyvendinti grįžtančius buvusius 
tremtinius ir politinius kalinius, ne 
tik padeda daugeliui šeimų sugrįžti į 
tėvynę, bet ir papildo kai kurių pini

gines. 
Nukentėjusiems nuo represijų 

dalijami būstai namo jau parviliojo 
šimtus šeimų, dešimtmečius pralei
dusių toli nuo gimtinės. Bet ne viena 
sugrįžusi buvusių tremtinių ir poli

tinių kalinių šeima jau spėjo gautą 
butą parduoti, rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas". 

Buvęs tremtinys Edvardas pri
pažįsta, kad jam skirtą butą Vilniuje, 
Pilaitės Nukelta \ 6 psl. 

J. Marcinkevičius: metai , 
ačiū Dievui, buvo geri 

PERIODICALS 

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) 
— Poetas, dramaturgas ir eseistas 
Justinas Marcinkevičius dėkoja li
kimui, kad šiuos metus gyveno neka
muojamas didelių ligų, kad buvo 
sveiki jo artimieji, pavyko parengti 
dvi poezijos knygas, kurių viena ne
trukus pasirodys. 

„Metai, ačiū Dievui, buvo geri", 
— sakė septyniolikos poezijos rinki
nių autorius, vertindamas 2007-
uosius. 

Poeto manymu, metai buvo geri 
ir Lietuvai, tačiau J. Marcinkevičius 
viliasi, kad ateinantys 2008-ieji bus 
dar geresni. „Augimui, gerėjimui, to
bulėjimui nėra ribų", — teigė jis. 

„Manau, kad ir ta mūsų Lietu
vėlė, kaip maloniai ją vadinam, susit
varkys, ten, kur reikalinga šiek tiek 
daugiau tvarkos, pajėgs ir ras jėgų 
tiems uždaviniams, kuriuos kelia 
laikas", — sakė J. Marcinkevičius. 

Poetas ragina lietuvius nebijoti 
Europos Sąjungos kaip niveliuojan-

Justinas Marcinkevičius. 
Eltos nuotr. 

čios jėgos, tačiau ginti savo tautinius 
ir etninius dalykus, be kurių mes 
niekam neįdomūs, nereikalingi. 

„Tikiu, kad pagrindiniai mūsų 
tapatybę ženklinantys dalykai at
laikys griūtį, kuri dabar jiems gre
sia", — vylėsi Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatas. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Kas yra ateitininkas? ANTANAS 
M A C E I N A 

Įvadinė pastaba: Šis klausimas buvo atidžiai svarstytas ir nuodugniai atsakytas prof. Antano Maceinos ilgame straipsnyje, išspausdintame „Ateities" žurnale 
1949 m. nr. 1. Ateitininkijai ruošiantis paminėti ir atšvęsti savo pirmąjį šimtmetį yra pravartu betarpiškai susipažinti su tada duotu atsakymu. Toliau seka to 
kertinio straipsnio ištraukos. Kalba nepakeista, bet straipsnis gerokai sutrumpintas. — Romualdas Kriaučiūnas 

avo kilme ir savo esme atei
tininkai yra kovotojai už Dievą. 
,Tai žmonės, kuriems ne vis 
tiek, ar pasaulyje bus Įsteigta 

Kristaus ar antikristo karalystė. Tai 
žmonės, kurie aiškiai ir ryžtingai 
stovi Kristaus pusėje ir eina į visas 
gyvenimo sritis, josna nešdami Jo 
dvasią. Todėl jų šūkis ir yra - Visa 
atnaujinti Kristuje... 

S
avo kilme ir savo esme atei- yra pagrindas, ant kurio šita Kara-
tininkai yra kovotojai už Dievą, lystė gali būti statoma? Šis būdas ir 
Tai žmonės, kuriems ne vis šis pagrindas yra ne kas kita, kaip 
tiek, ar pasaulyje bus Įsteigta paties Kristaus paskelbtas Meilės 

Dėsnis. Paskutinės Vakarienės metu 
Kristus pasakė: „Aš Jums duodu 
naują Įstatymą, kad mylėtumėte 
vienas kitą. Pasaulis iš to pažins, kad 
esate mano mokiniai, jei turėsite 
meilės kitas kitam." Vadinasi meilės 

v y k d y m a s 
yra tasai 

AteitininKas turi Duti veržlus Krikščionis, Kuris naujumas, 
eina visur, kur tik reikalinga paguodos, pagal- f " -TilJii? 
bos ar patarnavimo: kur reikalinga pamokymo yra būdinga 

savo santyk
iuose su se
nuoju stab-

Ateitininkai virsta Viešpaties meldiškuoju pasauliu. Meilės vykdy-
garbės šaukliais. Tuo būdu jie kaip m a s * » s y k m D l e v 0 Karalystės vyk-
tik ir išsiskiria iš visos minios, kuri <*ymas... Vykdydami Dievo Karalystę 

ralystei. Todėl ji ypatingu būdu turi savo pagalbą. Mes norime visų pirma 
būti pasauliui atvira. Ji ypatingu savoje Tautoje, o per ją ir visame 

teitininkas turi būti veržlus krikščionis, kuris 
eina visur, kur tik reikalinga paguodos, pagal-
Ibos ar patarnavimo; kur reikalinga pamokymo 

ar patarimo; kur reikalinga įspėjimo ar papeikimo. 

būdu turi viską iš 
pasaulio prisiimti ir 
visur Įsiskverbti. Ji 
negali pasitenkinti 
gyvendama savą Izo
liuotą gyvenimą, nes 
tokiu atveju ji neį
vykdytų savo pašau
kimo. Ateitininkui 
niekas neturi būti 
svetima, išskyrus 
nuodėmę. Savo narių 
eilėse ateitininkija 
turi suimti visas pa
saulio vertybes, visas 
mokslo bei meno ša
kas, visus visuo
meninius ir socia
linius sąjūdžius, visas 

Antanas Maceina 

pasaulyje atbaigti Kris
taus žygĮ, kuris prasidėjo 
Betliejuje, ėjo per Kal
varijos kalną ir šiandien 
plinta visoje žmonijoje. 
Siame žygyje dalyvauti 
mes turime ir kiekvienas 
skyrius, ir visas sąjūdis 
kartu. Apaštalavimo dar
bas yra uždėtas mums ne 
tik individualiai, bet ir 
bendruomeniškai. Siame 
visuotinės stabmeldybės 
potvynyje ateitininkija 
turi išlikti ne tik nepalies
ta, bet galinga ŠĮ potvynĮ 
užtvenkti ir jo bangas 
nustumti atgal, pirmoje 

pasaulio istorijos scenoje 

yra pasyvi, kuri pati tik stebi ir klau
so, kartais susižavi, bet neveikia ir 
neperteikia toliau. Tuo tarpu ateiti
ninkai eina visur, kur tik juos Vieš
pats pašaukia. Jie yra religininkai ar
ba apaštalai tikrąja šio žodžio pras
me, nes per Krikštą ir per Sutvir
tinimą Viešpats yra pasakęs: „Eik su 
manimi!" Būti ateitininku reiškia 
būti su Kristumi, nesvyruojant ir ne
delsiant. Kristus kviečia visus... 

Tačiau kaip mes šitą Dievo Kara
lystę galime praktiškai vykdyti? Kas 

Šaukiamas Čikagos 
sendraugių susirinkimas 
sausio 13 d. 
Čikagos ir jos apylinkių mokslus 
baigę ateitininkai, rinksis sausio 13 
d., sekmadienį 10:15 v.r. (po 9 v.r. šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje), Pasaulio lietuvių centro 6-oje 
klasėje. Susirinkimo tikslas? Išsi
rinkti veiklą koordinuojančią val
dybą, aptarti veiklos galimybes, 
susipažinti su nauja Ateitininkų 
sendraugių centro valdybos Įžodžio 
pasiruošimo programa susidomė
jusiems būsimiems ateitininkams 
sendraugiams. Visi kviečiami. 

KUN. STASIO YLOS 
SUKAKTIS 

I
lgamečio Ateitininkų 
Federacijos dvasios 
vado kun. Stasio Ylos 

100 metų gimimo 
sukaktis bus paminėta 
šv. Mišių aukoje, kurią 
atnašaus kun. Kęstutis 
Trimakas sausio 5 d., 
šeštadienį, 8 vai. ryto, 
Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos 
šventovėje, Lemonte. 

žemėje, mes kaip tik esame pašaukti 
šalinti iš pasaulio visa, kas šiai Kara
lystei kliudo: šalinti vargą ir skurdą, 
lengvinti kančias, vengti nuodėmės. 
Argi Kristus ne taip elgėsi? Kristus 
perėjo žemę gerą darydamas. Taip 
turi elgtis ir jo mokiniai. Ir jie turi 
eiti per gyvenimą, darydami gerą: 
klystančius mokydami, kenčiančius 
guosdami, vargstantiems padėdami, 
nusidėjėlius pakeldami, tarnaudami 
ligoniams, užtardami skriaudžiamuo
sius, gindami silpnuosius ir persekio
jamuosius. Tikėjimas be darbų yra 
miręs. Todėl gaivinti tikėjimą dar
bais, kuriančiais Dievo Karalystę, ir 
yra anoji esminė krikščionies žymė, 
anasai sakramentinis ženklas krikš
čionies kaktoje... 

Būti kataliku, tuo labiau būti 
ateitininku, reiškia ne tik eiti Mišių 
ir išpažinties, ne tik kalbėti kasdie
nines maldas, bet ir gyventi visiškai 
kitaip, negu aplinkui mus gyvena 
supagonėjusi minia. Būti ateitininku 
reiškia giliai suprasti, dar daugiau 
pajausti ir galiausiai vykdyti Kristaus 
paskelbtą meilės dėsnĮ, kurio pa
saulis šiandien neturi ir dėl kurio 
stokos žemė jau baigia virsti pragaru. 
Ateitininkija yra pašaukta atgaivinti 
ŠĮ meilės dėsnį ir vykdyti meilės dar
bus. Vieno tik teisingumo mums ne
užtenka, nes ir kiekvienas padorus 
stabmeldis yra teisingas. Mūsų gy
venime reikia meilės pareigos; reikia 
geradarybės ir pasigelbėjimo dvasios; 
reikia, kad artimo meilė virstų Dievo 
meilės išraiška, nes kitaip mes bū
sime melagiai: sakysime, jog mylime 
Dievą, kurio nematome, o nemylė
sime artimo, kurį matome. Meilės 
kelias yra vienintelis kelias į pago
nišką pasaulį. Šiuo keliu ėjo pirmieji 
krikščionys, šiuo pačiu keliu turime 
eiti ir mes. Kai naujieji stabmeldžiai 
apie mus sakys „žiūrėkite, kaip jie 
myli vienas kitą", tuomet mes 
būsime sulaužę naująjį nesidomėjimą 
mūsų Dievu ir būsime vėl laimėję, 
kaip laimėjome kovos ir persekiojimų 
metu... 

Ateitininkų organizacija yra 
krikščioniškoji bendruomenė spe
cialiai įsteigta laimėti Dievo Ka-

idėjines linkmes bei sroves. Ji turi pastatydama Kristaus Šviesą. 
visa tai persunkti Kristaus dvasia ir 
parodyti paskui pasauliui, kaip šitos 
vertybės kinta religijos Įtakoje ir kaip 
jos religingų žmonių yra vykdomos 
praktiniame gyvenime. 

Jeigu tad ligi šiol ateitininkai 
kartais buvo daugiau ar mažiau nuo 
pasaulio atsitvėrę, tai ateityje šitas 
atsitvėrimas turės būti visiškai per
galėtas. Ateitininkas turi būti veržlus 
krikščionis, kuris eina visur, kur tik 
reikalinga paguodos, pagalbos ar 
patarnavimo; kur reikalinga pamoky
mo ar patarimo; kur reikalinga įspėji
mo ar papeikimo. Kaip anais senai
siais helenistiniais laikais pirmieji 
krikščionys pašventė pasaulį nauja 
tiesa ir senovinei kultūrai davė naują 
prasmę, taip lygiai ir šiandien šiais 
naujosios stabmeldybės laikais atei
tininkai turi amžinąją Tiesą ir 
amžinąją Meilę įdiegti Į mūsiškės kul
tūros pavidalus... Mes turime tarti 
pasauliui krikščioniškąjį žodį, kuris 
virstų naujosios kultūros turiniu. 
Mes turime sukurti naują vienybę 
tarp Krikščionybės ir moderninio 
gyvenimo, kaip Bažnyčios Tėvai ją 
sukūrė tarp tos pačios Krikščionybės 
ir senovinio pasaulio. Mes turime su
vesti persiskyrusius Dievą ir žmogų 
naujojo krikščionies asmenybėje. Štai 
pagrindinis ir pats svarbiausias atei
tininkų uždavinys. Ir šiam uždaviniui 
atlikti ateitininkai turi būti nepa
prastai atviri ir naujajam pasauliui, ir 
naujajam žmogui... 

Dėlto galima suprasti, kodėl 
aukščiau ir buvo sakoma, kad atei
tininkas nėra paprastas tikintysis 
arba vadinamas kasdieninis tikinty
sis. Ateitininkas yra sąmoningas ir 
veiklus katalikas: sąmoningas savo 
tikėjime ir veiklus savo krikščioniš
kosios meilės darbuose. Ateitininkų 
Federacija nėra paprasta organizacija 
šalia daugybės kitų. Į ją ateina žmo
nės, vedami ne kurio nors intereso, 
bet gyvosios religinės dvasios, kad čia 
sustiprėtų, pasiruoštų ir pradėtų 
vykdyti didžiuosius savo apaštalavi
mo uždavinius... [Kristus] reikalauja 
pagalbos iš savo narių... Jis reikalau
ja pagalbos atbaigti atpirkimo darbui! 
Ateitininkija kaip tik pasiūlo Kristui 
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KALĖDINĖ ŽINIA 
„MIESTUI IR PASAULIUI" 

Popiežius Benediktas XVI va
dovavo trečioms savo pontifikato Ka
lėdų iškilmėms - Kalėdų nakties 
Mišioms, Lietuvoje tradiciškai vadi
namomis Piemenėlių arba Bernelių 
Mišiomis, o Kalėdų dienos vidudienį 
iš Sv. Petro bazilikos balkono kreipėsi 
į aikštėje susirinkusią minią ir iš
kilmingai palaimino Miestą, tai yra 
Romą, ir visą pasaulį („Urbi et 
Orbi"). Prieš palaiminimą, kaip 
įprasta, Popiežius penkiomis dešim
timis kalbų, taip pat ir lietuviškai, 
viso pasaulio tikintiesiems linkėjo 
linksmų šventų Kalėdų. „Mums 
šventa diena išaušo. Ateikite, tautos, 
pagarbinti Viešpatį: šiandien didinga 
šviesa nužengė žemėn" (Kalėdų die
nos Mišių posmelis prieš Evangeliją). 

Brangieji broliai ir seserys! 
„Mums šventa diena išaušo". Didžio
sios vilties diena: šiandien gimė žmo
nijos Išganytojas! Kūdikio gimimas 
visuomet atneša vilties šviesą jo pa
kiliai laukiantiems. Kai Jėzus gimė 
Betliejaus grotoje, žemėje patekėjo 
„didinga šviesa", didžioji viltis pri
pildė laukiančiųjų širdis „lux mag-
na", gieda Kalėdų dienos liturgija. Ji 
nebuvo „didinga" šio pasaulio kate
gorijomis, nes iš pradžių ją sugebėjo 
matyti tik Juozapas, Marija, keletas 
piemenų, Trys Išminčiai, senelis Si
meonas, pranašė Ona, tie, kuriuos 
Dievas išsirinko. O vis dėlto, tos šven
tos nakties tamsoje ir tyloje kiekvie
nam žmogui įsižiebė nuostabi ir ne
gęstanti šviesa; atėjo į pasaulį didžio
ji viltis, nešina laime — „Žodis tapo 
kūnu ir mes regėjome jo šlove" (Jn 1, 
14). 

„Dievas yra šviesa, — tvirtina šv. 
Jonas, — ir jame nėra jokios tamsy
bės" (1 J n 1, 5). Pradžios knygoje 
skaitome, kad pasaulio kūrimo pra
džioje „žemė buvo padrika ir dyka, 
tamsa gaubė bedugnę". Tuomet Die
vas tarė: „Tebūna šviesa ir šviesa 
pasirodė" (Pr 1, 2-3). Kuriantysis 
Dievo žodis yra šviesa, gyvybės šalti
nis. Viskas per jį buvo sukurta ir be jo 
nebuvo sukurta nieko, kas yra (Jn 1, 
3). š tai kodėl visi kūriniai yra iš 
esmės geri, juose yra įspaustas Dievo 
pirštų atspaudas, jo šviesos kibirkš
tis. O kai Jėzus gimė iš Mergelės 
Marijos, pati Šviesa atėjo į pasaulį: 
„Dievas iš Dievo, Šviesa iš Šviesos, — 
sakome Tikėjimo išpažinime. Jėzuje 
Dievas tapo tuo, kuo nebuvo būda
mas tuo, kuo buvo: „visagalybė apsi
gyveno kūdikio kūne, tačiau nepa
liovė valdyti visatos" (šv. Augustino 
pamokslas 184,1 apie Kalėdas). Žm6-
gaus sutvėrėjas tapo žmogumi, idant 
atneštų taiką į pasaulį. Dėl to Kalėdų 
naktį angelų kareivija gieda: „Garbė 
Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms" (Lk 2, 14). 

„Mums šventa diena išaušo". 
Kristaus šviesa skleidžia ramybę. 
Būtent apie tai buvo giedama Nak
ties liturgijos pradžioje: „Šiandien iš 
dangaus nusileido tikroji ramybė" 
(Jžangos priegiesmis). Dar daugiau, 
tik Kristuje apsireiškusi didinga 
šviesa gali duoti žmonėms tikrąją 
ramybę. Dėl to kiekviena žmonių 
karta yra pašauktąją priimti; priimti 
Dievą, Betliejuje tapusį vienu iš 
mūsų. Tai yra Kalėdos' Istorinis įvy

kis ir meilės slėpinys, su kuriuo jau 
du tūkstančius metų susiduria visų 
laikų ir visų šalių vyrai ir moterys. 
Tai šventa diena, kurioje spindi di
dinga Kristaus šviesa, skleidžianti ra
mybę! Žinoma, idant ją atpažintume 
ir priimtume reikia tikėjimo, reikia 
nuolankumo. Reikia Marijos nuo
lankumo, kuri patikėjo Viešpaties žo
džiu ir, pasilenkusi prie prakartėlės, 
pirmoji pagarbino savo Įsčių Vaisių. 
Reikia Juozapo, teisiojo vyro, nuo
lankumo, kuris išdrįso tikėti ir nus
prendė paklusti Dievui, o ne ginti sa
vo gerą vardą. Reikia piemenų nuo
lankumo, vargingų ir bevardžių pie
menų, kurie patikėjo dangaus pa
siuntinio žinia ir nuskubėjo prie gro
tos, kurioje rado ką tik gimusį vaikelį 
ir nustebę pagarbino jį, šlovindami 
Dievą (Lk 2, 15-20). Mažutėliai, dva
singieji vargdieniai - tai svarbiausi 
Kalėdų veikėjai vakar ir šiandien. 
Jiems visada skirtos svarbiausios už
duotys Dievo istorijoje. Jie yra ne
nuilstantys jo teisingumo, meilės ir 
taikos Karalystės kūrėjai. 

Betliejaus nakties tyloje Jėzus 
gimė ir buvo paimtas į rūpestingas 
rankas. O šiandien, per šias mūsų 
Kalėdas, skambant džiugiai jo iš
ganingo gimimo žiniai, kas yra pa
sirengęs atverti jam širdį? Šio mūsų 
laikmečio vyrai ir moterys, ir mums 
Kristus atneša šviesą, ir mums do
vanoja savo ramybę! Tačiau kas gi 
laukia naktį, nė kiek neabejodamas, 
budria ir besimeldžiančia širdimi? 
Kas laukia naujosios dienos aušros, 
laikydamas uždegtą tikėjimo liepsną? 
Kas turi laiko klausytis jo žodžių ir 
leistis būti apgaubiamas jo meilės 
žavesio? Taikos žinia skirta visiems. 
Jis visiems dovanoja save - nepa
laužiamą išganymo viltį. Kiekvienam 
žmogui šviečianti Kristaus šviesa 
pagaliau tesuspindi ir tebūnie paguo
da tiems, ką slegia skurdo, netei
singumo ir karo sutemos, tiems, kam 
paneigta teisė į saugų gyvenimą, svei
katą, švietimą, pastovų darbą, daly
vavimą pilietinėje ir politinėje veiklo
je, esant apsaugotiems nuo bet kokios 
priespaudos ir nuo žmogiškojo orumo 
žeminimo; karinių konfliktų, teroriz
mo ir kitokio smurto aukoms, pa
vieniams kenčiantiesiems ir tautoms, 
ypač pažeidžiamiausiems - vaikams, 
moterims ir pagyvenusiems žmo
nėms. Etninė, religinė ir politinė 
įtampa, nestabilumas, priešiškumas, 
susiskaldymas, neteisingumas ir dis
kriminacijos drasko daugelio šalių 
visuomenių audinį ir ardo tarptau
tinius ryšius. Pasaulyje vis didėja 
migrantų, pabėgėlių ir tremtinių, 
dažnai ir dėl stichinių nelaimių ar 
pavojingai sujauktos ekologinės pu
siausvyros. 

Šią taikos dieną mintimis keliau
jame pirmiausia ten, kur žvanga gin
klai: į kenčiantį Darfūro kraštą, į 
Somalį, Kongo Demokratinės Res
publikos šiaurę, Eritrėjos ir Etiopijos 
pasienį, į Artimuosius Rytus, ypač į 
Iraką, Libaną, Šventąją Žemę, į Af
ganistaną, Pakistaną, Šri Lanką, Bal
kanų kraštą, ir į daugybę kitų, daž
nai, deja, užmirštų nesantaikos vietų. 
Kūdikis Jėzus tepagelbsti kenčian
tiesiems, o vyriausybių vadovams 
teįkvepia Nukelta į 13 psl. 

A 

Sudiev 2007 metai, 
sveiki 2008-ieji! 

STASE E. SEMĖNIENE 

Kasmet senieji metai užleidžia vietą naujiesiems tarsi pagal ka
ralystėje įprastą paprotį, kai žmonėms pranešdavo apie valdovo 
mirtį: „Mirė karalius - tegyvuoja karalius!" Panašiai ir šie metai, 

lyg tas žilagalvis senelis, pasiramsčiuodamas lazdele, palinkusiais pečiais 
nuo slegiančios žmonių negerovių, negandų, siaubingų gamtos išdaigų 
naštos kiūtins į praeitį, virsdamas jau istorija... Ir ką gi? Ogi va, pro jo 
paliktas praviras duris atstriksės gyvybingumu trykštąs, rausvai žydin
čiais skruostais mažylis - dar kūdikis, nešdamas žmonijai jos laukiamas 
viltis bei ateities spėliojimus. I r Naujieji metai visur sulaukiami labai 
džiaugsmingai bei triukšmingai. Dažniausiai su šampano taurėmis... 

Nauji metai - nauji lapai! Tai tarytum laukiant pavasario - viskuo 
senu nusikratant. . . Ne išimtis 2008-ieji: atsivers tuščias, baltas popieriaus 
lakštas - rašyk jame, toje tabula rasa, ką nors gera, kūrybingo, aukšti
nančio, kilnių siekių, kupinų meilės, tiesos, gėrio ir grožio! Deja, ir vėl 
atsiras nemaža dalis tokių, kurie išmargins tą brangų popierių savo nedo
rybėmis, pagieža viskam, kas taip yra tauru: tarnauti Dievui ir Tėvynei, 
padėti savo artimui! 

Palydint senuosius metus, beveik visi mėgina atsigręžti atgal ir pagal
voti, kas buvo nuveikta teigiamo, o gal net ir neigiamo. Kai ką galbūt paly
di ir su gimtinės ilgesiu. Tai ypač ryšku tarp mūsų išeivių. Artėjančio dau
giagalvio slibino, spjaudančio mirtina ugnimi, priversti palikti savo tė
vynę ilgesys, t a r tum tas vėžys graužia sielos ramybę. Stebėtina, kad net ir 
laikas, tas stebuklingas gyduolis, nepajėgia jo numalšinti, tiktai aptraukė 
žaizdą laikina apsipratimo marška. O mes dažnai užmirštame, jog be nau
dos praleistas laikas yra tik žmogaus buvimas, vien tik naudingai sunau
dotas laikas yra jo gyvenimas. Tačiau mes visi mėgstame praleisti kiek 
laiko, už kurį nereikia prieš nieką atsakyti, bet geriausiai tas valandas 
sumažinti iki minimumo, prisimenant romėnų priežodį: „Nepailsėsi nieko 
neveikdamas!" 

Dabar gyvendami Amerikoje, viename turtingiausių, galingiausių, de
mokratija žydinčių kraštų, jaučiamės saugūs, dvasiškai ir iš esmės viskuo 
aprūpinti. O kodėl mes nesirūpiname šita šalimi, bet žvelgiame toli - už 
Atlanto, rūpesčio pilnomis akimis, kas dedasi mūsų brangioje, niekad 
neišblėstančioje Lietuvoje? Prisimenant Žemaitijoje girdėtą vienos sene
lės protingą pasakymą: „Nesprogs pelė ant aruodo" — nėra jokio reikalo 
sielvartauti dėl šio viskuo pertekusio ir stipraus krašto, kai tuo tarpu 
Lietuvai graso pavojingi juodi debesys iš Rytų. 

Nerimą kelia žvelgiant, kas dar darosi Lietuvoje. Išeivius piktina bei 
šiurpu krato vis dar nesibaigiančios peštynės bei rietenos Seime. Partijos, 
kurių yra daugiau nei iš tikrųjų jų reikia, nerodo jokios pagarbos, nei pa
prasčiausio mandagumo viena kitai. Kajau kalbėti apie piliečiams pride
ramos pagarbos stoką? Seimūnai privalo pirmiausia rūpintis ne savimi, o 
savo tautiečiais, jų gerove. Jie yra piliečių išrinkti ir turi jiems tarnauti, o 
ne atvirkščiai. Seimūnai turi būti pavyzdžiu visai tautai, tas vadinamas 
mūsų elitas - rinktinė tautos dalis. 

Siaubą kelia nemažėjantis savižudžių skaičius. Tai bailių išėjimas iš 
šio pasaulio. Nereikia jokio didvyriškumo sau sutrumpinti gyvenimą. 
Tylus didingumas spindi iš žmogaus, kuris moka save nugalėti. Prancūzų 
rašytojas romanistas Honore de Balzac XLX a. rašė, jog savižudybė yra 
paskutinis netikėjimo žodis. 

Rusų mužikų bei sovietų proletarų perduotas ir dovanotas palikimas 
- girtuoklystė - žudo lietuvių tautą ir sėja kraupias pasekmes - Lietuva 
pirmauja automobilių avarijose. Vyriausybės pastangų lėtumas pagerinti 
pensininkų bei mokytojų, o taip pat policininkų pragyvenimo - buities lygį 
ne tik stebina, bet yra nepateisinamas. Dar daug galima būtų minėti 
neigiamybių, reikalaujančių skubaus, atsakingo veiksmo. 

Tačiau, kaip po audros dangų nušviečia skaisti įvairiaspalvė vaivo
rykštė, taip kartais ir niūriai atrodančią Lietuvos padangę papuošia 
skaidrūs pragiedruliai. Mūsų prezidento Valdo Adamkaus išrinkimas 
Metų europiečiu buvo vertas mūsų visų didžiulio džiaugsmo bei pritari
mo. Jo asmeny buvo pagerbta visa Lietuva! O jo populiarumas tarp savo 
tautiečių - džiuginantis reiškinys. Jis yra pavyzdys Lietuvos piliečiams 
savo sąžiningumu, morale, turtų negrobimu, kilnia asmenybe. 

Kitas Lietuvos vardo nuolatinis skleidėjas, Europos ir JAV vadovų 
gerbiamas bei aukštai vertinamas prof> Vytautas Landsbergis stovi savo 
tautos sargyboje, nuolat budėdamas dėl savo tėvynės ateities, diploma
tiškai numatydamas galimus pavojus jai, savo rimta mąstysena, tvirtu 
ryžtu, nuostabiu sumanumu, išmintingu veiksmu visada perspėjantis tau
tiečius būti budriais, net nurodantis, kur kaupiasi Lietuvai priešiškai 
nusiteikusi nuotaika. V Landsbergio gyvenimo tikslas - Lietuva! 

2008 m. Lietuvai linkime stipriai pažengti ekonomiškai, dvasiškai bei 
tautiškai sustiprėti, girtuokliais sumažėti, automobilių avarijomis prilygti 
Švedijai (tik 49 per metus, o ne 525 kaip Lietuvoje), džiaugtis tautiečių 
gerove! 
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PALYDINT SENUOSIUS, 
SUTINKANT N A U J U O S I U S (II) 

tokie buvo Senieji Metai, ko tikimės iš Naujųjų, ar gausime 
ką nors iš Kalėdų Senelio — / tokius klausimus atsako 
„Draugo3* bendradarbiai, išeivijos visuomenės veikėjai, 

šių praeinančių metų straipsnių herojai ir herojės. 
Redakcija 

TRYS KLAUSIMAI IŠEIVIJOS LIETUVIAMS: 
1. Kokie Jums buvo praėjusieji metai? 
2. Ko tikitės iš ateinančiųjų? 
3. Kokių dovanų laukiate iš Kalėdų Senelio? 

Dailininkė Saulė Piktys: kokybės 

1. Labai intensyvūs kūrybos 3. 2007 metais turėjau tokius 
prasme. Visos sutartys užgriuvo sutapimus: rūpinausi 7 parodomis, 
staiga, labai greitai. Kiekvienas dar- Prasidėjus 2007 metams pirmas mo-
bas buvo - prišoki ir darai, net neturi kėjimas parduotuvėje už medžiagas 
laiko kada pagalvoti. buvo - 7.77 dol. Tai juokingas skai-

2. Kokybės. čius. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
vedėja Marytė Newsom: pasitikėjimo 

1. Neramūs, nes pasaulis nėra- namai, 
mus, o sūnus tur i kariauti Afga- 2. Kupinų pasitikėjimo Dieve, 
nistane. Džiugūs, nes buvome Lie- 3. Sugrįžtančių į namus savo visų 
tuvoje. Pradeda jaustis kaip antri vaikų. Tai būtų geriausia dovana. 

,,Draugo" bendradarbis dr. Romualdas Kriaučiūnas: 
pinigu Lietuvos našlaičiams 

1. „Kas esame - yra Dievo do- dinami mano vedamieji. Įdomus 
vana. Kuo tapsime - yra mūsų do- patyrimas. 
vana Dievui. Kvieskime gimusį Jėzų į Neužmiršome stovyklavimo, o 
savo gyvenimą!" Tai ką tik mano ypač atmintinas yra JAV LB In-
surinkti žodžiai www.ateitis.org tin- dianapolis apylinkės ruoštas Joninių 
klalapio lankytojams, kurie t inka savaitgalis bei stovyklavimas gamto-
mums visiems. je. Liepos 21 d. Gražina ir aš atšven-

Prieš sėsdamas prie stalo per- tėme savo 45-sius vedybinio gyveni-
žiūrėjau besibaigiančių metų kalen- mo metus. Taip pat nuo pavasario 
dorių. Sakyčiau, kad metai buvo gana įnikau į „seną meilę" - meninį už-
tipiški mums, nors nebuvo nuobodūs siėmimą. Pradėjau pirografijos meną 
ar be netikėtumų. Gražina mums su- - lentelių deginimą su karštu instru-
rado 50+ klubą vienoje protestantų 
bendruomenėje. Ten kas mėnesį bū
na suėjimai su programėle ir užkan
da. Jau savoje parapijoje ji taip pat 
įstojo į knygų diskusijų ratelį, bet jis 
neišsilaikė dėl suinteresuotųjų stokos. 

Per metus buvome trijuose teat
ro pastatymuose. Man tai jau daug, 
bet buvo įdomu! Kovo pradžioje su 
Aldu, jo Gyčiu ir Andriumi, visi 
penki, bet dviejose mašinose, stovyk
laudami važiavome į Port Canaveral, 
Florida. Iš ten laivu išplaukėme į Ba
hamas piratų palikuonių ieškoti. Toje 
kelionėje pradėjome švęsti Aldo 40-
tąjį gimtadienį, kuris buvo tik spalio 
27 d., per anūko - Aro sūnelio -
Aleksandro įvesdinimą į krikščionių 
bendruomenę. Gegužės 6 d. kartu 
džiaugėmės Andriaus pirmąja komu-
nija, o už poros savaičių Badger laivu 
plaukėme per Michigan ežerą, Min-

mentu. Vietinėje rankdarbių ir se
nienų parduotuvėje nuomoju gaba
liuką sienos, kur iškabinti mano 
deginiai. Per metus išdeginau apie 
160 vienetų. Įdomu, bet tai parei
kalauja daug laiko, kurio, kaip ir vi
siems kitiems, visada trūksta. Čia gal 
reikėtų paminėti, kad dar turiu tikrą 
profesinį darbą, kaip ir praeityje. 

Spalio pradžioje vėl tuo pačiu 
Badger laivu plaukėme per Michigan 
ežerą. Aplankėme Aro šeimą ir at
sidūrėme Minot, North Dakota, kur 
vyko 30-tasis skandinavų palikuonių 
festivalis. Tai tikrai puikiai suorga
nizuotas ir įdomus renginys, užsi
tęsęs penkias dienas. Grįžus, po sa
vaitės reikėjo vykti į tradicinį malkų 
skaldymo savaitgalį mūsų Laudagoje. 
Laudaga šįmet atšventė savo 30-tąjį 
gimtadienį. Skaldymo čempionu tapo 
Aidas, o jo Vytas laimėjo pirmąją 

neapolis link, pas Arą, Pam ir prieš vietą vaikų kategorijoje. 
pusmetį gimusį Aleksiuką. Malonus 
ir draugiškas sutvėrimas! 

Šiais metais teko aktyviau daly
vauti lietuviškoje veikloje, nes Gra
žina ir aš esame Ateitininkų sendrau
gių sąjungos centro valdyboje. Su 
pranešimais buvome Cleveland, Dai
navoje ir Southfield. JAV LB Michi
gan apygardos suvažiavimas, Ateiti
ninkų studijų savaitgalis Dainavoje, 
posėdis dėl planuojamos lietuvių 
kultūrinio paveldo JAV knygos Chi-
cago mieste, Dainavos rėmėjų suva
žiavimas viską paįvairino. Po to teko 
prisidėti prie tų įvykių aprašymo 
spaudoje. Nuo pavasario aktyviau 
prisijungiau prie „Draugo" dienraš-

Padėkos savaitgalį praleidome su 
Aldo ir Aido šeimomis. Indianapolis 
mieste aplankėme Vaikų muziejų, 
kuris laikomas vienu geriausių Ame
rikoje. Už poros dienų Aleksiukui 
sueis vieneri metukai. Su juo ir vi
somis sūnų šeimomis vėl susitiksime 
Kūčių ir šv. Kalėdų proga Indiana 
valstijoje. 

2. Būčiau laimingas, jeigu atei
nantys metai būtų labai panašūs į 
praėjusius metus. 

3. Laukiu daug pinigų, kuriuos 
nukreipsiu Lietuvos našlaičiams. Šia 
proga skatinu visus prisiminti, kieno 

ŠALFASS valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius: 
vienybės 

1. Buvo geri, nors ir labai užimti, 
bet, žinoma, ateinančių norisi dar 
geresnių. Juk turi būti visur progre
sas! Sie metai man buvo labai audrin
gi: daug darbų, permainų tiek 
asmeniniame gyvenime, tiek ir ben
druomeninėje veikloje. Teko kraus
tytis, o tai, pasirodo, mažiausiai pu
sės metų projektas. Aš, kaip žinote, 
dalyvauju daugelio lietuviškų visuo
meninių organizacijų veikloje: esu 
Lietuvių žurnalistų sąjungos valdy
boje, priklausau Lietuvos Vyčiams bei 
Lietuvių Susivienijimo Amerikoje 
organizacijoms, einu JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos vice
pirmininko sporto reikalams pareigas 
bei vis dar esu LB Bridgeport apyl
inkės pirmininkas (nors šias pareigas 
tikiuosi jau už kelių savaičių perduoti 
kažkam kitam, nes priklausysiu kitai 
LB apylinkei New Jersey valstijoje). 
Na, o didžiausi pasiekimai šiais 
metais buvo tai, kad mane išrinko į 
Lietuvių Fondo direktorių tarybą bei 
vos prieš mėnesį tapau ŠALFASS 
Centro valdybos pirmininku. Atrodo, 
pagaliau būsiu pramokęs „rinkimi
nės kovos" meno, nes anksčiau, nors 
ir ne sykį būdavau iškeltas į tam 
tikras atsakingas organizacijų parei
gas, bet toli gražu ne visada išrinkda
vo. 

2. Tikiuosi nesėdėti vietoje, o ir 
toliau dirbti — nuo seno lietuvių 
liaudies išmintis byloja, kad darbas 
žmogų puošia. Mano pareigos LF ir 
ŠALFASS labai atsakingos, todėl 
turėsiu nemažai įvairių didelės apim
ties projektų. Būtina jau dabar su
planuoti būsimų metų keliones, kaip 

ir kasmet privalau bent kartą apsi
lankyti Lietuvoje, tačiau įdomiausia 
išvyka turėtų būti į Kiniją palaikyti 
mūsų Tėvynei atstovausiančius spor
tininkus Olimpinėse žaidynėse (beje, 
kviečiu visus norinčius prisijungti, 
per JAV LB Sporto reikalų komitetą 
bandysime organizuoti Amerikos lie
tuvių išvyką į Pekiną palaikyti Lie
tuvos krepšininkų!) Norėtųsi ir savo 
malonumui daugiau pakeliauti. Tai 
mano dar vienas pomėgis, kurį tur
būt būsiu paveldėjęs iš savo po visą 
pasaulį keliaujančio tėčio, beje, taip 
pat žurnalisto-mėgėjo. O per visus 
tuos rūpesčius kažkaip reikia nepa
miršti ir savo tiesioginių pareigų 
šeimoje - žmonos Eugenijos, kuriai 
privalau skirti daugiau laiko nei per 
pastaruosius porą metų, nes dar 
pabėgs. 

3. Man geriausia dovana būtų, jei 
mes, lietuviai, taptume vieningesni. 
Vos įsijungęs į lietuvišką veiklą Ame
rikoje aš nuoširdžiai tikėjau, kad ga
lima visas imigrantų iš Lietuvos kar
tas, skirtingų požiūrių ir pomėgių 
tautiečius, suburti po vienu „stogu", 
kiekvieną įtraukti į lietuviškąją ben
druomenę. Per keletą metų teko 
gerokai nusivilti, kad tai beveik neį
manoma. Tačiau rankų nenuleidžiu 
bei savo rožinių svajonių neatsisa
kau. J u k ateina Kalėdų metas — ty
liausiąją Kūčių naktį į ilgą kelionę ap
link pasaulį išsiruošusio Kalėdų 
Senelio dovanų maišas pilnas ste
buklų! Juk sakoma, kad ateitis prik
lauso tiems, kurie tiki savo sapnų 
grožiu. 

Žurnalistė Ramunė Kubiliūtė: 
mažiau „kruopštaus vidutiniškumo" 

1. Siek tiek atliktų projektų, bet viename pamoksle bažyčioje girdėta 
gal per daug skubėjimo. mintimi, — mažiau „kruopštaus vi-

2. Sau užduodu — mažiau sku- dutiniškumo"... 
bėjimo, daugiau pasidžiaugimo ma- 3. Mūsų giminėje paskutiniu 
žais gyvenimo momentais. Iš savęs ir metu dovanėles gauna tik vaikai, 
kitų norėčiau matyti, pasinaudojus 

Kino režisierius Arvydas Barysas: 
aplankyti visus pasaulio lietuvius 

1. Praėję metai — tai naujo kūry
binio polėkio išsipildymo metai. Sis 
laikas buvo pilnas atradimų, malonių 
siurprizų, naujų pažinčių. Tai mus 
įkvėpė, jaudino, grūdino. 

2. Džiaugiamės kar tu išgyven

tomis gražiomis emocijomis, esame 
laimingi, galėdami tiek patirti. 

3. Norėtume paprašyti Kalėdų 
Senelio nupūsti mus oro balionu ten, 
kur galėtume aplankyti visus pa
saulio lietuvius. 

čio, kur maždaug kas savaitę išspaus- gimtadienį per šv. Kalėdas švenčiame. 
Režisierius Arvydas Barysas susitikime su Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokiniais. Laimos Apanavičienes i uo , r 
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„Draugo" bendradarbis Pranas Jurkus: 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus 

„Draugo" bendradarbis Juozas Gaila: 
spaudžiu nykštį laukdamas 

1. 2007 metai mano asmeniniam 
gyvenimui buvo ypatingai Įdomūs bei 
reikšmingi. Sut inkant Naujuosius 
2007 metus Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte tarp draugų ir pažįstamų, 
su muzika ir šokiais, gera nuotaika, 
užsimezgė nauja pažintis, kuri tebe
sitęsia. Viliuosi ir nenorėčiau, kad ji 
užsibaigtų. 

Pranas Jurkus 
Jono Kuprio nuotr. 

Intensyvus buvo sausio darby
metis. Mano knygos („Lemties vin
giuose") paruošimo darbai eina prie 
pabaigos. Nelauktai atėjo užsakymas 
iš Venesuelos. Rašytoja Jūratė Stat
kutė de Rosales paprašė manęs pa
rašyti jos ruošiamai knygai „Didžio
sios melagystės" Įvadą (Knyga buvo 
išleista UAB „Baltijos kopija", Vil
niuje, 2007 m. spalio 19 d.). Tai sva
riais argumentais bei istoriniais šal
tiniais pagristas veikalas. Tikimasi, 
kad jis paskatins ne tik lietuvių kal
bininkus, istorikus ir archeologus, 
bet ir kitus abejingus žmones pas
varstyti apie Lietuvos senovės istori
jos ištakas. Vasario pradžioje mane 
aplankė svečiai iš Lietuvos Leonas 
Narbutis su Regina. L. Narbutis, Či
kagoje visiems gerai žinomas žurna
listas, visuomenės veikėjas, persikė
lęs gyventi i Lietuvą, buvo paskirtas 
JAV LB Krašto valdybos reikalų 
vedėju Lietuvoje, bet šį rudenį Lie
tuvos Respublikos Prezidento pa
kviestas tapo patarėju išeivijos visuo
meniniams reikalams. 

Laikas bėga greitai, įvairūs kon
certai, susirinkimai, „Šiupinys" bei 
posėdžiai. Nėra kada nuobodžiauti. Pen
sininkams visada laiko trūksta. Nors 
ir nelabai šalta buvo. bet kovo pra
džioje kvietimo į Floridą atsisakyti 
negalėjau. Ten praleidau šiltas, malo
nias dienas gerų draugų kompanijo
se. Žinoma, kontaktas su likusiais čia 
nenutrūko, kaip rodo mobilaus tele
fono sąskaita. Kovas buvo užimtas 
Lietuvių respublikonų lygos reikalais 
ir tradiciniu Pabaltijo universiteto 
61-ųjų įkūrimo metų sukakties minė
j imu. Buvę Pabaltijo universiteto 
auklėtiniai kasmet rengia tradicini 
buvusių auklėtinių susitikimą. Nors 
jų skaičius kasmet mažėja, bet liku
sieji savo ilga pažintimi glaudžios 
draugystės nenutraukia. Tai yra tik
rai fenomenalu. Ne visiems yra su
teikta tokios ilgos draugystės malonė. 

Laikas nesulaikomai stumiasi į 
priekį, o mes vis dar keliaujame su 
juo. Balandį švenčiau ypatingą gimta
dienį. Gamtoje jautėsi šilčiau, pava
saris. Galutiniai knygos korektūros 
darbai baigti, rankraštis spaustuvėje. 

o man lūkestis - kada paliks spaustu
vę? Pagaliau gegužės 20 d., sekmadie
nį, Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
Lemonte, įvyko mano knygos „pri-
statymas-sutiktuvės". Veikalą „Lem
ties vingiuose" išspausdino AB spaus
tuvė „Aušra", Vytauto pr. 23, Kaune. 
Rašytoje knygoje rėmiausi savo išgy
venimų patirtimi ir turima asmenine 
medžiaga. Joje apibendrinau Vakarų 
Vokietijoje, Liubeko mieste 1945-
1948 m. veikusios lietuvių gimnazijos 
egzistavimą. Knygoje parodytos 
tremtyje atsidūrusios lietuvių inte
ligentijos pastangos suteikti karo 
audrų nublokštam lietuvių jaunimui 
galimybę toliau mokytis tremtyje. 
Taip pat mokinių ryžtas siekti aukš
tojo mokslo. Čia taip pat pateikiami 
faktai, susiję su lietuvių karo pabė
gėlių politine padėtimi, statusu bei 
emigracija. 

Vasarą, kaip jau man Įprasta, iš 
dalies praleidau prie Lake Geneva 
ežero, žuvaudamas Minaąua, Wiscon-
sin ežeruose. Taip pat nemažai laiko 
praleidau planuodamas kelionę į Lie
tuvą. Mano knygos „Lemties vingiuo
se" pristatymas Įvyko trijose vietose: 
rugsėjo 3 d. Kretingos pranciškonų 
vienuolyno patalpose, rugsėjo 6 d. 
Lietuvos nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje Vilniuje ir rugsėjo 
10 d. - Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune. Po to kelionė į 
Klaipėdą, Palangą, Šventąją, Būtin
gę. Iš Šilutės plaukėme laivu i Rusnę 
ir Kuršių marias. Marios buvo nera
mios, audringos, kelionė i Nidą gal
būt pasiseks kitais metais. Graži Lie
tuvos gamta, malonūs draugai ir gi
minės, tačiau buvo laikas grįžti į Vil
nių. Po šaunių išleistuvių Nemenči
nėje ir Vilniuje skrydis atgal buvo 
ilgas ir nuobodus. Likusią 2007 metų 
dalį praleidau rūpindamasis visuome
niniais bei asmeniniais reikalais. 
Tikrai, 2007 buvo ganėtinai reikš
mingi, įdomūs bei „vaisingi". 

2. Ko tikėtis iš ateinančiųjų? 
Ateitį nuspėti labai sunku. Žiūrint 
bendrai į asmeninį gyvenimą norė
tųsi būti sveikam, kiek galint pajė
giam Įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, 
daugiau ryžto ir valios juos realizuoti. 
Visuomeninėje veikloje norėčiau ma
tyti geresnę ir artimesnę draugystę 
bei santarvę tarp lietuvių. Neturėtų 
būti skirtumų tarp pirmosios, antro
sios ir trečiosios imigrantų lietuvių 
kartų. Esame visi vienos tautos 
vaikai. Visi turi įsijungti Į bendrą 
darbą. Pasaulio Įvykiai nestovi vieto
je. Mes nežinome, kas laukia mūsų 
šalies ateityje, taipogi ir mūsų, gyve
nančių Amerikoje. Suprantama, kad 
politika ne visiems ir ne visada (ypač 
dabar) yra prie širdies. Kad ir kaip 
būtų, vis vien be politinės veiklos nei 
mes. nei bet kuri civilizuota moderni 
demokratiška visuomenė negali 
egzistuoti. Ilinojaus lietuvių respub
likonų lyga norėtų trečiabangių tal
kos - Įsijungti Į mūsų veiklą. 

3. Labai seniai nustojau rašęs 
Kalėdų seneliui laiškus arba prašęs jo 
dovanų, bet nepaisant to, jis kiek
vienais metais ką nors man atneša. 
Tik ką spėjau užbaigti skaityti pra
eitų metų dovaną - 961 pusi. knygą 
..The Epic of Latin America", para
šytą John A. Crow. Knyga išleista 
University of California, Berkeley. 
1982 m. Tai ypatingai Įdomi bei 
plačios apimties Lotynų Amerikos 
istorija nuo kolonizacijos pradžios iki 
šių laikų. Viliuosi panašios dovanos ir 
ateinančiais 2008 metais. 

1. Kokie man buvo praėjusieji 
metai? Tikrai sakyčiau, kad buvo vie
ni iš reikšmingiausių, jei jų nebūtų 
sudarkę „Draugo" skaitytojai. Kodėl 
taip įvyko bandysiu paaiškinti. 

Šiais laikais labai rūpinamasi 
gamtos ir visos, ypač retos, gyvūnijos 
išsaugojimu, todėl kai man susidarė 
proga prie to išsaugojimo prisidėti, 
nedvejodamas, net rizikuodamas sa
vo gyvybe, puoliau tai daryti. Vienas 
iš Amerikoje retėjančių gyvių yra var
lės. Jų yra įvairiausių rūšių ir joms 
išgelbėti kitose valstijose yra net 
sukurti Įstatymai, pvz., mano gyve
namoje valstijoje - Marijos žemėje 
(Maryland), varlė yra globojamas 
gyvūnas (protected species). Kai kur 
po greitkeliais net tuneliai yra pa
daryti varlėms keliauti, kad joms 
nereikėtų kirsti kelių ir būti automo
bilių sutraiškytoms. Gi aš savo kieme 
išplėšiau varlę iš gyvatės nasrų, kai ši 
bandė ją praryti. Prisiminus tai, tie
siog šiurpas mane net šiandieną ima. 
Juk gyvatė galėjo būti nuodinga ir 
Įkasti man. O kas tada? Net į ligoninę 
bevežant galėjau numirti, juk jau 
amželis... Ir va, įpusėjus mano „auk
siniams metams", gyvenimas būtų 
nutrūkęs. Keisčiausias tai mano žmo
nos elgesys. Galvotum, kad ji būtų 
šaukusi: „Brangusis, neliesk tos 
gyvatės. Įkas, prarasiu tave". Bet kur 
ji ten rūpinsis manimi, ji tik šaukė: 
„Gelbėk varlę, gyvatė jos akį jau 
apžiojusi..." Iš dalies galima ją su
prasti. Pensijos aš Į grabą nenu
sinešiu, vis tiek liks jai, o akcijos be
viltiškai nukritę. Tuos mano liūdnus 
apmąstymus visada nutraukdavo 
mirtis, kad štai nuo mirties išgelbė
jau Maryland valstijoje benykstantį 
gyvulėlį, kuo retas galėtų pasigirti. 
Net mane patį stebino mano narsu
mas ir tiesiog pasiaukojimas kritišku 
varlei momentu. Tad va, tai buvo 
reikšmingiausias įvykis praėjusiais 
metais. Deja, po šio įvykio aprašymo 
„Drauge", gaunu laišką. Jame Al
dona K. rašo: 

„Perskaičiusi tavo 'apmąstymus' 
priėjau išvados, kad tu išgelbėjai ne 
varlę, bet rupūžę. Daug geriau ir tik
sliau skambėtų pavadinimas 'išgelbė
jau rupūžę' . Kas matė, kad kas
damas tarp akmenų iškastum var
lytę. Aišku, kad ten buvo rupūžė, ne 
varlė. Ir tavo nuotraukoje jos nu
garėlė bjauriai rauplėta, o varlės 
nugara būna švelni. Taip, tos su ku
riomis tu žaidei Virbalyje po tilteliu 
buvo žalios varlytės. Jau pamiršai 

kaip varlės atrodo. Na ką gi, išgelbė
jai rupūžę bet... pražudei musę." 

Jaučiuosi, kaip į šaltą vandenį 
įkritęs. Nė žodelio apie buvusį pavojų 
man, apie mano narsumą, nebojant 
pavojaus. Reiškia, ne kokį naudingą 
gyvūną išgelbėjau, o rupūžę. Aišku, 
kad pergyvenu, bet štai sut iktas 
prietelis Balys nuramina mane, kad 
jei tas padaras šokinėjo, tai tikrai 
buvo varlė, nes rupūžės rėplioja, bet 
nešokinėja, jų užpakalinės kojos per 
trumpos. Jau apsidžiaugiau, bet vėl 
gaunu laišką, jau iš kaimyno Edvardo 
S. „Perskaičiau tavo straipsnį, bet iš 
fotografijos tai ten tikrai rupūžė, o ne 
varlė. Stand corrected". Negana to, 
„Draugo" laiškų skyriuje Liuda G. 
dar patvirtina, kad tai tikrai rupūžė 
ir priedo pasišaipo, kad aš gėlių 
nepažįstąs. 

2. Tai va, man tai kaip tam 
Martynui: „Ne tau, Juozapai, mėly
nas dangus". Tikros „šakės" man tie 
metai buvo. net savo priešui tokių 
nelinkėčiau. Tikiuosi, kad ateinantys 
tokie nebus. 

3. Į klausimą kokių dovanų lau
kiu iš Kalėdų senelio, negaliu atsa
kyti, nes netikiu, kad jis galėtų man 
padėti. Jau pusmetį mane naktimis 
kankina dešinės kojos kelio skaus
mas. Nemanau, kad senelis nusima
no apie vaistus, nes net gydytojų ada
tomis leidžiami vaistai visiškai ne
padeda. Jau buvau galvojęs kreiptis į 
tokius Mariją, Nainą ar Anatolijų, 
besigarsinančius lietuviškuose sa
vaitraščiuose, bet man išrodo, kad jie 
rusai ir nelabai jais pasitikiu. Bet štai 
viename iš tų savaitraščių pradėjo 
rašinėti trečiabangis apie stebuklin
gus japoniškus ar kiniškus (nepa
menu) vaistus, gydančius nuo visko. 
Ir pigūs, ir nekenksmingi. Kubos 
gyventojai juos ima ir daug ilgiau už 
amerikonus gyvena, mažiau valgyda
mi. Va, Castro, imdamas ameriko
niškus, veik numirė, bet perėjo prie 
tų pigiųjų ir ūmai pasveiko. Nei jo 
brolis, nei Amerika nesulauks, kada 
jis numirs. Kodėl aš taip pasitikiu 
mūsiškiu trečiabangių? O todėl, kad 
jis skaitytojams patarė dar palaukti ir 
jų neimti, kol jis pats jų neišbandys. 
Kitaip tariant, jei jis juos vartodamas 
keletą mėnesių nenumirs, tai reiškia, 
kad vaistai nekenksmingi ir bus sau
gu jais gydytis. Taigi, spaudžiu nykštį 
laukdamas. 
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Dalia Grybauskaitė vertinama palankiausiai. 

D. Grybauskaitė gausina 
populiarumo balus 

Vilnius, gruodžio 27 d. (ELTA) 
— Paskutinįjį besibaigiančių metų 
mėnesį palankiausiai Lietuvos gyven-
tojai vertina Europos Komisijos narę 
Dalią Grybauskaitę ir valstybės va
dovą Valdą Adamkų. 

Eurokomisarė ir prezidentas vie
šosios nuomonės apklausoje pelnė po 
72 proc. palankių vertinimų. 

Daugiau nei pusė Lietuvos gy
ventojų pasitiki ir socialinės apsau
gos ir darbo ministre Vilija Blinke-
vičiūte — 60 proc. bei atsistatydinu
siu Policijos generaliniu komisaru 
Vytautu Grigaravičiumi — 51 proc. 

Dar tris visuomenės vadovus gy
ventojai vertina labiau palankiai, nei 
nepalankiai — tai Seimo pirmąjį vi
cepirmininką Česlovą Juršėną, Sei
mo narį Naujosios sąjungos (socialli
beralų) vadovą Artūrą Paulauską bei 
parlamentarą Liberalų sąjūdžio va
dovą Petrą Auštrevičių. 

Rinkos ir viešosios nuomonės ty
rimų kompanijos „Baltijos tyrimai" 
apklausos duomenimis, nepalankiau
siai gruodį Lietuvos gyventojai verti
na problemų su teisėsauga turintį 
Darbo partijos vadovą Viktorą Us-
paskichą — 69 proc. apklaustųjų jo 
veiklą apibūdina neigiamai. 

Nepalankiai įvertinti ir europar-
lamentaras Vytautas Landsbergis — 

62 proc. nepalankumo, Liberalų ir 
centro sąjungos vadovas Artūras 
Zuokas — 59 proc, Liberalų demok
ratų partijos vadovas nušalintasis 
prezidentas Rolandas Paksas — 58 
proc. ir Seimo pirmininko pavaduoto
jas konservatorių vadovas Andrius 
Kubilius — 53 proc. 

Per mėnesį nuo lapkričio apklau
sos 3 procentiniais punktais savo vi
suomeninį autoritetą padidino V Gri
garavičius, Č. Juršėnas, Kauno me
ras konservatorius Andrius Kupčins
kas ir V Landsbergis. 

Per mėnesį labiausiai sumenko 
ministro pirmininko Gedimino Kirki
lo vertinimas — 8 procentiniais 
punktais, Seimo vicepirmininko libe
ralo Gintaro Steponavičiaus — 4 
punktais. 

Kitų visuomenės vadovų vertini
mai pakito nedaug. 

Per 2007 metus — nuo 2006 
metų gruodžio — pagerėjo tik vieno 
visuomenės vadovo vertinimai — 6 
procentiniais punktais daugiau pri
pažinimo pelnė D. Grybauskaitė. 

Visų kitų tyrimo metu vertinamų 
visuomenės veikėjų vertinimai pab
logėjo ar liko tokie patys. 

Per metus nepakito gyventojų 
nuomonė apie V Landsbergį, V Us-
paskichą ir A. Zuoką. 

Į policijos vadovo vietą — du kandidatai 
Atkelta iš 1 psl. 
dalimi todėl, kad Prezidentūra buvo 
pareiškusi norą rinktis iš kelių kan
didatų . Kadangi buvo nutarta rinktis 
iš kandidatų, kurie šiuo metu neina 
aukštų pareigų Policijos departamen
te, tai atkrito ir Policijos departa
mento prie Tarptautinio bendradar
biavimo ir Europos integracijos val
dybos viršininko Kęstučio LanČinsko 
kandidatūra. 

Pirmadienį A. Zuokas tvirtino, 
kad V Telyčėno pasirinkimą teigia
mai įvertino tiek Premjeras Gedimi
nas Kirkilas, tiek Prezidentūros ats
tovai. 

Generalinio komisaro pareigas 
einantis Vytautas Grigaravičius teigė 
norintis, jog jį pakeistų kompetentin
gas, ryžtingas ir padorus žmogus bei 
pareigūnas. Klausiamas, ar šiuos kri
terijus atitinka buvęs jo pavaduoto
jas, V Grigaravičius teigė, kad V Te-
lyčėnas visada buvęs jo dešinioji ran
ka. 

Prašomas prognozuoti, ar šis jam 
priimtinas kaip įpėdinis, V Grigara
vičius teigė, jog „pavaduotojas V Te-

Lietuviai Bibliją skaito 
ir mobiliajame telefone 

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — 
Vis daugiau mobiliųjų telefonų savi
ninkų į savo prietaisus atsisiunčia 
Biblijos ar jos skaitinių programas. 
Gruodžio mėnesį, palyginus su šių 
metų birželiu, Biblijos programų par
sisiuntimai visame pasaulyje išaugo 
50 proc, o Lietuvoje - net 70 proc, 
rodo didžiausio mobiliųjų aplikacijų 
portalo „GetJar" statistika. 

„Biblijos parsisiuntimų skaičius 
kas mėnesį ūgteli maždaug 6—7 
proc. ir ateityje turėtų dar intensy
viau didėti. Augimą lemia tobulėjan
tys telefonai bei vis labiau įgundan-
tys vartotojai. Nors Lietuvoje mal
daknyges Į savo mobiliuosius tele
fonus parsisiunčia dar sąlyginai 
nedaug gyventojų, mūsų šalyje augi
mo rodikliai itin ženkliai didėja", -
teigia ,,GetJar" portalą sukūrusios ir 
valdančios lietuvių bendrovės „Get 
Jar Baltic", vadovas Uja Laurs. 

Remiantis „GetJar" tinklalapio 
statistika, gruodžio mėnesį vartotojai 
visame pasaulyje mobiliąją Bibliją 
parsisiuntė maždaug 60,000 kartų, 
daugiausia parsisiuntimų įvykdė 
Didžiosios Britanijos ir JAV gyvento
jai. 

Lietuvos vartotojai Biblijos pro
gramą per pastarąjį mėnesį atsisiun
tę 1,000 kartų o iš viso Šventojo rašto 
skaitinius savo mobiliuosiuose telefo
nuose turi apie 10,000 šalies piliečių. 

Didžiausiame mobiliųjų aplikaci
jų tinklalapyje vartotojams siūloma 
maždaug 40 krikščioniškosios 
Biblijos programų, kuriose - Šventojo 

lyčėnas buvo labai geras, tačiau koks 
bus vadovas — parodys tik laikas." 

Vidaus reikalų ministras R. Ciu-
paila jau buvo susitikęs su vienu iš 
kandidatų i policijos generalinio ko
misaro postą V Telyčėnu. Šis ži-
niasklaidai prisipažino sutikęs eiti 
šias pareigas. R. Ciupaila sakė, jog 
prezidentui kandidatūrą Į policijos 
vadovo vietą pristatys po Kalėdų. 

Prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė dar kartą patvirtino, kad 
Valdas Adamkus pageidauja rinktis iš 
kelių galimų kandidatų, nors prem
jero teikimu bus tik viena būsimo ge
neralinio komisaro pavardė. Ji nesi
ėmė komentuoti, ar prezidentą tenki
na dvi kandidatūros, ir kuri iš jų būtų 
priimtinesnė. 

Generalinį komisarą vidaus rei
kalų ministro teikimu ir Vyriausybės 
pritarimu skiria prezidentas. 

V Grigaravičius iš pareigų pasi
traukė po lapkričio pradžioje visą 
Lietuvą sukrėtusios autoavarijos, 
kai, kaip įtariama, neblaivus polici
ninkas mirtinai sužalojo tris berniu
kus. 

rašto skaitiniai anglų, indoneziečių, 
ispanų kalbomis, taip pat atskiros 
Liturgijos ar skaitiniai apie krikščio
nišką pasauli. Absoliuti dauguma šių 
programų yra nemokamos ir pakan
kamai nedidelės - nuo 15 kilobaitų 
iki 2 megabaitų. Populiariausi -
„KJV Go Bible", „The Holy Bible", 
„Alkitab Go Bible" ir kiti mobilieji 
Šventojo rašto skaitiniai. 

Anot I. Laurs, staigesnio Biblijos 
programų parsisiuntimų kilimo lau
kiama per artimiausias porą savaičių 
po šv. Kalėdų, nes žiemos švenčių 
proga daugybė žmonių gauna dovanų 
naujus telefonus ir įsidiegia juose 
pamėgtas programas. 

„GetJar" statistika rodo, kad 
mobilieji telefonai pakeičia tradicines 
maldaknyges ne tik krikščionims. Di
delio dėmesio sulaukia ir islamiškojo 
Korano mobiliosios programos. 

Jos leidžia savo mobiliajame tele
fone ne tik nuolat turėti tekstus, bet 
ir nustatyti tikslų maldos laiką pagal 
laiko zoną, kurioje esama bei turi 
daug kitų musulmonams svarbių 
funkcijų. 

„GetJar" pastebi, kad Korano 
parsisiuntimai šiemet buvo aktyvūs 
prieš ir per musulmonų pasninko mė
nesį - Ramadaną. Rugsėjo mėnesį, 
kuomet musulmonai laikėsi Ramada
no, Korano programų parsisiuntimų 
skaičius buvo 200 proc didesnis nei 
įprastai. Į lietuvių mobiliuosius tele
fonus Koranas buvo parsisiųstas 100 
kartų. 

Buvusius tremtinius grįžti skatina pinigai 
Atkelta iš 1 psl. Šiais metais eilėje gauti būstą 
rajone jis privatizavo lengvatinėmis Lietuvoje įrašyta apie pusę tūks-
sąlygomis ir dabar nori parduoti, tančio reabilituotų politinių kalinių 
Būstas jam kainavo 25,000 litų. Da- ir tremtinių bei jų šeimų. Didžiausia 
bar prašoma kaina daugiau nei de- sugrįžėlių eilė Vilniuje — 283 šeimos, 
šimt kartų didesnė — 300,000 litų. apie 100 — Klaipėdoje, perpus maži-
Edvardas į Lietuvą sugrįžo po pus- au — Kaune. Gyvenamąją vietą buvę 
šimtį metų trukusios tremties Rusi- tremtiniai ir politiniai kaliniai gali 
joje, Krasnojarske. Ten jis buvo išvež
tas 1948 metais. Lietuvoje vyras pra
rado viską. 

,,Jei ne šis butas, kažin ar būčiau 
grįžęs į Lietuvą. Parvažiavau prieš 
dvejus metus. Dabar šį butą parduo
du, nes noriu grįžti į tėviškę — Uk
mergę. Ten jau nusižiūrėjau nedidelį 
nuosavą namą", — ,,Lietuvos rytui" 
teigė Edvardas. 

Nuosavas namas Ukmergėje bu
vusiam tremtiniui kainuos šiek tiek 
pigiau, tad pinigų dar liks. 

Buto eilėje vyras laukė 15 metų, 
o džiugi žinia apie suteiktą būstą jį 
pasiekė prieš dvejus metus. 

pasirinkti. 
Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos direktorius 
Arvydas Keršulis tikino, kad sugrį-
žėliai nepiktnaudžiauja privilegijo
mis ir netgi neturi tam galimybių. 

„Socialinį būstą reabilituoti 
tremtiniai ir politiniai kaliniai gali 
gauti tik turėdami Lietuvos pilietybę. 
Tad jei jie jau grįžta, su svetima šali
mi jų niekas nebesieja", — teigė A. 
Keršulis. 

Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento direktorius neįžvelgė 
nieko bloga, kad tremtiniai butus 

Naujame name Pilaitės rajone parduoda. 
yra 60 butų. Edvardo teigimu, buvu
sių politinių kalinių ir tremtinių čia 
likę tikrai mažiau nei pusė. Didesnė 
jų dalis butus pardavė. 

Vilniaus savivaldybės politikai 
dar prieš dvejus metus mėgino už
drausti buvusiems tremtiniams par
duoti privatizuotus butus. Tuomet 

Nuo 1992 iki 2006 metų šiam siūlyta, kad tokiems asmenims butą 
projektui išleista 83 milijonai litų. būtų leidžiama privatizuoti tik po 
Vyriausybės duomenimis, už šiuos pi
nigus būstu aprūpinta daugiau nei 
1,800 grįžusių asmenų šeimų. Mi
nistrų kabinetas anksčiau buvo nu
matęs, kad tremtinių aprūpinimo 
būstu programa bus baigta šiais me
tais. 

Tačiau nutarta programą dar 
pratęsti iki 2012 metų. Apskaičiuota, 
kad tam vien kitąmet reikės 4 mln., 
2009-aisiais dar 10 milijonų litų. 

penkerių metų. Tačiau tokiai įstaty
mo pataisai nepritarė Vyriausybė, 
nes įžvelgta, kad taip gali būti su
varžytos žmogaus teisės. 

Pagal įstatymus, į Lietuvą grįžu
siems buvusiems politiniams kali
niams ir tremtiniams socialinis būs
tas išnuomojamas. Vyriausybės nus
tatyta tvarka jie turi teisę būstą pri
vatizuoti. 

www.draugas.org 
,,Draugas" in te rne te 

http://www.draugas.org
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Pakistanas po Benazir Bhutto 

Nužudytoji Pakistano opozicijos vadovė Benazir Bhutto. 

Sukrečiant milijonus išsigandu
sių pakistaniečių ketvirtadienį, sau
sio 27-ąją, buvo nužudyta didžiausios 
Pakistano politinės partijos vadovė 
Benazir Bhutto. Jos žudikas iš pra
džių apšaudė jos automobilį, kai ji vy
ko iš politinio susirinkimo Rawalpin-
dyje. Greitai po to jis susisprogdino. 
Mažiausiai 15 B. Bhutto pasekėjų 
taip pat buvo užmušti, rašo „The 
Economist". 

Politikė Pakistano karinio elito 
būstinėje Rawalpindyje vykdė politi
nę kampaniją prieš sausio 8-ajai nu
matytus rinkimus. Dabar balsavimas 
gali būti nukeltas. Valstybės prezi
dentas Pervez Musharraf surengė 
krizės derybas, per kurias aptarė vė
liausią nestabilumo Pakistane pa
vyzdį. B. Bhutto „Pakistano liaudies 
partijos" (PLP) rėmėjai rinkosi į pik
tus protestus visoje šalyje. 

Jie savo įniršį išliejo ketvirtadie
nio vakare padeginėdami parduotu
ves, policijos nuovadas ir autobusus 
Lahore, Karačyje ir Rawalpindyje. 
Riaušės tęsėsi ir penktadienį. „Buvo 
paleistos butelyje susikaupusios 
energijos, - žurnalui 'Time' teigė ge
nerolas Hameed Gul, buvęs Pa
kistano žvalgybos organizacijos 'In-
ter Services Intelligence - ISF 
(Tarptarnybinė žvalgyba) generalinis 
direktorius. - Nužudymas žmones 
tikrai sujaudins, juos išves į gatves. 
Neaišku, kuria kryptimi nukeliaus ši 
energija." 

Daugybė pakistaniečių vadovų 
tiki, kad vienintelis būdas išvengti 
tolesnių pilietinių neramumų yra 

plačios koalicijos, kurią H. Gul vadi
na „nacionaline susitarimo vyriau
sybe", suformavimu. Tokiu būdu 
įmanoma sutramdyta ekstremistines 
jėgas, atsakingas už vakarykštį 
smurto aktą. I. A. Rehman, Pakis
tano Žmogaus teisių komisijos direk
torius, sutinka: „Pakistano išlikimas 
priklauso nuo kuo ankstesnio perėji
mo į demokratiją ir visų partijų na
cionalinės vyriausybės suformavi
mo." Dabar visų dėmesys krypsta į 
rinkimus. 

Opozicijos vadovas Nawaz Sharif 
ketvirtadienį paskelbė ketinantis boi
kotuoti balsavimą sausio 8-ąją. Tai 
sužlugdytų rinkimų rezultatų legiti
mumą. Bet jeigu rinkimai bus atidėti 
ir smurtas tęsis, I. A. Rehman nuo
gąstauja, kad regioninis susiskaldy
mas gali privesti prie šalies žlugimo. 
Karačis, kuriame ypač gausu smurto, 
yra didžiausias Pakistano miestas ir 
pietinės Sindho provincijos sostinė 
bei tradicinė B. Bhutto šeimos galios 
bazė. Dauguma žmonių šiame regio
ne nekenčia valdžios Islamabade. 
„Provincijos jau krypsta į skirtingas 
puses, ir jeigu šios jėgos nebus iš
laikytos, yra rimta grėsmė Pakistano 
integralumui", - sako I. A. Rehman. 

Net jei ir įvyks rinkimai, tebelie
ka ta pati problema dėl to, ar naujas 
parlamentas sugebės dirbti su kovin
guoju prezidentu Pervez Musharraf. 
Turbūt gerai pasirodysiančios opo
zicinės partijos - B. Bhutto „PLP" ir 
N. Sharif „Pakistanio musulmonų ly
ga" (PML) - reikalauja jo atsistatydi
nimo. Dar prieš nužudymą N. Sharif 

Mirė lenkų kino legenda Kawalerowicz 
Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS). 

Varšuvoje ketvirtadienio vakarą mirė 
lenkų kino legenda, vienas lenkų ki
no mokyklos tėvų Jerzy Kawalero-
wicz, kuriam buvo 84 metai. 

1922 metais Hvizdecės miestely
je dabartinės Ukrainos teritorijoje gi
męs J. Kawalerowicz po Antrojo pa
saulinio karo persikėlė gyventi į Len
kiją, kur 1946-1949 metais Kroku
voje studijavo Dailės akademijoje. Vė
liau jis baigė kino institutą ir visą sa
vo gyvenimą susiejo su kinu. 

1955-aisiais J. Kawalerowicz, ku
rio tėvas buvo armėnas, o motina — 
prancūzė, buvo paskirtas vadovauti 
kino studijai „Kadr". Jis niekada ne-

prezidentą vadino „visų problemų 
priežastimi" bei reikalavo jo pasi
traukti. Prezidentas tapo itin nepo
puliarus po keleto sprendimų, kurie, 
anot oponentų, buvo skirti jo vado
vavimui pratęsti. Viso to kulminacija 
buvo lapkričio 3-osios nepaprastosios 
padėties paskelbimas. Ir nors šio mė
nesio pradžioje padėtis buvo atšauk
ta, H. Gul P Musharraf vadina „rau
donu skuduru prieš jaučio snukį". 

Nors nėra įrodymų, kad Pakista
no saugumo tarnybos galėjo prisidėti 
prie B. Bhutto nužudymo, H. Gul ir 
N. Sharif bei daugybė kitų pakis
taniečių dėl jos mirties kaltina P Mu
sharraf. Šis aiškina, kad vyriausybė 
turėjo labiau saugoti šią opozicijos 
vadovę, į kurią savižudis sprogdinto
jas taikėsi jau pirmąją jos sugrįžimo 
iš savanoriškos tremties dieną. Tuo
met per sprogimą žuvo apie 140 
žmonių. „Kodėl saugumo pajėgos ne
turėjo slopinimo prietaisų (kurie bū
tų sutrukdę bombos detonacijai)? -
svarsto H. Gul, kalbėdamas apie ket
virtadienio išpuolį. - Kaip įmanoma, 
kad vyras su ginklu galėjo įeiti į 
areną ir taip prie jos prisiartinti? Tai 
yra aiškus vyriausybės aplaidumas." 

Provincinės asamblėjos Pan-
džabe, kuris aktyviai priešinasi P. 
Musharraf valdymui, narys Rana 
Sana Ullah Khan sutinka. Jis tiki, 
kad demokratiškai išrinkta vieninga 
vyriausybė geriau galėtų susitvarkyti 
su islamistais, pastaraisiais metais 
terorizuojančius Pakistano miestus. 
„Su jėga, ginkluotais sraigtaspar
niais, bombardavimais ar kariniais 
veiksmais negali išspręsti šios proble
mos, - sako jis. - Tačiau generolai tik 
ir žino, kaip panaudoti jėgą." Jo nuo
mone, vieningos koalicijos vyriausy
bė galėtų geriau derėtis „su šiomis jė
gomis" ir nutraukti žudynes. 

Galbūt. Tačiau po B. Bhutto nu
žudymo Pakistano ir taip miglota 
ateitis yra dar labiau neaiški. Isla
mabade gyvenantis „PLP" narys 
Syed Kamran Zafar teigia, kad žuvu
sios vadovės rėmėjai yra pernelyg šo
kiruoti, kad galvotų apie ateitį. „Dar 
negalime rišliai kalbėti, - sako jis, 
prieš pradėdamas verkti. - Mes esa
me šokiruoti ir nežinome, kas bus 
ateityje. Tik tai, kad ji bus be Be-

pasidavė komunistinės administra
cijos spaudimui kurti propagandinius 
filmus, bet jo studijoje buvo sukurti 
vieni geriausių Andrzej Wajda, Ta-
deusz Konwicki ir Juliusz Machulski 
filmų. 

Nuo 1951 metų režisierius sukū
rė 17 vaidybinių filmų, kurie įėjo į 
Lenkijos kino aukso fondą. 1966 me
tais jis ekranizavo lenkų rašytojo Bo
leslave Prus istorinį romaną „Farao
nas". Si juosta buvo nominuota „Os
karui" filmų ne anglų kalba kategori
joje. 

J. Kawalerowicz filmai buvo la
bai gerai įvertinti kino festivaliuose 
Berlyne, Venecijoje, Kanuose. 

nazir. 

ATLANTIC 

B. Bhutto palaidota šalia savo tė
vo, buvusio Pakistano ministro pir
mininko Zulfikar Ali Bhutto, kuris 
1977 metais buvo nuverstas karinio 
perversmo metu, o 1979 metais nu
baustas mirties bausme. 

B. Bhutto 1988 metais buvo ta
pusi viena pirmųjų musulmonų šalių 
moterų, pasiekusių ministrės pirmi
ninkės postą. Šias pareigas ėjo nuo 
1988 iki 1990 ir nuo 1993 iki 1996 
metų, nuolatos susidurdama su kalti
nimais korupcija ir nepotizmu. 

Nuo 1999 metų B. Bhutto gyveno 
savanoriškoje tremtyje, vengdama jai 
pareikštų kaltinimų, tačiau šių metų 
spalį sugrįžo į šalį, P. Musharrafui 
garantavus jai amnestiją. 

Labiausiai tikėtina, kad už B. 
Bhutto nužudymą yra atsakingi gen
čių valdomoje šiaurinėje Pakistano 
dalyje, netoli sienos su Afganistanu, 
įsitvirtinę sukilėliai. Jų tikslas -
sustiprinti nepasitikėjimą P Musha
rraf ir pakurstyti pilietinius neramu
mus šalyje. 

Ketvirtadienį nužudytą B. Bhut
to pagerbė ir tarptautinė bendruo
menė. Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius David Miliband 
pareiškė, kad B. Bhutto žinojo visus 
pavojus, kurie jos laukė po 8 tremty
je praleistų metų grįžus į tėvynę, ta
čiau ji suprato, kad šaliai reikia jos. 
D. Miliband teigimu, išpuolio organi
zatoriai norėjo pakirsti jauną Pakis
tano demokratiją. 

JAV pareigūnai nedelsiant pas
merkė teroristų išpuolį. „Išpuolis tik 
dar kartą parodo, kad Pakistane yra 
žmonių, siekiančių sukliudyti nacio
naliniams susitaikymui ir valstybės 
demokratiniams vystymuisi" - teigė 
Valstybės departamento atstovai. 

Prezidentas George W. Bush iš
puolį pavadino „bailių žmogžudžių 
ekstremistų, siekiančių pakirsti Pa
kistano demokratiją", veiksmu. In
dijos premjeras Mahhoman Singh 
teigė, kad regionas prarado nuos
tabią politinę vadovę, kuri dirbo var
dan demokratijos ir žmonių sutaiki
nimo savo šalyje. Tuo tarpu Rusijos 
diplomatai nuogąstavo, kad B. Bhut
to nužudymas gali paskatinti teroriz
mo bangą Pakistane. 

Alfa.lt, Balsas.lt, BNS 

1-800-77'S-SEND 
www.at!anticexpre$scorp.com 

Ocea 
£ Kroviniy gabenimas 

įTS£_ laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas; 
lėktuvu t visas pasaulio šalis. 

to Frelgtii 
Tįjįr ~... 

Autorr obiiių plikimas bei 
[siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Truckiį^J/ 
Smufciu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8&01 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 70B-S99-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Alfa.lt
http://Balsas.lt
http://www.at!anticexpre$scorp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
500 Barney Dr., Suite A 

Joliet, II60435 
Tcl. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxeriterforsurger/arKi^ 

GEDAS M. GMNIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha^VVI 53142 
(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerely tė 

Chiroprakt ikos gydytoja 
6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CHropradic & Rehab Clnlc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
5USAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 tn St. 

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

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Čia vieta Jūsų 
skelbimui! 

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

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

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

Center for Health 
1200 S. York, Elrnhurst, IL 60126 

630-941-2609 

SKAUSMO GYDYMAS 

DR. RENATA VARIAKOJYTE 
SKAUSMO G Y D Y M O SPECIALISTĖ 

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463 
Tel . 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 5 0 

N u g a r o s , k a k l o , g a l v o s , s ą n a r i ų 
b e i k i t ų s k a u s m ų g y d y m a s 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
1BW DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815 -363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
wvvw.iilinoispain.corn 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
V I D A U S LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Ch icago , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

„GRAŽIAI ATRODOTE -
MOKĖKITE MUMS PINIGUS!" 

Visagalės masinės kultūros ste
reotipų veikiami, žmonės pamažu 
linksta perkainoti savo vertybes. Tai, 
kas anksčiau būtų galėję atrodyti 
netinkama ar mažų mažiausiai keis
ta, šiandien dažnai vertinama kaip 
Įprasti ar net siektini dalykai. Madų 
ir gyvenimo būdo žurnaluose apstu 
istorijų apie niekuo ypatingu nepa
sižyminčius žmones, per vieną dieną 
tapusius kino ar podiumų žvaigž
dėmis. Televizijoje karaliauja realy
bės šou, laikraščių pirmuosiuose pus
lapiuose - įžymybės, kurių populiaru
mo, atrodo, galima tik pavydėti. 

Taigi, kas gali būti smagiau, nei 
išgirsti, ramiai sau vaikštinėjant par
ke ar prekybos centre, kad jūs esate 
vienas (-a) iš tų, kuriems minėti laik
raščių puslapiai, Hollywood blizgesys 
ir milžiniški honorarai vos ne ranka 
pasiekiami? „Sveiki, mes esame mo
delių (aktorių) agentūros atstovai. 
Jūs labai gražiai atrodote ir puikiai 
atitinkate mūsų ieškomą išvaizdos 
tipą. Paskambinkite mums, kad su
tartume laiką susitikti" - išgirdus 
panašią tiradą, nemažai net ir toli 
gražu ne naivių žmonių iškart suk
lūsta ir... nutaria pabandyti pagauti 
svajonę už skverno. 

Deja, nors įžymybių biografijose 
iš tiesų pasitaiko atvejų, kuomet 
kelias j šlovę prasideda prekybos cen
tre, oro uoste ar darbuojantis pigiame 
restoranėlyje, dažniausiai tiek mo
deliams, tiek aktoriams tenka su
gaišti ne mėnesius, o kelerius metus 
beldžiantis į įvairių agentūrų duris, 
kol Fortūna pagaliau teikiasi jiems 
nusišypsoti. O didžioji dauguma 
,,agentų", kalbinančių „modelius" 
viešose vietose - gerai žmonių psi
chologiją išmanantys sukčiai, kurių 
tikslai neturi nieko bendra su 
„žvaigždžių" lipdymu. Ir, nepaisant 
dažniausiai žiniasklaidą pasiekiančių 
skandalingų istorijų apie tokiu būdu 
aukas verbuojančius prekeivius žmo
nėmis, toli gražu ne visuomet siekia
ma ir šio tikslo. Dažniausiai naudoja
masi kur kas paprastesne pasipelny
mo strategija - įkalbinant aukas 
išleisti kiek galima daugiau pinigų, 
perkant agentūros „paslaugas" (foto-
sesijas, aktorinio meno pamokas, 
kino bandymus ir pan.). 

Taigi, jei užkibote ant „agentų" 
kabliuko ir atsidūrėte jų biure bei iš
klausėte išsamią paskaitą apie tai, kaip 
agentūra padės jums tapti žvaigžde 
(galbūt net peržiūrėjote jos jau 
„iškeptų" žvaigždžių nuotraukas), 
jei net ir tuomet vis dar esate linkę 
pasirašyti sutartį, giliai atsikvėpkite 
ir pagalvokite apie šiuos dalykus: 

• Iš agento kalbos aišku, kad jis 
(ji) stengiasi užverbuoti kuo daugiau 
„modelių". Galbūt jam ne tiek svarbu 
(išvaizdos) kokybė, kiek kiekybė, nes 
jo atlyginimas tiesiogiai priklauso 
nuo užverbuotųjų skaičiaus? 

• Agento teigimu, „modeliams" 
yra taikomi griežti atrankos kriteri
jai, įvertinant jų galimybes sėkmingai 
dirbti. Visi, nepateksiantys į agen
tūros tolesnę „programą", gali tikėtis 
atgauti sumokėtus pinigus. Būkite 
ramūs - į „programą" pateks visi, 
tačiau jokių pinigų neatgaūsite. 

• Jei neturite pinigų ir agentas 

siūlo už paslaugas susimokėti vėliau, 
žinokite, kad mokėti vis tiek teks, net 
jei ir nerasite žadamo svajonių darbo. 

•Jei agentas tvirtina, kad pagrin
dinis agentūros pajamų šaltinis yra iš 
„klientų" gaunami komisiniai, ži
nokite, kad „klientai" yra ne kas ki
tas, o tokie pat „laimingieji", kaip 
jūs, savo pinigais padedantys gyvuoti 
sukčių tinklui. 

• Iš paskutiniųjų stenkitės nepa
siduoti emocijoms bei neklausyt i 
agento pagyrų savo išvaizdai. Juk, 
blaiviai pagalvojus, agentūra galėjo 
panašiu būdu užverbuoti š imtus ar 
net tūkstančius žmonių, kad ir tame 
pačiame prekybos centre, kuriame 
„atrado" jus. 

• Jei agentūra reikalauja mokėti 
pinigus iš anksto ir priima tik mo
kesčius grynais ar pinigines per
laidas, priimkite tai kaip svarų Įro
dymą, jog jai pirmiausia rūpi pinigai, 
o ne jūsų karjera. 

• Skeptiškai vertinkite agentūros 
pagyras apie jos svarbų vaidmenį 
madų ar kino versle, ypač jei agen
tūra yra mažame miestelyje, o pa
prašius pateikti sėkmingai dirbančių 
„žvaigždžių" ar stambiausių verslo 
užsakovų kontaktinius duomenis, 
agentai ima išsisukinėti ir negali pa
teikti jokios informacijos, objektyviai 
patvirtinančios tas kalbas. 

• Nesusiviliokite kalbomis apie 
pasakiškus honorarus. Pradedantys 
aktoriai bei modeliai paprastai ne
uždirba daug ir net gaunantys iki 150 
dol. į valandą negali pasigirti pas
toviomis pajamomis. 

• Jei tikrai ketinate siekti kar
jeros mados ar kino versle, pasi
domėkite iš anksto, kokie yra įprasti 
agentūrų reikalavimai pretenden
tams (nuotraukų formatas, patirtis ir 
pan.). Vertėtų žinoti, kad greta agen
tūrų, dažniausiai samdančių jau tu
rinčius patirtį aktorius bei modelius, 
egzistuoja ir aktorinio meno bei mo
delių rengimo mokyklos, kurios su
teikia pasiruošimą profesijai, tačiau 
nebūtinai atlieka ir agento darbą. Iš 
tiesų vertėtų vengti mokyklų, kurios 
primygtinai siūlo naudotis tik tam 
tikrų agentūrų paslaugomis bei agen
tūrų, kurios nurodo kokio būtent 
fotografo paslaugomis tur i te naudo
tis ar reikalauja iš anksto mokėti 
komisinius (paprastai t am tikras pro
centas pajamų agentūrai turėtų būti 
mokamas tik gavus per ją darbą). 

•Nepasirašinėkite jokių sutarčių, 
jei iki galo nesuprantate visų jų są
lygų. Pasistenkite, kad visi agentų 
pažadai būtų raštiši, o ne vien žodi
niai susitarimai. Pagaliau, nesidrovė
kite pasidomėti, ar agentūra turi pa
žymėjimą vykdomai veiklai ir kaip ji 
vertinama verslo pasaulyje (pagal 
„Better Business Bureau" ir kitų tar
nybų vykdomas apklausas ir pan.) 

Beje, vienas iš pagrindinių klai
dingų įsitikinimų y ra tai, jog į 
apsišaukėlių agentūrų pinkles paten
ka vien merginos. Iš tiesų, sukčiams 
nė kiek nesvarbu, iš ko melžti pini
gus: pasiūlymų prekybos centruose ir 
parkuose sulaukia ir vyrai, ir vaikai. 

N u k e l t a f 9 ps l . 

http://wvvw.iilinoispain.corn


Kryžiažodis Draugas Nr. 029 
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Vert ikal ia i : 
1. Molio plytelė stogui dengti. 2. V Bubnio romanas „Atleisk mūsų ...". 3. 

Gabalinė žemė iš smulkiausių sukibusių dalelių. 4. J. K. Jerome knyga „... 
valtimi, neskaitant šuns". 5. Darbo veiklos darbovietėje trukmė. 6. Lede pra
kirsta skylė. 9. Gili vieta, giluma. 11. Mįslė: „Susiūtas, bet ne drabužis, su 
lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasakoja". Kas? 15. Sen. egiptiečių 
gyvybės ir sveikatos deivė. 16. Lietuvos istorinis-etnografinis regionas. 17. Į 
armoniką panašus instrumentas, tik turintis daugiau balsų. 18. Kristaus pri
sikėlimo šventė. 19. Visi kurios nors šalies gyventojai. 20. Gailėjimasis nusi
kaltus, suklydus. 21. „Pjuvenos" kitaip. 23. Automobilio „Opel" modelis. 24. 
Svilėsių kvapas, tvaikas. 31. Žemės plotas, kuriame auga žolė. 35. Vieta, 
tarpas kam nors būti, egzistuoti. 37. Pagrindinė arterija. 38. Vienaląsčiai gry
beliai, sukeliantys rūgimą. 39. Drabužiui pagražinti padaryta raukšlė. 40. 
Naktinė lango užuolaida. 42. Dykuma Mongolijoje. 43. Olimpinis simbolis 
susipynę žiedai. 44. Musulmonų vyrų galvos apdangalas. 

Hor izon ta l i a i : 
2. Triukšmingai iššovė šampano butelio . . . . 7. Iš lavos susidariusi akyta, 

labai lengva uoliena. 8. Aptemptas gimnastikos, baleto kostiumas. 10. LNK 
humoro laida. 12. Sporinis gniužulo pavidalo augalas, augantis ant žemės, 
akmenų, medžio žievės. 13. Lietuvos apskrities centras. 14. Miestas Lietuvoje, 
Lazdijų rajone. 18. Lietuvių tautosakininkas, mitologas Norbertas ... . 22. 
Vidutinio tempo porinis pramoginis šokis. 25. Patalpa su garso ar vaizdo tech
nikos įranga. 26. Vijoklinis augalas. 27. Ispaniškas pagarbus kreipimasis į 
moterį. 28. Saldus šaltas desertas. 29. Lietuviškas filmas „Miškais ateina ...". 
30. Fotoreikmenų gamintoja. 32. Siūlų nėrinys audžiant metmenims verti. 33. 
Žeme besivelkantis moters drabužio apatinis kraštas. 34. Egzaminų metas 
aukštosiose mokyklose. 36. Pakrančių augalas ilgais lapais. 41. Žiemą mie
gantis miškų graužikas. 45. Pirminis, neatidėliotinas tardymas. 46. Platus 
moteriškas apsiaustas, paltas. 47. Amerikos lietuvis krepšininkas, kartais ti
tuluojamas Lietuvos krepšinio krikštatėviu - Pranas .... 48. Audinys paveiks
lams tapyti. 49. Dialektas. 50. Svarbiausias valstybės miestas. 

„GRAŽIAI ATRODOTE - MOKĖKITE... 
Atke l ta iš 8 psl. 
Beje, sumaniai išgirti vaikus 

tam, kad tėvai atvertų piniginę, 
sukčiai sugeba puikiai. Jie skelbiasi 
esą tiesiog įsitikinę, kad jūsų vaikas 
yra itin tinkamas modelio ar akto
riaus darbui (o jums patiems jis juk 
taip pat atrodo gražus ir mielas, ar 
ne?), siūlosi surengti fotosesiją ar 
kino bandymus. Deja, žaisdami tėvų 
silpnybėmis, jie niekuomet nepasako, 
kad vaikų-modelių ir aktorių rinka 
yra labai maža, todėl nuolatos per
pildyta. Taip pat, kad vaikams visiš
kai nebūtina turėti profesionalių 
fotografijų. Kūdikių ir visai mažų 
vaikų išvaizda itin greitai keičiasi, 
todėl fotografijos pasensta ir tampa 
netinkamos naudoti. Todėl tikrų 

reklamos bei modelių agentūrų atsto
vai, kino prodiuseriai atrankose 
paprastai prašo vien mėgėjiškų nuo
traukų. 

Kur kreiptis, tapus apsišaukėlių 
agentūrų auka? Kaip ir visais sukčia
vimo atvejais, geriausia būtų pateikti 
skundą savo valstijos prokuratūrai 
(Office of State Attorney General), 
vartotojų teisių gynimo tarnyboms 
(„Better Business Bureau" ir pan.) ar 
Federalinei prekybos komisijai (Fe-
deral Trade Commission), kurių duo
menis nesunkiai rasite internete ar 
telefonų knygoje. 

Pagal Federal Trade Commission 
bei žiniasklaidos medžiagą parengė 

V a i d a M a l e c k a i t ė 
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Dantų gydytojai 
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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*101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . L I N A POŠKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrook, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydy to ja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

D r . L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 
Te l . 708 -422-8260 

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

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

318 W . T o u h y Avenue 
Park Ridge, l L 60068 
Tel. 847-692-2303 

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

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
R U T H JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2008 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street 
40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Ruošiame 2008 m. keliones 
i Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl informaci jos skamb in t i Ritai Penčyl ienei 

Web slte: www.vyt is tours.com 

ATSTOVYBE ČIKACOIE 

i i 1 I i 1 i I i 1 

i 

I I I 

Rita Penčyl ienė tel/fax 708-923-0280 
E-mall: pencylar@comcast.net 

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

[gfBErgiagjaaigjggigigMgigrBMaiaaey^^ 

http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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cpjiLSITOCyKjMZ 

Žiema 
(Humoreska) 

ALGIRDAS SKUDZINSKAS 

Jonas Aushra (su diplomu pirmoje eilėje), apsuptas Miami Beach miesto 

pareigūnų. 

Miami Beach miesto 
diplomas - lietuviui 

Spalio 17 d. įsimintina diena 
Jonui Aushrai' ir jo žmonai Sigitai -
jis Miami Beach (Florida) miesto 
salėje mero diplomu buvo apdovano
tas už gerus darbus. Pats Jonas apie 
savo padarytus darbus atsiliepia kuk
liai ir teigia, kad per daug nevertai 
visi jį giria. 

Jonas Aushra yra vienos iš 
Miami Beach esančių butų korpora
cijos valdytojas (manager). Aushros 
teigimu, 1980 metais jis nusipirko 
keletą namų, vėliau įsigijo daugiau 
butų ir buvo išrinktas korporacijos 
prezidentu. Jo valdomas namas stovi 
šalia miesto parko. Jis sutiko, kad ant 
pastato stogo būtų pastatyta didelė 
vandens talpykla (joje gali tilpti 750 
galonų vandens), kurioje surenka
mas lietaus vanduo. Iš tos talpos vė
liau vanduo nukreipiamas j šalia 
esantį parką ir jame esančius sodus. 
Tad sodininkai gali juo palaistyti 
nemažai žemės plotų. 

Jonas (John) Aushra gimė 1924 
m. kovo 27 d. Šilalėje. Augo šešių 
vaikų šeimoje. Tėvai ūkininkai, nors 

Jonas Aushra su Žmona Sigita „Sau
lės" mūšio lauke netoli Šiaulių 2004 
m. vasara. 

ir neturėjo didelių turtų, bet buvo 
sąžiningi, dori ir visa tai įskiepijo vai
kams. Jonas 1943 m. įstojo į Telšių 
kunigų, seminariją, tačiau prasidėjo 
karas ir teko trauktis. Su savo ben
draminčiais pasitraukė į Karaliaučių, 
iš čia į Vieną (Austrija) ir vėliau į 
Vokietiją. Jonas stojo į kunigų semi
nariją, bet jam nepavyko, nes nebuvo 
baigęs gimnazijos, tad 1945 m. 
pradėjo mokytis Lietuvių gimnazijoje 
Vokietijoje. Toje pačioje klasėje kartu 
su Jonu mokėsi V. Adamkus, A. 
Adamkienė, kunigas Žemaitis, Liūtas 
Grinius ir kiti Lietuvai nusipelnę 
žmonės. Buvo pirmosios gimnazijos 
laidos absolventas. 

Po gimnazijos ir vėl įstojo į ku
nigų seminariją. Čia mokėsi 3 metus, 
tačiau sumaištis Vokietijoje pakišo 
koją būti kunigu. Teko trauktis į 
Ameriką. Apsistojo Čikagoje, dirbo 
„Campbel Soup" paprastu darbi
ninku. Susitaupė pinigų studijoms 
University of Illinois, kur prasimokė 
2 metus, bet dėl pinigų stokos tęsti 
studijų negalėjo. 

Vėliau Aushra dirbo dešrelių 
(mėsainių) laboratorijoje. Pakviestas 
pažįstamų paviešėti Floridoje - taip 
ir nebegrįžo į Čikagą. Apsistojo pa
čioje Miami Beach širdyje. Buvo Lie
tuvių Bendruomenės direktoriaus 
pavaduotojas, kasininkas. įdubas už
sidarė, nes pristigo lėšų jam išlaikyti. 
20 metų Jonas Aushra buvo Kren-
wal Corporation prezidentas, taip pat 
Lietuvių sąjungos sekretorius ir iždi
ninkas. Jo teigimu, jie vieni pirmųjų 
pradėjo remti Sąjūdį, jam teko ben
drauti su V Landsbergiu, G. Vagno
riumi. Jonas su žmona paaukojo pi
nigų Vinco Kudirkos paminklui pa
statyti Vilniuje. Jų namuose viešėjo 
nemažai žinomų ir paprastų žmonių. 

Žmonos Sigitos teigimu, Jonas 
kur tik įmanoma visada rodo savo lie
tuvišką kilmę. Tai teisingas ir nuo
širdus žmogus, be galo mylintis 
gamtą, be to, nuo seno prenume
ruojantis „Draugą", tad yra ištikimas 
šio laikraščio skaitytojas. Džiaugia
mės Aushros pagerbimu bei tikimės, 
kad jo geri darbai ir toliau garsins 
lietuvių vardą Miami Beach. 

Aurelija Tamošiūnaitė 

Gruodžio 8 d. Pradėjo snigti. 
Pirmas sniegas šią žiemą. Žmona ir 
aš pasidarėme po „coctailį" ir at
sisėdę prie lango grožėjomės vėjo 
blaškomom snaigėm. Buvo tikrai ža
vinga ir gražu. Pirmas sniegas! 

Gruodžio 9 d. Kai atsibudome, 
sniegas buvo viską baltai padengęs. 
Neapsakomas grožis. Kiekvienas me
dis, krūmas, net ir įvažiavimas į na
mą buvo sniego apklotas. Aš nuva
liau įvažiavimą, šaligatvius. Džiaugs
mas neišpasakytas. Tik pagalvokit... 
pirmas sniegas. Vėliau atvažiavo 
sniego valymo automobilis, ir visą 
gražų sniegą nuo kelio sustūmę ant 
mano nuvalyto šaligatvio. Aš ir vėl 
nuvaliau šaligatvį ir džiaugiausi, juk 
pirmas sniegas. 

Gruodžio 12 d. Saulė nutirpdė 
mūsų gražų sniegą. Nuliūdome. Tiki
mės, kad dar bus dienų su sniegu. 
Juk taip gražu. 

Gruodžio 14 d. Šią naktį pris
nigo 10 colių, o termometras nukrito 
10 laipsnių žemiau nulio. Ir vėl 
nuvaliau įvažiavimą ir šaligatvį, bet 
sniego valytojas atvažiavęs vėl viską 
užvertė. 

Gruodžio 15 d. Pardaviau savo 
sportinį automobilį ir nusipirkau 4x4 
visureigį. Taip pat pirkau ir sniego 
padangas žmonos automobiliui. 

Gruodžio 16 d. Paslydau ant 
ledo įvažiavime. Kad užpakalį skau
da, tai nieko, bet jaučiu, kad esu mo
raliai sužeistas. Juk taip norėjau ma
tyti sniegą. 

Gruodžio 17 d. Vis dar šalta. 
Jau 15 laipsnių žemiau nulio. Labai 
sunku važiuoti ledu. Pavėlavau į 
darbą. 

Gruodžio 20 d. Ir vėl prisnigo, 
gal kokias 20 colių balto s... Ir vėl 

valyti sniegą... Prakeiktas sniego va
lytojas buvo net du kartus. 

Gruodžio 22 d. Išpranašavo 
baltas Kalėdas. Taip ir yra. Dar dvi 
pėdos balto mėšlo šiandieną. Tikriau
siai neištirps iki gegužės mėnesio. 
Apsirengiau šiltai, kad galėčiau nuva
lyti sniegą. Užsidėjau aukštus gumi
nius kaliošus, iš vieno gabalo vatini 
kombinzoną, dar ir švarką ant jo. 
Saliką, kepurę su ausinėmis, storiau
sias pirštines ir pan. Na, ir ką. Tik 
išėjęs užsimaniau... Ir vėl viską nusi
imti, o po to - vėl švarką, kaliošus, 
pirštines ir pan... Vaikams prisakiau, 
jei matys geltoną sniegą, kad neval
gytų. 

Gruodžio 24 d. Jei aš pagausiu 
tą prakeiktą sniego valytoją, tai pri
sirišiu prie savo 4x4 visureigio ir pa
tampysiu per gatves. Man atrodo, 
kad jis laukia už kampo. Ir kai pama
to, kad baigiu valyti sniegą, tai 
atlekia 100 mylių per vai. greičiu ir 
vėl užverčia mano nuvalytą įvažia
vimą, ir šaligatvį. 

Gruodžio 25 d. Linksmų Kalė-
dų! TV pranešė, kad dar 15 colių 
balto mėšlo prikris. Bepigu Kalėdų 
seniui. Jis ten padangėmis su elniais 
važinėja, jam nereikia valyti sniego. 
Sniego valytojas atėjo pasveikinti su 
šventėmis. Aš jam su sniego lopeta 
trenkiau į pakaušį. Lai prisimena 
mane per šventes. 

Gruodžio 26 d. Dar 30 colių 
balto s... Nuo sniego mano akys page
do. Kai pažiūriu į žmoną, tai ji man 
,,sexy>' atrodo. 

Gruodžio 27 d. Tualetai užsi
kimšo. Vaikus vėl perspėjau, kad ne
valgytų geltono sniego. 

Gruodžio 28 d. Padegiau namą. 
Dabar tas baltas mėšlas nebus pri
lipęs prie stogo. Kai tik ateis apdrau-
dos pinigai, tai važiuojame į Floridą. 

• 
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Žiemą mane aprengs tėtės kai
liniais, apaus veltiniais, dailiai apsiū
tais odele, apriš bobutės skara ir kaip 
kokį daiktą išneš ir įsodins j roges, 
apkamšys, pabučiuos į nosies galą. 
Brolis Jonas kurį laiką dar stovės 
kieme, kol nusileisim nuo kalno. Man 
dar norėsis atsigręžti ir pažiūrėti į 
namus, kur liko broliai Jonas ir Vy
tukas, gal lange pamatysiu mamą. 
Šuo Nero, išbėgęs j baltą sniego lau
ką, tyliai stebės, kaip mes dingstam 
miške. 

Sušalusi į ragą, apšerkšnijusi, 
pūsdama šiltą kvapą, laukdavau, ka
da gi baigsis tie 25 kilometrai. Gir
dėdavau tėvelį raginant arklį ,,no no" 
ir retkarčiais - „neužmik". Ne
mėgstu rogių ir traukinių. Bet ką 
daryti, reikia važiuoti - tokia da
lia. 

Grįždama i namus Kalėdų, Vely
kų atostogų su širdies drebuliu žvelg
siu į juos kaip į šventovę, kur kūre
nasi ugnis, kur kalbama apie papras
tus darbus, rūpesčius, kur pažįsta
mas kiekvienas kampas. Tik išvažia
vus iš miško, strimgalviais lėks per 
laukus Nero, šoks į ratus ar roges, 
grius, lyžtels veidą, pats nežinoda
mas, kaip pareikšti džiaugsmą ir mei
lę. Jis parvažiuojančių laukdavo nuo 
pat ryto, tapdavo neramus, vis bėgda
vo už trobos galo ir pakėlęs galvą 
žiūrėdavo į kelią. Kai šeimą ištrems, 
jis atsiguls viduryje kiemo, galvą 
padėjęs ant kojų ir nieko neės. Pa
sigailės jo medžiotojas kaimynas ir 
nušaus į galvą. Sis padarėlis buvo 
šventas. 

Į gyvenimą su p a k a s y n ų žvake 

Brendu ir brendu atgal, 
jaunystę vesdama už rankos, 
per raides, 
nuo medžio prie medžio, 
per pievas prie upės, 
per dainas ir juoką, 
per raudas į kalną -
čia akmenys auga, 
per tirpstantį sniegą, 
per Juozines - paukščių užburtas, 
per Jonines - bijūnais apkaišytas, 
per Žolinę - žiedais pabarstytą. 
Prie slenksčio sustoju, 
bet svirplio negirdžiu, 
tik tuštuma spengia. 
Ir laikas sustoja, 
ir aidas nutyla, 
akmuo pakelėj pailsėti kviečia. 

Lankiau kaimo mokyklą, Rokiš
kio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją iki 
trijų klasių, paskui Joniškio gimnazi
ją. 1941 m. birželį baigiau Linkuvos 
gimnaziją. Mus, Lietuvos jaunimą 
(22-ųjų gimimo), birželis pasitiko su 
pakasynų žvake: pirmąja neteisybe, 
žiaurumu ir mirtimi. Vietoj išleistu
vių vakaro laidojom du klasės drau
gus, geriausius mokinius: Vytautą 
Vilutį ir Apolinarą Dapšį. Jie buvo 
nužudyti karo išvakarėse ir numesti į 
rugių lauką. Traukėsi rusų kariuo
menė. Tokios buvo mūsų išleistuvės. 
Pradžia nežinios, pirma juoda diena, 
po kurios sekė gausybė žudynių, 
mirčių, areštų, trėmimų. 

Parvažiavusi namo į Aleknas, ra

dau išžudytus ir nukankintus Juo
dupės ir jos apylinkių j aunus vyrus. 
Žmonės suskaičiavo iki 24 asmenų. 
Keliolika buvo užkasti netoli kaimo, 
prie kelio Juodupė-Aknysta. Tarytu- J 
mei matau jų veidus - akys klausia 
kodėl. Širdis dar gali kentėti , o protas 
nesuvokia nežmoniško žiaurumo, 
neteisybės. Visas tas rusų „socializ
mo" atėjimas yra nusikaltimas žmo
nijai, tik vėliau suprasiančiai, kas gi 
iš tiesų atsitiko. Tam apibūdinti ir 
išreikšti nėra žodžių. Kaip bekalbė
tum, viskas lėkšta. Gal kas nors 
sudėlios atitinkamas mintis ir žo
džius, ir viskas pasidarys aišku. Bet 
mirusiesiems tuo veidų nenuplausi ir 
akių jie neatmerks. Labiausiai žei
džia neteisybė! Kaip mes nuo jos 
pavargom... 

Prasidėjo gyvenimas „prie vo
kiečių". Jie jau ėjo Leningrado ir 
Maskvos link. Mažai su jais susidur-
davom, praeidavo ar pravažiuodavo 
pro šalį iškėlę galvas, švarūs ir dažnai 
linksmi. Jie dar nežinojo savo likimo. 
1942 metų rudenį (pavėluotai, viena) 
laikiau egzaminus į Dailės akademi
ją. Priėmė laisva klausytoja. Stu
dente priimti negalėjo, nes buvau 22-
ųjų gimimo. Pirma buvo reikalauja
ma atlikti Reicho darbo tarnybą, į 
kurią neėmė mokytojų, sergančiųjų 
džiova, trachoma ir nėščių moterų. 
Aš per vargus baigiau mokytojų kur
sus, kurie suteikė teisę mokytojauti. 
Dalinau laiką ir studijavau „meną": 
dieną tapyba, vakare - piešimas, 
paskaitos. Svarbiausia buvo ne lan
komumas, o rezultatas. Taip ir bė
ginėdavau į mokyklą, pas vaikus, ir į 
Dailės akademiją, pr ie meno. Ką 
daryti? Reikia gyventi! Tada buvom 
jauni, nepatyrę, vis dar tikėjom į tei
sybę ir gerumą. Dar nepažinom gy
venimo, nors pirmas žvakes jau bu
vom užputę. 

Atėjo 1944-ieji. Švietimo minist
rą Germaną areštavo. Žmonės kal
bėjo, kad jis nepasirašė studentų iš
vežimo į Vokietiją. B. Sruoga jau buvo 
Vokietijos lageriuose. Uždarė aukš
tąsias mokyklas, taip pat ir Dailės 
akademiją. Mums buvo leista rinktis 
į dvi patalpas Dailės muziejuje. Dieną 
galėjom tapyti natiurmortą, o vakare 
- normalus piešimas. Tarsi pogrin
dinė akademija. Modeliams turbūt 
sumokėdavo muziejaus direktorius 
dailininkas A. Valeška. Kartais, eida
mas pro šalį, jis pakoreguodavo 
piešinį. Dar ateidavo V Vizgirda, A. 
Gudaitis, J. Mikėnas, J. Vienožinskis. 
Lankėsi L. Karsavinas, P Aleksan
dravičius. Matyt, jie buvo pasiskirstę, 
kuriam kada ateiti. Iš Rusijos ėmė 
trauktis vokiečiai, su jais - bėgliai. 
Vieną rytą nuėjusi į Dailės muziejų, 
radau sumaištį. Valeška, Vizgirda, 
kažkokie man nepažįstami žmonės 
nešė paveikslus į rūsį. Čia buvo ir 
Karsavinas. J i s m a n pasakė, kad 
eičiau iš Vilniaus, nes naktį gali pra
dėti bombarduoti miestą. Prie Dailės 
muziejaus, aikštėje, lūkuriavo vo
kiečiai, pravažiuodavo pilni sunk
vežimiai bėglių. Prie vienos mašinos 
stovėjo labai jaunas vokietukas ka
rininkas, o ant jo mašinos išbrėžtas 
žodis „Mutti". 

Bus daugiau. 

Vika Gylytė ir Adomas Bursua. 

Apie ligą - atvirai 
Neužmirštamas ir labai prasmin

gas moksleivių ateitininkų susirinki
mas įvyko lapkričio 9 dienos popietę 
Ateitininkų namuose. Buvo atvirai 
diskutuojama tema: „Kur aš rasiu 
stiprybės", „Kaip aš ištesėsiu?", „Kas 
man padės?" Klierikas Lukas La-
niauskas kalbėjo apie religijos reikš
mę, apie tai, kaip gilus tikėjimas jo 
artimam žmogui padėjo ištverti sun
kią ligą - vėžį. Tai labai opi ir skaudi 
tema, į kurią šiandien labai atvirai 
žvelgia visuomenė. Kalbėjo Marius 
Polikaitis - moksleivių ateitininkų 
globėjas, Matas Cyvas, Dana Rugie-
niūtė ir kiti. 

Apie sunkios ligos išgyvenimus, 
kaip jai pačiai teko visa tai patirtį 
labai išsamiai papasakojo Vika Gyly-
tė-Bursua. Pasakojo, kaip ji augo gra
žioje šeimoje, kaip veržėsi į mokslus, 
sportavo, kaip kiekvieną dieną mel
dėsi, buvo aktyvi ateitininkė. Baigė ji 
farmacijos mokslus Doctor of Phar-
macy laipsniu 2005 metais Universi-
ty of Illinois. Dabar dirba savo srityje. 

Liepos mėnesį susižiedavo su 
tuos pačius mokslus baigusiu Adam 
(Adomėliu) Bursua ir ruošėsi vestu-

vėms... Staiga 2006 m. balandžio 19 
dieną jai diagnozavo Hodgkins Lym-
phoma. Gerai, kad tuojau pat paju
tusi gužiuką kakle nuėjo pasitikrinti 
pas daktarą, ir štai - sužinojo apie šią 
ligą. „Kas man atsitiko? Kaip aš gy
vensiu? Kokia bus mano ateitis? Ar 
aš galėsiu eiti į šeimyninį gyvenimą?" 
- galvojo ji. Su savo sužadėtiniu Ado
mėliu ilgai kalbėjosi apie tai. Jis Vikai 
labai daug padėjo, dvasiškai sustipri
no. Juk tai kartais Dievo siunčiamas 
sunkus išbandymas žmogui, - kalbėjo 
jis. Žinoma, Vikai su Adomėliu teko 
labai daug išgyventi, taip pat ir jų 
abiejų šeimoms. Juk jau buvo sutar
tos vestuvės. 

Meilė ta rp jos ir Adomėlio tuo 
metu labai sustiprėjo: jis buvo tas, 
kuris jai buvo didžiausia paguoda. Ti
kėjimas juodviem padėjo pažinti 
tikrąjį gyvenimą ir jo sunkius mo
mentus, ir sustiprinti meilę ta rp 
žmonių. 

Vikos su Adomėliu jungtuvės įvy
ko šių metų balandžio 28 dieną Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje Lemonte. 

Reng in io da lyvė 

Ištvermės gyvenimo kelyje 
Darius Radvila, šiais metais, rug

pjūčio mėnesį, užbaigęs chemijos 
mokslus bakalauro laipsniu Univer-
sity of Illinois Urbana, tęsia mokslus 
Touro University, College of Osteo-
pathic Medicine, Henderson, Ne-
vada. Šiame universitete spalio 21 
dieną įvyko studentų, tarp jų ir Da
riaus, oficialus „balto švarko įteiki
mas". Šis apdovanojimas yra pirmas 
žingsnis, siekiant gydytojo profesijos. 
Darius Radvila jau seniai jau tė 
įkvėpimą studijuoti mediciną ir tam 
žygiui pareigingai ir rimtai ruošėsi. 
Darius, būdamas tvirto ryžto, ne vien 
siekia savo svajonių medicinos moks
luose, bet ir baigė Maironio lituanis
tinę mokyklą, šoko tautinių šokių 
grupėje, dalyvavo ateitininkų gre
tose. 

Tai dabar mums visiems: Da
riaus šeimai, artimiesiems bei drau
gams lieka palinkėti Dariui sėkmės ir 
ištvermės pasirinktame gyvenimo 
kelyje. 

Silvija Radvi l ienė Darius Radvila 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT P A R D U O D A 

RIMAS 
STANKUS 

COLOUiCLL 
B A N K e R O 
HONIC - BELL 

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

Audrius Mikul is 
Ist Choice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 

* Pirkimas įTJfc/^* 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

INDEPENDENT REALTORS * 
Reda Blekys 

OF ILLINOIS INC. 

Peter Paulius 
70821 4 5284 

Ap ta rnau jame Čikaga i r j o s apyl inkes 
daug iau kaip 25 metus *H' 

f m 
m. j 

PARDUODA 

P A R D U O D A M A S 
A R I Š N U O M O J A M A S 

2 M I E C , „CONDO" 
ST. PETE BEACH, FL 

Tel. 630-655-4452 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti \ darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Ortujfc Accent 
Homefinders a 

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

VoiceMail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708-805-2696 

Creitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atl iekame elektros, , ,plum-

bing", medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių, „base-
ment" įrengimas, cemento lieji

mas, stogu taisymas. Kokybė 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELU SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

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

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

ESTIMATt 

C 7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės; „sielines". 

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

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

•ĮVAIRUS-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Parduodami 36 tomai „Lietuvių 
Enciklopedijos", išleistos 1959 m. 

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami Ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

S T A T E F A R M INSURANCE 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokyliu saliu dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms i Lietuvą 

1120 State St., Lemont. IL 
T e l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 ; 888 5 9 4 6 6 0 4 
www.alwayswithflowers.com t«ieflora 
www.alwayswithflowers.net pj£ 

Pristatymas ~ dienas per savaitę 
Čikagoje. JAV. Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

. autotradeusa .com 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

PI GI AUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.alwayswithflowers.net
http://www.racinebakery.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
2008 METAI 

SAUSIS 

Sausio 12 - ba l andž io 6 d.: 
LR gen. konsulatas Čikagoje kartu su 
Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų departamentu kvie
čia į lietuvių dailininkės Petronėlės 
Gerlikienės (1905-1979) darbų paro
dą „Embroidered Myths and Every-
day Stories", kuri vyks Čikagos kul
tūros centre (Chicago Cultural Cen-
ter, 78 East Washington St., Chicago, 
IL 60602); tel. pasiteirauti 312-744-
6630. Parodos atidarymas sausio 11 
d. 6 vai. v. 

Saus io 18 d., p e n k t a d i e n į : 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
vyks Gerlikų šeimos trijų kartų me
nininkų parodos „Kartos" atidary
mas. Parodoje: Petronėlės Gerlikie
nės ir jos sūnaus Pranciškaus Gerliko 
tapybos darbai bei anūkės Jurgitos 
Gerlikaitės grafika. Atidaryme daly
vaus P Gerlikas, J. Gerlikaitė ir 
Darijus Gerlikas. Pradžia 7:30 vai. v. 

Saus io 20 d., sekmadieni*. 
Lietuvių meno muziejuje, Lemont 
įvyks pianisto iš Lietuvos Kasparo 
Uinsko koncertas. 

Saus io 23 d. , t r e č i a d i e n į : 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemont įvyks Vilniaus styginio 
kvarteto koncertas. Sį labdaros kon
certą rengia Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė". Pradžia 7 vai. v. 

VASARIS 

Vasario 2 d., šeš tadienį : Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks 

v 

tradicinis Užgavėnių „Šiupinys". 
Ruošia Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagoje. Skambinti tel.: 
630-969-1316. Pradžia 6 vai. v. 

Vasario 3 d., s ekmad ien į " : Pa
saulio lietuvių centro Bočių menėje, 
Lemont, „Vaiko vartai į mokslą" ren
gia metinį veiklos pranešimą lietuvių 
visuomenei. Pradžia 12:30 vai. p. p. 

— JAV LB Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė kviečia į Marijos Kru-
poves koncertą „Vilniaus dainos", 
kuriame skambės Lietuvos tautinių 
mažumų muzika. Mandolina akom
panuos Joey Weisenberg. Renginys 
vyks Sv. Kazimiero parapijos salėje 
(3855 Evans St., Los Angeles, CA). 
Pradžia 7 vai. v. 

— Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre atidaroma Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro paroda. Pradžia 
7:30 vai. v. 

Vasario 10 d., s e k m a d i e n į : 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le
mont įvyks šių metų Tarptautinio 
v 

Čiurlionio pianistų konkurso laimė
tojo Edvino Minkštimo koncertas. 
Rengia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". Pradžia 12:30 vai. p. p. 

— Lietuvos Nepriklausomybės 

pagrindinis Vasario 16-osios minėji
mas įvyks Maria gimnazijos salėje 
(6727 S. California Ave., Chicago). 
Rengia ALT'o Čikagos skyrius. Pra
džia 1 vai. p. p. 

Vasar io 16 d., š e š t ad i en į : Jau
nimo centro kavinėje įvyks tradicinis 
Vasario 16-osios minėjimas. Rengia 
Jaunimo centro valdyba ir Moterų 
klubas. 

Vasar io 17 d., s e k m a d i e n į : LB 
Lemont apylinkė kviečia į Nepri
klausomybės dienos minėjimą, kuris 
įvyks PLC Fondo salėje. 

Vasar io 22 d., p e n k t a d i e n į : 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 
įvyks parodos-konkurso, skirto Čiur
lionio galerijos 50-mečiui paminėti, 
atidarymas. Mecenatė dailininkė 
Magdalena Birutė Stankūnienė. Pra
džia 7:30 vai. v. Konkursui priimami 
darbai padaryti po 2000 m. Darbus 
iki 2008 m. sausio 15 d. siųsti: Kon
kursui, Čiurlionis Art Gallery, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. 

KOVAS 

Kovo 1-2 d.: Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengiama Pavasarinė 
mugė. Organizuoja Jaunimo centro 
valdyba ir Moterų klubas. 

BALANDIS 

Ba landž io 6 d., p e n k t a d i e n į : 
rengiamas LB Lemont apylinkės 
metinis susirinkimas. 

— Pasaulio lietuvių centre, Le
mont įvyks Los Angeles dramos sam
būrio spektaklis „Reikia arklio". 
Rengia „Margutis II". 

Ba landž io 27 d., s e k m a d i e n į : 
įvyks Lietuvių operos spektaklis 
Morton aukštesniojoje mokykloje, 
Cicero, IL. 

GEGUŽĖ 

Gegužės 2 d., p e n k t a d i e n į : 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
įvyks Giedros Mažrimienės tapybos 
darbų parodos atidarymas. Pradžia 
7:30 vai. v. 

Gegužės 3 d., š e š t a d i e n į : 
Lietuvių tautinis ansamblis „Gran
dis" rengia metinį koncertą, kuris 
įvyks Pasaulio lietuvių centre, Le
mont. Pradžia 6:30 vai. v. 

SPALIS 

Spal io 18 d., š e š t ad ien į : Pa
saulio lietuvių centre, Lemont įvyks 
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis. 
Pradžia 6 vai. v. 

Spa l io 25 d., š e š t a d i e n į : 
Willowbrook pokylių salėje įvyks 
„Draugo" metinis pokylis. 

Kalėdinio ..Dainavos Koncerto beiaukiant gruodžio 22 d. Švč. V. V lan jc ; 
Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette Park. Joe Kulys nuotr. 

KALĖDINĖ ŽINIA 
MIESTUI IR PASAULIUI" 

A t k e l t a iš 3 ps l . išminties ir drą
sos ieškoti ir surasti humaniškus, 
teisingus ir pastovius sprendimus. Į 
prasmės ir vertybių troškimą, kurį 
jaučia šiuolaikinis pasaulis, į visos 
žmonijos gyvenimui būdingą gerovės 
ir taikos troškimą, į vargšų lūkesčius 
Kristus, tikras Dievas ir tikras Žmo
gus, atsiliepia savosiomis Kalėdomis. 
Tenebijo žmonės ir tautos jį pripažin
ti ir priimti: jo spindinti šviesa pra
skaidrina žmonijos akiračius, juo pra
sideda niekada nepasibaigsianti 
„šventoji diena". Šios Kalėdos vi
siems iš tiesų tebūnie džiaugsmo, vil
ties ir ramybės diena! 

„Ateikite, tautos, pagarbinti 
Viešpatį". Su Marija, Juozapu ir 
piemenimis, su Trimis Išminčiais ir 
nesuskaičiuojama gimusio Kūdikio 
nuolankių garbintojų minia, am

žiams bėgant priėmusių Kalėdų slė
pinį, ir mes, visų žemynų broliai ir 
seserys, leiskime, kad visur pasklistų 
šios dienos šviesa: pasiektų mūsų 
širdis, nušviestų ir sušildytų mūsų 
namus, a tneš tų ramybę ir viltį į 
mūsų mies tus , pasauliui suteiktų 
taiką. Šito linkiu visiems jums, kas 

v 

manęs klausotės. Sis linkėjimas virs
ta nuolankia ir pasitikėjimo kupina 
malda Kūdikėliui Jėzui, kad jo šviesa 
išsklaidytų visas mūsų gyvenimų 
sutemas ir pripildytų meilės ir ramy
bės. Viešpats, kurio gailestingas vei
das atsispindi Kristaus veide, teap-
dovanoja j u s savo laime ir tepaverčia 
jus savo gerumo šaukliais. Džiugių 
Kalėdų! 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Jeigu norite, kad JŪSŲ ruošiamas renginys patektų j ,,Draugo" „Renginių 
kalendorių/', siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 606029 arba ei. paštu: redakci ja@draugas.org arba 
dalia.cidzikaite@gmail.com Redakcija 

Palos-Gaidas 
FUNERAL H O M E 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Mills, Illinois 

(708)974-4410 

ĮVAIRUS SKELBIMAI* 

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

važiuojančio automobilio. Tel. 708-476-
7829. 

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

* Studentų šeima, gyvenanti Grands 
Rapids , MI, ieško pirkti nebrangaus, gerai * Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 

Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 
312-492-8795. 

* Pasaulio Lietuvių centras turi laisvų 
patalpų raštinių nuomai. Dėl smulkesnės 
informacijos skambinti tel. 630-257-8787 
arba lwcplc@sbcglobal.net 

* Šeima ieško nebrangiai išsinuomoti 
butą pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
7473. 

* Vyras ieško bet kokio darbo. Tel.708-
590-9802. 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
mailto:lwcplc@sbcglobal.net
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Europos lietuviškųjų studijų savaičių istorija 
RAMUNE KUBILIUTE 

Vincas Bartusevičius „5Q Eurpos 
lietuviškųjų studijų savaičių". Me
džiaga Europos lietuviškųjų studijų 
savaičių istorijai; 178 psl., su nuo
traukomis. Lietuvių kultūros institu
tas (Litauisches Kulturinstitut); 8. 
2007; Lampertheim. 

UETUVių KULTŪROS INSTITUTAS 
UTAU15CHES KULRrRlNSTTfVr 
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Lietuvių kultūros institutas 
įkurtas 1981 m. nedideliame Vokie
tijos miestelyje Huettenfeld, kuriame 
yra ir Vasario 16-osios lietuvių gim
nazija. Institutas rengia suvažiavi
mus ir yra išleidęs ne vieną lietuvių 
istorijai, ypač išeivijos istorijai, ver
tingą leidinį lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Vienas toks leidinys - 2007 m. 
rudenį Vinco Bartusevičiaus lietuvių 
kalba išleista sukaupta medžiaga 
apie Europos lietuviškųjų studijų sa
vaites (ELSS). 1954-2004 metais sa
vaitės buvo rengiamos įvairiose Eu
ropos šalyse, bet dažniausiai Vokie
tijoje, Vasario 16-osios gimnazijos pa

talpose. Po Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 2 savaitė - 48-oji ir 49-
oji - vyko Lietuvoje, Kretingoje. 
Pirmąsias savaites rengė Europos lie
tuvių fronto bičiuliai (ELFB), vėliau 
- specialus rengimo komitetas, su
sidedantis iš Vokietijos lietuvių bend
ruomenės narių, o dar vėliau - Lietu
vių išeivijos instituto (Kaune) direk
torius ir moksliniai bendradarbiai. 

Į Europos lietuviškųjų studijų sa
vaites suvažiuodavo po Antrojo pa
saulinio karo išsisklaidę lietuviai, 
ypač Vokietijoje gyvenantys. Vėliau 
atvažiuodavo ir kitur gyvenantys 
lietuviai, ypač iš Siaurės Amerikos. 
Dalyvių skaičius įvairavo - kai ku
riose savaitėse dalyvavo truputį dau
giau nei 50 dalyvių, kitose - maždaug 
200. Savaitėse buvo galima išgirsti 
įvairių pranešimų politikos, istorijos, 
literatūros ir kitomis temomis. Pra
nešimus skaitė įvairūs lietuviai vei
kėjai, politikai ir mokslininkai. Sa
vaičių metu vykdavo kultūrines 
programos, išvykos į savaičių rengi
mo apylinkes. Kartais savaičių metu 
vykdavo įvairių organizacijų posė
džiai bei suvažiavimai: Lietuvių fron
to bičiulių, Vokietijos ateitininkų ir 
pan. Savaitėse būdavo prisimintos 
įvairios sukaktys - lietuvių rašytojų 
gimimo datos, Lietuvos istoriniai 
įvykiai ir pan. 

Viena išgarsėjusi savaitė - tai 
1989 metų 36-oji ELSS rengiama 
Katthammarsvik, Gotland saloje, 
Švedijoje. Toje savaitėje, kaip įprasta, 
dalyvavo lietuvių išeivijos atstovai, 
Lietuvių bendruomenių atstovai ir 
pirmininkai, bet tais metais prisi
jungė iš Lietuvos mažais buriniais 
laivais atplaukusi grupė - buvę Lie
tuvos politiniai disidentai, naujos, 
nepriklausomybę atsikūrusios Lietu
vos veikėjai bei aktorių grupė. Kita 
istorinė ELSS, tai 1999 m. Huetten-

2004 metų ELLS dalyviai. 

feld vykusi 46-oji savaitė. Tais metais 
programa buvo sujungta su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) pir
mininkų suvažiavimu ir Lietuvių 
Chartos 50-mečio minėjimo progra
momis. 

Gal geriausiai studijų savaites 
apibūdino Vincas Bartusevičius leidi
nio „Pratarmėje" parašęs: „Studijų 
savaitės, sudarydamos per pusšimtį 
metų galimybę susitikti lietuviams 
kultūrininkams beveik iš viso pa
saulio bendrai apmąstyti savosios 
buities ir likimo klausimus, bendrai 
pagyventi kūrybine nuotaika, tapo 
vienu iš svarbiųjų lietuvių išeivių po-
emigracinio laikotarpio laimėjimų. 
Savaitės savo turiniu buvo gana įvai
riaspalvis renginys, leidžiantis į save 
pažvelgti įvairiais atžvilgiais. Jas ren
giant ir vedant dalyvavo nemažai 
žmonių, vieni daugiau - net ištisus 
dešimtmečius, kiti mažiau - vieną, du 
kartus..." 

R. Kubiliūtės nuotr. 

Leidinyje galima rasti medžiagos 
apie Europos lietuviškųjų studijų 
savaičių įsikūrimo aplinkybes, inicia
torių, rengėjų pavardes, nurodytos 
vietovės, kuriose savaitės vyko, savai
čių temų, moderatorių, simpoziu
mų, meno programų atlikėjų sąrašus 
ir daugybe nuotraukų... Nors Vincas 
Bartusevičius kukliai leidinio pava
dinimo antrąją dalį pavadino „Me
džiaga Europos lietuviškųjų studijų 
savaičių istorijai", iš tikrųjų pats lei
dinys turi istorinę vertę. Jame užfik
suota net 50 metų egzistavusi lietu
viško gyvenimo „salelė", lietuvių 
patriotų suvažiavimas, kuriame visi 
bendravo, diskutavo, rūpinosi ir vė
liau net džiaugėsi Lietuvos ir lietuvių 
nueitais keliais. Ar kitas lietuvių 
suvažiavimas įstengs Europos lietu
viškąsias studijų savaites pakeisti? 
Atsakymą į šį klausimą sužinosime 
tik ateityje. 

„Lietuvos laikas": nuo praeities iki ateities 
Vilniuje, Radvilų rūmuose, veikusiai parodai pasibaigus 

IEVA SAPZEV1C1ENE 
Alfa.lt 

„We are the vvinners", „O tu 
sakai stovėk kaip stovi laisvė", „Kas 
užpuls Lietuvą, tas užpuls Ameri
ką"... Tai citatos, iškaltos Mindaugo 
Šimkevičiaus kūrinyje „Dešimt ak
meninių lentelių" (2007), susidaran
čiame iš dešimties granito plokščių, 
panašių į antkapinius paminklus. Šis 
darbas, eksponuojamas Lietuvos dai
lės muziejaus Radvilų rūmuose, tik 
vienas iš daugelio kūrinių, prista
tytų Čiurlionio galerijos (Lemont, IL, 
JAV) ir Lietuvos dailės muziejaus or
ganizuojamo parodų - konkursų Mi
ko J. Šileikio tapybos ir skulptūros 
bei Teofilio Petraičio grafikos ir 
akvarelės dailės premijomis gauti. 

Šių metų tema - „Lietuvos lai
kas" (kuratorė Julija Mušinskienė), 
labai skirtingai interpretuota parodo
je-konkurse dalyvavusių dailininkų, 
išsiskleidžia įvairiausiomis tem
atinėmis variacijomis: nuolatinės lai
ko tėkmės fiksavimu abstrakčiose 
drobėse, gamtos, paros kaitos ciklų 
įamžinime, istorinėse kompozicijose, 
tiesiog žmogaus psichologinių būse
nų, nuotaikų perteikime, tikėjimo 
ieškojimuose... Juk „Lietuvos laikas", 
apimantis dabartį, praeitį ir net atei

tį, privalo generuoti tą neaprėpiamą 
teminių variantų lauką. 

Jau minėtos populiarių frazių 
Lietuvoje citatos, iškaltos M. Šimke
vičiaus „Dešimtyje akmeninių lente
lių", atkartoja „dabarties laiko" ak
tualijas. Lentelių skaičius savaime 
perša dešimties Dievo įsakymų, taigi 
tikėjimo, temų klausimus. Ar dabar
ties Lietuvoje žiniasklaidos, žymių 
žmonių ištartos citatos, o gal madin
gų dainų žodžiai, tampa tautiniais 
„įsakymais"? 

Visiškai kitokias nuotaikas, 
persmelktas ispanišku misticizmu ir 
krikščioniška simbolika, spinduliuoja 
grafikės Elvyros Katalinos Kriaučiū-
naitės „Meilės lietus" (2007), skirtas 
Šv. Teresėlės relikvijų piligrimystei 
Lietuvoje. Baltuose, horizontaliuose 
popieriaus lakštuose krintančios ryš
kios raudonos rožės, grupuojamos į 
trikampius - Šv. Trejybės, visa ma
tančios Dievo akies, simbolius. Čia ti
kėjimas pasirenkamas atspirties taš
ku, mistinis rožių meilės lietus skel
bia atgimusias krikščionybės tiesas. 

Parodos istorinio „Lietuvos lai
ko" tematiką originaliai plėtoja tapy
tojos Emilija Gaspariūnaitė-Taloč
kienė ir Grytė Pintukaitė-Valečkienė. 
E. Gaspariūnaitė-Taločkienė kruopš
čiais potėpiais kuria žymių praeities 

žmonių („Lietuva. Barbora Radvilai
tė", 2007) ar išlikusių istorinių pasta
tų („Lietuva. Vilniaus Aušros vartai", 
2007) vaizdus. Dailininkė juos nuke
lia į visaapimantį laiką, epochų persi
pynimo nuotaikas sujungdama išilgi
nėmis, mirgančiomis linijomis, pripil
dydama savo drobes atmosferiniais 
virpesiais. 

Grytė Pintukaitė-Valečkienė taip 
pat sujungia esamą ir buvusį laiką. Ji 
tapo save, pasipuošusią plaukus rene
sansine kepuraite, įsmeigusią roman
tišką žvilgsnį į tolį, svajingai žaisda
ma praėjusių epochų suknelės ele
mentais, renesanso dailininkų taip 
mėgtų tuopų siluetais, rymančiais 
horizonte („Iš gilios praeities. Auto
portretas" (2006). 

Lietuvos saulėlydžius - netvarias 
laiko būsenas - savo kūriniuose už
fiksuoja Daliutė Ivanauskaitė („Sau
lėlydis" I, II, 2007), paversdama juos 
iki tobulumo išieškotomis, poetiško
mis, augalinėmis formomis, spalvo
tuose lino raižiniuose besiremdama 
japoniška gamtos grožio dermių es
tetika. 

Psichologinės būsenos, nuotaikos 
ieškojimus savo medžio skulptūrų 
kompozicijoje „Būsenos" (2005) iš
reiškia Miko J. Šileikio premija ap
dovanotas Leonas Strioga. Dėl rupios 

medžio faktūros trys figūrėlės netikė
tai įgauna minkštumo; šviesos ir še
šėlio žaidimas, suglaustų ar išskėstų 
rankų, pakeltos ar nuleistos nosies 
(konkrečios formos čia priartinamos 
prie visiškos minimalistinės raiškos) 
variacijos įkūnija neapčiuopiamas 
žmogaus būsenas, perteikia nuo
taikų, jausmų kaitą. 

„Lietuvos laikas" parodos-kon
kurso nugalėtojai buvo apdovanoti 
šių metų spalio 11 dieną. Miko J. 
Šileikio premijų laureatais tapo 
skulptoriai: Asta Vasiliauskaitė (I 
premija) ir Leonas Strioga (III premi
ja) bei tapytoja Jūratė Bogdanavi-
čiūtė (II premija). Teofilio Petraičio 
premijomis už grafikos ir akvarelės 
kūrinius buvo apdovanoti: Nijolė Va-
ladkevičiūtė (I premija), Vitolis Tru-
šys (II premija) bei Birutė Zokaitytė 
(III premija). 

„Lietuvos laikas", savaip inter
pretuotas kiekvieno parodoje daly
vavusio menininko, Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmų ekspozicijo
je atsiskleidė įvairiomis prasmėmis: 
dabartis prikėlė praeitį, atskleidė as
meniškas psichologines būsenas, sub
tilias gamtos, paros laiko personifi
kacijas, perteikė šiuolaikines popu
liariosios kultūros generuojamas 
tiesas. 

http://Alfa.lt


PADĖKA 
A t A 

NIJOLĖ ADOMĖNAITĖ 
BANIENĖ 
1934-2007 

Širdingai dėkojame visiems artimiesiems ir draugams už iš
reikštą užuojautą ir dalyvavimą mūsų mylimos žmonos ir moti
nos paskutiniame atsisveikinime ir gedulingose šv. Mišiose Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje Lemont, IL. Ypatingas ačiū 
kun. K Trimakui, SJ, už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir už 
apeigas kapuose. Dėkojame Rimvydui Rimkui ir Vytui Vaitkui už 
skaitinius per šv. Mišias. Ačiū R. Rimkui, V Vaitkui, K Kelpšai, 
A. Karui, A. Tirvai ir J. Grigolai už pagalbą nešti velionės karstą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už užsakytas Mišias, aukas 
šalpos organizacijai „Saulutė", atsiųstas gėles ir laidotuvių direk
toriui Don Petkus už malonią suteiktą paslaugą. 

Visiems Jums tariame ačiū. 

Liūdinti še ima 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-80O 994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

PAUKŠTYTĖ 
Mirė 2007 m. gruodžio 27 d., sulaukusi 90 metų. 
Gyveno Melrose Park, IL. 
Gimė Bagotos kaime, Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., Lie

tuvoje. Amerikoje išgyveno daugiau nei 50 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Kazys, duktė Danguolė Bielskienė su vyru 

Pijumi, anūkės Kristina Bielskutė-Barone ir Audra Bielskutė; sesuo 
Aga Kubilienė Lietuvoje, daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 31 d. nuo 9 vai. ryto 
iki 10 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Šv. Mišios 
už a.a. Bronę bus aukojamos 10 v. ryto. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www. petkusmner alhomes. com 

A t A 
ANTHONY ALEXANDER 

PLIENIS 
Mirė 2007 m. gruodžio 24 d. Palos Comm. Hosp. Palos Hts., IL, 

sulaukęs 91 metų. 
Gimė Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. 
Nuliūdę liko: vaikai Philip (Ann), Diane Plienis. Jerome 

(Kathleen Rose) ir Anthony J.; anūkai Kevin ir William (Erin); sesuo 
Eieanor Chap; daug sūnėnų, dukterėčių, giminių ir draugų. 

A. a. Anthony buvo vyras a.a. Viola Rose Globis, tėvas a.a. 
Bernice Lange. 

Velionis įkūrė ir buvo savininkas A-J Meats, Evergreen Park, IL; 
Charter 4th Degree member of Knights of Columbus - Cardinal 
Mundelein Council 3024, Lithuanian Chamber of Commerce and 
Knights of Lithuania - Council 112. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 2 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 
v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy 
(7700 W.) Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 3 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a.a. Anthony bus atlydėtas į Most Holy Redeemer 
bažnyčią, Evergreen Park, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 

v 

Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių aukoti American Cancer Society, 17060 S. Oak 
Park Ave., Tinley Park, IL 60477. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba 
www.palosgaidasfh.com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A t A 

JONAS BARIS 
Jau prabėgo dešimt metų, kai netekome mylimo vyro, tėvo, 

senelio. 
Sią sukaktį paminėti šv. Mišios už a.a. Jono sielą bus atnašau

jamos 2008 m. sausio 5 d. 11 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus kartu su mumis pa
simelsti. 

Liūdinti šeima 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.palosgaidasfh.com
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ČIKAGOJ* IR APYLIMKlSI 

•Skaitytojams pranešame, kad 
2007 m. gruodžio 31 ir 2008*m. sausio 
1 dienomis redakcija nedirbs. Pirma
sis 2008 metų dienraščio „Draugas" 
numeris skaitytojus pasieks ketvirta
dienį, sausio 3 dieną. 

•Gruodžio 30 d. 12 vai. p. p. Jau
nimo centro kavinėje sve.čias iš Vil
niaus Vincas Korkutis rodys filmą iš 
savo kelionių po Arabiją. Prelegen
tas yra geologijos mokslų daktaras, 
Fotografų asociacijos narys ir keliau
tojas, aplankęs daugelį pasaulio kraš
tų. Bus užkandžiai. Rengia JC valdy
ba ir Moterų klubas. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

•Vilniaus styginio kvarteto kon
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7 
vai. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont. Į labdaros koncertą 

kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". 

•Mažosios Lietuvos lietuvių drau
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra
dicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks vokalinė grupė „Laumės", bus 
vakarienė, šokiai, kuriems gros Al
gimanto Barniškio orkestras. Stalus 
ar pavienes vietas galite užsisakyti 
tel. 630-969-1316 (Ramūnas Bunti-
nas). 

• P o p choras „Svajonė" kviečia 
vaikus dainuoti. Į skirtingas vaikų 
grupes vaikai priimami nuo 3 metų 
amžiaus. Klausos patikrinimas ir pir
mas užsiėmimas - nemokamai! Tel. 
pasiteiravimui: 630-936-7745 (Alina). 

Nesugalvojusiems, kur sutikti Naujuosius 
Dar nesugalvojote kur sutikti Naujus metus? Nenusiminkite. Yra daugybė 

vietų, kur dar galite užsisakyti vietas šventiniam vakarui. Siūlome keletą jų. 

•Paskambinkite \ Willowbrook 
Ballroomtel. 708-839-1000. Gruodžio 
31d. nuo 7 vai. v. čia galėsite pasišok
ti (įėjimas 50 dol.) ar užsisakyti šven
tinę vakarienę (110 dol.). Jums gros 
Teddy Lee vadovaujamas 13 muzi
kantų orkestras. Adresas: 8900 Ar
cher Ave, Willow Springs, IL. 

•Mėgstantys valso muziką gali 
nuvykti į Glen Ellyn. Šio miestelo 
McAninch Arts Center (425 Fawell 
Blvd.) galėsite pasiklausyti nuosta
biųjų Vienos valsų, pasigėrėti Chica-
go Festival Ballet atlikėjų šokimu, 
išgirsti soprano Viktoria Vizin daina
vimo, pianisto Meng-Chieh Liu groji
mo. Pradžia 8:15 vai. v. Bilietus galite 
užsisakyti tel. 630-942-4000. 

•Naujuosius galite sutikti ir 
Navy Pier, kur Grand Ballroom salė
je nuo 9 vai. v. iki 2 vai. r. galėsite pa
siklausyti muzikos, užsisakyti šven
tinę vakarienę, o Naujuosius sutikti 
su įvairiaspalvėmis ugnies salvėmis. 
Bilietus dar galite užsisakyti pa
skambinę tel. 312-226-6110. 

• Operos mėgėjai Naujametinį 
vakarą gali praleisti Cadillac Palace 
Theater, (151 W. Randolph SU, kur 

7:30 vai. v. prasidės spektaklis „The 
Phantom of the Opera". Tai pastaty
mas su daugybe specialių efektų. 
Kaina - 80 dol. Bilietus užsisakyti 
galite tel. 312-751-5508. 

•Mėgstantys „Blue Man Group" 
pasirodymus gali nuvykti į Briar 
Street Theatre, (3133 N. Halsted SU, 
kur 10 vai v. šios trupės aktoriai pra
dės savo pasirodymą. Bilietai tel. 312-
348-4000. 

• A r gali suaugusieji suprasti 
paauglius? Apie tai spektaklis „The 
Sparrow", kurį Naujametinę naktį 
galite pamatyti Apollo Theater, (2540 
N. Lincoln Ave). Užsakymai priima
mi tel. 773-935-6100. Spektaklio 
pradžia 8 vai. v. 

•Mėgs ta te komediją? Norėtu
mėte pasijuokti? Norite pamatyti 
John Caponera, Tom VVilson ar Kyle 
Cease? Tada siūlome nuvykti į 
Zainies Comedy klubus: Vernon Hills 
(230 Hawthorn Village Commons, 
tel. 847-549-6030) arba miesto centre 
(1548 N. VVells St. tel. 312-337-4027). 
Spektaklių pradžia 10:30 vai. v. Po 
spektaklių būsite pavaišinti Šam
panu. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
V y t e n i s L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Cbicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, TJL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

RUDENS VAJŲ UŽBAIGIANT 
Nuo š. m. spalio mėn. pradžios 

iki gruodžio 30 d. besitęsiantis Drau
go fondo lėšų telkimo vajus jau eina į 
pabaigą. Rudens vajaus laiškai buvo 
pasiųsti visiems „Draugo" prenume
ratoriams. Dalis jų atsiliepė, ypač il
gamečiai Draugo fondo garbės nariai 
ir rėmėjai. Kiti iki šiol neatsiliepė. 
Tačiau sveikiname naujuosius rėmė
jus, kurie atsiliepė su šimtinėmis į 
„Draugo" šimtmečio jubiliejų, atsiųs
dami savo įnašus. Naujuosius šimti
ninkus ir visiems atsiliepusiems į 
Draugo fondo rudens vajų nuošir

džiai dėkojame. 
Nors DF rudens vajus pasibaigė, 

tačiau laukiame naujų įnašų Draugo 
fondui. Jei JAV ekonomika nebūtų 
nusmukusi, tai Draugo fondo augi
mas nebūtų toks svarbus. Ekonomi
nė realybė spaudžia mus visus, ne 
vien Draugo fondą. 

Metams baigiantis skelbiame 
paskutinius Draugo fondo įnašus. 

Dievo palaimintų Naujųjų 2008 
metų linki 

Draugo fondo taryba 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 

Su 250 dolerių: 
Nijolė Dėdinienė, garbės narė, 

iŠ viso 1,050 dol., Parrish, FL 
Viktoria Karaitienė, garbės na

rė, iŠ viso 3,600 dol., Union Pier, MI 
Su 200 dolerių: 
Dr. Romualdas ir Nijolė Kašubai, 

garbės nariai, iš viso 1,100 dol., 
Saint Charles, IL 

Cicero Jūrų Saulių kuopa „Klai
pėda", garbės nariai, iš viso 3,000 
dol., Cicero, IL 

Jurgis ir Roma Stuopiai, iš viso 
200 dol., Sharon, MA 

Su 100 dolerių: 
LB Brighton Park apylinkė, gar

bės narė, iš viso 1,200 dol., Chicago, 
IL 

Kazys Navakauskas, iš viso 100 
dol., Coventry, RI 

Vida Meiluvienė įamžino savo 
mamą a. a. Vandą Vaitkevičienę, 100 
dol., St. Petersburg Beach, FL 

Kun. Vytautas Volertas, iš viso 
800 dol., Maspeth, NY 

Su 70 dolerių: 
Saulius ir Stephanie Mikaliukai, 

iš viso 70 dol., St. Clair, MO 
Su 50 dolerių: 
Vytas Šuopys, garbės narys, iš 

viso 1,350 dol., Melrose Park, IL 
Jonas ir Marija Šimoniai, iš viso 

935 dol., Santa Barbara, CA 
Jonas ir Irena Vidžiūnai, iš viso 

400 dol., Valencia, CA 
Su 25 doleriais: 
Viktoras ir Ona Šilėnai, iš viso 

245 dol., Euclid, OH 
Visiems Draugo fondo auko

tojams nuoširdus ačiū. 

Į LIETUVĄ GRĮŽTA „AMERIKOS BALSO" 
LIETUVIŠKŲ LAIDŲ ARCHYVAI 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vašingtone Audrius Brūzga rankose 
laiko vieną iš dėžių su ..Amerikos balsas" laidos įrašu. 

Lietuvos ambasada Vašingtone 
gruodžio 20 dieną perėmė Lietuvai 
perduotus radijo „Amerikos balsas" 
(Voice of America) lietuviškų laidų 
archyvus ir organizavo jų gabenimą į 
Lietuvą. 

Archyvų perdavimas - nuosek
laus ir glaudaus Lietuvos ir JAV ins
titucijų - „Amerikos balso", Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos, Lietu
vos ambasados Vašingtone, JAV val
stybės departamento ir JAV ambasa
dos Vilniuje - bendradarbiavimo re
zultatas. 

Įrašų juostas, kurių iš viso yra 

apie 24 dėžės, Lietuvos ambasada 
Vašingtone į Lietuvą ketina perduoti 
per artimiausias keletą savaičių. 

Apie sprendimą perduoti „Ame
rikos balso" archyvus šių metų liepos 
24 dieną paskelbė JAV federalinis re
gistras, šj prašymą patenkino JAV 
nacionalinis archyvas. 

Dabartinio „Amerikos balso" di
rektoriaus Danforth W. Austin tei
gimu, tai visi lietuviškų laidų įrašai, 
kuriuos šiuo metu turi „Amerikos 
balsas". 

Lietuvos ambasados 
Vašingtone inf. 

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

