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L. Mogeniene: mes augint i Lietuvai 

Lietuva: Aukštadvario regioninis parK&s 

Pokalbis su Lietuvos Respubli
kos Seimo nare Laima Mogeniene. 

— Įdomu, esate griežtųjų — Greičiau atvirkščiai, aš esu 
mokslų žmogus, o pasirinkote Sibiro tremtinių vaikas ir teisybės 

Gedimino B a r t u š k o s PILTA nu o: r 

politikes karjerą? Gal čia t ik pe
reinamasis jūsų. gyvenimo tarps
nis? 

siekis bei darbas, norint kažką pa
keisti dėl kitų žmonių, dėl valstybės, 
turbūt buvo užkoduotas iš seniau, iš 
prigimties. Tiksliųjų mokslų pasi
rinkimas, gyvenant sovietmetiniu 
laikotarpiu buvo, manyčiau, labai 
paprastas. Aš baigiau mokyklą auk
so medaliu ir greičiausiai galėjau 
rinktis bet kokią studijų šaką, ta
čiau pasirinkau studijuoti discipli
ną, kuri buvo nei sovietizuota, nei 
politizuota, ne taip kaip humanita
riniai mokslai ar kitos studijų šakos, 
kurios anais laikais buvo nuspalvin
tos raudonai. O cheminė technologi
ja, praktiškai beveik nenuspalvina
mas, neiškraipomas mokslas, poli
tiškai neutralus. Todėl turbūt ir bu
vo toks mano pasirinkimas. 

— Ar žadate tęsti savo politi
nę karjerą? 

— Kadangi esu gimusi po svars
tyklių ženklu, tai gal tas ženklas ir 
lemia mano gilius svarstymus kiek
vienu klausimu, neišskiriant nei ši
to. Ne paslaptis, kad šiandieną Lie-

G . W . Bush 
skiria naujus jo 

politikos 
vykdytojus 

Washington, DC, sausio 5 d. 
(,,Reuters7BNS) — Jungtinių Vals
tijų prezidentas George W Bush, ren
giantis naują strategiją dėl karo Ira
ke, ketina paskirti naują ambasa
dorių šioje šalyje ir naujus čia dislo
kuotų amerikiečių pajėgų vadus. 

Šios permainos yra dalis didelių 
prezidento administracijos personalo 
pertvarkymų, kurių imtasi G. W. 
Bush rengiantis įgyvendinti naują 
politiką Irake, kur dislokuotas didelis 
amerikiečių karinis kontingentas per 
beveik ketverius metus taip ir nesu
gebėjo pažaboti smurto ir įtvirtinti 
stabilumo. 

Dabartinis JAV ambasadorius 
Pakistane Ryan Crocker pakeis Zal-
may Khalilzad Amerikos pasiuntinio 
Baghdad poste. Z. Khalilzad veikiau
siai bus pasiūlytas naujuoju JAV am
basadoriumi Jungtinėse Tautose, 
ketvirtadienį sakė trys aukšto rango 
pareigūnai. 

Tuo tarpu „ABC News" pranešė, 
kad admirolas William Fallon, aukš
čiausio rango amerikiečių pajėgų va
das Ramiojo vandenyno regione, pa
keis generolą John Abizaid Centrinės 
karinės vadovybės vadovo, kuris at
sakingas už JAV karines operacijas 
Irake bei Afganistane, poste. 

„ABC News", remdamasi savo 
pavardžių nenorėjusiais skelbti admi
nistracijos pareigūnais, taip pat pra
nešė, kad generolas leitenantas Da-
vid Petraeus Nukelta f 7 psl. 

Emigrantus kvies atgal Į Lietuvą 
Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) — 

Lietuvos valdžia pradės aktyviau ir 
organizuočiau kviesti emigravusius 
tautiečius atgal į Tėvynę. Planuo
jama vykdyti nuolatinę ekonominės 
migracijos procesų ir darbo rinkos 
stebėseną, taip pat atlikti jos analizę 
ir prognozę, o po to su socialiniais 
partneriais įgyvendinti priemones 
eko-nominės migracijos procesams 
vadyti bei darbo rinkos pusiausvyrai 
palaikyti. 

Siekiant geriau koordinuoti mi
gracijos srityje dirbančių institucijų 
veiklą numatoma įsteigti Migracijos 
reikalų tarybą. 

Tikimasi, kad tai padidins gyven
tojų ekonominį aktyvumą bei užim

tumą, darbo rinkos lankstumą, pa
gerins saugumo ir darbo sąlygas. Be 
to, numatoma parengti emigracijos 
prevencijos priemones tiems sekto
riams, iš kurių emigravo daugiausia 
darbuotojų. 

Emigracijos stabdymo klausimai 
Vyriausybės Strateginio planavimo 
komiteto posėdyje buvo aptarti penk
tadienį. Jame iš esmės pritarta Eko
nominės migracijos valdymo strategi
jai ir priemonių planui, kurie dar bus 
tikslinami. 

Statistikos departamento duo
menimis, nuo 1990 m. iš Lietuvos 
emigravo apie 404,000 žmonių. Pagal 
emigrantų skaičių tūkstančiui gyven
tojų Lietuva pirmauja ES. 

Pieno supirkėjai skriaudžia ūkininkus 
2006 metais skyrė 375 pinigines nuo
baudas, kurių suma — 35,000 litų. 
Taip pat anuliuoti 28 pieno punktų 
vedėjų kvalifikacijos pažymėjimai. 

Komisija per praeitus metus ga
vo 73 ūkininkų pretenzijas dėl 590 
pieno kokybės tyrimo rezultatų. 

Pasak valstybinės įmonės „Pie
no tyrimai" direktoriaus Sauliaus 
Savickio, pieno gamintojai daugiau
sia skundžiasi dėl netiksliai nusta
tytų inhibitorinių medžiagų kiekio, 
bendro bakterinio užteršimo rezulta
tų. 

Lietuvoje užregistruoti daugiau 
kaip 2,500 pieno supirkimo punktų, 
kuriuos VMVT specialistai patikrina 
kasmet mažiausiai po kartą. Tačiau 
pernai tikrinant nustatyta, kad dalis 
supirkimo punktų neveikia, nes pie
no supirkimo įmonės pradėjo supirk
ti pieną vadinamuoju mobiliu būdu. 

Pieno supirkėjai sukčiauja. 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) — 
| Valstybinės maisto ir veterinarijos 
i tarnybos (VMVT) sudaryta arbitra-
! žinė komisija už neteisingą pieno mė-
I ginių paėmimą pieno supirkėjams 

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

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

tuvos politikoje vyrauja sudėtinga 
situacija ir dalyvaujant šiame pro
cese kartais sunkiai susitaikau su 
ta netikrumo, vaidybos, dirbtinumo 
aplinka, ypač, kai asmeniniai ar 
grupiniai interesai nustelbia visų 
Lietuvos žmonių ar valstybės inte
resus, o, svarbiausia, kai matai, kad 
nieko negali pakeisti ir turi tiesiog 
nejučiomis tapti to žaidimo dalimi. 
Tokiais atvejais, daugiausia ką žmo
gus Nukelta į 3 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Daugialypis moters 
veidas. 
•L. Mogeniene: mes 
auginti Lietuvai. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Pagalba receptinių 
vaistų Įsigijimui, 
• Susipažinkime su Laima 
Sileikyte-Hood. 
•Trys karaliai ir meilė 
vaikui. 
• Sugrįžusi dailė. 
•Naujas kryžiažodis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.62 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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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 

kagos ateitininkų KUCIŲ švente 

Graži proga 
pabendrauti 
Emilija Pranckevičiūtė 

Č
ikagos kun. A. Lipniū-
no/Prezidento A. Stul
ginskio moksleivių a-

teitininkų kuopos suruošto
se Kūčiose dalyvavo apie 250 
žmonių. Kūčių šventę pradė
jome šv. Mišiomis, kurias 
aukojo kun. Kęstutis Trima
kas, Jaunimo centro didžio
joje salėje. Po mišių, Audriui Polikai-
čiui ir Dovui Lietuvninkui pritariant 
akordeonais, visa salė giedojo kalėdi
nes giesmes, o ant stalų buvo dedami 
tradiciniai kūčių valgiai — silkės, 
bulvių ir burokėlių mišrainės, span
guolių kisielius, saldumynai. Skaniai 
pavalgę ir pasišnekučiavę, sekėme 
meninę programą — Čikagos moks
leivių ateitininkų kalėdinį montažą. 
Julija Petkutė ir Raimundas Kaz-

Studentai ateitininkai džiaugiasi Kučiomis Čikagos jaunimo centre. 

sukeldavo ekrane rodomos šventei 
pritaikytos skaidrės. Jauniausi jau
nučiai ateitininkai suvaidino gyvą 
kalėdinį paveikslą. 

Kūčias užbaigė Čikagos mokslei
vių ateitininkų kuopos valdybos pir
mininkai Siga Poskočimaitė ir Algis 
Grybauskas, visus susirinkusius pas
veikindami su artėjančiom šv. Kalė
domis ir dėkodami šeimininkėms bei 
visiems prisidėjusiems prie šios šven-

lauskas padeklamavo kun. Kęstučio tės pasisekimo. Si Kūčių šventė buvo 
A. Trimako eilėraštį ir moksleiviai graži proga pabendrauti su senais 
pagiedojo. Kalėdinę nuotaiką draugais ir susipažinti su naujais. 

Moksleiviai ieško 
Kalėdų prasmės 
Aldona Kamantienė 

Kun. A. Lipniūno/Prezidento A. 
Stulginskio kuopos moksleiviai ateiti
ninkai gražiai pasidarbavo ruošiant 
tradicines ateitininkų kūčias Čikagos 
Jaunimo centre. Moksleiviai šventė 
kūčias ne tik saviškių tarpe, bet ir 
prisiminė savo brolius ir seseris Lie
tuvoje. Prie salės durų, kur žmonės 
atsiėmė savo užsisakytus bilietus, bu
vo plakatas su užrašu: „Prašome tik 

Nuotrauka Dainos Čyvienės 

1 dol., kuris praturtins kalėdinį stalą 
alkaniems vaikams Lietuvoje". Sis 
prašymas buvo išgirstas. Į kalėdinę 
dėžutę žmonės sumetė 80 dol., ku
riuos moksleiviai perdavė „Vaiko var
tai į mokslą" organizacijai, kad pa
siųstų jų remiamiems vaikams Lie
tuvoje. Kalėdinis džiaugsmas padvi
gubėja, kai pasidalini duona su vargs
tančiais. Koks gražus pavyzdys, ro
dantis kelią į tikrąją Kalėdų prasmę. 

„Metų organizacijos vadovė " — Irena Bikulčienė 

Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas -r Panevėžio savivaldybės vyr. 
jaunimo reikalu specialistė K Vareikienė įteikia apdovanojimą Irenai 
Bikulčienei, Panevėžio krašto ateitininku pirmininkei . Nuotrauka Pa
nevėžio „Žemynos" šv. Kazimiero kuopos ateitininkės M. Bikulčiūtės 

Federacijos tarybos posėdis 
2006 m. gruodžio 29 d. įvyko Ateitininkų federacijos tarybos 

posėdis. Kadangi pusė tarybos narių gyvena Lietuvoje, o kita pusė 
JAV, buvo bandyta posėdžiauti telefoniniu ryšiu, deja, dėl nenuma

tytų techninių kliūčių ne visi galėjo prisi
jungti. Posėdyje pasiskirstyta pareigomis: 
Petras Kimbrys — AF tarybos pirmininkas, 
Liutauras Serapinas ir Algis Norvilas iš 
Čikagos — vicepirmininkai ir Darius Micke
vičius — sekretorius. Pasak S. Amerikos 
ateitininkų tarybos pirmininkės ir AF tary
bos narės Danguolės Kuolienės, šalia kitų 
svarių reikalų, posėdyje buvo aptartas artė
jantis ateitininkijos šimtmečio jubiliejus, 
kuris bus švenčiamas Ateitininkų kongrese 
2010 metais. 

Metams baigiantis, Panevėžyje yra iš
renkami labiausiai pasižymėję asmenys 
ir organizacijos, savanoriškai veikian

tys jaunimo labui. 2006 m. Panevėžio „Metų or
ganizacijos vadovu" buvo išrinkta ateitininkė 
Irena Bikulčienė. Būdama Panevėžio krašto 
ateitininkų pirmininke, ji rūpinasi daugelio 
ateitininkų kuopų veikla. Pereitais metais ji dar 
buvo apsiėmusi vadovauti Ateitininkų kongreso 
ruošos komitetui. Ant savo pečių nešė kongreso 
suorganizavimą, atstovų ir svečių priėmimą, 
darbuotojų įtraukimą, ir visą atsakomybę už 
kongreso pasisekimą. Tai nemažas darbas. 

Metų organizacijos vadovės apdovanojimas 
buvo paskirtas Panevėžio jaunimo centro „Aps
kritojo stalo". Taip pat buvo apdovanoti A. Lip-
niūno kultūros centras ir jaunimo klubas „Sizi
fas". Nominuotieji buvo pagerbti 2006 m. gruo
džio 20 d. Padėkos vakare, įvykusiame kultūros 
centre „Garsas". 

Su Irena Bikulčienė išeivijos ateitininkai 
susipažino 2005 m. jubiliejinėje stovykloje Dai
navoje, kai ji su kitais Lietuvos ateitininkų ats
tovais (Živile Šeporaityte, Liutauru Serapinu ir 
Dariumi Mickevičiumi) viešėjo Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. 

MAGIS f 
Pasirodė 
studentų 
žiniaraštis: 

Petras Kimbrys 
AF tarybos pirm. 

Platesnį posėdžio aprašymą pasiskaitykite 
ateitininkų tinklalapyje: wujwxUeitis.org 

„Magis ' 
Gruodžio mėn. pirmasis 
Lietuvos Studentų atei
tininkų sąjungos inter-
netinis žiniaraštis pas
klido virtualioje erdvėje. 
Jei turite kompiuterį, 

kviečiame susipažinti: http://www.stud.ktu. 
lt -zyggedu sasMAGIS Nrl.pdf Leidinį 
redaguoja Jolanta Kontrimaitė ir kviečia visus 
studentus ateitininkus prisidėti savo mintimis 
ir kūryba. Rašykite jai ei. paštu: j.k-silen-
tium@gmail.com 
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L. Mogenienė: mes 
augint i Lietuvai 

Atkelta iš 1 psl. gali padaryti, tai 
nebalsuoti ar susilaikyti nuo balsa
vimo prieš kažkokius absoliučiai 
nepriimtinus dalykus. O kaip norė
čiau, kad būtų kitaip. 

Ar aš pasiliksiu politikoje? Dar 
nesu apsisprendusi. Žinau tik viena 
— labai daug dirbu ir stengiuosi įsig
ilinti į kiekvieną klausimą, kurį man 
tenka spręsti, kad sugebėčiau ne tik 
sau, bet ir kitiems paaiškinti ir rasti 
sąjungininkų sprendžiamų situacijų 
išvadom įgyvendinti. Aš tikrai tą 
darbą dirbu dorai ir mano sąžinė 
manęs negraužia. 

Laima Mogenienė 

— Šių metu pradžioje suor
ganizavote konferenciją Seime, 
kurioje buvo nagrinėjamos emi
gracinės problemos, o gruodžio 
pradžioje, irgi Seime, pirminin
kavote Seimo/JAV LB komisijos 
posėdžiams. Ar seniai domitės 
diasporos klausimais? 

— Buvau girdėjusi ir skaičiusi 
apie užsienyje gyvenančių lietuvių 
gyvenimą, bet gana fragmentiškai. 
Iš tiesų, tai nebuvo mano tokia gili 
specializacija ar domėjimasis. O da
bar, kai Seime užimu tokias parei
gas, jaučiu atsakomybę ir dorą pro
fesinį reikalą daug giliau domėtis 
tuo, ką darau. Tada jau neišvengia
mai turiu susipažinti daug plačiau 
su išeivijos problemomis ir įvairiais 
tų problemų aspektais. 

— Kokia turėtų būti Lietuvos 
pol i t ika išeivijos atžvilgiu? 

— Gal pirmiausia reikėtų pa
klausti, kokia ta politika buvo, ar 
kokia ji nebuvo? Mano manymu, 
a tkūrus nepriklausomybę žmonės, 
gyvenantys užsienyje, buvo ats
tumti . Nors Lietuvos žmonės po aš
tuonerių nepriklausomybės metų 
išsirinko prezidentu žmogų, grįžusį 
iš užsienio, tačiau anais laikais tin
kamai nepasinaudojome užsienyje 
gyvenančiųjų lietuvių patirtimi, 
pagalba, kurią jie galėjo pasiūlyti, 
gyvenę toje geidžiamoje vakarų pu
sėje, juk visa tai gi buvo jų gyvenimo 
dalis — demokratiniai ir laisvosios 
rinkos mechanizmai. O mes, pradė
dami kurti tą naują gyvenimą ats-
tūmėm išeiviją, nes nepasinaudojo
me jos sukauptu bagažu. Kai dabar 
man sako, kad šių dienų emigracija 
yra gerai, nes išvažiavę į užsienį 
mūsų žmonės įgis turto ir pinigų, o, 
kas svarbiausia patirties, ir visa tai 
parveš į Lietuvą, aš paprasčiausia 
vien dėl tos pačios priežasties nega
liu su tokiomis mintimis sutikti. 
Taip, kaip išeivija buvo atstumta 
pirmaisiais nepriklausomybės me
tais, neabejoju, kad toks pat proce

sas vyks ir ateityje, nes bijojome ta
da ir lygiai tas pats darosi šiandieną. 
Jauni žmonės, gabūs žmonės, poten
cialūs žmonės, bėga iš Lietuvos ne
matydami karjerai galimybių — juk 
visuomet į gerą kėdę yra geras dėde. 
Tie žmonės, kurie puoselėja sugrįži
mo viltis, o valstybė deklaruoja norą, 
kad jie sugrįžtų, steigdama grįžimo 
centrus ir tikėdama, kad jie sugrįš 
su pinigais, parsiveš žinių, tai aš tuo 
netikiu. Jeigu nebus specialiai su
kurtos politikos ir ji nebus vykdoma, 
tai natūralių galimybių tikrai neat
siras, kad atsivertų tos vietos ir tos 
kėdės, ir tos galimybės išvykusiems 
sugrįžti, o Lietuvai galimybė gauti 
tuos protus savo vystymui. 

— Apie kokį politikos vyk
dymą mes kalbame? Teko girdė
ti, kad yra vienuolika instituci
jų, kurios dirba su užsienyje gy
venančiais l ietuviais . Gal j a u 
laikas būtų pradėti kalbėti apie 
tai konkrečiau, kad įdirbis būtų 
koncentruotas, efektyvus ir nau
dingas išeivijai. 

— Aš nesakyčiau, kad naudin
gas išeivijai... 

— Ne išeivijai, bet Lietuvai... 
— Ne, jis turi būti naudingas 

abiems — tiek Lietuvai, tiek ir išei
vijai. Todėl pirmasis uždavinys ir 
yra įjungti į strategijų kūrimą bei 
sprendimų darymą užsienyje gyve
nančius tėvynainius, o ne Lietuvos 
specialistus, mokslininkus, ar veikė
jus, kurie kurtų išeivijai strategiją 
be užsienyje gyvenančių lietuvių in
dėlio. Būtent nuo strategijų ir poli
tikos kūrimo, nuo pat šio tarpsnio 
pradžios turi būti integruotos pas
tangos. Jei norim, kad jie grįžtų, tai 
tegul jie ir dalyvauja šitame kūrimo 
darbe, ką daryti ir kaip juos grąžin
ti , kad jie sugrįžtų. Tai vienas 
dalykas. 

Kita vertus, stebint valstybines 
institucijas ir jų veiklą, atrodo, kad 
jos tokios pripuolamos, tokios frag-
mentuotos, jog savoje vizijoje matau 
modelį, kuriame besąlygiškai turėtų 
būti institucija Seime, kartoju — 
besąlygiškai, nes Lietuva yra parla
mentinė valstybė, o Seimas — aukš
čiausia tautos institucija. Todėl tokio 
masto problemos Seimas negali ne
spręsti, bet prisiimti atsakomybę už 
politinių duomenų suformavimą. 
Seime turėjome daug diskusijų apie 
atskiros komisijos steigimą, tačiau 
drįstu teigti, jog taip pat teko girdėti 
daug Seimo narių nuomonių, būtent, 
kad buvusi JAV LB komisija, kurią 
dabar apsispręsta išplėsti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisiją, 
galėtų būti tas jungtinis darinys, ku
riame pasitarimai ir nutarimai daro
mi konsensusu, priimtų pagrindi
nius politinius sprendimus ir nu
brėžtų gaires. 

Iki šiol buvo rengiamos įvairios 
strategijos išeivijos klausimu, tačiau 
norėčiau išskirti vieną strategiją, 
kuri, mano manymu, yra racionali ir 
reikšminga, o ją sukūrė vyriausybės 
sudaryta darbo grupė, vadovaujama 
Socialinės apsaugos ministerijos 
sekretoriaus Rimanto Kairelio. Pag
rindinis tos strategijos akcentas yra 
susijęs su ekonomine šių dienų mig
racija, kur vyriausybės lygmenyje 
būtų sukurta ir veiktų migracijos 
reikalų taryba, kuriai vadovautų 
pats premjeras, o tos tarybos nariais 
būtų visų ministerijų ministrai. Tai, 
kas vyksta, tas fragmentavimas, iš-

DANUTE BINDOKIENE 

Daugialypis moters veidas 

Š
iomis dienomis turėjome pro
gų stebėti daugialypi moters 
veidą, dar kartą įsitikinant 

moteriškosios giminės ištverme ir 
sugebėjimu suderinti įvairias pa
reigas bei Įsipareigojimus. 

Sausio 4 d. JAV Kongrese buvo 
prisaikdinta nauja Atstovų rūmų 
pirmininkė — pirmąkart Amerikos 
istorijoje — moteris. (Prisiminki
me, kad ji eilės tvarka, aplinkybėms 
susiklosčius, gali atsisėsti ir JAV 
prezidento kėdėje.) Demokratė 
Nancy Pelosi, iškilusi j tą Įtakingą 
poziciją, yra gabi, energinga ir 
veržli politikė. Tačiau didesni 
Įspūdį padarė tai, kad ji Į prisaik
dinimo iškilmes atėjo su savo anū
kėliais (ir kitų Atstovų rūmų narių 
mažamečiais vaikais bei vaikai
čiais), o, prieš duodama priesaiką, 
ant rankų ramiai sūpavo šešių 
savaičių vaikaiti, tuo tarsi parody
dama, kad moterims šeimos įsipa
reigojimai neturėtų būti kliūtis Į 
visuomeninę ar politinę veiklą. 

Šiomis dienomis matėme ir 
kitos moters veidą: paženklintą liū
desiu ir orumu, padengtą smulkių 
raukšlelių raizginiu, kurį dar pa
ryškino retkarčiais nušvintanti 
kukli šypsena. Smulkutė, trapi, bet 
tuo pačiu spinduliuojanti dvasine 
ramybe, 88-metė Betty Ford daly
vavo savo vyro, buvusio 38-ojo JAV 
prezidento Gerald R. Ford kone vi
są savaitę trukusiose laidotuvėse. 

Šią moterį buvome tarytum 
pamiršę, kaip ir daugelį svarbių, 
Įtakingų, žymių žmonių, kai jie 
kiek toliau pasitraukia iš mūsų aki
račio. O Betty Ford, nors palyginti 
neilgai gyvenusi Baltuosiuose rū
muose, tą „akiratį" ir papildė, ir 
praplėtė, kartais net kontraver
siškais būdais. Nors visos JAV pre
zidentų žmonos yra įspaudusios 
savo pėdsakus į šios šalies visuo
menės, labdaros ar politinės veiklos 
dirvonus, Betty Ford ne tik nuo jų 
neatsiliko, bet daugeliu atvejų ir 
pralenkė. 

Kaip ir Gerald R. Ford, netikė
tai tapęs JAV prezidentu po prez. 
Richard R. Nixon priverstinio pasi
traukimo iš Baltųjų rūmų, Betty 
Ford taip pat buvo Įstumta Į prezi
dentienės rolę, jai nepasiruošusi. Ji 
pasižymėjo ypatingu atvirumu ir 
savo nuomonę nesidrovėjo pareikšti 

TV, radijo bei spaudos žurnalis
tams, net jeigu ta nuomonė buvo 
tokia, apie kurią vengiama kalbėti. 
Betty Ford ypač kovojo už moterų 
lygias teises ir iš dalies tą kovą lai
mėjo. Ji pirmoji išdrįso viešai prisi
pažinti, kai krūtyse buvo aptiktas 
vėžys ir padaryta operacija. Tas jos 
atvirumas, be abejo, paskatino 
tūkstančius moterų nueiti pas gy
dytoją ir pasitikrinti — anksti su
sekta liga išgelbėjo ne vienos mo
ters gyvybę, dėl to Betty Ford susi
laukė neregėtai didelio populiaru
mo. Netrukus paaiškėjo, kad prezi
dento žmona turi nenugalimą Įpro
tį vartoti nuskausminimo vaistus, o 
vėliau — alkoholį. Tačiau ir iš šio 
blogio išėjo kažkas gera, nes Betty 
Ford ne tik tą Įprotį nugalėjo, bet 
Kalifornijoje Įsteigė kliniką alkoho
likams ir narkomanams gydyti. J i 
pati tai klinikai daug metų vadova
vo, o apie savo'pagijimą 1987 m. pa
rašė knygą „Betty: A Glad Awake-
ning" (nuo 2005 m. klinikai vado
vauja duktė Susan). 

Prez. Gerald R. Ford žmoną 
Betty gerai prisimena ir lietuviai: ji 
1976 m., JAV švenčiant savo nepri
klausomybės 200 m. sukaktį, daly
vavo V Laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventėje, kuri vyko 
Čikagos International Amfiteatre 
salėje (šventės pirm. buvo Bronius 
Juodelis). Kadangi pats preziden
tas, tiesa, atsiuntęs sveikinimą-
proklamaciją, šventėje negalėjo da
lyvauti, jam atstovavo žmona Betty. 
(Beje, anais laikais buvo mada, kad 
mūsų dainų ir tautinių šokių šven
tėse, taip pat žymesniuose rengi
niuose, visuomet buvo kviečiami ir 
neatsisakydavo dalyvauti JAV val
džios aukštieji pareigūnai tiek iš 
Vašingtono, tiek iš valstijų ar mies
tų savivaldybių.) 

Betty Ford šventėje buvo labai 
šiltai sutikta, apdovanota gintarais, 
atvirai žavėjosi lietuvių tautiniais 
šokiais ir prisipažino, kad jaunystė
je pati labai mėgusi šokti, net tu
rėjusi savo šokių studiją. Tačiau 
prieš Įeidama į salę ji turėjo nuryti 
ir karčią „piliulę", nes mūsų jauni
mas buvo išsirikiavęs su šūkiais ir 
plakatais, protestuodamas prieš 
prez. Ford nuolaidumą sovietams 
neseniai vykusioje Helsinkio kon
ferencijoje. 

blaškytas dėmesys užsienyje gyve
nantiems lietuviams, tai ir yra dėl to 
pradinio principo, nes užsienyje gy
venantys lietuviai yra nelaikomi in
tegralia Lietuvos dalimi. Jeigu Lie
tuvos švietimo klausimus spren
džia Švietimo ministerija, specialiai 
įsteigta specializuota institucija, tai 
užsienio švietimo klausimus spren
džia bendra institucija, kuri spren
džia dar ir ekonominius, kultūrinius 
ir visokius kitokius klausimus. Toks 
sutraukimas visų, kartais priešta
raujančių viena kitai, sričių į vieną 
vietą, tiesiog ir padaro, kad nėra ski
riamas specializuotas dėmesys ir dėl 
jo stokos yra išblaškomi tiek resur
sai, tiek ir valstybinės lėšos. Todėl 
manau, kad šiandieną kiekviena 
ministerija, nekreipdama per daug 
dėmesio į kitų institucijų buvimą, 
turi savus ryšius su užsienio sky
riais, vadinasi, tas darbas daromas 

išblaškytai ir dažnai dubliuojantis. 
Mano mintis, kuri turėtų būti šak
niniu principu ir yra, kad reikia išei
vijai bendros institucijos, kuriai bū
tų aiškiai nubrėžiamos jos kompe
tencijos ribos, visų kitų institucijų 
veiksmų koordinavimas, informaci
jos surinkimas ir sklaida tos infor
macijos pateikimas užsienyje gyve
nantiems lietuviams. Tai būtų duo
menų bazė ir centras. 

— Kaip tas bendrav imas b u s 
vykdomas su u ž s i e n y j e gyve 
nančiais l ietuviais? J u k t e n irgi 
turi būti žmonės , su kuria is tu
rėsite užmegzti ryš ius . Žinoma, 
yra Pasaul io Lietuviu Bendruo
menė (PLB), bet ar ji apjungia 
visus l ietuvius? 

— Manyčiau, kad nėra kito ke
lio, kaip bendrauti per organizacijas, 
nors galima, galbūt stengiantis ir 
vargstant, Nukelta į 13 psl. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Moksleiviai apie kolekcionierę 
Laimą Šileikytę-Hood 

Apie Laimą Sileikytę-Hood 
EUCENIIA MISEVIČIENE 

Laima Sileikytė gimė Kaune. Kai 
ji buvo vos trejų metų, su tėvais per
sikraustė į Zarasus, kur tėvas dirbo 
direktoriaus padėjėju Pieno kombi
nate. Tad geriausi Laimos prisimini
mai susiję būtent su šiuo kraštu — 
Zarasų nuostabiais ežerais, močiutės 
ūkiu, grybavimu miškuose... 1944 m. 
Laimos šeima pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją, kur 4 su puse metų gyveno 
stovykloje Ingolstadt, Bavarijoje -
Amerikos zonoje. 1949 m. visi atvyko 
į New York, kur Laima Hood tebegy
vena ir šiandien. Atvykusi į Ameriką, 
jaunoji Laima lankė New York lietu
vių Apreiškimo parapijos pradinę 
mokyklą, Maironio šeštadieninę mo
kyklą, priklausė skautų organizacijai 
ir šoko lietuvių tautiniame ansambly
je. Vasaras Laima praleisdavo Put-
nam (Connecticut) mergaičių stovyk
lose. Ten ji pradėjo vadovauti vienam 
būreliui, o vėliau, kai toje pačioje sto
vykloje dirbdavo pagalbininke, tuo
metinių stovyklautojų kelias- vasaras 
buvo išrinkta seniūne. Laima Silei
kytė mokėsi Annhurst College, CT, ir 
gyveno Putnam seselių bendrabutyje. 
J i studijavo sociologiją ir psichologiją. 
Pabaigusi kolegiją, įstojo į Fordham 
universitetą, NY, kur įgijo sociologi
jos magistro laipsnį. Būdama stu
dente, Laima priklausė skautų aka
demikų sąjungai, studentų sąjungai 
ir aktyviai dirbo komitetuose, orga
nizuojant studentų suvažiavimus 
New York. Apsigynus magistro dip
lomą, dirbo labdaringoje organizaci
joje „Brooklyn Catholic Charities", 
kur ją po dvejų darbo metų paskyrė 
naujų patalpų atidarymo skyriaus 
vadove. Tuo pačiu metu ji įstojo į 
Long Island Psichoterapijos institutą 
(Long Island Institute of Psycho-
therapy), kur specializavosi šeimos ir 
vaikų terapijoje. Dar po 5 metų Lai
ma Sileikytė-Hood buvo paskirta 
vienos klinikos, „Catholic Charities 
Community Mental Health Clinic" 
direktore Brooklyn, NY. Šioje psichia

trinėje ligoninėje ji dirbo 15 metų. 
Laima Hood įvairiuose „Catholic 
Charities" skyriuose dirbo 25 metus, 
vėliau, jos vyrui išėjus į pensiją, darbą 
paliko ir kartu su sutuoktiniu pra
dėjo tiesiog džiaugtis gyvenimu. Ne-
bevaržant darbams jie pradėjo daug 
keliauti po pasaulį: aplankė Austra
liją, Indiją, Nepal, Pietų Ameriką, 
Kiniją, Japoniją, Tailandą ir t.t. Hood 
šeima mėgsta slidinėti, būdami New 
York mieste, dažnai lanko muziejus, 
teatrus, operas. Laimai atsirado dau
giau laiko skirti ir lietuviškai veiklai. 
Nors jos vyras nėra lietuvis, jis nesi
priešina žmonos dalyvavimui šioje 
veikloje ir dažnai, esant reikalui, jai 
net padeda. Į JAV LB veiklą Laima 
aktyviai įsijungė nuo 1989 metų, kai 
Lietuva stovėjo ant nepriklausomy
bės atgavimo slenksčio. Laima padė
davo ambasadoriui Anicetui Simučiui 
suruošti Vasario 16-osios priėmimus, 
į kuriuos buvo pakviesti Jungtinių 
Tautų delegatai ir vietiniai lietuviai. 
Po to ji buvo į traukta į Kultūros ko
mitetą ir maždaug nuo 1995 metų 
yra JAV LB Tarybos narė. 1995-1998 
metais ji buvo JAV LB New York apy
gardos pirmininke. Kai Petras Anu-
sas buvo paskirtas LR konsulu New 
York (1996), Lietuvių Bendruomenė 
suruošė kelis susitikimus su šio mies
to visuomene ir nuo to laiko Laima 
v 

Sileikytė-Hood palaiko ryšį su čia 
esančiu LR konsulatu. 1997 metų ru
denį konsulas Anusas jos paprašė 
padėti tenai bendradarbiauti , kur 
Laima 2 dienas per savaitę talkinin
kauja iki šiol. Šiuo metu ji yra LB Man
hattan apylinkės pirmininkė. Be 
lietuviškos veiklos, Laima kas vasarą 
JAV sostinės Washington Sąuare par
ke pirmininkauja ruošiamiems klasi
kinės muzikos koncertų organizavi-
mams. Laimos Sileikytės -Hood pasi
aukojimą visuomeninei veiklai paste
bi ne tik Amerikos lietuviai: 2006 m. 
liepos 6 d. Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus įteikė Lai
mai Sileikytei-Hood Riterio Kryžiaus 
Ordiną „Už Nuopelnus Lietuvai". 

Gintare Bukauskiene (kairėje) ir l a i m a Š i l e i kv tė -Hood . 

GINTARE BUKAUSKIENE 

Mokant šeštadieninėje mokyklo
je, nuolat turi galvoti, kaip nepa
skęsti vien linksniavimo, ženklų ir 
nosinių rašybos labirintuose; kaip 
neatgrasinti vaikų nuo lietuvių kal
bos, mokant ją vien akademiškai. Tad 
idėjos atrandamos, brandinamos ir 
bandomos įgyvendinti. Todėl šiais 
metais New York Maironio litu
anistinėje mokykloje, greta tradicinių 
pamokų su dešimtokais, buvo nutar
ta išeiti „pasižmonėti". Na, o tiksliau, 
susitikti su lietuviais, kurie „nerims
ta savo kailyje", drįsta pažvelgti į gy
venimą kūrybiška ir ieškančia akimi. 
Šiuos mokinių išėjimus vadiname 
seminarais. Ar jie atitinka šio žodžio 
tikrąjį apibrėžimą - sunku pasakyti, 
bet.. Tokiame, ne mokykloje vyks
tančiame, seminare moksleiviai ne 
vien sėdi ir klausosi mokytojo, bet 
dalyvauja esančioje aplinkoje, klausia 
jiems rūpimus klausimus „čia ir 
dabar", ir, aišku, susipažįsta su čio
nai gyvenančiais lietuviais. 

Mūsų pirmasis projektas buvo -
apsilankymas pas Laimą Sileikytę -
Hood. Pateiksime šiek tiek biogra
finių faktų: 

Laima Sileikytė-Hood gimė Kau
ne. Atvyko į Ameriką 1949 m. Lankė 
Maironio šeštadieninę mokyklą, prik
lausė skautų organizacijai ir šoko 
lietuvių tautinius šokius. Baigusi 
Annhurst kolegiją, tęsė studijas Ford
ham universitete, kur įgijo magistro 
laipsnį visuomeniškom problemom 
spręsti (sočiai work). Po to dar dvejus 
metus specializavosi, norėdama ge
riau suprasti vaikų ir šeimų proble
mas psichoterapijos srityje. Ji dirbo 
Brooklyn katalikų organizacijoje 
(Catholic Charities) su vaikais. Po 
kelerių metų buvo paskirta „Flat-
lands Guidance Center" direktore. 

Nuo 1989 m. I Laima Sileikytė 
-Hood pradėjo aktyviai dirbti su JAV 
Lietuvių Bendruomene. Ji yra Man
hattan apylinkės pirmininkė. 1995 -
1998 m. buvo New York apygardos 
pirmininkė, artimai dirbo su JAV LB 
Kultūros taryba, ruošiant koncertus 
New York lietuvių visuomenei. Labai 
aktyviai dirbo ir padėjo organizuoti 
1998 metais įvykusį „Folk Festival", į 
kurį buvo pakviesta 50 lietuvių liau
dies dainų ir šokių atlikėjų bei tauto
dailininkų. Festivalis įvyko Washing-
ton, DC. 

2001 m. Laima Hood organizavo 
„Ąžuoliuko" koncertą ir viešnagę 
New York mieste. 

Nuo 1997m. Laima Sileikytė-
Hood dirba su Lietuvos generaliniu 
konsulatu: ruošia koncertus, paskai
tas, parodas. 2005 m. tapo Tautos 
fondo valdybos nare. 

New York Maironio mokyklos 
dešimtokai Laimos Sileikytės Hood 
namuose turėjo progos susipažinti su 
šiuolaikinio amerikiečių meno kolek-

v 

cija. Laima Sileikytė-Hood prisime
na, kaip atsirado pomėgis rinkti me
no kūrinius: „Susidomėjom Ameri
kos savamoksliu menu apie 1990 m. 
Vyras, išėjęs į pensiją, pradėjo ieškoti 
įdomaus užsiėmimo. Per žentą susi
pažino su Amerikos liaudies menu, 
lankė 'Folk Art Institute' New York, 
gavo pažymėjimą ir drauge pradė
jome važinėti po Amerikos pietines 
valstijas, lankydami menininkus. 
Šias keliones pradėjom 1991 metais. 
Dauguma mūsų kolekcijos kūrinių 
buvo įsigyti tiesiogiai iš menininkų, 
su kuriais susidraugavom ir palaikėm 

Laima Šileikytė-Hood 

artimus ryšius iki jų mirties. Prieš 
keletą metų baigėme važinėti pas 
menininkus - bute trūksta vietos, 
meno kūriniams darosi per ankšta. 
Labai daug mūsų surinktų darbų yra 
sandėlyje, spintose, už durų ir 
panašiai". 

O štai keletas moksleivių pamąs
tymų apie pamatytą kolekciją: 

„Mes buvom šiltai priimti ponios 
Laimos namuose. Į bet kurią pusę 
žiūrėjom, buvo menas: skulptūros, 
raštai, paveikslai, grafika, antklo
džių... Ko tik norėjai, to ir buvo! Pra
dėjo pasakoti apie savo gyvenimą, 
kaip ji ir jos vyras keliavo po visą 
Ameriką ir menininkų namus. Pa
būdavo dieną dvi ir vėl iškeliaudavo 
pas kitus. O mašina jau pasipildydavo 
dviem a r trimis meno kūriniais. Taip 
Laima ir jos vyras keliavo po pietines 
Amerikos valstijas. Man įsiminė 
gyvatė, padaryta iš alaus butelių dan
gtelių" (Rūta Mockutė). 
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Gyvis iš džiovintų moliūgų. 

„Pasaulyje yra gausybė muziejų, 
kuriuose laikomi garsiausieji ir ge
riausi pasaulio meno pavyzdžiai. Sių 
muziejų darbuotojai ilgai ir sunkiai 
dirbo, kad išlaikytų mūsų generacijai 
mūsų protėvių meną ir modernias 
meno formas. Šie muziejai už tai ir 
yra laikomi neįkainojamomis meno 
institucijomis. Bet, pamačius kokį 
meną per savo keliones po Pietų ir 
Šiaurės Ameriką yra surinkusi ponia 
Laima Sileikytė-Hood, matosi, kad 
šiuose muziejuose: „Luvre ir Gug-
genheim", kažko trūksta. 

Pamatęs Laimos Sileikytės Hood 
ir jos vyro John kolekciją, pamačiau 
kokiuose lygiuose egzistavo menas. 
Iki šiol maniau, kad visas modernus 
menas buvo tik tas, kuris sukurtas 
liberalių meno universitetų studentų 
ir menininkų, rodančių darbus meno 
galerijose. Daug kas iš mūsų yra ma
tę šį modernų meną. Nukelta j 5 psl. 
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Atkelta iš 4 psl. Bet niekada nebū
čiau spėjęs, kad kunigas iš Amerikos 
pietų, vardu Howard Finster, galėtų 
sukurti toki įdomų, minčių sukeliantį 
meną. Laimos kolekcijoje surinkti 
nuostabūs meno kūriniai žmonių, 
kurie gal niekad net nėra išvažiavę iš 
savo valstijų. Daugelis iš jų ko gero" 
niekada nėra aplankę Guggenheim ar 
MoMa muziejų. Ir vis dėlto jie išvystė 
meno stilius, kurių mums dar ne
teko matyti. Buvo šviežios idėjos, ku
rių aš moderniame mene dar niekad 
nematęs. Kitas menininkas, kurį aš 
su klase mačiau, buvo Jimmy Sendis, 
kuris jaunystėje tapė ir eksperimen
tavo su moliu iš savo kiemo. Jis buvo 
nutapęs du savo šeimos narius šiuo 
būdu. 

Aš nesu modernaus meno žino
vas. Bet aš žinau, kad daug žmonių 
yra nematę ar net negirdėję apie tokį 

Gyvačių garbintojai. 

meną, kurį renka Laima Šileikytė-
Hood. Ji yra surinkusi tokio meno, 
kurį žinomi modernaus meno muzie
jai yra neteisingai apleidę. Jos kolek
cija, kuri taip pat turi eksponatų iš 
Pietų Amerikos šalių ir Lietuvos, 
įrodo, kad menas yra fundamentinė 
žmogaus sąmonės dalis. Žmonės, gy
vendami vietovėse, kur jie gal nema
to tiek meno kaip mes, vis vien kuria 
įdomų meną, norėdami išreikšti savo 
menines ir idealistines mintis" (Do-
vilas Bukauskas). 

„Pas ponią Laimą buvo labai įdo
mu. Man labai patiko gyvatė iš New 
Mexico. Paveikslai buvo taip pat labai 
įdomūs. Taip pat ir lazdos. Ponia Lai
ma turėjo daug paveikslų ir dalykų, 
padarytų menininko Finster. J i taip 
pat turėjo daug medžio gabalėlių. 
Medžio gabalai buvo dažyti. Ponia 
Laima yra labai įdomi. Aš esu labai 
patenkintas, kad aš galėjau matyti 
meną" - Tomas Dičpinigaitis. 

„Man buvo labai įdomu pas po
nią Laimą. Jinai turėjo daug meno iš 
Amerikos pietų. Daugelis kūrinių 
turėjo religijos temą. Man patiko 
menas, kuris buvo išdrožtas iš me
džio: lazdos ir medžio gabalai, kurie 
buvo dažyti. Jeigu aš rinkčiau meną, 
aš rinkčiau jį iš Afrikos ir Azijos" -
Simas Glinskis. 

„Ponia Laima turi labai gražius 
namus ir labai didelę meno kolekciją. 
Vienas iš geriausių kūr inių buvo 

Gediminas Piiura ir Rūta Mockutė apžiūrinėja eksponatus. 
Nuotraukos Gintarės Bukauskienės 

Finster tapyba ant medžio. Buvo 
labai gerai sukurtos ir jo pasakos: 
juokingos ir gerai sugalvotos. Man 
patiko todėl, kad buvo labai gera 
kolekcija, bet man nebūtų įdomu 
rinkti tokį meną, kaip ponia Laima 
renka. Mane daugiau domina žiūrėti 
į meną, o ne rinkti jį. Buvo verta 
nuvažiuoti ir aš sužinojau daug apie 
meną, kurio aš dar gyvenime nebu
vau matęs" (Gediminas Piiura). 

Na, o man belieka pasidžiaugti 

mokiniams patikusiu seminaru, įdo
miu gyvenimu Niujorke ir palinkėti 
menotyrininkams atrasti Laimos 
Sileikytės-Hood namus, nes tenai 
laukia didžiuliai aruodai įdomaus ir 
neeilinio meno, kupino keistų žmo
giškų istorijų ir išgyvenimų, reikalin
go ne lengvo'pažintinio žvilgsnio, bet 
išsamaus tyrinėjimo, nagrinėjimo ir 
paaiškinimo. Ačiū, Laimai Sileikytei-
Hood, kad ryžosi pasidalinti su jau
nimu savo meno muziejumi. 

Blokovų būdavo įvairių pakraipų ir kiekvie
nas rėkdavo savo įsakymus ir pastabas. Juokda
riai priėjo tokią išvadą: jau blokovai pradeda agi
tuoti ir politikuoti, net visiškai viešai, nesivaržy
dami. Rytą, prieš išžygiuosiant, stovėjo ir tvarkė 
prie vartų penki įvairių pakraipų blokovai ir 
kiekvienas agitavo už savo pažiūras. 

Pirmasis stovėjo vadinamas darbo vangūnas 
(juodu trikampiu) ir nuolat rėkė: — Kurz 

treten! Immer langsam (mažu žingsniu! lėčiau!) 
Matai, jis viešai agituoja, kad nereikia prie darbo 
skubėti! 

Antrasis stovėjo homoseksualas (su ružavu 
trikampiu) ir nuolat rėkė: — Aufgehen! Aufgehen! 
(glaudžiau! glaudžiau!) 

Trečiasis stovėjo kriminalistas ir nuolat rėkė: 
— Finger lang! Finger lang! (ištiesti pirštus). 
(Vokiečių kalboje vagis vadinamas ir Langfmger 
— ilgapirštis). Taigi jis agituoja visus vogti. 

Ketvirtasis stovėjo biblijų tyrinėtojas (lelijavu 
trikampiu). Tas vėl nuolat rėkė: — Koepfe hoch! 
Koepfe hoch! (galvas aukštyn! galvas aukštyn!) 
Matai, jis liepia nenusiminti! Biblijų tyrinėtojai 
buvo stovykloje žinomi kaip tvirto nusistatymo ir 
pilni pasitikėjimo žmonės, kurie visuomet sakė, 
kad nacių režimas grius ir kad tas laikas esąs 
nebetoli. 

Pačiuose vartuose stovėjo politinis (raudonu 
trikampiu) blokovas, komunistas, ir tas net viešai 
agituoja, nuolat rėkdamas: — Links! Links! (kai
re! kaire!) 

Didžiausia kankynė būdavo vakariniai pa
tikrinimai. Suimtieji iš darbo grįždavo labai iš
vargę, alkani. Silpnesnieji vos bepavilkdavo kojas. 
Įžygiuojančius visuomet pasitikdavo smogikai ir 
nuolat dabodavo, vaikštinėdami tarp rikiuočių, 
kad visi sparčiai bėgtų į savo vietas. Darbo ko
lonos įžygiavusios sustodavo stovyklos gatvėje ir 
turėdavo laukti, kol paskutinė tos komandos greta 
bus keliasdešimt metrų nuo vartų atitolusi. Tada 
vorarbeiteris liepdavo išsiskirstyti. Pasigirdus 
komandai: — Išsiskirstyti, visi, kaip įgelti pa
sileisdavo bėgti prie savo bloko rikiuotės, nes per 
patikrinimą kiekvienas suimtasis turėdavo būti 
prie savo bloko, išskyrus tuos, kurie būdavo laiko
mi komandiruotėje. Tais atvejais jie patikrinime 
nedalyvaudavo, bet jei patikrinimo metu jau buvo 
stovykloje, turėjo stoti prie vartų. 

Smogikai, vaikštinėdami tarp blokų, nuolat 
sekė besirenkančius. Suimtiesiems reikėjo ne tik 
bėgti, bet kiekvienam smogikui nusiimti kepurę ir 
pro jį prabėgti išsitempus, su prispaustomis prie 
šlaunų rankomis. O smogikus pastebėti tokiame 
susigrūdime nebuvo lengva Tad ir nepastebėda-

Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 
nadų koncentracijos stovyklose 

1941—1945 
lONAS GRlGOLAlTfS 

Nr.39 

vai, kaip j au gaudavai žandų, jei smogiko nepa
sveikindavai, o jei nebėgai gana greit, prispardy-
davo užpakalį ir dar patupdydavo. Tada reikėda
vo tupėti su ištiestomis rankomis, iki prasidės pa
tikrinimas. Betupint kojos visiškai sustirdavo ir 
paskui būdavo ne tik sunku atsistoti, bet ir pa
bėgti iš vietos. 

Kol vakare visos komandos sugrįždavo, truk
davo ne mažiau kaip pusvalandį. Sugrįžus 

paskutinei komandai, prasidėdavo patikrinimas. 
Greičiau kaip per pusvalandį patikrinimas niekad 
nesibaigdavo. Tad suimtiesiems tekdavo po darbo 
dar stovėti apie pusantros valandos, nors kojos 
beprotiškai geidavo ir žmonės iš skausmo ir nuo
vargio alpdavo. Jei kokį akimirksnį arti nebūdavo 
smogiko, suimtieji tarp draugų klūpodavo arba at
sisėsdavo an t žemės, kad nors kiek pailsintų ko
jas. Bet blokovai taip pat mušdavo suimtuosius, 
nes jei smogikas pastebėdavo ką nors klūpant ar 
sėdint, ne t ik apkuldavo kaltininką, bet dažniau
sia nubausdavo visą bloką per patikrinimą tupėti 
arba kokią valandą po patikrinimo stovėti ar tu
pėti aikštėje. Be to, toks blokovas buvo laikomas 
netvarkingu ir, tokiems dalykams pasikartojus, 
šalinamas. O savo puikios vietos netekti nenorėjo 
— nė vienas, dėl to jie greičiau gulė ant savo liki
mo draugų. 

Laimingi buvo tie, kurie turėjo sveikas ir stip
rias kojas. Tiems stovyklinis gyvenimas buvo tik 
pusę toks sunkus, kaip tiems, kurie buvo silpnų 
kojų arba kaip nors negalavo. 

Patikrinime dalyvauti turėjo visi, neatsižvel
giant į tai , a r j ie buvo 80 metų amžiaus, ar turėjo 
kojas, ar ne, a r iš viso galėjo eiti, ar ne. Buvo ir 
tokių, kurie turėjo su viena medine koja visą laiką 
stovėti lygiai kaip visi kiti. Kiti vėl turėjo baisias 
votis kojose ir vos galėjo nueiti \ aikštę, bet išim
tys niekam nebuvo daromos. Kas neatliko tai, kas 
vadovybės nustatyta , t as buvo nukankinamas ir 
užgujamas. Pasigailėjimo stovykloje niekas ne

pažino. 
Kartais raporte pasirodydavo per didelis 

suimtųjų skaičius. Tada tekdavo laukti valandas, 
kol reikalas bus išaiškintas. Kartais, pastovėjus 
kelias valandas, patikrinimą nutraukdavo ir pa
leisdavo suimtuosius į blokus. Parėjus tuoj dalin
davo vakarienę, nes niekas nežinodavo, kada vėl 
reikės tęsti patikrinimą. Dažniausia pasitaikyda
vo taip, kad vos išdalinus vakarienę, vėl pasigirs
davo skambutis. Vėl visi turėdavo viską palikę 
bėgti rikiuotėn ir žygiuoti į aikštę. Kada grįžda-
vom į bloką, vakarienę rasdavom visiškai atša
lusią. 

Po patikrinimo kiekvieną savaitę kartą reikė
davo eiti gautų pinigų pakvituoti, vieną 

vakarą maudytis, kitą vakarą drabužių mainytis 
ir pan. Visur reikėdavo stovėti ir laukti be galo ir 
krašto. Tokiu būdu laisvo laiko likdavo tik labai 
maža. Vakare suimtieji būdavo taip pavargę, kad 
klaupdavo ir sėsdavo nors į purvą, jei dar reikė
davo stovėti. Suolų stovykloje nebuvo ir net nebu
vo leista atsiremti į baraką. Prie barako buvo 
leista stovėti tik metro atstume. To nuostato buvo 
griežtai laikomasi, nes jei smogikas pastebėdavo 
ką arti barako, bausdavo visą bloką. Už tokį 
menkniekį išsivarydavo visą bloką į aikštę ir gui-
davo kokią valandą. Tokia valanda nuvargindavo 
mus dar daugiau, kaip ištisa darbo diena. 

Kartą prie barako buvo kažkas šlapinęsis. Tai 
pastebėjęs smogikas visam blokui nutraukė tr ims 
dienoms šilto valgio tiekimą iš virtuvės. Tokiu 
būdu šimtai žmonių turėjo tris dienas badauti. 
Galima suprasti, kaip per tokias dienas žmonės 
nusilpnėjo, kada jie išbadėję dar gujami. 

Kartais net vidurnaktyje sukeldavo visą sto
vyklą ir išvesdavo į aikštę. Vieną naktį, apie 12 
vai., pasigirdo stovyklos varpas. Greit visi išsigan
dę sukilome, apsirengėme ir skubiai žygiavome į 
aikštę. Aikštėje pastovėjome kokia dvidešimt mi
nučių ir vėl grįžome į bloką. 

Pasirodė, kad nebuvo jokio įsakymo stovyklai 
sukelti. Tik kažkoks girtas smogikas, norėdamas 
pasidaryti pramogėlę, pradėjo varpu skambinti. 
Kada visa stovykla stovėjo aikštėje išsirikiavusi, 
budintis smogikas išėjęs paklausė stovyklos 
seniūną, lyg nieko nežinodamas: 

— Ko Tamstos čia susirinkote? 
Stovyklos seniūnas atsakė: 
— Juk varpas skambėjo ir šaukė mus į aikš

tę. 
Smogikas nuėjo į raštinę ir sugrįžęs pranešė: 
— Stovyklos vadovybė nedavė jokio įsakymo 

rinktis! Eikite gulti! 
Bus d a u g i a u . 
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Konservatoriai: K. Prunskienės 
savireklama — absurdiška 

Lietuvių kalbos institutas kvies 
išbandyti „ t a r m i ų k a r a o k ę " 

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) — 
Konservatoriai žemės ūkio ministrės 
Kazimiros Prunskienės teisinimąsi 
dėl kelionės į Rusiją, nupirktu televi
zijos eterio laiko metu vadina absur
du. 

„Televizijos laiko pirkimas, tam, 
kad viešai aiškintum savo poziciją ir 
gintumeisi, yra valstybės lėšų švais
tymas. Tai ne pirmas atvejis, kada 
valstybinės įstaigos išleidžia milijo
nus savo reklamai, taip paversdamos 
žiniasklaida ne informavimo prie
mone, o tik reklamos skleidėja. Jei 
ministrė gali pirkti televizijos eterio 
laiką savo reklamai, tai kodėl Seimo 
nariai negali pirkti laiko savo pozici
jos aiškinimui? Tokie dalykai virsta į 
absurdą", — aiškino opozicinės Tėvy
nės sąjungos frakcijos vadovas An
drius Kubilius. 

Ketvirtadienį po Baltijos televizi
jos 8 vai. vakaro žinių žiūrovai išvydo 
trijų minučių K. Prunskienės prane
šimą ir teisinimąsi dėl jos kelionės į 
Rusiją ir ten išsakytos pozicijos dėl 

gyvulių tranzito per Europos Sąjun
gos (ES) teritoriją. 

Pasak ministrės atstovo spaudai 
Artūro Vaškevičiaus, pranešimas 
penktadieni bus išplatintas ir kitoms 
žiniasklaidos priemonėms, tačiau dar 
nenuspręsta, kieno lėšomis bus ap
mokėtas šis pranešimas. 

2006-ųjų gruodžio pabaigoje 
Maskvoje viešėjusi K. Prunskienė 
susitikime su Rusijos pareigūnais už
tikrino, kad Lietuva remia Rusijos 
siekį gabenti gyvus gyvulius per Eu
ropos Sąjungos teritoriją, nors tai jau 
būtų laikoma Kaliningrado tranzito 
išimtimi. 

Tokia pati pozicija yra pakartota 
Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
rašte Rusijos Kaliningrado srities 
Žemės ūkio ir žuvininkystės minis
terijai. 

Pagal Lietuvos vyriausybės nus
tatytą tvarką visi ministerijų siūly
mai dėl ES teisės išimčių ar pakei
timų, kurie šiuo atveju būtų būtini, 
turi būti derinami Vyriausybėje. 

Neskuba l ikviduoti mažų part i jų 
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) — 

Nykštukinės partijos nepaiso antrus 
metus galiojančio įstatymo, reikalau
jančio jas reorganizuoti, jei nėra būti
no tūkstančio narių, o valstybė taip 
pat neskuba naudotis teise likviduoti 
tokius politinius vaiduoklius.' 

Artimiausiu metu į teismus keti
nama kreiptis tik dėl trijų — Žalio
sios ir Ūkio partijų bei nepartinių 
judėjimo „Rinkimai 96". 

Žengti platesnių žingsnių neketi
nama baiminantis, kad valstybės 
pečius užguls pernelyg didelė našta. 
Teisininkai jau suka galvas, kaip 
supaprastinti juridinių asmenų regis
travimo ir likvidavimo tvarką, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

Per praėjusius metus atsirado 
viena politinė jėga, jų šiuo metu yra 
registruotos 37, į savivaldos rinkimus 
veržiasi 25 partijos. Manoma, kad li
kusias nuo aktyvesnės veiklos atbai
do reikalavimas įrodyti turint ne ma
žiau kaip 1,000 narių. 

Įstatymas numato, kad partija, 
sumenkusi iki mažiau nei 1,000 na
rių, privalo per 30 dienų informuoti 
Juridinių asmenų registrą, o per pus
metį reorganizuotis. Jei šios sąlygos 
neišpildomos, politinei jėgai ima 
grėsti likvidavimas. 

„Aišku, kad nė viena nepranešė. 
Visos — begėdės", — sako Teisingu
mo ministerijos Registrų departa
mento direktorius Klaidas Navickas. 

Iš laivo pabėgo ketur i nelegalai 
Vilnius, sausio 5 d. (BNS) — Iš 

Klaipėdos uoste stovinčio laivo pa
spruko 4 arabų kilmės nelegalai. Apie 
tamsaus gymio vyriškius, pastebėtus 
greitkelyje ties Klaipėda, pareigū
nams pranešė gyventojai. Dėl jų pa
bėgimo iš laivo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas, pranešė Lietuvos radijas. 

Trečiadienį atplaukęs laivas su 
nelegalais nebuvo saugomas. Pasak 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
Pakrančių rinktinės atstovės Vestos 
Flick, atsakomybė pagal tarptautinę 

Premjeras Gediminas Kirkilas lankosi Lietuvių kalbos institute. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

konvenciją tenka laivo kapitonui. 
Pernai gruodžio pabaigoje laivas 

su Sent Vinsento ir Grenadinų vėlia
va išplaukė iš Maroko. Ir tik po ketu
rių dienų laivo triume buvo aptikti 4 
nelegalai. Iškrovus krovinį, Klaipėdą 
laivas turėjo palikti kitą savaitę. 

Agentūra praneša, kad prieš vi
durdienį valstybės sienos apsaugos 
tarnybos pareigūnams nelegalus pa
vyko sugauti. Du tamsiaodžiai įkliuvo 
Klaipėdos pakraštyje, prie plento, dar 
du — netoli Rimkų kaimo. 

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) — 
Visuomenei vis labiau atsiveriantis 
Lietuvių kalbos institutas siekia vyk
dyti socialinę plėtrą, nukreiptą į mok
sleiviją, studentiją, mokytojus, redak
torius, vertėjus, neįgaliuosius, už
sienio svečius ir kitus plačiosios vi
suomenės narius. 

Penktadienį Lietuvių kalbos ins
titute apsilankęs ministras pirminin
kas Gediminas Kirkilas buvo supa
žindintas su naujausiais šio humani
tarinio instituto pasiekimais ir pro
jektais, lietuvių kalbos paveldo sau
gojimu, aptarė instituto finansavimo 
ir darbuotojų atlyginimų problemas. 

Kaip sakė Lietuvių kalbos insti
tuto direktorė dr. Jolanta Zabarskai-
tė, prasidėjus švietimo ir mokslo re
formai atėjo laikas kelti lietuvių kal
bos prestižą Lietuvoje. „Humanitari
nių krypčių mokslo institutai — lie
tuvių kalbos, literatūros ir tauto
sakos, istorijos — siekia socialinės 
plėtros, nukreiptos į visuomenės 
reikmes, kaip kad tiksliųjų mokslų 
institutai turi eksperimentinę plėtrą, 
nukreiptą į ūkį. Tie, kas rengia švie
timo ir mokslo reformą, apie tai gal
voja, ir jei šie planai bus įgyvendinti, 
atsiras daugiau pinigų ir humanita
rinių mokslų institutams", — vylėsi 
instituto direktorė. 

Šiais metais Lietuvių kalbos ins
titutas pagal trejus metus vykdytą in
vesticinį projektą rengiasi atidaryti 
Lietuvių kalbos informacijos centrą 
visuomenei. 

„Apie pusę milijono kainavęs in
formacijos centras bus ir bendruo
menės forumas, kuriame bursis ne 

mokslininkai, bet plačiosios visuo
menės atstovai — mokytojai, redak
toriai, vertėjai, žiniasklaidos atstovai 
— visi, praktiškai dirbantys su kalba. 
Dar viena centro veiklos sritis — 
teikti paslaugas lietuvių bendruo
menei užsienyje, tiek kalbos prakti
kos dalykų, tiek informacijos apie 
kalbą. Taip pat naujajame centre 
veiks 'Knygių klubas', kuriame bus 
pristatomos įvairios knygos, skaityto
jai bendraus tarpusavyje. Taip pat 
non'me įkurti jaunųjų filologų mo
kyklą, skirtą moksleivijai, kurioje 
vyks rimtos sesijos, dirbs žinomi kal
bos mokovai, bus rašomi moksliniai 
darbai", — vardijo J. Zabarskaitė. 

Iš naujojo centro funkcijų labiau
siai instituto direktorė pabrėžė uni-
kalų Kalbos muziejų. „Žaismingoje 
muziejaus dalyje bus įvairių objektų, 
žaislų, kuriuos bus galima liesti, ap
žiūrinėti: tai ir kalbų medis, ir se
niausiųjų žodžių iškasenos, kurias 
bus galima patiems išsikasti iš smė
lio, ir daugybė kitokių įdomybių. Mu
ziejuje veiks ir rimta kalbos ekspozi
cija, kurioje bus net ir gestų kalbos 
pavyzdžių, ir kompiuteriuose patei
kiamos populiarios informacijos. O jei 
norėsite pajusti, kas yra tarmės ir 
kuo jos skiriasi, galėsite dalyvauti 
žaismingoje 'tarmių karaokėje'", — 
pasakojo instituto vadovė. 

Didžiausias Lietuvių kalbos ins
tituto skaudulys — menkos darbuo
tojų algos, kurių vidurkis, pasak di
rektorės, siekia vos vieną tūkstantį li
tų. „Laimei, žmonės neišsibėgiojo, 
nes pas mus įdomu dirbti", — apgai
lestavo J. Zabarskaitė. 

T] Kalėdų eglutės — būstams ši ldyti 

* 25 metų 206 cm ūgio Vil
niaus „Lietuvos ryto" komandos 
puolėjas brazilas Joao Paulo Ba
tistą pripažintas naudingiausiu 
gruodžio mėnesio Baltijos vyrų krep
šinio lygos (SEB BBL) žaidėju. 

* Du įvarčius ketvirtadienį 
pelnė Dainius Zubrus, o jo Wa-
shington „Capitals" komanda 
NHL reguliariojo sezono rungtynė
se namuose 5:1 nugalėjo Montreal 
„Canadiens" komandą ir nutraukė 
nemalonią penkių iš eilės pralaimė
jimų seriją. 16-ąją susitikimo minutę 
(15:21) lietuvis išlygino rezultatą — 
1:1, o dar po dviejų minučių (17:43) 
išvedė savo komandą į priekį — 2:1. 

* Šešioliktą nesėkmę 33-čiose 
NBA reguliariojo sezono rungty

nėse patyrė ketvirtąją vietą Rytų 
konferencijos Centriniame pogrupyje 
užimanti Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers" komanda, ketvirta
dienį svečiuose 91:100 turėjusi pripa
žinti Dalias „Mavericks" krepšininkų 
pranašumą. Lietuvis per 73 žaidimo 
sekundes niekuo nepasižymėjo. 

* Antrąją vietą NHL Rytų 
konferencijos Atlanto pogrupyje 
užimanti Dariaus Kasparaičio 
New York „Rangers" komanda ket
virtadienį reguliariojo sezono rungty
nėse namuose 3:2 įveikė PhOadel-
phia „Flyers" komandą ir iškovojo 
trečią pergalę iš eilės. Lietuvis per 13 
minučių blokavo du varžovų metimus 
bei antrame kėlinyje „uždirbo" dvi 
baudos minutes. 

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA) — 
Vilniuje ateinantį šeštadienį prasi
dėjo akcija „Kalėdų eglutė — namų 

, šilumai". Jos tikslas — skatinti sos
tinės gyventojus saugoti aplinką nuo 
taršos, o per šventes džiuginusias eg
laites atiduoti gaminti biokurui, ku
riuo bus šildomi būstai. 

Pasibaigus šventėms Kalėdų ža-
. liaskarės paprastai keliauja į sąvarty

nus, žmonės jas tiesiog išmeta į kie
mus. Akciją rengianti Lietuvos bio-
kuro gamintojų ir tiekėjų asociacija 
LITBIOMA bei jos partnerės — Ap-

I linkos ministerija ir Vilniaus miesto 
' savivaldybė — siūlo kitą, daug nau-
| dingesnį ir aplinkai palankesnį, būdą. 

Visi vilniečiai kviečiami neberei
kalingas eglaites gali nešti į specialius 
akcijos atributika pažymėtus kontei

nerius. Jie nuo sausio 6-osios iki sau
sio 14 dienos vakaro stovės prie pre
kybos centrų. Konteinerius pastatys 
didžiausius komunalinių atliekų rū
šiavimo pajėgumus Baltijos šalyse tu
rinti bendrovė „Ecoservice". 

Ši bendrovė surinktas eglutes 
perduos biokuro gamybos ir ekologi
jos verslo įmonei „Bionovus". Pasta
roji iš jų gamins biokurą, skirtą vil
niečių būstams šildyti. Jį „Vilniaus 
energija" sukūrens neseniai pradėju
siame veikti biokuro katile, kuris da
bar yra didžiausias Rytų ir Vidurio 
Europoje. 

Siame katile pagaminama beveik 
dešimtadalis sostinei centralizuotai 
tiekiamos šilumos. Jis kūrenamas 
miško kirtimo ir retinimo, lentpjūvių 
atliekomis, šiaudais. 
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G. W, Bush skiria naujus jo politikos vykdytojus 
I 

Z. Khalilzad, JAV prezidentas G. W. Bush, Irako prezidentas J. Talabani. 
Baltųjų rūmų nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
bus paskirtas JAV sausumos pajėgų 
Irake vadu ir šiame poste pakeis ge
nerolą George Casey. 

Tačiau beveik nesitikima, kad šie 
pakeitimai reikš esmines politikos 
permainas, kurių imtis aktyviai ragi
no kai kurie demokratai, ketvirtadie
nį perėmę Kongreso kontrolę, kurią 
užsitikrino laimėję lapkričio 7-osios 
rinkimus, kurių kampanijos metu do
minavo debatai dėl Irako. 

G. W. Bush svarsto galimybę ku
riam laikui padidinti Baghdad dislo
kuotų amerikiečių karių skaičių, ta
čiau ketvirtadienį atsisakė nurodyti, 
ar tai bus numatyta plane, kurį jis ke
tina paskelbti ateinančią savaitę. 
Prezidentas aiškiai parodė, jog nėra 
linkęs nustatyti griežto 132,000 šiuo 
metu Irake tarnaujančių amerikiečių 
karių išvedimo tvarkaraščio. 

„Rengiuosi priimti galutinį 
sprendimą dėl to, ką rekomenduoti ir 
su kuriomis rekomendacijomis sutik
ti", — sakė G. W. Bush Baltuosiuose 
rūmuose po derybų su Vokietijos kan-
clere Angelą Merkei. 

„Aišku viena — sieksiu, kad mi

sija būtų aiški bei konkreti ir galės 
būti įgyvendinta", — pridūrė jis. 

Demokratų vadovė Nancy Pelosi, 
kuri ketvirtadienį tapo pirmąja mo
terimi JAV istorijoje, išrinkta Atstovų 
Rūmų pirmininke, sakė, kad lapkri
čio 7-osios rinkimai, atvedę jos parti
ją į valdžią Kongrese, reiškia, jog 
amerikiečiai nori, kad būtų pakeistas 
kursas. 

„Prezidentas atsakingas už tai, 
kad būtų parengtas naujas planas dėl 
Irako, kuris aiškiai parodytų irakie
čiams, kad jie patys privalo ginti savo 
miestų gatves ir rūpintis savo saugu
mu. Šis planas turi prisidėti prie sta
bilumo užtikrinimo regione ir leisti 
mums apgalvotai perdislokuoti savo 
kariškius", — sakė N. Pelosi inaugu
racinėje kalboje. 

J. Abizaid ir G. Casey pakeitimas 
bei Z. Khalilzad paskyrimas į naują 
postą užbaigs personalo pertvarky
mą, kurio metu buvo pakeisti beveik 
visi aukščiausio rango pareigūnai, at
sakingi už karą Irake bei tiesioginį 
bendradarbiavimą su Amerikos re
miama irakiečių vyriausybe Bagh
dad. 

JAV smerkia ir Minską, ir Maskvą 
Maskva, sausio 5 d. („Inter-

fax"/BNS) — Penktadienį į Rusijos ir 
Baltarusijos konfliktą dėl energetikos 
išteklių nusprendė įsikišti Jungtinės 
Valstijos, kurios pareiškė kritikos 
abiem šalims. 

JAV valstybės departamento ofi
cialusis atstovas Sean McCormack 
pareiškė, kad Baltarusijos pozicija dėl 
mokesčių eksportuojamai iš Rusijos 
naftai „parodo supuvusią Lukašen
kos režimo esmę". 

Kaip praneša televizijos kanalas 
„Vesti-24", Valstybės departamento 
atstovas spaudai priminė, kad iki šiol 
Minskas „ėmė naftą be eksporto mo
kesčio, ją valė ir pelningai parduoda
vo į užsienį". 

Dabar, pasak atstovo spaudai, kai 
įvesti mokesčiai, Minskas mėgina „iš
spausti pelną iš naftos eksporto". 

„Baltarusijos režimas panaudos 
šiuos išteklius tam, kad asmeniškai 
pelną gautų tie, kurie supa Lu
kašenką", — pridūrė S. McCormack. 

Tuo pat metu, kaip praneša Lais
vės radijas, JAV valstybės departa
mento atstovas pažymėjo, kad Mask
va mėgina daryti spaudimą šalims, 
kurios yra priklausomos nuo jos ener

getikos išteklių tiekimo. 
„Baltarusijos vyriausybė sausio 1 

dieną įvedė muito mokestį naftai, 
transportuojamai Baltarusijos nafto
tiekiais, kurie yra Baltarusijos nuo
savybė", — trečiadienį Minske pa
reiškė šalies ministras pirmininkas 
Sergejus Sidorskis. 

„Sis muito mokestis apskaičiuo
tas, sausį jį sudarys 45 doleriai už 1 
toną naftos", — pažymėjo S. Sidors
kis. 

Rusijos ekonomikos plėtros ir 
prekybos ministerijos (EPPM) nuo
mone, Baltarusijos įvestas mokestis 
Rusijos naftai, transportuojamai per 
kaimynės teritoriją, prieštarauja 
Maskvos ir Baltarusijos prekybos 
susitarimams. 

EPPM spaudos tarnybos prane
šime, išplatintame ketvirtadienį, sa
koma, kad šių priemonių Minskas 
ėmėsi nepasikonsultavęs su Rusija. 

Šaltinis Rusijos vyriausybėje sa
vo ruožtu pareiškė, jog „mėginant 
įvesti tokias normas atgaline data vi
siškai nepaisoma civilizuotų preky
bos taisyklių, priimtų pasaulyje. — 
To neleido sau daryti niekas pasauly
je", — pažymėjo šaltinis. 

MADRIDAS 
Gelbėtojai Madrido oro uoste, 

kur šeštadienį sprogo galinga ETA 
padėta bomba, po nuolaužomis sura
do antro žuvusio vyro palaikus. Die
go Armando Estacio palaikai ketvir
tadienį vakare buvo surasti jo auto
mobilyje, naudojantis miniatiūrine 
kamera. Sprogimas Madrido oro uos-

i te nugriaudėjo po devynis mėnesius 
; trukusio ugnies nutraukimo. ETA 

savo kruviną kampaniją už baskų 
I valstybę vykdo jau daugiau kaip 40 

metų; ji jau pareikalavo daugiau kaip 
Į 800 žmonių gyvybių. 

LIUBLIANA 
Sausio 3 dieną Slovėnijos įmo

nėms pradėjus darbą ir atsiskaity
mus eurais, kainos naujojoje euro zo
nos narėje patraukė aukštyn, tvirti
na Slovėnijos vartotojų asociacija. 
Slovėnija tapo euro zonos nare sausio 
1 dieną, pakeitusi prieš 15 metų įves
tą tolarą euru. „Kavos, arbatos, pietų 
ar pusryčių kainos auga visoje Slovė
nijoje", — pareiškė asocaicijos ats
tovė Breda Kutin. Pasak jos, asociaci
ja jau gavo daugiau kaip 500 vartoto
jų skundų apie kainų augimą res
toranuose ir kavinėse visoje šalyje. 

VARŠUVA 
Lenkijos Seimo pastatas tampa 

nepaimama tvirtove, rašo dienraštis 
„Zycie Warszawy". Į Seimą patenka
ma tik su leidimu, po patikrinimo 
metalo detektoriumi ir labai kruopš
čios sprogiųjų medžiagų kontrolės. 
Įvažiavimą į Seimo teritoriją saugo 
apsaugos darbuotojai ir spygliuotos 
kelio užtvaros. Vis dėlto Seimo kan
celiarija priėjo prie išvados, jog šių 
apsaugos priemonių nepakanka, to
dėl šiemet jų dar padaugės. Pirmiau
sia norima padidinti Seimo rūmų ap
saugininkų skaičių. 

KOPENHAGA 
Danijos vyriausybė siekia iki 

2007 metų pabaigos pradėti naudoti 
rinkoje bioetanolį. Planai, pagal ku
riuos bioetanoliui ir biodyzelinui jau 
šiemet tektų 2 proc. degalų rinkos, 

numatyti centro dešiniųjų vyriausy
bės parengtoje ilgalaikėje energe
tikos strategijoje iki 2025 metų. Tai 
pareiškė valdančiosios liberalų parti
jos atstovas spaudai energetikos 
klausimais Lars Christian Lilleholt. 
Iki 2010 metų bioetanolio ir bio-
dyzelino rinkos dalis būtų padidinta 
iki 10 procentų. 

. _ , . ;_ 
t ... . 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidento George W Bush 

administracija įvedė naujas sankcijas 
trims Rusijos kompanijoms, penkta
dienį praneša laikraštis „The Wa-
shington Times", remdamasis aukš
tais Baltųjų rūmų atstovais. Laik
raštis nurodo tris kompanijas — Ru
sijos valstybinę ginklų eksportuotoją 
„Rosoboroneksport", Tūlos prietaisų 
gamybos konstravimo biurą ir Ko-
lomnos mašinų gamybos konstravi
mo biurą. Sankcijų priežastimi nuro
doma tai, kad šios kompanijos neva 
tiekė ginklus į Siriją, Iraną ir Ve
nesuelą. 

S : L _ ^ ; ; _ 

TEHRAN • 
Tehran neketina visiškai nu

traukti bendradarbiavimo su Tarp
tautine atominės energetikos agen
tūra (TATENA), pareiškė Irano vice
prezidentas, šalies Atominės energi
jos organizacijos vadovas Gholamre-
za Aghazadeh. G. Aghazadeh, ko
mentuodamas tolesnius žingsnius, 
kuriuos žengs Tehran, atsakydamas į 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos rezoliuciją dėl Irano, jis sakė: 
„Mes norime tęsti branduolinę veiklą 
tik atsižvelgdami į Branduolinio gin
klo neplatinimo sutartį ir tuos apri
bojimus, kuriuos nustato TATENA". 

TRIPOLIS 
Libijos valdžia pranešė, kad šaly

je bus pastatytas paminklas buvu
siam Irako vadovui Saddam Hussein, 
kuriam mirties bausmė pakariant 
buvo įvykdyta šeštadienį Baghdad 
mieste. Ant postamento šalia S. Hus
sein bus Omar Mukhtar, Libijos pa
sipriešinimo italų okupacijai vado
vas. 

Ak Freiifflts) 
Automobiliu pirkimas bei 
siurtmas i v̂ sas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visete ArnenkOfe. 

Smulkių siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei U k rai n oje 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 604 55 Tel. 1 708-599 9680 
fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7363 
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Chirurgai 
MARIUS KAULIUS, M D 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

fOOBameyDr., SufteA 
Jollet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

www.cbrij£ifuT3ti^eryaiiLftxttBstiieaktvoūr 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Andber Telefonas f 708)-239-0909 
Health 
Center • Manualinė terapija 

Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kereiytė 

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

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CNropractk & Rehab Clnic 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis. LTD. 
4901 VV. 79 th St. 

Burbank, IL 60459 
Tel. 708-424-2024 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLCK^-ŠROES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UCOS 

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

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

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

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Šeimos d a k t a r a i I r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St. Or iand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Sirver 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 

CTenter for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės Lnkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas, 
gydymas be i chirurgija 

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

Tel. 773 834 8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRJ DALLAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V . RAIMA, M D 
Illinois Pain Inst i tute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele Crove 847-718-1212 
www.Hl inolspafn.com 

Akių ligų specialistai 

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

9630 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Hoiy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
Tel . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL M.D 
Specialybė - vidau :> ligos 

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

Valandos pagal susitarime 

c r EDMUNDAS V1ŽJNAS. M.D 
VIDAUS LIGŲ CYDVTOJA', 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W A r c h e r A v e . St. 5 Ir 6 

C n i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel 773-229 9965 

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalu taryba 
2711 W*$t 71 Street 
Chkago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-47M6S5; fax. 773-436-6906 

PAGALBA RECEPTINIŲ VAISTŲ 
ĮSIGIJIMUI ILLINOIS VALSTIJOJE 

Kaip jau buvo minėta ankstes
niuose straipsniuose, alternatyvios 
programos, sudarančios sąlygas ma
žas pajamas turintiems asmenims 
gauti nuolaidas, jsigyjant receptinius 
vaistus ar kompensacijas, dažniau
siai yra prižiūrimos atskirų valstijų. 
Šį kartą apžvelgsime pagrindines Illi
nois valstijoje veikiančias vaistų įsigi
jimo programas. 

Viena populiariausių tokio tipo 
programų yra „Illinois Cares Rx", 
sukurta kaip atmaina ankstesnėms 
programoms „Circuit Breaker" ir 
„Illinois Resident Care". Ji glaudžiai 
siejasi su Medicare Part D, padėdama 
padengti mėnesinių įmokų, priemokų 
už vaistus ir „riestainio skylės" (kuo
met Medicare visiškai nebemoka už 
įsigytus vaistus) išlaidas. Pagal as
mens gaunamas pajamas, šios pro
gramos ribose egzistuoja du paramos 
lygiai — „Basic" (pagrindinis) ir 
„Plūs" (suteikiantis didesnes lengva
tas). Asmenys, kurių metinės paja
mos yra ne daugiau nei 19,140 dol. 
(arba 25,660 dol., jei mokesčių dek
laracijas pildo sutuoktiniai), gali pre
tenduoti į „Plūs" lengvatas, tuo tar
pu tie, kurių pajamos yra didesnės, 
nei nurodyta, tačiau ne daugiau, nei, 
atitinkamai, 21,218 ir 28,480 dol., 
gali gauti „Basic" lengvatas. 

„Plūs" lengvatos numato plates
nį vaistų kompensavimą, o atskirais 
atvejais gali padėti apmokėti ir už 
vaistus, kurių nėra Medicare sąra
šuose. „Basic" lengvatos taikomos to
kiu pat būdu, tačiau apima tik vais
tus , išrašomus nuo tam tikrų susir
gimų: Alzheimerio ligos, artr i to, 
vėžio, širdies-kraujagyslių susirgimų, 
diabeto, glaukomos, sklerozių, plau
čių ligų bei Parkinsono ligos. 

Įsirašymas į „Illinois cares Rx" 
nieko nekainuoja, tačiau asmenys, 
norintys įsirašyti, privalo būti ne 
jaunesni nei 65 metų amžiaus, arba -
neįgalūs ir ne jaunesni, nei 16. Dau
giau informacijos galima gauti ne
mokamu pagalbos vyresniesiems te
lefonu 1-800-252-8966 arba Internete 
www.iiiinoisbenefit<!..org/ileares. 
html. 

Illinois Rx Buymg (. iur? 

viena panaši programa, skirta valsti
jos gyventojams, neturintiems jokio 
draudimo. Už 10 dol. metinį mokestį 
ji suteikia įsirašiusiems nuolaidas 
perkamiems vaistams (konkreti nuo
laida priklauso nuo vaistinės ir paties 
vaisto, tačiau vidutiniškai tokiu būdu 
įmanoma sutaupyti apie 20 procentų 
nuo vaistų kainos). Si programa yra 
skirta mažas pajamas tur int iems 
Illinois gyventojams, todėl, norint į ją 
įsirašyti, privaloma įrodyti, kad gau
namos pajamos neviršija 300 procen
tų nuo nustatytos skurdo ribos (šiuo 
metu tai sudaro apie 60,000 dol. per 
metus keturių asmenų šeimai). 

Norint gauti daugiau informaci
jos apie šią programą, reikėtų skam
binti nemokamu telefonu 1-866-215-
3462 arba ieškoti jos Internete 
adresu 
www.niinoisRxBuying Club.com. 

Daugelis žmonių nežino, kad iš 
neturinčių specialių reikalavimų pa
jamoms programų galima naudotis 
I-SaveRx paslaugomis. Si programa 
taip pat neturi metinio mokesčio, am
žiaus reikalavimų ir leidžia sutau
pyti apie 80 procentų vaistų kainos. 
Per šią programą, išrašyti jums vais
tai yra užsakomi iš licenzijuotų ir 
patikrintų vaistinių, esančių užsieny
je (Kanadoje, Airijoje ar Jungtinėje 
Karalystėje), imančių mažesnę kainą 
už tuos pačius medikamentus. 

Vis dėlto vertėtų atsiminti, kad 
Medicare gaunantys asmenys, turin
tys Part D draudimo planą ir naudo
damiesi šia programa, negali gauti 
kredito už sumokėtus užsienio vais
tinėms pinigus ir šios išlaidos, pagal 
Medicare standartus, nebus laikyti
nos jų indėliu į metinį vaistų apmo
kėjimą (,,out-of-pocket expenditu-
res"). 

Daugiau informacijos apie „I-
SaveRx" bei įsirašyti į šią programą 
galima paskambinus nemokamu tele
fonu l-(866) I-SAVE33 (866-472-
8333) arba Internete 

www.I-SaveRx.net/index.html. 

Pagal AARP medžiagą bei 
amerikiečių žiniasklaidą parengė 

Vaida Maleckaitė 

Ar jau turite 
DVD? 

Video įrašas parduodamas: 
Čikagoje Toronte 
• Lietuvėlė • Prisikėlimo šv 
• PLC Dovanėlė -Liet. Kankinių 
• Draugas 

Toronte 
• Prisikėlimo švent. 
• Liet. Kankinių švent. 

Detroite 
• Dievo Apvaiz. par. 

Klevelande 
• Dievo Motinos par. 

Arba galima užsisakyti: 
www.dainusvente.org 

DAĮNIĮ 
ŠVENTĖ 
ČIKAGA • 2 0 0 6 

http://www.cbrij�ifuT3ti%5eeryaiiLftxttBstiieaktvour
http://www.Hlinolspafn.com
http://www.iiiinoisbenefit%3c!..org/ileares
http://www.niinoisRxBuying
http://Club.com
http://www.I-SaveRx.net/index.html
http://www.dainusvente.org
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Kryžiažodis 
Draugas Nr. 004 
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Vertikaliai: 
1. Miestas ir ežeras Šveicarijoje. 2. Patarlė: „...marškiniai arčiau kūno". 

3. Trumpasis nuotolis (greičio varžybos). 4. Daugiametis orų režimas. 5. 
Vokiško automobilio markė. 6. Iš... vežimą priskaldo (perdeda). 8. Eitynės ar 
sambūris visuomenės nuotaikai reikšti. 9. Gyvūnai, vadinami „dykumų 
laivais". 10. Tinklelis prie skrybėlaitės, pridengiantis veidą, vualis. 13. Avies 
jauniklio kailis. 14. Protestantų kunigas. 15. Taupus išteklių ar laiko nau
dojimas, taupymas. 19. Kino žvaigždė Greta... . 20. Žuvų kiaušinėliai — deli
katesas gurmanams. 23. Ž. Masnė opera. 25. Suomiška pirtis. 26. Fašistinės 
Vokietijos slaptoji politinė policija. 27. Knygų parduotuvė. 31. Architektas 
Laurynas ...-Gucevičius, suprojektavęs Vilniaus rotušę bei Vilniaus kate
drą. 32. Roplys, kurį senovės lietuviai laikė gerąja namų dvasia ir jį garbino. 
36. Patarlė: „...medį, kol jaunas". 37. Greičiau... kudašių! (gelbėkis nuo pavo
jaus). 

Horizontaliai: 
1. Didelis laukinis ir naminis vandens paukštis. 4. Lazda storu galu, 

vėzdas. 7. Aukštoji mokykla su įvairių specialybių skyriais (fakultetais). 10. 
Nosies landa, nosiaskylė. 11. Ilgiausias pasaulio kalnynas Pietų Amerikoje. 
12. Amarais mintantis vabalėlis, vadinamas „Dievo karvyte". 16. 
Dainininkė, įdainavusi garsiąją filmo „Titanikas" dainą — Celine... . 17. 
Tristygis rusų liaudies instrumentas. 18. Romantinė komedija su S. Bullock 
„Dviese... jūros". 21. Finansinis atsiskaitymo dokumentas, kuriame nuro
doma kiekis, kaina ir suma. 22. Smauglių šeimos nenuodinga gyvatė. 23. 
Visame pasaulyje populiarios cigaretės. 24. Valstybinės valdžios draudimas 
importuoti ar eksportuoti iš kurios nors šalies į kitą šalį. 28. Prancūzijos 
kurortas prie Viduržemio jūros. 29. Pagrindinis administracinis-teritorinis 
vienetas caro Rusijoje ir jai pavaldžiose šalyse nuo XVIII a. pradžios. 30. 
Vokiečių kreipimasis į moterį. 33. Pavogti (šnek.). 34. Tampri muzikos 
instrumento gija. 35. „Laisvės salos" Karibų jūroje sostinė, kurios vardu 
pavadinta cigarų rūšis. 38. Laikraščio, radijo ar televizijos bendradarbė, 
siunčianti reportažus iš kurios nors vietos. 39. Senovės lietuvių šventas 
kalnelis, ant kurio aukodavo aukas. 40. Kartas. 

Kryžiažodžio atsakymas 
geliuose. 

frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lan-

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadieni, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) Konfidencialumai 
garantuojama'. 

Dantų gydytojai 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. U N A POŠKUS 
D a n t ų gydy to ja 

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

10 S. 640 S. Kkigery Hvvy, Wiowbrook 
Tel. 630-323-5050 

D r . AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrook, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELĖ, 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 gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tei. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Hickory Hills, IL 
1 mylia J 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 lietuviška; 
4647 VV 103 St Oak Lavvn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė į naują kabinetą 

318 W» Totfhy Aveniie 
Park Rfdge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i les .com 
Pilna ola n t u priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, 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 atjaunini m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

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

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3255 VV. 111 St Chfcago, IL 60655 
| 773-233-0744 arba 773-489-4441 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

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

• v 

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

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

a ĮiBMgjgiBrBjgjaBiBiafagfaaBjaBjgjg^ 

www.draugas.org 

http://www.parkr
http://iles.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.draugas.org
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų 
Tęsinys iš gruodžio 30 dienos 

NMOLE IANKUTĖ 

Kupiškis 

JKas atmenoj išlikę ligi šiolei, 
Prabėga lyg paveikslas akyse, — 
Atrodo, gyvus juos širdy nešiojai, 
Ir visąlaik pleveno jų dvasia..." 

Vyt. Rudokas 

Apsistojau klasės draugo šeimo
je. Sujuo ir jo dukra, nuaugusia kaip 
liaudies dainų liepa, apvaikščiojau 
tar tum šventų vietų piligrime mies
telį ir apylinkę. Vaikščiodami kalbė
jomės apie mokyklos draugus. Prisi
minėm ką tik mirusį poetą Vytautą 
Rudoką, kuris mano miglotoj atmin
ty vis dar mažas berniūkštis. O da
bar skaitau jo puikią, jaudinančią 
knygą „Kalbėti motinos tarme" (poe
tinis tekstas kupiškėniškai). 

Prieš penkerius metus Kupiškis 
gražiau atrodė, negu prieš 50-tį, o 
dabar dar gražiau. Jo gatvės ir aikš
tės išpuoštos skulpt. Henriko Ora-
kausko įspūdingais darbais. Man 
labiausiai patiko jo „Besileidžiantis 
angelas", 4 m aukščio skulptūra, do
vanota 2001 m. Kupiškio festivaliui 
JLingaudala". Šis festivalis, rengia
mas kas antri metai, sutraukia pla
čių apylinkių žmones, šokių-dainų 
ansamblius, liaudies meistrus, me
nininkus, iš kitų Lietuvos miestų, 
taip pat svečius kitataučius. 2003 m. 
„Lingaudalas" metu įvyko ir simpo
ziumas „Žemė nori matyt save ap
mąstytą", kuriame dalyvavo Šiaurės 
kraštų kaimynai menininkai, kaip 
islande Ella Jonsdottir, kurios vyras 
buvo pirmas Islandijos konsulas 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Visa tai sužinojau ne tik iš mane 
„apšvietusių" Kupiškio bibliotekos 
draugų, bet ir skaitydama įdomų 
miesto leidinį „Kupiškis — kultūra 
ir istorija". 

Piliakalnis ir Lėvuo 

„Buvo jie broliai abu, 
Krašto valdovai tikri. 
Mėgo sėdėt an t krantų, 
Kojas nuplaut Lėveny". 

Mano kita „piligriminė" stotis — 
piliakalnis. Jis, kaip ir viskas mano 
vaikystės miestely dabar, prižiūrė
tas, berželiais, alyvų krūmais žaliuo
jantis. Archeologiniai radiniai liudi
ja, kad čia 13 a. stovėjusi medinė pi
lis. Pievoje šalia piliakalnio — du di
džiuliai akmenys. Juose iškalti Lė
vens brolių milžinų veidai vėl pri
mena senąjį padavimą. Nuo pilia
kalnio gerai matyt plati apylinkė. 
Klasės draugas mini pamirštus kai
mus: Aukštupėnai, Račiupėnai, Svi-
deniai... Kokie įdomūs ir skambūs 
vardai! Nusileidžiam žemyn prie Lė
vens užtvankos — Kupiškio marių. 
Ne tokios mažos tos marios — 828 
ha ploto, 25 km ilgio. Puiki vieta ku
piškėnams maudytis ir žuvauti. 

Bet pats Lėvuo pro užtvankos 
var tus čiurlena tokiu nusilpusiu 
upeliu... Tik jo gilios senovės didybę 
liudija aukšti skardžiai, ant kurių 
marguoja Akmenytės, Paketurių 
stogai. 

Kitą dieną aplankau Kupiškio 
biblioteką vardu 

Stuokos-Gucevičiaus, 

garsiojo kupiškėno, Vilniaus 
Katedros architekto. Čia turiu pažįs

tamų iš pereitų apsilankymų. Bib
lioteka — viena iš miesto kultūrinių 
centrų — rengia parodas, susi
tikimus su rašytojais, apylinkės li
teratais. Čia yra gausūs dokumentų, 
informacijos ir kraštotyros skyriai, 
interneto skaitykla, vaikų litera
tūros skyrius su 15,000 egz. Prie bib
liotekos veikia literatų klubas „Lė
vens balsai". 

Vedėjos pavaduotoja Lina pasi
siūlo mane pavežiot po tolimesnes 
Kupiškio apylinkes. Pasirodo, biblio
teka beturinti nuosavą automobilį ir 
energingą vairuotoją Algį. Taigi, 
važiuoju ir jaučiuosi, kaip „dvar-
ponė" karietoje su vežėju! 

Smagią kelionę pradėjom nuo 
Kupos parko. Kaip milonu, kad ma
žoji, kuklioji upelė sulaukė šios gar
bės! Parkas labai įdomus —jį puošia 
medžio skulptūros — liaudies meist
rų ir skulptorių darbai. Skulptūrų 
tema — „Vanduo ir žmogus", ir jos 
sukurtos naudojimui — sūpynės, 
suoliukai, staliukai, luotai. Sūpausi 
„Žvejo sapne", sėdėjau ant „Bang
pūčio" nugaros ir „Žuvelės" luote, 
parymojau ant „Baravyko". O ant 
kalniuko pamačiau net staugt pa
siruošusį, geležinį, atsiprašau, „Me
dinį vilką"! Be to, būtinai parymojau 
ant tiltelio per Kūpą, mano vakystė-
je vadintą „Atodūsių". Čia mes vai
kai atbėgdavom slapta žvilgterėt, 
kurios gimnazistės/gimnazistai „dū
sauja" pasimatymuose. 

Iš parko t raukėme pasižiūrėt 
„Baltų gyvybės medžio" (skulpt. 
Henrikas Rakauskas) . Čia j a u 
viskas iš metalo: ir suoliukai aptūpti 
„paukščiukų", ir pats Baltų medis, 
blizgėdamas senovės baltų ženklais, 
„auga" Račiupio upelio tvenkiny 
fontano laistomas. 

O toliau kelias vingiavo į Uogi-
nius — į visoje Lietuvoje ir už jos 
ribų pagarsėjusį Adomo Petrausko 
etnografinį muziejų. 

Kas su D ievu pradeda, 
tam ir Dievas padeda 

Tai Adomo, kruopštaus senienų 
rinkėjo, savamokslio etnografo, šū
kis. Senovę mylintys kupiškėnai, 
pamatę vis didėjantį Adomo rinkinį, 
padėjo jam tą kolekciją išplėsti į šį 
unikalų muziejų. 

Adomo muziejus, tai ne vienas, 
kitas kambarys, bet visa senoviška 
ūkininko sodyba: ir klėtis, ir gryčia, 
pašiūrė, ir erdvus kiemas eglėm, ka
dugiais, gėlių darželiais apsodintas, 
ir paties Adomo troba (kurioje jis 
mirė perkopęs devyniasdešimt). 

Mus pasitiko Alvyra Dluckienė, 
„geroji muziejaus dvasia", mylinti 
Adomo rinkinius ir dosniai „atvo
žianti informacijos skrynias" sve
čiams. 

Pradėjom „apvaikščiojimus" nuo 
klėties, kurioje sutelkta „lino mūka 
(kančia)" nuo mintuvų iki drobės rie
timo staklėse. O ant klėties užlų 
(pastogė) — kokia gausybė vertingų 
senienų: storos kantičkos, garsi 
knygnešių gadynės maldaknygė 
„Aukso altorius", šventųjų „abroz-
dai" įmantriuose rėmuose, nugeltę 
fotografijos, greičiausiai kupiškėno 
fotografo Kazimiero Juozako 1905— 
1913 m. „nutrauktos". Muziejaus 
kiemas pilnas keisčiausių akmenų: 
mažų ir didelių, viens ant kito 
sukeltų, šalia takų išdėstytų. Ado
mas labai mylėjęs akmenis, pasakojo 
Alvyra. Ieškodavęs jų po laukus ir 

pievas, o suradęs kokį ypatingą, su
gebėdavęs ūkininkus, nors ir vidury 
šienapjūtės, priprašyt, kad į muziejų 
atgabentų. 

Šiame fantastiškame kieme įdo
miausias statinys — bokštas. Tai 
dailus kelių aukštų medinis namas, 
užkeltas ant didžiulių akmenų. 
Atrodo, smarkus vėjas pūstels, ir 
nuskris. Bet jis tvirtai stovi, nes jo 
centras — milžiniška stebulė. Jos 
viduje sukti laiptai veda aukštyn, o 
kiekvienam posūky — vis kitokių 
rinkinių parodėlės. Bokštą sugalvojo 
ir pastatė Adomo draugas, liaudies 
meistras Juozas Laužikas. 

prabylant? Gal ne visi ka r tu skam
bėjo? Nenoriu tikėt, kad nebeskam
binama. Tai būtų didelis šventiškos 
nuotaikos, rimties ir grožio praradi
mas, k a s j a u praras ta moderniose 
bažnyčiose, panašiose į sporto ar 
posėdžių sales. 

* * * 

* * * 

Negaliu Kupiškio palikt, nea
plankius mokyt. Felicijos, kapinių, 
bažnyčios ir... malūno. Ant jų rymo 
mano prisiminimai. 

Mokyt. Felicija buvo mano tėvo 
mokinė, ir man ypač malonu, skai
tan t jos knygą „Prisiminimai apie 
Kupiškio kraštą ir jo žmones", ras t 
ten minimą tėvą ir kitus vaikystėje 
pažintus mokytojus. 

Ir po penkerių metų Felicija 
atrodo taip pat: mažutė, greitutė, 
linksmutė, nors persiritus per devy
nias dešimtis. Mudvi keliaujam ap
lankyt savuosius kapinėse, ir aš vos 
spėju pataikyt į jos greitą žingsnį. 

Kapinės atrodo dar tvarkingiau, 
negu aną kartą. Čia palaidoti mokyt. 
Felicijos tėvai, ir mano tėvas, ir 
seneliai. Iš tolo matau tą giminių 
kapo paminklą — baltą angelą su 
trimitu. Jis dar tebestovi, trimituo
damas žinią, kad „gailestingumas 
viršija teisingumą". Gaila, nežinau, 
kas buvo jo skulptorius anais toli
mais 1918-ais metais. 

* * * 

Kupiškio bažnyčios neįmanoma 
nepastebėti : ji dominuoja visoje 
apylinkėje. O kai prisiartini prie jos 
pseudogotikinės didybės ir žvelgi 
aukštyn, jauti lyg galva svaigsta. 
Mažam Kupiškiui ji — lyg nykštukui 
milžino kepurė! 

Senos medinės bažnyčios vietoje 
ši milžinė, konsekruota Kris taus 
Dangun Žengimo vardu, parapijiečių 
lėšomis pradėta statyti 1900 m. ir 
baigta tik po 14 metų! Vaikščiojau 
aplink, žvelgdama į bokštų parape
tus ir pinaklių vainikus, į galingus 
šonų kontraforsus. Savo raudono 
mūro masyvu ši šventovė man pa
naši į Muencheno Frauenkirche, ant 
kurios šonų išrašytus skaičiau per
spėjimus: „Dėmesio! Žiemos metu — 
sniego griūtys!" Taip. Ir ana, ir ši — 
šventovės kalnai! 

Viduje daug kas atnaujinta, at
remontuota, nudažyta. Nebėra sie
nose ištrupintų skylių, kurias iš
mušė I pasaulinio karo šaudmenys. 
Trys gotiški altoriai, gerai pažįstami 
iš tolimos vaikystės, ypač kairysis su 
Marijos paveikslu. Prie jo vykdavo 
gegužinės pamaldos. Sėdėdama vė
sioj šventovės erdvėj, prisimenu ir 
eisenas aplink ją Velykų metu, vėlia
voms plazdant, varpams skambant. 
Jų gaudimas semdavo visą miestelį 
ir apylinkes tartum vis aukš tyn-
platyn kylanti banga. Mano tėvas 
pažindavo varpų balsus, ar tai 
„kalba" didysis Šv. Onos, ar viduti
nis „Angelo Sargo", ar mažasis — 
„Šv. Jono". Dabar galvoju, ar šįmet, 
Kupiškį lankydama, girdėjau juos 

Dar viena mano vaikystės at
minimų stotis — Bočiulio malūnas. 
Prieš penker ius metus j is dar turėjo 
vieną sparną, dabar nei to nebelikę. 
Stovi j is , namų suspaustas , nebe
reikalingas, apleistas milžinas. Žvel
gia m a l ū n a s išdaužytų langelių 
akim į savo miestą, o miestas irgi 
nebe t a s , kaip tada, kai vėją gaudė 
galingi sparna i , sukdami dun
dančias girnas... Tebestebina mane 
malūno akmeninis liemuo, graudina 
surūdi jus i kepurė , kurioje styro 
nu l auž tų sparnų likučiai.. . Prieš 
keliolika metų kupiškėnai norėję 
m a l ū n e į rengt restoraną, kaip 
padarė šeduviai su Šeduvos malūnu. 
Bet p r i t rūkę lėšų. Malūne, luošas 
milžine, ka ip man tavęs gaila, tu 
mano vaikystės žaidimų drauge! 

* * * 

J a u laikas išvykt, o ta r tum dar 
tiek nematy ta , neapžiūrėta, nesutik
ta, nepasikalbėta. . . Kaip gerai, kad 
mano plačioji giminė susirinko ir 
mane pasi t ikdama, ir išlydėdama, 
ne oro uoste ar stoty, bet motinos ir 
tėvo tėviškėse. Seniai besijaučiau 
taip l inksma, sava t a rp savųjų, dai
nuojančių, laužus kūrenančių, seno
viškus žaidimus žaidžiančių. Nuos
tabu, kad virvę t raukt , žodį įspėt, 
vinis užsimerkus įkalt ir „karo kirvį" 
užkąst nesibodėjo gimnazistiškas— 
student iškas giminės jaunimas, ir 
kad keletą dienų niekas nepasigedo 
nei televizijos, nei interneto! 

Išlydėjo jie mane — iki pasi
matymo. Niekad nesakyk niekad! 
Nesakysiu, nes ir klasės draugas 
poetas Rudokas rašė: 

„Ėjimas per gyvenimą lyg filmas — 
J a u n a buvau, žila po valandos, 
I r viskas pranašingai išsipildo, 
Ko tikrumoj nebūna niekados!" 

P . S . Netoli Alytaus yra Rum
bonių kaimas . Tai ne kokia nors is
torinė a r tur is t inė vietovė. Rum
bonys — gerųjų darbų kampelis, nes 
jame gražiai ir sėkmingai tvarkomas 
naš l a i t ynas . Teko lankyt is , susi
paž in t i , pas išnekėt i su našlaičių 
„mama — gerąja Rumbonių dvasia", 
sesele Danute . Rumbonių našlaičiai 
nebe maži vaikai: daugelis jų jau 
moksleiviai—gimnazistai, padeda 
seselei šio mažo ūkelio darbuose. 
Kaip ses. Danutė pasakojo, ne vie
nas jų čia užaugę, j au vienur kitur 
įsidarbinę, a r sudarę šeimas, patys 
šelpia kuo gali šią savo „tėviškę". Bet 
šalpa nuolat reikalinga, ypač kada 
reikia mokyklą baigusiems padėti 
įsidarbint. Man lankantis , dauguma 
rumboniškių buvo išvykę į Vilnių 
dalyvaut vieno iš šio našlaityno, ta
pusio kunigu, primicijose. Nors daug 
ko t rūks ta , bet našlai tynas šiaip taip 
verčiasi „mamos Danutės", kitų ge
radar ių pastangomis ir pačių auklė
tinių darbu. 

Norintys rumboniškius paremti, 
gali rašyt: Ses. Danutė Saboniūtė, 
Rumbonys, Alytaus rajonas, Lietuva 
LT. m 

Pabaiga. 
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TRYS KARALIAI IR MEILĖ VAIKUI 
Šis straipsnis yra buvęs spaus

dintas „Drauge" 1960.1.2. Jo autorė 
a.a. Marija Varnienė. Jį perspausdi
name (šiek tiek sutrumrjintą), nes jo 
mintys ir šiandien tebėra aktualios. 
Jis trumpais bruožais supažindina 
su montesorinio sąjūdžio pradžia ir 
jo pradininke, žymiąja šio šimtmečio 
auklėtoja - dr. Maria Montessori 
(1870-1952). 

St. Vaišvilienė 

Krikščioniškasis pasaulis kas
met, sausio 6 d., švenčia Trijų kara
lių šventę. Beveik 2000 m., kai trys 
Tolimųjų Rytų atstovai buvo atvykę 
pagarbinti gimusį Kūdikį. Tai Rytų 
kultūros ir jos galybės atstovai. Tai 
seniausiojo pasaulio - žmonijos 
lopšio - Išminčiai. 

Šie Trys Išminčiai, vedami 
žvaigždės, iškilmingoje eisenoje ke
liavo Judo Betliejaus link. Po sun
kios kelionės suradę olą, išvydo Kū
dikėlį, ramiai miegantį ėdžiose. Prie 
Jo rado budinčius... Motiną, judviejų 
Globėją ir kalnų piemenis. 

Trys didingieji galiūnai, pilni 
tikėjimo, vilties ir meilės, sudeda 
brangiausias simbolines dovanas 
prie Kūdikėlio kojyčių: aukso, pri
pažindami jį karaliumi, smilkalų, 
pripažindami jį Dievu, ir myros -
kaip ženklą kančios, kurią teks 
iškentėti, kad atpirktų žmoniją. 

Leiskite mažutėliams... 

Šis Kūdikis, vėliau tapęs garsiu 
Mokytoju, labai išaukštino kūdikys
tę ir vaikystę. Tai lyg vartai, atveria 
kelią į dangaus karalystę. Jis griež
tai reikalauja iš savo mokinių: „Leis
kite mažutėliams eiti pas mane ir 
nedrauskite jiems, nes tokių Dievo 
karalystė" (Mk. 10, 14). Šitas reika
lavimas privalomas visiems suau
gusiems žmonėms. Kristus, moky
damas apaštalus, kaip jie turi elgtis, 
būdami Bažnyčios vadovais, neran
da jiems geresnio sektino pavyzdžio 
už mažąjį vaiką, sakydamas: „...jei 
jūs nesugrįšite ir nepasidarysite 
kaip vaikai, neįeisite į dangaus ka
ralystę" (Mt 18, 2). Marija Montes
sori, ryškindama šią mintį, mano, tap
ti vaiku reiškia būti kuo arčiausiai 
dieviškosios kūrybos šaltinių ir iš jų 
semtis išminties, džiaugsmo, jėgų ir 
ištvermės. Deja, kas Kristaus pasa
kyta apie vaiką, dar nesusilaukė rei
kiamo dėmesio, išsamių studijų. 

Šio šimtmečio pradžioje, Marijai 
Montessori naudojant mokslišką ste
bėjimo būdą, pavyko patikslinti 
Kristaus mestas mintis apie vaiką ir 
jo dvasines savybes. Jų normaliam 
išsiskleidimui, skelbė Montessori, 
vaikas privalo susilaukti iš suau-
gėlių pagarbos, atlaidumo, meilės ir 
saugaus šeimos židinio. Tačiau su
augusiųjų protui tatai pasirodė abe
jotinos vertės žodžiai, kuriais ver
tėtų sekti. 

Naujas la ikotarpis 

1907 metais (prieš 80 m.),iTrijų 
karalių šventėje, minint Dievybės 
apsireiškimą pasauliui per Kūdikį, 
vėl vyksta savotiška eisena. Ją su
daro apie 50 suvargusių, skurdo, 
alkio ir baimės iškankintų, mažų 
vaikučių. Jie bijo įžengti į pirmuo
sius „namus", kurie yra paruošti 
jiems. Jie gėdisi tos moters, kuri yra 
pasiruošusi juos priimti meilės bei 
pagarbos kupina širdimi ir neturė
dama jokios iš anksto susidarytos 
nuomonės -apie juos. Tai mokslinin
ko - tyrinėtojo pažymys. Toji moteris 
- dr. Marija Montessori. Jos vardas 
šiandien žinomas visame pasaulyje. 
J i vaiko tikrosios prigimties atsklei-
dėja. Ji vaiko teisių gynėja ir jo 
užtarėja. Jos žvaigždė, nurodanti 
kelio kryptį į tikslą - stiprus tikėji
mas Kristaus žodžiais, kad reikia 
tapti kaip vaikais, kad įeitumei į 
dangaus karalystę . Tapti vaiku 
reikia pirma jį pažinti. 

Pirmųjų Vaikų namų lankytojai 
- vaikai, iš kurių t ada niekas nesi
tikėjo net kukliausių rezultatų, neil
gai t rukus parodė didelius dvasinius 
tur tus , paslėptus užgožtoje vaiko 
prigimtyje. Paruoštoje aplinkoje su
teikiant reikalingą pagalbą dvasinių 
vaiko galių atsiskleidimui, prasidėjo 
naujas žmonijos istorijoje laikotar
pis. Tai laikotarpis, kaip yra pa
reiškusi Montessori, kada „nebe pro
fesorius moko vaiką, bet vaikas 
moko profesorių". 

Šiandien takas į naują 
gyven imą 

Šiandien visame pasaulyje tūks
tančiai laimingų vaikų žygiuoja 
nauju taku. Į šį žygį jau yra įsijun
gusios įvairios visuomeninės grupės, 
žmonės įvairių profesijų, rasių ir 
tikėjimų. Dalis žygio dalyvių jau 
patys yra buvę „naujieji vaikai", 
turėję laimės praleisti priešmokyk
linius metus montesoriniuose židi
niuose. 

Arčiausiai vaikučių avangardo, 
skinančio kelią į laimingesnį gyve
nimą, yra jų padėjėjai - montesori-
ninkai, kurie rūpinasi sudaryti jiems 
kuo palankiausias sąlygas dvasi
niam brendimui nuo lopšio iki įsijun
giant į visuomeninį suaugusiųjų 
gyvenimą. 

Kiti, atokiau stovėdami, budina 
tėvų ir visuomenės sąžines, raginda
mi pažinti vaiką ir jo dvasinės 
plėtros (development) dėsnius. Dar 
kiti seka šį naują sąjūdį su nuostaba 
ir nuoširdžia simpatija. Jų visų dėka 
formuojasi socialinis sąjūdis, skinas 
taką į visų trokštamą t a i k ą . 

Dievas galėtų pasauliui suteikti 
taiką kiekvienu laiku, jeigu mes 
būtume pasiruošę tą dovaną priimt: 
taikingomis širdimis. Pasiruošimas' 
galės įvykti tada, kada žmogus nuo 

'</s ANGELŲ SLAUGOS, 
<Wk 

* ' • • & % 

.*;-t;wrm 
Jau artėja penkiolika metu, kai veikia 
šie lietuviški Angelų slaugos namai. 
Juose be rūpesčių gyvena tautiečiai, 
kuriems reikalinga mūsų pagalba. 

Dėl išsamesnės informacijos apie ^ * r * <g> 
Angelų slaugos namus ir paslaugas kreipkitės j Apolone <&> 

tel. 708-387-2067 arba 708-207-5023 

savo gyvenime pr?--ž:os nebebus su-
augėlio nejautriai formuojamas, bet 
bus jam (vaikui) sąmoningai pade
dama vystytis pagal Dievo įdiegtą 
planą žmogaus prigimtim Taika 
ateis pasaulin, kai suaugėlis pri
pažins ir pagerbs Kūrėjo dėsnius, 
veikiančius vaiko prigimtyje, kaip jis 
jų veikimą pripažįsta visatos sąran
goje, kiekviename gyvyje ir augale. 
Kaip tie dėsniai veikia vaiko prigim
tyje, mums yra atskleidusi Marija 
Montessori. 

Vaiko šimtmeti s - Meilės 
š imtmetis 

Platus, pasaulinio masto žygis 
taikos link jau yra prasidėjęs! Jo 
pradininkė - Marija Montessori. 
Nors jos ir nebėra mūsų tarpe, bet 
jos idėjos, kaip gajus atžalynas, plin
ta pasaulyje. 

Ypač gyvas susidomėjimas šiuo 
metodu reiškiasi katalikų tarpe. Iš 
širdies linkėčiau, kad ir mūsų kata
likiškoji visuomenė imtųsi inicia
tyvos pasekti šiuo pavyzdžiu. 

Trijų Karalių šventė - viso 
pasaulio montesorininkų šventė. Tą 
dieną dvasiškai jungiamės kar tu . 
Išsisklaidę po visą pasaulį jaučiame 
esą kartu, nes mes rikiuojamės apie 
vaiką ir Mariją Montessori, prisi
mindami „antrąjį Betliejų" San 
Lorenco vargdieniu rajone, Romoje. 
Jame irgi Marija - mokslininkė, pe
dagoge - nusilenkė prieš vaiką, 
pagerbdama jį, kaip Kūdikėlio Jė
zaus tikrą broliuką ar sesutę. 

Trijų Karalių šventės proga 
montesorininkai skelbia žmonijai, 
gyvenančiai baimėje ir slegiamai 
prievartos, kad jau yra suras tas 
saugus kelias į laimingesnį gyveni
mą. Tai kelias, vedąs į gilesnį vaiko 

pažinimą. Tai kelias, naudojantis 
Montesoriniu metodu' padėti vai
kams išugdyti kilnias asmenybes, ne 
savanaudiškas. Tai viltis įgyvendin
ti tai, kas buvo skelbiama šio šimt
mečio pradžioje švedų rašytojos 
Ellen Key, jog šis šimtmetis bus 
Vaiko šimtmetis . Tai pasiruošimas 
taikos ir meilės įgyvendinimui pa
saulyje. 

P e r Vaiką ir Motiną... 

Savo nuoširdžiu darbu monte
sorininkai reiškia dėkingumą Ma
rijai Montessori, pašventusiai savo 
gyvenimą skelbimui tų tiesų, kurios 
jai buvo apreikštos pačių vaikučių. 
Dėkoja ir t iems, kurie, pakeldami 
dideles aukas , ruošėsi šiai pasiun
tinybei, kad vėliau, įsijungę į negau
sias montesor in inkų gre tas , savo 
žodžiu ir darbu bylotų žmonėms, jog 
žmogaus vystymosi dėsnių pažini
mas ir sumanus jų panaudojimas 
auklėjant vaikus yra t ikrasis laidas į 
visokeriopą žmonijos gerovę. 

Per Vaiką ir pasiaukojusią mo
t iną atėjo pasaul iui i šganymas. 
Tiktai per vaiką ir motiną šis išgany
mo darbas tegalės būti užbaigtas. 
Šios šventės proga linkėtina visiems 
labiau susidomėti vaiku ir kaip jam 
padėti, kad augtų ne tik fiziškai, bet 
ir dvasiškai sveikas ir st iprus. 

Pasižadėdami įvykdyti Kristaus 
įspėjimą - „nepiktinti mažutėlių" 
(Mt 18, 6) - junkimės bendroje mal
doje, k ū n ą yra pateikusi M. Mon
tessori, ragindama kuo dažniausiai 
ją kartoti: „Padėk mums, o Vieš
pat ie , perpras t i vaiko paslaptis , 
idant mes galėtume geriau jį pažinti, 
jį mylėti ir t inkamai j am tarnaut i 
pagal Tavo teisingus nuosta tus ir 
paklusdami šventajai Tavo Valiai". 

Always with Ftowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokytių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms | Lietuva. 

1120 State St., Lemont, VL 
Tel. 6 3 0 257 0339; 888 5 9 4 6 6 0 4 
www.ahrayswithflowers.com tateflora 
www.aiwayswithflowers.net pro 

Pristatvmas ~ dienas per savaitę 
Čikagoje . JAV. IJctuvoje 

ir visame pasaulyje 

http://www.ahrayswithflowers.com
http://www.aiwayswithflowers.net
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEKNDENT 
REALTORS 
OF ILLINOIS INC. % 

Feter Paulius 
2 1 4 - 5 2 8 4 

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

i "ar 

GREIT PARDUODA 
-[3-==-; First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

BANKCRO 
RES1MNT1AL 
EROfctRAGE 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardauimas 

708-889-2148 

0*JC£ a Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBA 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų, padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas i %Y'Jm*\ 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

PASKOLOS 

INTERBANK MORTGACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

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

Illinois ResMential Mor tgage broker /Bank 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai. 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINES PASLAUGOS 

FULL-TIME TELLER 
EXPERIENCE PREFERRED, 

BUT NOT REQUIRED. FLUENT 
ENCLISH/ LITHUANIAN REQUIRED. 
HOURS ARE MON., TUES., THURS., 
9 AM-5 PM, FRI. 9 AM-8:30 PM & 

SAT. 9 AM-1:30 PM. FOR AN 
APPOINTMENT OR FOR MORE 

INFORMATION, CONTACT 
JODIE VVHITE AT 

(708) 598-9400 , EXT. 1 5 1 . 
MIDLAND FEDERAL SAV1NCS & LOAN 
2657 W. 69th STREET 
CHICAGO, IL 60629 EOE 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cnkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

ĮVAIRUS • • 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

DĖBT GOT YOU DOVVN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1-866-280-5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

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

Siūlyti tel 773-619 6S02 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo 
lietuvių ar rusakalbių šeimose su gyveni
mu ar su grįžimu į namus. Gali atlikti įvai
rius namų ūkio darbus, gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Turi patirties, auto
mobilį, žalią kortą. Tel. 708-499-6032. 

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu 
namo. Turi patirties su vyresnio amžiaus 
žmonėmis ir vaikais. Dirbo mokyklėlėj su 
vaikais Tel "08-691-1906 Irena 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

DRAUDIMO 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

i STATE FARM INSURANCE I 
Automobilio, namų, 

! gyvybės ir sveikatos draudimai 
. Select agentė Barbara Murray 
, Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
i 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
I 708-423-5900 

:b:3:^^o^;;s.^;;, 

PIGIAUSI AVIA-BILIETAI į LIETUVĄ IR EUROP/ 
T — 

?ww.autotracleusa.corr-

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTAI 
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 įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
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. 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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GRAŽI IR PRASMINGA 
DAINAVOS FONDO ..DOVANĖLĖ" 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

2006 m. JAV LB Krašto valdy
bos paskelbtieji „Jaunimo stovyklų 
metai" jau pasibaigė. Tais metais 
savo 50-mečio jubiliejų paminėjo 
bent dvi jaunimo stovyklos — ta i 
Rako skautų stovykla ir „Dainavos" 
jaunimo stovykla. 

Jubiliejaus proga yra steigiamas 
Dainavos fondas. Anot „Dainavos" 
direktorių tarybos pirmininko Kas
tyčio Giedraičio, fondo kapitalas liks 
kaip ilgalaikė investicija, o palūka
nos būtų reguliariai investuojamos, 
tuo didinant originalią sumą. „Tokiu 
būdu, už 5, 10, 20 ar 40 metų, jei 
'Dainavai' reikėtų didelio kapitalinio 
remonto ar naujos statybos, Fondas 
galėtų tokiems reikalams paskir
ti reikšmingą sumą" („Draugas", 
2006.03.23). 

Dr. Marius Laniauskas yra to 
Dainavos fondo tarybos pirminin
kas. Šios tarybos pastangomis pra
vedamas lėšų telkimo vajus. Asmuo, 
paaukojęs ne mažiau kaip 100 dol., 
tampa Dainavos fondo rėmėju. Yra 
įvairūs rėmėjų laipsniai. Geležinis 
— paaukojusiems 100-499 dol., 
Bronzinis — 500-999 dol., Sidab
rinis — 1,000-2,499 dol., Auksinis 
— 2,500-9,999 dol., Platininis — 
10,000 dol. ir daugiau. Sidabrinio, 
Auksinio ir Platininio laipsnio rėmė
jai gauna „Dainavos" auks in iam 
jubiliejui specialiai sukurtą dova
nėlę. 

Niekur nebuvo skelbta, kokia t a 
dovanėlė ir iš kur ji bus gauta. Aiš
ku, kad niekas neaukojo dėl do
vanėlės. Buvo staigmena, kai vieną 
dieną FedEx į namus pristatė didelę 
dėžę, 22 colių ilgumo, 12 colių aukš
tumo ir 14 colių platumo. Siuntėjas 
buvo Lapšys Studio, Wheeling, Illi
nois. Atidarius dėžę paaiškėjo, kad 
čia buvo įpakuotos dvi pažadėtos 
„dovanėlės" dviem aukotojams. Patį 
žodį „dovanėlė" reikia dėti į kabutes, 
nes ten iš tikrųjų buvo ne dovanėlė, 
o puošnus ir prasmingas meno 
kūrinys iš kokybinio stiklo ar krišto
lo. Prie dovanos buvo pridėta Daina
vos fondo tarybos kortelė, nuošir
džiai dėkojanti už dosnų įnašą į 
„Dainavos" steigiamą fondą. 

Dabar norisi aptart i tą meno 
kūrinį. Tai maždaug aštuonių colių 
skersmens, keturių colių aukščio ap
valus indas, turbūt iš krištolo, nors 
to nesakoma. Svoris tikrai sunkus, 
lyg švino ten būtų. Bandžiau pasver
ti ant iki dviejų svarų išlaikančias 
laiškams sverti svarstyklių. Tos 
svarstyklės ūmai nusileido iki pa t 
apačios. Spėčiau, kad to indo svoris 
gali būti apie 5 svarai. Ant išorinės 
indo sienelės yra graviruotas lietu
viškas kryžius. Jis man atrodo pana
šus į buvusį ateitininkų pastatytą 
kryžių „Dainavoje", prie vėliavų 
aikštelės. Kitoje šio apvalaus indo 
pusėje, irgi iš lauko, matoma „Dai
navos" iškaba, kuri yra, j au įvažia
vus į „Dainavą" ir pr ivažiavus 
„STOK" ženklą. Tai dvišakė skulp
tūra, kurios abi šakas jungia išdro
žinėta lenta su stovyklos vardu. 
Realybėje vienoje vardo pusėje yra 
Vyčio kryžius, o kitoje pusėje — 
Gedimino stulpai. Iškabos apačioje 
išgraviruota „50 Metų. 1956—2006". 
Indo sienelė yra permatoma, o dug
nas, nors šviesą praleidžia, nėra per
matomas. Tik pačiame dugno centre 
yra permatoma tarsi blyno formos 

„dėmė", maždaug 3x4 colių didumo. 
Pradžioje maniau, kad tai gal koks 
stiklo gamybos defektas, bet, arčiau 
įsižiūrėjus, iš to blyno formos iškilo 
Spyglio ežeras. Taip, tai Spyglio 
ežeras, apsuptas dvylikos graviruotų 
eglaičių ar pušaičių, lygiai kaip yra 
„Dainavoje". Tarp tų eglaičių ar pu
šaičių dangaus skliaute mirguliuoja 
keliasdešimt didesnių ir mažesnių 
žvaigždučių. Kūrinio dugne, iš lauko 
pusės, yra išgraviruotas Lapšio pa
rašas ir kūrinio metai — 06. „Dai
navą" j au pamilusiems, tai yra gra
žus prisiminimas tos neužmirštamos 
„Dainavos" romantikos. „Dainavos" 
dar nemačiusiems, šis krištolinis 
indas turėtų sukelti smalsumą ir no
rą tą „Dainavą" — mažąją Lietuvą 
Amerikoje — surast i . 

L. Mogenienė: mes 
augint i Lietuvai 

Menininko Raimondo Lapšio krištolo 
kūrinys, skirtas Dainavos fondo rėmė
jams. Romualdo Kriaučiūno nuotr. 

Persiuntimo dėžėje buvo pridė
tas storesnis lakštas popieriaus, ku
riame anglų kalba pristatomi Lapšys 
Studio menininkai — Raimondas ir 
Raminta Lapšiai (wwwJapsysxom) . 
Ten rašoma, kad Raimondas gimęs 
Lietuvoje. Mokėsi Italijoje ir Aust
rijoje. J is specializuojasi krištolo ir 
kokybinio stiklo graviravime bei 
raižyme. Pluošto menininkė Ramin
t a yra gimusi Chicago mieste. J i yra 
baigusi Chicago Art Institute, kur 
specializavosi tekstilės mene. J a u 
per 30 metų šie menininkai kar tu 
dirba ir kar tu kuria. Tame informa
ciniame lape rašoma, kad šalia visa-
laikės meno studijos jie turi tris vai
kus. Lapšių meno kūrinius galima 
rast i meno galerijose, muziejuose ir 
meno parodose plačioje Amerikoje. 
Klasikinės ir modernios architektū
ros formos juos inspiruoja kurti. 

Dainavos fondo vadovybė parin
ko labai gražią ir prasmingą dovaną 
„Dainavos" jubiliejinių metų proga. 
Menininkų Lapšių sukurtas kūrinys 
t ikrai džiugina jį gavusius, kvies
damas „Dainavos" jaunimo stovyklą 
vertinti ir ją toliau remti. 

Susisiekus su dr. Marium La-
niausku buvo sužinota, kad vajus 
tęsiasi toliau. J i s džiaugiasi vajaus 
pasisekimu. „Žmonės ir toliau gali 
gauti šią dovaną, paaukoję 1,000 dol. 
a r daugiau. Šiuo laiku nesame nu
tarę, kada nutrauksime dovanų da
vimą aukotojams". J is taip pat pri
minė, kad asmenys, paaukoję 500 
dol. ar daugiau, yra pažymėti specia
lioje lentelėje, pakabintoje dr. Adolfo 
Damušio vardo namuose „Daina
voje". Fondo tinklalapyje galima 
rasti platesnę informaciją. Tinkla-
lapis yra pasiekiamas: w w w . d a i n a -
v a . o r g Bet kokio dydžio aukas gali
ma siųsti Albertui Sušinskui, 5348 
Richards Drive, Mentor, Ohio 44060. 
Čekius rašyti Dainava Foundation, 
Inc. vardu. 

Atkelta iš 3 psl. pasiekti paskirus 
žmones, gyvenančius vienose ar ki
tose šalyse, bet tai nebūtų racionalu 
ir prakt iška. Be to, tai būtų tos pa
čios lietuvių bendruomenės suprieši
nimas, nes, nesistemingai teikiant 
paramą, pagalbą ar informaciją, 
gaunasi daug didesnė sumaišt is , 
negu pasiekiamas norimas rezul
tatas. Kiek man žinoma, PLB kol 
kas yra vienintelė, visus kraštus 
apjungianti, organizacija. Aš bent 
nežinau kitos organizacijos, kuri 
būtų pasiskelbus, kad vienija, jun
gia, ar yra suorganizavusi vienoje 
vietoje didesnį lietuvių skaičių. Žino
ma, yra vadinamoji „trečioji banga", 
kuri gal dar nėra visiškai įsiliejusi į 
PLB veiklą, bet komunikavimas ir 
noras priklausyti kaip tik paskatin
tų žmones jungtis į tokią organizaci
ją j ų pačių labui. 

Aš nesakau, kad informacijos 
negali gauti užsiregistravę leidiniai, 
užsienio žiniasklaida ar panašiai, 
informacija ir bendravimas gali 
plaukti įvairiausiais kanalais ir iš to 
proceso, pavyzdžiui, neturėtų būti 
nušalinti ir konsulatai. Atvirkščiai, 
jie tu r i daug aktyviau dirbti su už
sienyje gyvenančiais lietuviais visais 
aspektais, tiesiog vykdydami valsty
bės siekį ir užtikrinti tų žmonių pi
lietines teises, kad neprarastų ryšių 
su Lietuva. Aš esu įsitikinusi, kad 
reikia dirbti tik su organizacijomis. 

— I r k i e k J u m s y r a ž inoma, 
ta o r g a n i z a c i j a t u r ė t ų b ū t i PLB? 

— Aš manau, kad taip. Man kol 
kas nėra žinomos kitos organizaci
jos, kurios galėtų atlikti šią funkciją. 
Žinoma, galima bandyti ieškoti ryšių 
kiekvienoje šalyje, jeigu ten yra 
susikūrusios organizacijos, bet dir
bant skėtiniu principu, informacijos 
gavimo i r suderinimo prasme, vis 
tiek turėtų būti bendras vardiklis 
tokioje šalyje ir turėtų būti atrastas 
bendras veikimo sutarimas. Negali 
būti užsienyje, kaip Lietuvoje penki 
lietuviai, ir šešiolika organizacijų — 
taip neturėtų būti, nes, paprasčiau
siai, siekiant spręsti užsienyje gyve
nančių lietuvių klausimus dėl švieti
mo i r dėl kitų dalykų, t ikrai neįma
noma bendrauti su atskirais žmonė
mis, ar daugybe grupelių ir paten
kinti visų interesus ir poreikius. 

— Nesen i a i v ienoje apval io jo 
stalo d iskus i jo je b u v o i ške l t a s 
k l a u s i m a s , k o k s b u s l i e t u v i s 
21-ame amžiu je . K a i p J ū s api
b ū d i n t u m ė t e t ą l i e tuvį? 

— Matote, mes abu dalyvavome 
toje diskusijoje ir ten buvo daug kal
bėta apie tai, kad tas lietuvis toks, 
koks dabar yra lietuvis, ta Lietuva, 
kokia ji dabar yra, tai tik šimto metų 
senumo samprata, o per visą mūsų 
istoriją tas lietuvis buvo toks ir ki
toks, Lietuva buvo tokia ir kitokia. 
Sutiksite, mąstymas, net jeigu ir tei
singas, gali susilpninti žmonių įsi
tikinimą ir tikėjimą tiek Lietuva, 
tiek savo lietuviška prigimtimi ir 
vertybių visa sistema, nes žmogaus 
gyvenimas retai tesiekia daugiau nei 
šimtą metų ir mūsų karta, ir tėvų 
karta žino tą sampratą, kokią padik
tavo gyvoji šių dienų istorija. Tai yra 
supratimas, ką tie žmonės kūrė, tie, 

kurie lageriuose kentėjo, tie žmonės, 
kurie žuvo miške ir tie žmonės, kurie 
vieną ir antrą kartą atkovojo neprik
lausomybę. Jie taip supranta Lietu
vą, j ie taip supranta save kaip lietu
vį, kalbantį lietuviškai, mylintį sa
vąjį kraštą, bandantį padėti savo 
kraš tui išlaikyti tą kultūrą, tą tradi
ciją, net jeigu jie ir toli nuo savo 
krašto. Tad aš dabar nežinau, kokią 
būtų galima sampratą įvesti. Ten 
dar buvo kalbėta, kad mes tautines 
mažumas per daug toli atskirtas lai
kome, bet aš galvoju, tai vėlgi kaž
koks tai kėslas į tų žmonių siekį 
išlaikyti savo lenkišką, rusišką ar 
žydišką identitetą. Kodėl mes turime 
daryti juos lietuviais? Jų gimtoji val
stybė stengiasi turbūt padėti, kaip ir 
mes, užsienyje gyvenantiems savo 
tautiečiams išlaikyti jų tautinį iden
titetą ir mes tikrai neturime rengti 
kažkokių programų su kėslu juos pa
daryti lietuviais. Aš kaip tik tokių 
dalykų nesuprantu, o mūsų tauta 
per paskutinį šimtą metų kažkaip 
išsigrynino toje savo sampratoje, 
tame savo siekyje išlaikyti savąją 
tautą, išlaikyti savąją kalbą ir iš
laikyti, kiek įmanoma ilgiau, šiame 
audringame pasaulyje, savo tautinę 
valstybę Lietuvą. 

— K u r i a n t naująją bendrav i 
m o koncepc i ją su užsienyje gy
v e n a n č i a i s l ie tuvia is , k a s šian
d i e n ą y r a sva rb i au , puose lė t i j u 
t a r p e l i e t u v y b ė s i š l a ikymą a r 
r e n g t i p r o g r a m a s , k a d j i e grei
č i a u g r į ž t u n a m o ? 

— Aš manau, kad abu dalykai 
yra svarbūs ir neišskirčiau, kuris 
svarbesnis. Norėčiau, kad lietuvių 
būtų daug, kurie laiko save lietu
viais, tęsia atsivežtas tradicijas, kal
bą, nesvarbu, kur jie begyventų. Ta
čiau, jeigu mes prisipažįstam, prisi-
imam siekį sau išlaikyti stiprią tau
tinę lietuvišką valstybę, tai šiai vals
tybei gyvybiškai reikalingi lietuviai 
piliečiai, gyvenantys šioje geografi
nėje žemėje. Sakyčiau, kad gyveni
mas susiklosto visaip — buvo karai, 
buvo visokios kitokios nelaimės iš
blaškę mūsų šeimas, išblaškę viską, 
bet aš ne iš vieno užsienyje gyvenan
čio lietuvio, ypatingai vyresnio am
žiaus, esu girdėjusi — mes auginti 
Lietuvai. Mes auginti Lietuvai! Tie 
žodžiai man pasako viską, kad jie 
savo širdies kertelėje žinojo, kas jie 
yra, nors labai labai graudu, kai tik 
saujelė pelenų grįžta, bet grįžta į jų 
numylėtą Lietuvą. Ypatingai svarbu 
rasti būdus, kad užsienyje gyvenan
tis l ietuvis, rastų kelią į tėvynę 
anksčiau, o ne vėliau, nes aš netikiu, 
kad bet kurioje pasaulio šalyje lietu
viui turėtų būti geriau negu Lietu
voje. Užtai mes turime padaryti vis
ką, kad visų mūsų jėgų, mūsų proto, 
mūsų valios ir politinių pastangų 
dėka, Lietuva būtų pats nuostabiau
sias, pa ts palankiausias kraštas , 
kad nereiktų mums spręsti klausi
mo, ku r lietuviui geriau. Jam turėtų 
būti geriausia čia, o jeigu jis važiuo
tų kažkur, tai tik dėl įdomumo, dėl 
akiračio praplėtimo, dėl nuotykių, ir 
vėl sugrįžtų namo. 

— Ačiū už poka lb į . 
Kalbėjosi L e o n a s N a r b u t i s 

ĮVAIRUS 
* Muzikantas Steponas Sadauskas, grojan
tis akordeonu, saksofonu, smuiku bei dai
nuojantis ir galintis nuotaikingai pravesti 
įvairias šventes, siūlo savo paslaugas. Tel. 
708-499-60? 2. 

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

http://www.daina-
http://va.org
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, , SUGRĮŽUSI DAILĖ » 

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje Kaune sukaupta per 
3,000 lietuvių išeivių kūrinių. Mu
ziejus jau yra surengęs ne vieną išei
vijos dailininkų darbų parodą. 2006 
metų pabaigoje, lapkričio 30 d., M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus filiale, 
Kauno paveikslų galerijoje iK. Done
laičio g. 16) buvo atidaryta lietuvių 
išeivių kūrybos paroda „Nuo Europos 
iki Australijos", kuri veiks iki kovo 30 
d. Ekspozicijoje — per 70 tapybos, 
grafikos, skulptūros, tekstilės, kera
mikos, vitražo darbų, pradedant šeš
tuoju dešimtmečiu, baigiant mūsų 
dienomis. Šiai parodai išleistas- gra
žus, albumo dydžio katalogas, kurį 
noriu pristatyti mūsų skaitytojui. 

Katalogo „ Sugrįžusi dailė" viršelis. 
Katalogas prasideda grerai ži

nomos čikagiečiams poetės Julijos 
Svabaitės-Gylienės eilėraščio „Aną 
liepos sekmadieni" ištrauka : 

Išbėgau, palikusi 
tėvą, 
motiną 
brolį, 
seserį... 

Baimė — mano motina, 
sesuo, 
bičiulė,— 

Traukė mane 
už rankų 
vedė p baisią nežinią, 
į šaltį 

Eilės labai simboliškos ir, mano 
manymu, labai tinkančios šiam kata
logui. Užėjus negandai, lietuviai bėgo 
į nežinią, galvodami, kad greit sugrįš. 
Deja, grįžo po daugybės metų. Grįžo 
ne tik žmonės, visą savo gyvenimą 
kūrę Lietuvai, grįžo dailininkų dar
bai. 

„Išeivijos dailininkų parodos, 
ypač apžvalginės, stipria srove įsiliejo 
į mūsų dailės tėkmę. Muziejų fonduo
se sukauptos didžiulės išeivijos dailės 
kūrinių kolekcijos... Svariausi meno 
kūriniai, nesvarbu, kur jie sukurti, 
gali ir turi tapti nuolatine tautos dva
sine savastimi", — rašo Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
direktorius Osvaldas Daugelis lei
dinio Įvade. 

Knygos sudarytoja V Mažrimienė 
skyriuje „Pasauliui apie Lietuvą" 
trumpai apžvelgia pokario metų kar
tos menininkų kūrybą, pateikia duo
menų apie jų veiklą gyvenant užsie
niuose, apžvelgia ruoštas parodas, su
pažindina su Freiburg dailės ir ama
tų mokykla bei kitose Vokietijos vie
tose buvusiomis dailės studijomis. 

Nemažai vietos skiriama Čikagos 
Čiurlionio galerijai, kurios surinkta 
didelė emigravusių dailininkų kolek
cija (arti 400 darbų) 2002 metų išva
karėse pasiekė Lietuvą. 

Katalogo skaitytojai supažindi
nami ir su M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje esančiomis žinomų išeivijos 
dailininkų kolekcijomis. 

„Idėja parengti pasaulio lietuvių 
dailei skirtą leidinį gimė kartu su pir
mosiomis išeivių dailės parodomis. 
Metams bėgant, gilėjo ryšiai, turtėjo 
muziejiniai rinkiniai. Nacionaliniame 
M. K Čiurlionio dailės muziejuje esan
čią kolekciją šiandien galime grupuoti 
regionais, pažymėti iškiliausius jubi
liejus, atverti vartus naujiems var
dams. 2006-2010 m. žiūrovus pakvies 
ekspozicijos: 'Išeivių kūrybos meri
dianai: nuo Europos ligi Australijos', 
'Nuo tradicijos iki avangardo', 'Lie
tuviai Čikagos dailės institute' ir kt.", 
— rašo V Mažrimienė skyriuje ,,Apie 
leidinio struktūrą ir tikslus". 

Knygoje įdėtos dailininkų darbų, 
eksponuojamų parodoje, spalvotos 
reprodukcijos. Jos patalpintos 3 sky
riuose: „Grafika", „Tapyba", „Skulp
tūra, taikomoji dailė". 

••>&• 
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Povilas Puzinas (1907-1967) Bakūžė, 1958. Čikagos Čiurlionio galerijos dovana. 

Kitame skyriuje alfabeto tvarka 
skaitytojas ras menininkų biografi
jas, nurodant literatūros šaltinius, iš 
kur jos buvo paimtos. Ga;1a, kad įdė
tos ne visų dailininkų nuotraukos. 

Dar vienas skyrius — „Svar
biausi leidiniai apie išeivijos dailę". 
Skyriuje pateiktas ne tik stambesnių 
kūrinių apie lietuvius menininkus są
rašas, bet ir buvusių išeivijoje parodų 
katalogai. Tik gaila, kad literatūros 
sąrašas baigiasi 1995 metais. Atrodo, 
kad po to nebebuvo ruošiamos paro
dos, nebuvo išleista katalogų ar kitų 
leidinių. Parodų buvo tikrai nemažai, 
o ir katalogų išleista. 

Paulius Augius-Augustinavičius (1909-
1960) Ganykloje, 1948. Čikagos Čiur
lionio galerijos dovana. 

Paskutiniame skyriuje — Čika
gos Čiurlionio galerijos dovanotų Lie
tuvai kūrinių sąrašas bei papildomi 
kūriniai, kuriuos Lietuvai asmeniškai 
dovanojo išeivijos dailininkai. 

Leidinio sudarytoja ir straipsnių 
autorė menotyrininkė Vida Mažri
mienė knygos pradžioje dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie šios knygos 
išleidimo: mecenatei Magdalenai Bi
rutei Stankūnienei ir daugeliui kitų, 
padėjusių autorei — Algimantui Ke-
ziui, Vandai Aleknienei, Stasei Kele-
čienei, Marijai Remienei, Danutei 
Bindokienei, Julijai Svabaitei-Gy-
lienei, Ingridai Korsakaitei, Stasei Jo
mantienei, Danguolei Jurgutis ir gau
siam dailės muziejaus bendradarbių 
kolektyvui. 

Sis leidinys ne tik gražiai išleis
tas, jis tur i istorinę vertę. Manau, kad 
daugelis, besidominčių menu ne kar
tą jį vartys, norėdami susipažinti su 
mūsų tautos dvasia, kurios nesunai
kino nei užjūrio vėjai, nei atstumai 
nuo tėvynės. Ta dvasia buvo puoselė
jama, ugdoma, saugoma, o atgavus 
nepriklausomybę ji darbais sugrįžo 
namo. 

Katalogą išleido Nacionalinis M. 
K Čiurlionio dailės muziejus, spaus
dino „Spaudos prakt ika" Kaune, 
2006 metais. 

Laima Apanavič ienė 

Lietuvių fondo „Dovana nariams / / 

Dažniausiai Lietuvių fondo va
dovybė prieš Kalėdas savo nariams 
išsiuntinėdavo ateinančių metų ka
lendorius. Tačiau 2006-ųjų pabaigo
je nariai susilaukė kiek vertingesnės 

dovanos — LF stipendininkų: Gab
rieliaus Aleknos, Vakarės Petroliū-
naitės ir Evelinos Puzaitės kūry
binės kompaktinės plokštelės. Ant 
plokštelės viršelio matome visų trijų 

Evelina Pužaitė 
Gabr iel i u s Ale kn a 
Vakarė Fetroliūnaitė 

DOVANA NARIAMS 
Lietuvių fondo nariai dovanų gavo šią kompaktinę plokštelę. 

atlikėjų nuotraukas, pavardes ir už
rašą „Dovana nariams". 

Antroje įdėklo pusėje — trumpos 
atlikėjų biografijos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Iš jų sužinojau apie bu
vusių LF stipendininkų išsilavinimą 
bei jų pasiekimus. 

Stipriausiai iš to trejetuko yra 
užsirekomendavęs pianistas Gabrie
lius Alekna — keturiolikos konkursų 
laureatas. Gimęs Lietuvoje, jis muzi
kos mokslus tęsė garsiojoje Julliard 
mokykloje New York, kurioje įgijo 
bakalauro, magistro ir daktaro laips
nius. 

Gana plati yra ir Evelinos Pu
zaitės kūrybinė biografija. Fortepi
jono studijas pradėjo taip pat gimti
nėje, Lietuvoje. Yra studijavusi Lon-
don, tapusi daugelio tarptautinių 
konkursų laureate įvairiose šalyse. 

Vakarė Petroliūnaitė yra jau
niausia iš trijų. Ji vokaliste. Augo 
Lemont apylinkėje, baigė Maironio 
lituanistinę mokyklą, dainavo Lie
tuvių operos chore. Dabar siekia ba
kalauro laipsnio Pnnceton, New Jer-

sey, ir planuoja tęsti vokalinės mu
zikos studijas. 

Beje, kompakt inės plokštelės 
įrašas padary tas koncerto, kurį su
rengė Lietuvių fondas 2006 m. lap
kričio 4 d., metu. 

Kar tu su kompaktine plokštele 
atėjo ir šventinis pasveikinimas, pa
sirašytas LF tarybos pirmininko Vy
tauto Kamanto ir LF valdybos pir
mininkės Sigitos Balzekienės. Jame 
rašoma: „Įrašas parodo Jūsų dosnu
mo svarbą, prisidėdami prie ne tik 
šių jaunų žmonių pasisekimų, bet ir 
prie 1,000 mokslo stipendijų bei ne
suskaičiuojamų įvairių organizacijų, 
asmenų, per daugelį metų gavusių 
Lietuvių fondo paramą". 

2007—šiais Lietuvių fondas švęs 
savo 45-metį . Tie, kurie nespėjo į jį 
įstoti, š iemet yra gera proga tai 
padaryti! Lietuvių fondo adresas: 
14911 127 St., Lemont, IL 60439, tel. 
630-757-1616. 

• 
* 

Edvardas Šulaitis 
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AtA 
GRAŽINAI MIKĖNIENEI 

VARNAITIENEI-LAPATINSKAITEI 
mirus, jos vyrą BRONIŲ MIKĖNĄ,, jos sūnų POVILĄ ir 
dukrą DANĄ su šeimomis, brolį VYTAUTĄ LAPATINS-
KĄ, jo dukrą DALĘ su sūnum LUKU, visus gimines, 
draugus ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučia: 

Laimutė ir Algimantas Antanėliai 
Eugenija ir Vytautas Bandžiuliai 

Juozas Ignaitis 
Julius Jakutis 

Leonas ir Ann Marie Juraičiai 
Petras Kaušas 

Gediminas Kazėnas 
Regina ir Kazys Kreivėnai 
Regina ir Bronius Latožai 

Valė ir Julius Levanai 
Jane ir Aleksas Mikaliūnai 

Irena ir Teodoras Mitkai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Stefanija ir Vladas Vasikauskai 

r Žymiam Amerikos lietuvių visuomenės veikėjui — gar
siam filantropui, Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugi
jos (ALVUD) steigėjui ir ilgamečiui jos pirmininkui, lab
daros ir paramos Lietuvos mokslo bei švietimo įstaigoms 
iniciatoriui ir organizatoriui, Ordino „Už nuopelnus Lie
tuvai" Komandoro kryžiaus kavalieriui bei nenuilstan
čiam sveiko gyvenimo būdo propaguotojui 

AtA 
DR. JONUI ADOMAVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius, drau
gus bei visus jį pažinojusius. 

Arvydas Daunoravičius 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

AtA 
ANATOLIJUI MILŪNUI 

mirus, netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame mielą 
DANUTĘ MILŪNIENĘ, jų vaikus VYTENĮ, RIMĄ ir jų 
šeimas bei kitus artimuosius. Liūdime kartu. 

Buvę Hanau lietuvių gimnazijos klasės draugai: 
kun. Vytautas Memenąs 

seselė Paulė (Zita Savickaitė) 
Ona Baužienė 

Stasė ir Algis Damijonaičiai 
Rimas Dirvonis 

Leonas Kalvaitis 
Aldona Kaminskienė 

Nijolė Kaveckienė 
Janina Mikutaitienė 

Marija Remienė 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
fc ALL SUBURBS 

AtA 
MARYTĖ RUZGIENĖ 

Mirė 2007 m. sausio 4 d., sulaukusi 76 metų amžiaus. Gimė Gary, 
IN. Ilgą laiką išgyvenusi savo gimtajame mieste, 1996 m. persikėlė į 
Lemont, IL, kur aktyviai įsijungė į lietuvišką veiklą. 

Nuliūdę liko: vyras Vladas Ruzgą; sūnus dr. Edvardas Ruzgą su 
žmona Dalia, anūkai Ričardas, Antanas, Diana ir Edukas; dukra Rita 
Riškienė su vyru Jurgiu, anūka i Just inas , Paulius ir Antanas; dukra dr. 
Linda Burbienė su vyru Ričardu. 

Velionė buvo ilgametė Šv. Kazimiero parapijos veikėja. 
A.a. Marytė bus pašarvota sekmadienį, sausio 7 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 

vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 8 d. 9:30 vai. r. Petkus Lemont 
laidojimo namuose, iš ku r velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Marytė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome visus aukoti Pasaulio Lietuvių centro fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdusi še ima 

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

Veikliam visuomenininkui, ilgamečiui Amerikos Lie
tuvių respublikonų lygos pirmininkui 

AtA . 
ANATOLIJUI MILUNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo mylimai žmonai 
DANAI, sūnui VYTENIUI, žmonai KRISTINAI ir 
anūkei VIKTORIJAI, sūnui RIMUI, žmonai NINAI, 
anūkei DEANNAI ir anūkui ANTHONY, visiems gimi
nėms bei artimiesiems. Su jais kar tu skaudžiai liūdime. 

Amerikos Lietuvių respublikonų 
lygos valdyba ir nariai 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

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 PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
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 

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

• Sausio 7 d., sekmadieni, 12 vai . 
po šv. Mišių PLC didžiojoje salėje 
(14911 127th Street, Lemont) įvyks 
labdaringas Lietuvos šlagerių kara
lienės titulą pelniusios dainininkės 
Vitalijos Katunskytės koncertas. 
Koncerto pelną garsioji dainininkė 
skirs Pasaulio lietuvių centrui pa
remti. 

• P L B Lemont o apylinkės valdy
ba sausio 14 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. kviečia -į susitikimą su 
Jungtinės Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV LB Seimo nariu prof. Ro
mu Kašubą. Susitikimas vyks PLC 
didžiojoje salėje. 

• S a u s i o 12 d., penktadienį , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636) vyks anksti iškeliavu
sio Amžinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko fotografijų 
parodos „Ilga kelionė į laisvę", skir
tos Sausio 13-ai paminėti, atidary
mas. Atidaryme dalyvaus J. Kazlaus
ko našlė Dalia Kazlauskienė. Bus 
rodomas dokumentinis filmas apie J. 
Kazlauską. 

• Sausio 13-osios — Lie tuvos 
laisvės aukų atminimą ir pagerbimą 
2007 m. sausio 14 d., sekmadienį Jau
nimo' centre rengia ALTo Čikagos 
skyrius. 10:30 vai. r. šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir Aukų atminimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečiame daly
vauti! 

• S a u s i o 21 d., sekmadieni, J a u 
nimo centro didžiojoje salėje 2 vai. 

p.p. kompozitorius ir dainininkas 
Algirdas Motuzą pristatys naują pro
gramą „Aš su tavim, daina". Malo
niai kviečiame atvykti į koncertą. Po 
koncerto — vaišės kavinėje. Bus ma
šinų apsauga. Rengia Jaunimo cent
ras. 

• P o e t o Be rna rdo Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
2007 m. vasario 4 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Rengia „Margutis II". 

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

• P a g r i n d i n ė Vasario 16-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
rengiama ALTo Čikagos skyriaus, 
vyks 2007 m. vasario 11d., sekmadie
nį. Mišios 10:30 vai. r. Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šventi
nio minėjimo programa 1 vai. p.p. 
Maria High School. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

Gabriel Misevic, M.D, iš Kankakee, IL, atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi ir sveikiname su Naujais metais. 

Daina Variakojis, M.D., Chicago, EL, atnaujino „Draugo" prenu
meratą ir atsiuntė papildomą 80 dol. auką. Džiaugiamės, kad „Draugas" 
ir toliau ją galės lankyti, tariame ačiū už dosnią auką. 

Saulius Šimoliūnas, Detroi t , MI, parėmė „Draugą" 100 dol. auka. 
Esame sužavėti šio savo skaitytojo dosnumu ir dėkojame už paramą 
„Draugui". 

| Cicero š v . Antano parap i jos „ K a v i n e k l u b a i jau ne kar t , pa-
sirūpino atsiųsti „Draugui" dosnią auką. Švenčių proga šie geraširdžiai 
mūsų tautiečiai Cicero, IL, vėl parėmė „Draugą" 100 dol. auka. Svei
kiname juos visus su Naujaisiais metais ir linkime daug daug gražių sek
madieninių pabendravimų, visiems sveikatos ir sėkmės. Ačiū už dos
numą! 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Te l . 773-582-4500 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 
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įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federai Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 83 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, lemont, n . 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

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

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Ete Petras-Vytenis i r Daiva Kisieliai, Draugo fondo garbes nariai, iš 
Bowners Grove, IL, Kalėdiniam krepšelkti atsiuntė 300 dojUDraugo fondui 
Jie jau paaukojo 1,250 dol Nuoširdžiai dėkojame už dosnią suką ir linkime 
gražiu; ir prasmingų metu. 

SKELBIMAS 

* „Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas" 2006 m. gruodžio mėn. 
yra gavęs šias aukas paremti naš
laičius: $1,000: The Oak Tree Phi-
lanthropic Foundation Chula Vista, 
C A. $900: Lola Januskis, S. Pasa-
dena, FL. $900: Lithuanian Tauras 
club, Scranton, PA. $730: Maksimi-
nas Karaška, Fredericksburg, VA. 
$500: Peter A. Woog ir Helene S. 
Woog, Scottsdale, AZ. $300: Augius 
šeima, Darien, IL; Marie D. O'Neill, 
Philadelphia, PA; Kachinski šeima, 
Peabody, MA; Edward D. Žemaitis, 
Woodhaven, NY. $150: \ngela J. Le-
cinskas, Chicago, IL; Cheryl L. Bu-
gy, Dowagiac, MJ; Vincas Skladaitis, 
Waterbury, CT; Irena Kerelis, Palos 
Park, IL; Patricia Markwith, Bed-
ford, NH; Monica Dailey, Alexan-
dria, VA; Forked River Rotary 
Foundation, Forked River, NJ; Ka
vutės klubas c/o D. L. Grajauskas, 
Glastonbury, CT; Dalia R. Jakas, 
Blue Bell, PA; Anelle Peckaitis, 
Sunny Hills, FL; Thomas D. Liut
kus, N. Royalton, OH; Kathleen D. 
Danielės, Drexel Hill, PA; Michael J. 
Paradie, Hollis, NH; Catherine Cier-
pial, Linden, NJ; Aldona Backaitis, 
Great Falls, VA; Rimas J. Lukas ir 
šeima, Interlaken, NJ; Linas Stonys, 
Troy, MI. $100: Rita J. Pugliese, 
Medford, NJ. $75: Josephine Žeb
rauskienė, Newport, NC; Mamertas 
Erčius šeima, Little Neck, NY. $50: 
Jeanne Dorr, Riverton, NJ; Regina 
Suhr, Palatine, Ą; Vaida T. Tri
makas, Westlake, OH; Victoria Au
gustine, Worcester, MA; Helena 
Vredenburg, Fort Cillins, CO; Orlan-
do Negron, Manalapan, NJ; $30: 
Mikėnienė Onutė. 

A. a. Elizabeth Slivinskas at
minimui $200 paaukojo dukra Lai
ma Schonbeek su šeima, Sterling, MA; 

A.a. Reginos Viliamas-Vil-
kutait is atminimui $95 paaukojo 
Marytė Viliamas, Springfield, PA; 
Kęstutis ir Ingrida Civinskas pa
aukojo $100, Brecksville, OH; Salo
mėja Idzelis paaukojc $100. Rich 
mona Hts., OH; Birutė Gedvilas pa 

aukojo $100, Willoughby, OH; Jad
vyga KHorys paaukojo $40, Cleve-
land, OH; Ramunė Rimas paaukojo 
$100, Jamaica Plain, MA; Aldona ir 
Arnie Weis paaukojo $40, Wickliffe, 
OH; Regina ir Augis Šilgalis paauko
jo $25, Willoughby, OH. 

A.a. Joseph J . Chapulis bei 
a.a. Anne M. Chapulis atminimui 
$25 auką atsiuntė dukra Gaydra A. 
Chapulis, Princeton, NJ. 

Almos fondui aukojo: $250: Či
kagos Lietuvių moterų vardu — Bi
rutė Zalatorienė, Palos Hills, IL. 
$100: Halina Bagdonas, Oak Lawn, 
IL. $50: Helen ir Norbert Marcin
kus. 

Albert P. Mikutis, Philadelphia, 
PA paaukojo $75 — sesei Danutei Sa-
boniūtei, Alytaus raj., Lietuva; taip 
pat $75 paaukojo — St. Clare, Ute
na, Lietuva. 

Geoff Park, Richard Mulhern ir 
Arthur Stengei, Delray Beach, FL 
paaukojo $500 ponios ir pono Gruss, 
New York, NY, vardu. 

Sveikiname visus su naujaisiais 
2007-aisiais metais! Jūsų nuošir
džios aukos yra labai vertinamos! 
Lietuvos Našlaičių globos ko
mitetas (Lithuanian Orphan Ca
re , Inc.), 2711 West 71st St., Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-476-2655. 
Fed. Tax ID #36-4124191. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Lydia Liepinaitienė $50 a. a. 
Aniceto Griniaus atm., Dainius Žu
kauskas $57, Irena Jankauskienė $50, 
Aleksas Liutkus $50, Mary Kriau
čiūnas $1,000, Rasa Venckauskaitė 
$250, Eglė Paulikienė $240 tęsiant 
berniuko paramą, Nijolė Gierštikie-
nė $240 tęsiant berniuko paramą, 
dr. Austė Vygantienė $360 mergai
tės metinei paramai. Labai ačiū. 
„Saulutė", (Sunlight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, TAX ID # 36-3003339. 

Kasmetinėje Kalėdų eglučių šventėje, kurio rengi* Cook Counry iždininkė 
Maria Papas, šiemet dalyvavusios (B kaires) lemont© Maironio mokyklos 
direktorė Audronė Elvlkienė, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Irena 
Vilimienė Ir Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Doviilenė nusifo-
tografavo prie lletuvftkos eglutės. 
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