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Seimas nesvarstys rezoliucijos dėl sausio 13-osios 

Lemtingąją sausio 13-ąją: prie? tanką — su trispalve Romo Jurgaičio .̂LTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 12 d. (Alfa.lt) — 
Parlamentarai penktadienį atsisakė 
Sausio 13-osios išvakarėse kalbėti 
apie kompensacijas nuo sovietų agre
sijos nukentėjusiems asmenims ir žu

vusiųjų šeimoms. 
Konservatorius Audronius Ažu

balis yra parengęs Seimo rezoliucijos 
projektą, kuriuo siūloma Lietuvos 
Vyriausybei kreiptis į Rusijos Vyriau

sybę dėl kompensacijos 1991 m. sau
sio 13-ąją žuvusiųjų šeimoms ir 
sužeistiesiems. Siūloma šiuo klausi
mu pradėti oficialias derybas. Tačiau 
Seimo dauguma atsisakė šį klausimą 
į t raukti į plenarinio posėdžio darbot
varkę. Oponentai tvirtino, kad ne
reikia tokiais dalykais spekuliuoti 
Sausio 13-osios išvakarėse. 

„Norėtųsi nors kartą Sausio 13-
ąją paminėti ramiai, nesvarstant iš
vakarėse jokių kvailų politinių inicia
tyvų, kurios yra tiesiog pigus, ciniš
kas politinis spekuliavimas prieš rin
kimus. Norėtųsi minėjimo dieną atei
t i susikaupus ir nesibarus. Kiek
vienos tokios proginės meilės tėvynei 
yra tik politinis cinizmas", - savo po
žiūrį dėstė Seimo vicepirmininkas li-
beralcentristas Algis Čaplikas. 

Anot jo, tai rimtas užsienio poli
tikos klausimas, todėl jo esą negali
m a svarstyti nepasirengus. „Reikėtų 
kviestis užsienio reikalų ministrą. 
Tai gali nulemti mūsų santykius su 
Rusija. Todėl reikia įvertinti galimus 

Įpusėjo Europos 
Parlamento 

kadencija 
Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) — 

Europos Parlamento (EP) šeštoji 
(2004-2009 m.) kadencija, kurioje 
Lietuvai pirmąkart atstovauja 13 EP 
narių, įpusėjo. Iš viso 2004 m. birželį 
išrinktą EP sudaro 732 nariai iš 25 
Europos Sąjungos (ES) šalių. 

EP deputatai atstovauja daugiau 
nei 455 mln. ES piliečių (iki Rumu
nijos ir Bulgarijos į ES įstojimo šių 
metų sausio 1 d.). Kiekvienos šalies 
atstovų skaičių lemia ES narės gy
ventojų skaičius — gausiausiai atsto
vaujama Vokietija, Prancūzija, Italija 
ir Jungtinė Karalystė. 

2007 m. sausis — šeštosios ka
dencijos EP darbo pusiaukelė. Ne
trukus įvyksiančioje EP plenarinėje 
sesijoje, kurios paprastai Prancūzijos 
mieste Strasbūre vyksta vieną darbo 
savaitę per mėnesį, deputatai išrinks 
naująjį EP pirmininką ir jo pavaduo
tojus likusiam 2.5 metų laikotarpiui. 

2004 metais EP kuris įprastomis 
dienomis dirba Briuselyje, iš esmės 
pasikeitė. 2004 m. gegužės 1 d. įvyko 
istorinė ES plėtra — nuo 15 šalių ji 
išsiplėtė iki 25, o birželį visose ES na
rėse buvo surengti rinkimai į EP Po 
šių rinkimų europarlamentarų skai
čius padidėjo nuo 626 iki 732, o ofi
cialių darbo kalbų skaičius išaugo 
nuo 11 iki 20. 

2007 m. į ES įstojus Bulgarijai ir 
Rumunijai europarlamentarų skai
čius dar labiau išaugo — iki 785. Nuo 
šių metų oficialių ES kalbų skaičius 
padidėjo iki 23, įskaitant rumunų, 
bulgarų ir airių kalbas. 

Airiai jūroje išgelbėjo du lietuvius 
Dublinas, sausio 12 d. (BNS) — 

Airijos jūroje nuskendus dviem žvejy
bos laivams. Airijos gelbėtojų sraig-
tasp&Tn^il gelbėjimosi plausto iškėlė 

j du Lietuvos piliečius. 
Kaip pranešė Airijos transliuoto-

| jo „RTE news" tinklalapis, iš Water-
i ford miestelio pakilęs Airijos pa

krančių apsaugos gelbėtojų sraigtas
parnis jūroje netoli penktadienio 
naktį išgelbėjo Lietuvos piliečius 46-
erių Viktorą Losevą ir 47-erių Vladi
mirą Kostiorą. 

Pranešama, kad žvejai an t plaus
to šėlstančioje jūroje praleido kelias 
valandas. 

padarinius", - aiškino Ą. Čaplikas. 
Rezoliucijos projektui neprita

rusi socialliberale Nijolė Steiblienė 
įsitikinusi, kad toks dokumentas ne
reikalingas. „Tai amoralu. Tie žmo
nės, kurie žuvo ir buvo sužeisti, ko
vojo už valstybę, už savo ir valstybės 
laisvę. Todėl tos valstybės reikalas 
įvertinti jų žygdarbį, - sakė parla
mentarė. - Taigi, kad žmogžudžio 
prašome atlyginti padarytą nusikal
timą. Žudikas turi būti nubaustas." 

Kaip penktadienį informavo Lie
tuvos URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių' departamento patarėja Daiva 
Rimašauskaitė* Lietuvos ambasada 
susisiekė su ligonine, kurioje gydomi 
išgelbėtieji žvejai. 

Lietuvos ambasadorė Airijoje 
Izolda BričkoTskienė patvirtino, kad 
išgelbėtieji V Losevas ir V Kostioras 
yra Lietuvos piliečiai iš Klaipėdos. 

Ambasadorės duomenimis, žvejai 
nepatyrė sunkių sužalojimų, jie gydo
mi nuo patirto šoko. 

Tebeieškoma kitų dviejų žvejų — 
airio ir lenko, dirbusių nuskendusia-
me laive „Honeydew Two". 

Savanorių ma iš tas galė jo bū t i 
o r g a n i z u o t a s iš šalies 

mo departamento (VSD) ir krašto 
apsaugos savanoris Juras Abroma
vičius, galėjo būti suorganizuotas iš 
šalies, aiškina buvusi savanorė Leo
narda Kuodienė. 

Tai buvusi savanorė, šiuo metu 
Seimo kanceliarijoje dirbanti Leo
narda Kuodienė penktadienį aiškino 
J. Abromavičiaus žūties 1997 metais 
aplinkybes tiriančiai Seimo laikina
jai komisijai. 

Pasak L. Kuodienės, savanorių 
maištas buvo netikėtas jų pačių kole
goms dėl to, kad SKAT buvo statuti
nė organizacija, kurioje vyravo griež
ta hierarchija. 

„Savavališkų dalykų nelabai bu
vo toleruojama. Išėjimas buvo labai 
netikėtas. Labai abejoju, ar eilinis 
savanoris, kuopos vadas iŠ Kėdainių, 
žinojo, Nukelta į 6 psl. 

Leonarda Kuodienė 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) — 
Savanoriškosios krašto apsaugos tar
nybos (SKAT) karių maiš tas 1993-
aisiais Pakaunėje, kurį vėliau tyrė 
1997-aisiais žuvęs Valstybės saugu-

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWWDRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininkų veiklos. 
•Kad laiko slinktis iš 
atminties neištrintų. 
•Kulminacinė diena, 
pažymėta skausmu ir 
pergale. 
•Menas, literatūra, 
mokslas. 
•Apie „Sočiai Security". 
• Saulės sistema. 
• „Dainava" kviečia į 
būsimą koncertą. 
•ALVUDas persitvarkė 
naujai veiklai. 
•IV Biblijinę stovykla. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.66 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 

Vadovų seminaras Laura Karvelytė 

Lapkričio mėnesio pa
baigoje, per Padėkos 
Dienos savaitgalį, vyko 

Vadovų seminaras Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Sis 
seminaras buvo skiriamas 
tiems studentams, kurie no
rėtų vadovauti moksleiviams 
per Žiemos kursus a r per 
vasaros stovyklas. Į seminarą 
susirinko per 20 studentų, 
kur ie atidžiai klausė pas
kaitų ir rimtai stengėsi savo 
kūrybingomis idėjomis pra
tur t in t i ateinančių stovyklų 
programas. 

Sis naudingas ir Įdomus 
seminaras buvo koordinuotas 
Viktutės Sušinskai tės . Ji 
smagiai, protingai ir kūry
bingai pristatė paskaitas ir 
pravedė prat imus. Kiekvie
nas dalyvis energingai prisi
dėjo prie pratimų ir galėjo 
savęs paklausti - „kokios es
minės vertybės yra man svar
biausios?" Nors buvo sunku 
išrinkti blogiausią elgesį iš 
grupės pavyzdžių, visi stu
dentai bendrai sutiko, kokios 
vertybės jiems yra svarbiausios 
artimiausios prie širdies. Šie pana
šumai dalyvių galvosenose labai 

Vadovu seminare, lapkričio 24-25 d Ateitininku namuose, Lemonte, dalyvavo šie studentai - pirmoje eilėje: Saulė Sidrytė, Svaja 
Mikulionytė, Vaiva Laniauskaitė, Vija Underytė, Laura Karvelytė. Antroje eilėje: Vija Sidrytė, Gaja Sidrytė, Regina Čyvaitė, Kristina 
Quinn, Lina Poskočimaite, Vita Reivydaite, Viktutė Sušinskaitė. Trečioje eilėje: Aras Narutis, Matas Čyvas, Andrius Giedraitis, To
mas Quinn, Julius Kasniūnas, Gytis Mikulionis, Lukas Laniauskas. Nuotrauka Dainės Quinn. 

ir 
gaus proto brendimą. Ši įdomi kursų programą, kol kiti studentai su 
paskaita ir diskusijos davė vadovams Viktutė Sušinskaitė siūlė idėjas atei-
geresnj supratimą apie moksleivių nančioms stovykloms. Visi dalyviai 

galvoseną, ir leido jiems geriau gavo progą prisidėti prie tikros sto-
suprasti, kokiais būdais geriau- vykios ruošos ir buvo galima matyti, 
sia veikti moksleivius stovyklo- kad visų idėjos gražiai kartu liejosi, 
je. Lukas Laniauskas surengė pradedant kurti tikrą stovyklos pla-

Vadovų seminare Viktutė Sušinskaitė kalba 
apie vadovavimo visuomeninę funkciją. > 

Nuotrauka Svajos Mikulionytės. 

padėjo sustiprinti sambūrio jausmą 
per seminarą ir pagerino bendrą nuo
taiką. Per vieną pratimą mokėmės, 
jog yra svarbu iš anksto turėti planą 
ir sutartinai jį vykdyti norint, kad 
sambūris gerai veiktų. 

Dalyviai klausėsi įvairių įdomių 
paskaitų, kurios apibūdino skirtingus 
vadovavimo būdus. Pranutė Domans-
kienė skaitė paskaitą apie jauno žmo-

pokalbį apie krikščionišką va
dovavimą, pateikdamas gerų 
minčių ir patarimų kaip su
ruošti stovyklas, kuriose vy
rautų krikščioniška dvasia. Jis 
taip pat kalbėjo, kaip teisingai 
ir sėkmingai paruošti susikau
pimo vakarus stovyklose ir 
rekolekcijas per mokslo metus. 
Svarbiausia, vadovai išmoko, 
kad krikščioniškas vadovavi
mas prasideda su pavyzdžiu, 
kurį jie turi parodyti savo 
moksleiviams. 

Kai pratimai ir paskaitos užsi
baigė, visi dalyviai gavo progą pri
sidėti prie tikros stovyklos ruošos. 
MAS CV pirm. Dainė Quinn paaiški
no ir pakalbėjo apie pagrindinius 
dalykus, kurie yra reikalingi stovyk
los suruošimui. Toliau tie studentai, 
kurie buvo paskirti vadovauti per 
ateinančius Žiemos kursus Daina
voje, padėjo pirmininkei planuoti 

ną. Iš šio seminaro dalyvių gero ben
dradarbiavimo ir begalinės energijos 
galima tikėtis daug smagių ir kūry
bingų stovyklų ateityje. 

Norite dirbti , vadovauti, 
ar mokytojauti Jaunučių 
ateitininku stovykloje? 

Prašymo anketas ir daugiau informacijos rasite 
ht tp : / /www.ate i t is .org 

Užpildę anketas, atsiųskite paštu 
JAS CV pirmininkei iki vasario l d . 

Turite klausimu? Rašykite Laimai Aleksienei 
la leksa@ameri tech.net 

JAS stovykla liepos 4 -15 d. Dainavoje 

Laikas pasprukti iš 
kasdieninio gyvenimo ir 

praleisti laiką Dainavoje su 
Dievu ir draugais. 

Studentų 
ateit ininkų 

rekolekcijos 
sausio 26-28 d . 

Dainavoje 
Paskaitas skaitys 

Lukas Laniauskas, SJ 
Marius Polikaitis 

Liudas Landsbergis 
Dana Rugieniūtė 

Vainis Aleksa 

Kaina yra tik $25 
Registruokitės ei . paštu: 
reks2007@umich.edu 

* • • # • • 

Rekolekcijas organizuoja 
Detroito ateit ininkai 
Andrius Giedraitis 
mazhiks@umich.tdB 
Gytis Mikulionis 

Iabotis50@vahoo.com 
ir Laura Sirgedaitė 
sir9tdas@wnich.cdy 

Klausute Ji), |ei turite klausimu. 
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KULMINACINĖ DIENA, 
PAŽYMĖTA SKAUSMU 

IR PERGALE 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kremlius suplanavo agresijos 
pradžią gana paprastai. Pakėlus 
maisto produktų kainas, atsiranda 
dingstis organizuoti neva stichišką 
masinį darbo liaudies nepasitenki
nimą su protestais ir reikalavimais 
paleisti Aukščiausiąją Tarybą. Toliau 
tankai ir Omono smogikai atlieka 
įprastinį juodą ir kruviną darbą. 

Savigynai buvo rengtasi iš anks
to. Tačiau ginklų šūviai 1991 m. sausį 
būtų davę Kremliui dingstį panau
doti praktiškai neribotos galios ka
rinę jėgą ir vienu sutelktu smūgiu 
sunaikinti dar gležną atgimusios 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Kauno krašto Sąjūdžio konferen
cijoje, vykusioje 1990 m. gruodžio 15 
d. Kaune, „Šilelio" salėje, man, tuo
met ėjusiam Jonavos rajono Sąjūdžio 
tarybos pirmininko pareigas, teko 
kalbėti apie būtinumą nedelsiant vie
šai svarstyti pilietinio pasipriešinimo 
smurtui būdus ir priemones, nes 
tolesnis delsimas gali būti suprastas 
kaip iškilusių grėsmių nesuvokimas. 

Gruodžio 22 d. Parlamento rū
muose įvyko parlamentarų, savival
dos tarybų deputatų ir Sąjūdžio 
Seimo jungtinė konferencija. Buvau 
įpareigotas pristatyti kreipimosi į 
gyventojus projektą „Respublika pa
vojuje!" Priimtame dokumente bu
vo rašoma: „Jeigu Sovietų Sąjunga 
griebtųsi prievartos ir fizine jėga 
nutrauktų Lietuvos valstybės organų 
teisėtą veiklą, Respublikos žmonės 
kviečiami (...) laikytis nepaklusnumo 
ir nebendravimo su okupantais prin
cipų..." Viso 18 punktų. 

Sąjūdžio Seimo taryba koordina
vo pasirengimą atremti galimą agre
siją visoje šalyje. Mes, jonaviečiai, 
gaudavome iš patikimų šaltinių žinių 
apie sovietų kariuomenės judėjimą 
Rukloje, kur buvo dislokuota sovietų 
oro desanto divizija. Sausio 6 d. sek
madienį buvo atskraidinti į Ruklą du 
Pskovo divizijos pulkai patyru
sių baudėjų, malšinusių neramumus 
Azerbaidžane, Armėnijoje, Uzbeki
joje... 

Kainų pakėlimas maisto produk
tams buvo sutartas signalas jedin-
stvenininkams pradėti Parlamento 
šturmą. Tai įvyko sausio 8 d. Tarp 
puolėjų buvo perrengtų civiliais 
drabužiais „Alfos" smogikų, ginkluo
tų trumpais ginklais, kurie turėjo 
visiškai konkrečią užduotį. Sovietų 
propaganda būtų įprastiniu žargonu 
paskelbusi, kad „įtūžusi darbo liau
dis susidorojo su grupe fašistinių va
deivų". Gynėjai puolimą atrėmė be 
šūvio, darbuodamiesi lazdomis ir 
vandens čiurkšlėmis iš priešgaisrinio 
vandentiekio. Mačiau, kaip puolėjus 
išstūmė iš kiemo per radiją pašaukti 
vilniečiai. 

Tą pačią dieną Respublikos va
dovas Vytautas Landsbergis krei
pėsi laišku į demokratinių valstybių 
vyriausybes, nes „sovietų militaristai 
dabar nusprendė gaudyti visoje 
Lietuvoje 9,400 jaunuolių, kurie at
sisakė eiti tarnauti į sovietinę armi-
ją"-

Sausio 9 d. SSRS prezidentas Mi
chailas Gorbačiovas ultimatyviai pa
reikalavo „tučtuojau visiškai atkurti 
SSRS ir Lietuvos SSR konstitucijų 
galiojimą". Sąjūdžio Seimo tarybos 
sprendimu jonaviečiams buvo paskir

ta budėti prie Parlamento Nepri
klausomybės aikštėje sausio 13 d. Tą 
pačią dieną Jonavos Sąjūdžio taryba 
apsvarstė susidariusią padėtį ir ap
tarė ko turėtume imtis, kad užduotis 
būtų įvykdyta. Rajono valdžia ir vie
tinė Sąjūdžio taryba bendradarbiavo 
glaudžiai ir dalykiškai 

Sausio 10 d. Katalikų Bažnyčios 
hierarchai paskelbė: „Šiomis lemtin
gomis mūsų kraštui valandomis mes, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vysku
pai, vienijamės dvasioje su Lietuvos 
Aukščiausiąja Taryba ir su visais 
Lietuvos žmonėmis ir kartu siekiame 
visiško jos nepriklausomybės atkūri
mo". Tokia moralinė parama reiškė 
labai daug ne tik tikintiesiems. 

Sausio 11 d. savivaldybės valdy
tojo pavaduotojas G. Brukąs ir aš 
keturis kartus per Jonavos radiją 
kreipėmės į gyventojus, kviesdami 
laikytis rimties, nepasiduoti pro
vokacijoms ir aiškindami, kaip elgtis 
ginkluotos jėgos ir fizinio smurto 
atvejais. 

Sausio 12 d. išvykau į sostinę. 
Teko dalyvauti gynėjų priesaikos ce
remonijoje. Priesaiką priėmė Valsty
bės vadovas Vytautas Landsbergis, 
dalyvavo kun. Robertas Grigas. 
Krašto apsaugos departamento va
dovas A. Butkevičius kalbėjo gynė
jams: „Dabar jūs esate kombatantai -
jus gina tarptautinė teisė". Rūmų 
gynimui vadovavo pik. J. Gečas. Jis 
mane priėmė į savanorius, beje, pir
mą kartą savanoriu tapau 1946 m. 

Tą pačią dieną anoniminis ru
sakalbis „Komitet nacionalnogo spa-
senija" radijo matavimo prietaisų ga
mykloje pasiskelbė „imąs visą val
džią į savo rankas". Tądien sovietų 
kareiviai puolė Spaudos rūmus. Net
rukus Tėvynės balsą perėmė Kaunas. 
Aukščiausioji Taryba priėmė nuta
rimą, kad, smurtu sutrukdžius teisė
tam Parlamentui vykdyti savo įgalio
jimus, turi būti sudaryta Lietuvos 
Respublikos vyriausybė emigracijoje. 
Jos vadovas - Algirdas Saudargas. 
1940 metų klaida nepasikartos. 

Sausio 13 d. buvo staigiu puo
limu užimtas Vilniaus televizijos 
bokštas. Nuo kulkų ir po tankų vikš
rais žuvo 13 beginklių bokšto gynėjų. 
Naktį skambinau į Jonavos Sąjūdžio 
būstinę: ramu, nors padėtis įtempta. 
Jonaviečiai anksti rytą išvažiuoja į 
Vilnių. Parlamento salėje per naktį 
budėjo nemažai deputatų, tarp jų ir 
jonaviškis Gediminas Ilgūnas. 

Nerimastinga atmosfera. Pra
nešama, kad dingo naujai paskirtasis 
premjeras A. Šimėnas. Bene šešias 
valandas Vyriausybė neturėjo vado
vo. Paskiriamas naujas ministrų ta
rybos pirmininkas Gediminas Vag
norius. Jonaviečiai jau aikštėje. 
Sveikinamės. 

Gaunu Sąjūdžio Seimo tarybos 
pavedimą - perskaityti kreipimąsi į 
žmones, kuriame prašoma pasiro
džius tankams trauktis į šalis, vengti 
aukų. Kalbu pro atvirą Parlamento 
rūmų langą. Man padeda išsilaikyti 
ant palangės kun. Robertas Grigas. 
Matau minioje Estijos, Latvijos, Uk
rainos, Baltarusijos, Moldovos vėlia
vas. Grupės atvykėlių iš kitų šalių 
entuziastingai palaiko mūsų siekius. 
Minia entuziastingai pritaria sveiki
nimams ir ...ima švilpti, kai prabylu -
trauktis nuo tankų. 

Jonaviečiai garbingai atliko savo 

DANUTE BINDOKIENE 

Kad laiko slinktis 
iš atminties neištrintų 

Š
iandien jau nebe daug yra 
mūsų tautiečių, kurie atsi
mena Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimą 1918 m. vasario 
16-ąją ir po to vykusias kovas už 
jos įtvirtinimą. Daugelis jaunes
niųjų apie tą pavojingą ir garbingą 
laikotarpį težino iš istorijos knygų, 
tėvų ar senelių pasakojimų, ir ste
bisi, kad nedidelė valstybė, net po 
okupacijos šimtmečio, pasiryžo 
žengti tokį lemtingą žingsnį ir tą 
pasiryžimą istorijos puslapiuose 
įrašyti savo vaikų krauju. 

Tačiau tiek Lietuvoje, tiek šia
pus Atlanto gyvenantys lietuviai 
gerai prisimena 1991 m. sausio 
13-ąją. Galbūt bent vieną kartą 
per metus, šios šiurpios sukakties 
proga, jie išgyvena tą patį nenu
maldomą patriotiškumo, ryžto ir 
pasiaukojimo jausmą, kaip anuo
met, kai visa Lietuva skubėjo į 
Vilnių ir stojo ginti vos įsižiebusios 
laisvės kibirkštėlės, kad jos nesu
varpytų priešo kulkos, nesutraiš
kytų tankų vikšrai. 

Kai Antra jam pasauliniam 
karui pasibaigus ta rp laisvojo pa
saulio ir Lietuvos nusileido „ge
ležinė uždanga", pro ją visgi pra
siskverbdavo žinių nuotrupos apie 
žūtbūtines partizanų kovas ir tau
tos kančias. Lietuviai, kuriems pa
vyko nuo fronto ir antrosios bolše
vikų okupacijos pasprukti į Vaka
rus, žinodami, kas vyksta tėvynėje, 
jautės i bejėgiai, negalėdami jai 
padėt i ir su part izanais kovoti 
kar tu . Daugelį, ypač jaunesnio 
amžiaus vyrų, tas bejėgiškumas 
sužlugdė ir dvasiškai, ir fiziškai. 
Buvo nemažai ir tokių, kurie tą 
širdgėlą ir aštr ius priekaištus sau 
nešiojosi visą likusį gyvenimą... 

Tačiau 1991 m. sausio 13-ąją 
buvo kitaip: užsienyje, ypač Ame
rikoje, gyvenantys lietuviai, suži
noję apie įvykius tėvynėje, nesė
dėjo, grąžydami iš bejėgiškumo 
rankas. Ir vyresnieji, ir jaunesnieji 
(buvo tiesiog nuostabu, kaip į šią 
akciją noriai ir gausiai jungėsi jau
nimas) skubiai organizavosi, infor
muodami Amerikos žiniasklaidą ir 
valdžios įstaigas - tiek valstijų 
sostinėse, tiek Vašingtone, reika
laudami, kad JAV vadovybė nedel
siant sudraustų Maskvą, pasiruo

šusią jėga ir smurtu priverst i 
Lietuvą atsisakyti nepriklausomy
bės. Ir kas žino, kiek dar būtų Vil
niuje siautėję „omonai", kiek dar 
įsakymų pavartoti smurtą atsiun
tęs Gorbačiovas (nors jis to nie
kuomet neprisipažino), jeigu ne 
visa ta paskleista informacija ir 
Amerikos lietuvių akcija. 

Šiandien daugelio stalčiuose 
ar lentynose tebeguli sukrautos 
nemažos stirtos amerikiet iškų 
laikraščių bei žurnalų iškarpų (jau 
pradėjusių gelsti ir trupėti), tiksliai 
ir išsamiai apibūdinančių pirmuo
sius laisvėjimo ženklus Lietuvoje: 
vis galingiau įsisiūbuojantį Atgi
mimą, Sąjūdžio veiklą, „Baltijos 
kelią", Maskvos mėginimus ir gra
žiuoju, ir smurtu įtikinti lietuvius, 
kad atsisakytų laisvės siekių. Ne
buvo dienos, kuomet pirmuosiuose 
didžiųjų šios šalies dienraščių pus
lapiuose nebūtų švietusi trispalvė 
ar drąsa ir ryžtu uždegantys tau
tos atgimimo vado Vytauto Lands
bergio žodžiai. Mes juos rinkome, 
kaip gintaro gabaliukus, išplautus 
ant laisvos tėvynės kranto iš tam
siųjų okupacijos dešimtmečių gel
mių. Ir jokia neigiama propagan
da, sviedžiama jo pusėn per pas
taruosius 16 metų, jokie mėgini
mai šį taurų asmenį suniekinti, 
apšmeižti, Amerikos lietuvių nuo
monės apie jį nepakeitė: V. Lands
bergis buvo ir paliko mums tėvy
nės atgimimo tėvas, kaip anais 
laikais, prieš 1918 m. vasario 16, 
dr. Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka ir kiti dvasios milži
nai. 

Šiandien su maldai ir susi
kaupimui nulenktomis galvomis 
prisimename 1991 m. sausio 1 3 -
ąją ir pagerbiame žuvusius, sužeis
tuosius dėl Lietuvos laisvės. Šian
dien taip pat didžiuojamės savo 
tauta, jos ryžtu, drąsa ir ištver
me. 

Esame tvirtai įsitikinę, kad 
meilė savo tautai ir tėvynei tebede
ga didžiosios dalies lietuvių šir
dyse — jie vėl, jeigu tik iškiltų pa
vojus, nedvejodami atliktų tą patį 
pasiaukojimo aktą, kurį prie Par
lamento, Televizijos bokšto ir ki tur 
atliko 1991 m. sausio 13 d. 

L 

pilietinę pareigą. Buvo bene pirmą 
kartą parodytas aiškus bendrojo gy
vybiškai svarbaus tikslo suvokimas: 
rajono valdžia, valstybinės organi
zacijos ir Sąjūdininkai itin kritiškoje 
situacijoje gebėjo darniai bendrauti, 
išvengė provokacijų su svetima ka
riuomene ir drauge su kitų miestų ir 
rajonų bendrapiliečiais ryžtingai 
gynė Lietuvos širdį - Parlamentą. 
Toji pasišventimo dvasia jaudina ir 
žavi. 

Jau Anapilin išėjęs to meto Vy
riausybės finansų ministras — tauri 
asmenybė — R. Sikorskis taip atsi
liepė apie tą tragišką naktį: „Aš da
bar nesu labai užimtas, tai vis ar 
skaitau kokią knygą, romaną, ir vis 
lyginu su sausio 13-ąja. Ta naktis... 

kai jau mirsi ir eis prieš mirštant 
paskutinis filmas (aš keliskart jau 
patyriau klinikinę mirtį, tai tą jaus
mą žinau), tai šis įvykis turbūt ryš
kiausias. Man ši diena ir kita turbūt 
yra kulminacinės, ir savo skausmu, ir 
savo pergale. Pasirodo, žmogus yra 
neišsemiamas. Viską galima atlai
kyti, kai yra kilnus ir geras tiks
las". 

Visi mes esame arba dalyviai, 
rėmėjai arba liudininkai ryškiausios 
XX amžiuje lietuvių tautos istorinės 
pergalės. Pagal europinę tradiciją, 
tokią dieną prisimenami žuvusieji 
gynėjai ir pagerbiami gyvieji laisvės 
gynėjai. Pergalė teisioje kovoje visada 
yra šviesi šventė, kupina pelnyto ir 
oraus pasididžiavimo. 
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PASAULINĖ MIGRANTŲ IR 
PABĖGĖLIŲ DIENA 

Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių 
dienos pradininkas buvo popiežius 
Benediktas Xy bene prieš šimtmetį 
— 1915 m. įsteigęs tos dienos pami
nėjimą. Dabartinis Popiežius Be
nediktas XVI tęsia toliau šią tradiciją, 
vėl paskelbdamas 2007 metų sausio 
14 d. kaip „pasaulinę migrantų ir 
pabėgėlių dieną" Katalikų Bažny
čioje. 

S v. Tėvas savo ganytojiškame 
laiške, minint 93-ąją pasaulinę mig
rantų ir pabėgėlių dieną, atsižvelgia 
ne tik į individą imigrantą, bet ir i 
imigrantų šeimas, kurios „...yra gy
vybės kultūros vieta bei galia ir svar
bus vertybių integracijos veiksnys...". 
Jo teigimu, taip pat reikia atkreipti 
dėmesį į sielovadą studentų, kurie 
studijuoja užsienyje. „Juk jaunuoliai, 
išvykę iš savo šalies studijuoti, 
susiduria su daugybe problemų ir yra 
ypač imlūs tapatybės krizei", — rašo 
jis. 

Katalikų Bažnyčios pastangos 

minėti pasaulinę migrantų ir pabė
gėlių dieną yra labai aktualios ir 
lietuvių tautai, nes ji yra „migrantų 
tauta" . Tai įrodoma straipsniais 
mūsų spaudoje, pvz.: „Lietuvaičių 
eksportas į Arabiją" („Mūsų Pas
togė", Sydney, Australia 2006.12.13), 
arba „Už Lietuvos į užsienį galėjo 
išvykti 16 tūkstančių vaikų" (Ber
nardinai.lt, in terneto dienraštis, 
2006.12.07) ir pan. 

Minėdami pasaulinę migrantų ir 
pabėgėlių dieną, prisimename, kad 
jos tikslas yra atkreipti dėmesį per 
parapijas, organizacijas bei žinias-
klaidą į migrantų patir iamus sunku
mus ir iššūkius, paremti imigrantus 
ne tik materialiai bet ir dvasiškai, 
kad jie ir jų vaikai neprarastų savo 
religinės ir tautinės tapatybės. 

P r e l a t a s E d m u n d a s J . P u t r i m a s 
Lietuvos Vyskupų konferencijos 

delegatas 
užsienio lietuvių sielovadai 

Popiežiaus Benedikto XVI žinia 
93-iosios Pasaulinės migrantų ir 

pabėgėlių dienos 
(2007 m.) proga 

MIGRANTŲ ŠEIMA 

Brangus broliai ir seserys! 

Artėjančios Pasaulinės migrantų 
ir pabėgėlių dienos proga ir žvelg
damas į Šventąją Nazareto Seimą, 
visų šeimų ikoną, norėčiau pakviesti 
jus apmąstyti migrantų šeimos būklę. 
Evangelistas Matas pasakoja, jog 
netrukus po Jėzaus gimimo Juoza
pas, pasiėmęs kūdikį ir jo motiną, 
buvo priverstas bėgti į Egiptą, gel
bėdamasis nuo karaliaus Erodo per
sekiojimo (plg. Mt 2, 13-15). Komen
tuodamas šį Evangelijos puslapį, 
mano garbingasis pirmtakas, Dievo 
tarnas popiežius Pijus XII 1952 m. 
parašė: „Nazareto Šeima tremtyje, 
Jėzus, Marija ir Juozapas kaip emig
rantai, Egipte ieškantys prieglobsčio 
nuo nuožmaus karaliaus pykčio, yra 
visų, bet kurio amžiaus ir bet kurios 
šalies, emigrantų ir keliaujančiųjų, 
visų pabėgėlių, dėl persekiojimo ir 
nepritekliaus priverstų palikti savo 
tėvynę, mylimus giminaičius, savo 
kaimynus, mielus draugus ir iške
liauti į svetimą šalį, modelis, pavyz
dys ir paspirtis" (,,Exsul familia: AAS" 
44, 1952, 649). Ši Nazareto Šeimos, 
priverstos ieškotis prieglobsčio Egip
te, nelaimė leidžia prabėgomis išvysti 
visų migrantų, ypač pabėgėlių, trem
tinių, evakuotųjų, šalies viduje per
keltųjų asmenų, persekiojamųjų, 
skausmingas gyvenimo sąlygas. 
Galime greitai pamatyti kiekvienos 
migrantų šeimos išgyvenamus sun
kumus, daugybės milijonų migrantų, 
pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų 
asmenų negandas ir pažeminimus, 
nepriteklius ir trapumą. Nazareto 
Šeima atspindi kiekvienos žmogiškos 
šeimos širdyje saugomą Dievo pa
veikslą, net ir iškreiptą bei susilp
nintą emigracijos. 

Artimiausios Pasaulinės migran
tų ir pabėgėlių dienos tema - „Mig
rantų šeima" - tęsia 1980 m., 1986 m. 
ir 1993 m. temas. Ja trokštama dar 
kartą pabrėžti Bažnyčios įsiparei
gojimą ne tik individualiam migran

tui, bet ir jo šeimai, kuri yra gyvybės 
kultūros vieta bei galia ir svarbus 
vertybių integracijos veiksnys. Mig
ranto šeima susiduria su daugybe 
sunkumų. Dėl jos narius skiriančio 
atstumo ir nesėkmingų pastangų vėl 
susijungti, pradiniai saitai dažnai 
sutrūkinėja. Atsiranda nauji santy
kiai, kyla nauji jausmai. Kai kurie 
migrantai, priversti pakelti sunkų 
atstumo ir vienatvės išmėginimą, 
užmiršta praeitį ir savo pareigas. Jei 
imigrantų šeimai nelaiduojama reali 
įtraukimo ir dalyvavimo galimybė, tai 
jos darnios sklaidos sunku tikėtis. 
2003 m. liepos 1 d. įsigaliojusia Tarp
tautine visų dirbančiųjų migrantų ir 
jų šeimų narių teisių apsaugos kon
vencija trokštama ginti dirbančiuo
sius migrantus, vyrus ir moteris, ir jų 
šeimos narius. Tai reiškia šeimos ver
tės pripažinimą ir emigracijos, šian
dien tapusios mūsų visuomenių 
struktūriniu reiškiniu, srityje. Baž
nyčia ragina patvirtinti tarptautines 
teisines priemones, kuriomis siekia
ma ginti migrantų, pabėgėlių ir jų 
šeimų teises, ir per įvairias insti
tucijas bei organizacijas siūlo savo 
užtarianti balsą, kur is darosi vis 
būtinesnis. To siekdama, ji atidarė 
centrus, kur įsiklausoma į migran
tus; namus, kur jie svetingai priglau
džiami; tarnybas, teikiančias paslau
gas asmenims ir šeimoms, taip pat 
ėmėsi kitų iniciatyvų, atsiliepdama į 
šioje srityje vis didesnius poreikius. 

Imigrantų šeimų integracijos 
labui jau daug kas padaryta, tačiau 
dar nemažai reikia ir nuveikti. Yra 
realių sunkumų, susijusių su pir
mosios imigrantų kar tos „gynybi
niais mechanizmais", užkertančiais 
kelią didesnei antrosios kartos jau
nuolių brandai. Štai kodėl integra
cijai palengvinti būt ini įstatymai 
teisiniu ir socialiniu lygmeniu. Nese
niai padaugėjo moterų, kurios, ieš
kodamos geresnių gyvenimo sąlygų, 
palieka savo kilmės šalis, suviliotos 
daugiau žadančių profesinių perspek-
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tyvų. Tačiau nemažai moterų tampa 
prekybos žmonėmis ir prostitucijos 
aukomis. Socialiniai darbuotojai, 
ypač vienuolės, prie šeimų susi
jungimo galėtų prisidėti svarbia tar
pininkavimo paslauga, verta vis 
didesnio mūsų dėkingumo. 

Kalbėdamas apie imigrantų šei
mų integraciją, jaučiu pareigą at
kreipti jūsų dėmesį į pabėgėlių šei
mas, kurių sąlygos, palyginti kaip 
buvo anksčiau, pablogėjo. Ypač tai 
pasakytina apie šeimos branduolio 
susijungimą. Pabėgėlių stovyklose, 
greta logistinių problemų ir asme
ninio pobūdžio sunkumų, susijusių 
su išgyventų tragiškų patirčių su
keltomis traumomis bei emocine 
įtampa, moterims ir vaikams kartais 
kyla grėsmė, siekiant išlikti, būti 
įtrauktiems į seksualinį išnaudojimą. 
Tokiais atvejais būtina dėmesinga 
pastoracija. Pastoracija turėtų ne tik 
teikti širdies žaidas užgydyti įsten
giančią pagalbą, bet ir siūlyti krikš
čionių bendruomenės paramą, ge
bančią atkurti pagarbos kultūrą ir iš 
naujo atrasti tikrąją meilės vertę. 
Būtina akinti vidujai palūžusiuosius 
susigrąžinti pasitikėjimą savimi. 
Taigi visomis išgalėmis būtina steng
tis garantuoti šeimų teises bei kil
numą ir laiduoti joms jų poreikius 
at i t inkantį gyvenamąjį būstą. Pa
bėgėliai kviečiami kultivuoti atvirą ir 
teigiamą nusiteikimą juos priiman
čios visuomenės atžvilgiu ir veikliai 
bei noriai priimti pasiūlymus prisi
dėti prie bendro integruotosios bend
ruomenės, kuri būtų visų „bendrai
siais namais", statydinimo. 

Vienai migrantų kategorijai skir
tinas ypatingas dėmesys: tai iš kitų 
šalių atvykę studentai, esantys toli 

nuo namų, reikiamai nemokantys 
kalbos, kartais neturintys draugų ir 
dažnai gaunantys jų reikmėms nepa
kankamą stipendiją. Jų sąlygos būna 
dar blogesnės, jei jie susituokę. Per 
savo institucijas Bažnyčia visomis 
išgalėmis stengiasi, kad šie jauni 
studentai šeimos paramos trūkumą 
patirtų kuo mažiau skausmingai. Ji 
padeda jiems integruotis juos pri
imančiuose miestuose, suvesdindama 
su šeimomis, norinčiomis parodyti 
jiems svetingumą ir palengvinti vie
nas kito pažinimą. Kaip esu sakęs ki
ta proga, pagalba užsienio studen
tams yra „svarbi pastoracinės veiklos 
sritis... Juk jaunuoliai, išvykę iš savo 
šalies studijuoti, susiduria su dau
gybe problemų ir yra ypač imlūs 
tapatybės krizei" (L'Osservatore 
Romano, 2005.12.15). 

Brangūs broliai ir seserys, Pa
saulinė migrantų ir pabėgėlių diena 
tetampa naudinga proga didinti baž
nytinės bendruomenės ir viešosios 
nuomonės dėmesį migrantų šeimų 
reikmėms ir problemoms, taip pat jų 
pozityvioms potencinėms galimy
bėms. Mintyse ypač turiu tuos, kurie 
tiesiogiai susiję su didžiuliu migra
cijos reiškiniu ir kurie savo pasto
racinę energiją atiduoda tarnaudami 
žmonių mobilumui. Apaštalo Pau
liaus žodžiai: „caritas Christi urget 
nos" (2 Kor 5, 14) akina mus pir
miausiai dovanoti save mūsų labiau
siai vargstantiems broliams ir sese
rims. Kupinas tokių jausmų, kiek
vienam meldžiu dieviškosios pagal
bos ir nuoširdžiai visiems teikiu ypa
tingą apaštališkąjį palaiminimą. 

Vatikanas, 
2006 m. spalio 18 d. 
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(Ne)normalus šiuolaikinis menas ir jo atpirkėjai 
Kartą vienoje triukšmingoje ka

vinėje, pačiame Čikagos miesto cen
tre, išgirdau prie gretimo staliuko 
kalbant lietuviškai. Iš pradžių tolesnį 
susidomėjimą lietuviškus skiemenis 
tvarkingai į žodžius dėliojančiomis 
žmogystomis sustabdė tokia būdinga 
Čikagoje gyvenančiam lietuviui min
tis: „Didelio čia daikto, ar maža čia tų 
tautiečių"... Bet nenoromis lietuviški 
žodžiai skverbėsi į mano ausis ir 
netrukus pasijutau skubriai pasako
jamos mini-istorijos dalimi. 

Porelė galbūt keturiasdešimt
mečių guviai šnekučiavosi apie dailę, 
vieną po kito minėjo lietuvius bei 
amerikiečius dailininkus. Netrukus 
iš pokalbio detalių supratau, kad abu 
meno gerbėjai gyvena New York. 
Neiškenčiau ir įsiterpiau į pokalbį. 
Keliauninkai iš New York netruko 
paklausti: „Turim nebedaug laiko iki 
skrydžio atgal, gal yra koks nors dė
mesio vertas muziejus netoliese, kurį 
būtų verta aplankyti?.. ." Čikagos 
šiuolaikinio meno muziejus - gal už 
dviejų kvartalų. Kadangi niujorkie
čiai neseniai lankėsi ,,Art Institute", 
pasiūliau „šiuolaikinį". Pamaniau — 
New York postmodernių menų išle
pintiems dailės mėgėjams bus pats 
tas. Porelė mane niekinamai nužvel
gė, o vyriškis atšovė: „Aš klausiau 
apie normalų muziejų, o ne apie kaž
kokį šiuolaikinį"... 

Šį, praėjusią vasarą įvykusį po
kalbį prisiminiau skaitydama Čika
gos šiuolaikinio meno muziejaus 
(Museum of Contemporary Art., 
MCA) biuletenyje apie sausio 27 d. 
atidaromą žymaus italų dailininko 
Rudolf Stingel retrospektyvinę paro
dą. R. Stingel yra tiesiog chrestomati

nis meno, kurį minėtasis atsitiktinis 
mano pašnekovas pavadino, kaip ne
suderinamą su normalumu, pavyz
dys. Menininkas savo darbams atlikti 
dažniausiai naudoja gumą, kilimus 
bei kiliminę dangą, dažytą aliuminį, 
putoplastą bei (taip, kartais) alieji
nius dažus. Negana to, R. Stingel yra 
išleidęs knygelę, kurioje detaliai iš
dėstytas jo darbo procesas, dailininko 
naudojamos medžiagos, technikos bei 
įrankiai (elektrinis maišytuvas, per 
medžiagos atkarpą perkošti dažai, 
putoplastas). 

R. Stingel - ne tik Europoje pa
garsėjęs, bet ir JAV neblogai žinomas 
menininkas, kurio stilistiką mėgina
ma apibūdinti tokiais skirtingais ter
minais, kaip minimalizmas ar abs
traktusis ekspresionizmas. Nepai
sant reliatyvaus žinomumo, Čikagos 
šiuolaikinio meno muziejuje vyk
sianti dailininko paroda bus pirmoji 
personalinė paroda Jungtinėse Vals
tijose. Dailininkas anksčiau yra daly
vavęs grupinėse parodose bei prista
tęs keletą projektų, tarp jų ir instal
iacijas MCA bei New York Grand 
Central geležinkelio stotyje. 

R. Stingel stilistika šiek tiek pri
mena garsaus amerikiečių dailininko 
minimalisto Jackson Pollock darbus, 
tačiau, priešingai nei pastarojo, R. 
Stingel kūriniai neturi to egzisten
cinio krūvio, kuriuo pasižymėjo J. 
Pollock darbai. 

R. Stingel kuriamas menas Įkū
nija visišką antitezę klasikinei meno 
tradicijai. Tai nėra nei blogai, nei 
gerai. Kaip ir kiekviena meno rūšis ar 
šaka, taip ir po plačia ir nedaug ką 
pasakančia šiuolaikinio meno skrais
te sutalpinti menai privalo apginti 

save, įrodydami savo 
meniškumą, kuris savo 
ruožtu taip pat yra ne
lengvai apibrėžiamas 
terminas . Vis dėlto 
daugelis šiuolaikinio 
meno kritikų-prieši-
ninkų paprastai remia
si minėtojo pašnekovo 
argumentu: toks menas 
nėra „normalus", jis 
neįkūnija jokių amži
nųjų vertybių, neper
teikia lengvai atpažįs
tamo pasaulio, nėra si
metriškas ir „supranta
mas". 

Neabejoju, kad daugelis skep
tiškai šiuolaikinį meną vertinančių 
žiūrovų yra susidūrę su dideliu kie
kiu nevykusių konceptualizmo, „fliuk-
sizmo" ir t.t. mėgdžiotojų. Sakydami, 
kad vidury parodų salės sukrauta 
krūva malkų dar nėra menas, šiuo
laikinio meno kritikai dažniausiai yra 
teisūs. Devyniais atvejais iš dešimties 
tai iš tiesų nėra menas, o tik netin
kamoje vietoje sukrautas neužkurtas 
laužas, kur tikram meno mėgėjui taip 
ir norisi brūkštelėti degtuką. 

Tačiau esama dailininkų, tokių 
kaip R. Stingel, kurių rankose, kad ir 
ta pati malkų krūva virsta meno 
kūriniu. Kaip ir dėl ko taip atsitinka 
- apie tai prirašyta šimtai tūkstančių 
puslapių; meno teoretikai iš to toliau 
sėkmingai „darosi" disertacijas. Ta
čiau, gerokai tarpusavyje pasiginčiję, 
kritikai susėdę prie stalo nutaria, kad 
kai kurie menininkai, Įskaitant „šiuo
laikinius", tą kažką sukurti vis dėlto 
sugeba. 

R. Stingel atveju tas kažkas yra 

. Stingel „Autoportretas". 

vykęs konceptualizmas: dailininkas 
sugeba verbalizuoti idėja, po to ją 
meno kalba įgyvendinti. Šiuolaikinės 
italų dailės eksperimentatorius visais 
įmanomais būdais reklamuoja vadi
namąjį demokratizmą - štai jums 
įrankiai, štai jums medžiagos, tapkite 
dailininkais, tai paprasta ir visiems 
prieinama. Tačiau tik R. Stingel ar 
panašaus talento dailininkams pa
vyksta tokį „netašytą", post-post-
modernų, nešvankiai demokratišką, 
nužemintą ir nuo pjedestalo nuimtą 
kūrybą apginti kaip vertą meno var
do. 

Apskritai MCA - ne visuomet, 
bet dažniausiai - tipiškas šiuolaikinio 
meno muziejus ir jame verta bent 
kartais apsilankyti. Net jeigu tik tam, 
kad, užėjus kelis kartus iš eilės, pa
vyks atskirti devynis mėgdžiotojus 
nuo vieno originalaus dailininko. To 
pakanka, kad šiuolaikinis menas 
būtų išgelbėtas. 

Monika Bončkutė 

Tas įvykis parodo, kad Vokietijoje kartais dar 
pasitaikydavo ir protaujančių žmonių, vyrų, kurie 
visiškai aklai nepasidavė smogikų smurtui. Vė
liau paaiškėjo, kad Leipcigo vyr. burmistras Dr. 
Goerdeler buvo didžiausias Hitlerio ir jo režimo 
priešas. Tas jo nusistatymas, matyt, viešpatavo ir 
jo pavaldinių sluoksniuose. 

1944 metais prieš Kalėdas aplankiau savo 
draugą, kuris dirbo ligoninės raštinėje. Buvo sek
madienio popietė. Tuo metu į ligoninės kiemą at
vežė kelis sunkvežimius transporte žuvusių su
imtųjų. Kitus suimtuosius iš ligoninės rajono 
prieš tai išvarė, bet aš palikau pas savo draugą 
kambaryje. Kai mudu išėjova, kaip tik iš sunk
vežimių vertė sušalusius suimtųjų lavonus, kaip 
malkas iš vežimo. Kaip suimtieji buvo vagonuo
se sėdėję, taip jie buvo ir sušalę. Krintant iš veži
mo lūžo lavonų rankos, kojos ir kitos kūno dalys. 
Visi buvo tamsiai mėlyni, o drabužiai tik skudu
rai. 

Kiti suimtieji turėjo juos paskui nurengti ir 
stebėti jų numerius. Kiekvienas suimtasis buvo 
įpareigotas visą laiką nešioti ant kaklo skardinę 
markutę su jo numeriu ir stovyklos pavadinimu. 
Bet jau nei numerių, nei markučių daugiausia 
neberado. Tokiu būdu niekas nežinojo, kas buvo 
tie nukankintiej i. 

Ž
iūrėdamas į tą lavonų krūvą, pamaniau: Ką 
tie naciai padarė iš žmogaus? Gėdingesniu 

žmogaus išniekinimo niekur pasaulyje negali bū
ti. O tie patys žudikai dar pilna burna kalba pa
sauliui, kad jie kovoja dėl žmonijos laisvės, jie esą 
naujosios Europos kūrėjai ir neša laimę visai žmo
nijai, laisvę tautoms ir gerovę visiems! 

Tokių faktų akivaizdoje buvo galima pamatyti 
tikrąjį nacių veidą visoje nuogoje realybėje. Jei jų 
bent vienas mėgintų savo darbus kaip nors patei
sinti, tuomet jis yra visiškai beprotis, pavojingas 
visuomenei beprotis. Kam teko visa tai matyti, tas 
negali su tuo sutikti, kad tie, kurie dalyvavo tame 
prasikaltime, dar galėtų būti kada nors pilnatei
siais visuomenės nariais. Mažų mažiausia, jie tu
rėtų būti visiems matomai pažymėti, išskirti iš 
žmonijos, kaip raupsuotieji savo laiku. 

NACiŲ PRAGARE 
Kalinio Nf. 40627 išgyvenimai 
nacių koncentracijos stovyklose 

1941—1945 
IONAS GRfGOLAmS 

Nr/44 

KALINIŲ PLAUKAI KARO REIKALAMS 

Kada atvykome į stovyklą, nukirpo trumpai 
visus plaukus nuo kūno. Visą laiką reikėjo 

kirptis plaukus t rumpai kiekvieną savaitę. Per 
savaitę reikėjo nors kartą apsiskusti. Kas to įsa
kymo nesilaikė, buvo baudžiamas. Buvo griežtai 
draudžiama auginti plaukus arba ūsus. 

Vieną šeštadienį per blokus buvo paskelbta, 
kad nė vienam suimtajam nebegalima kirpti plau
kų. Vieną savaitę po to buvo duotas įsakymas, 
tuoj iškirpti visiems suimtiesiems mašinėlės pla
tumo ruožą per galvos vidurį. Įsakymas buvo sun
kiai įvykdomas, nes bloke buvo tik po vieną arba 
dvi mašinėles, o reikėjo iškirpti po plaukų ruožą 
keliems š imtams žmonių. Buvo paskelbta, jei kas 
kitą dieną bus pastebėtas be ruožo, tas bus griež
tai baudžiamas. Tokiu būdu teko per visą naktį 
kirptis plaukus. Ruožas turėjo nuolat, kas savaitę, 
būti atnaujinamas. 

Po kelių mėnesių, kada likusieji plaukai jau 
paaugo iki 3 cm, įsakė sekmadienį po pietų vi
siems plikai nusikirpti plaukus ir surinktus šva
rius atiduoti stovyklos vadovybei. 

Taip mes kelis metus auginome pramonės rei
kalams plaukus ir visą laiką bėgiojome su iškirp
tu per galvą ruožu. Vasaros pusmetyje suimtie
siems net kepurių nebeduodavo. Visi turėjo ke
pures atiduoti ir vaikščioti su plikomis galvomis. 
Vienu atveju tai buvo patogu, nes nebevargindavo 
mūsų kepures nuėmimu, bet kada lijo lietus, van

duo bėgdavo per nugarą žemyn, sušlapdavo dra
bužiai iš viršaus ir vidaus. Apatinių kelnių vasarą 
nedavė. Paltus gaudavome tik apie Kalėdas, o ko
vo mėnesio viduryje jau juos vėl atėmė. Dirbant, 
net per šalčius, žiemą, reikėdavo paltus išsivilkti. 
Buvome be galo suliesėję ir net drabužiai mūsų 
nebešildė. Šalta būdavo visuomet, visuomet dre
bėdavome. Negaliu suprasti, kaip galėjome tiek iš
tverti, taip blogai maitinami ir taip plonai ap
sirengę. 

1944 metais jau pakeitė plaukų kirpimo tvar
ką. Vokiečiams, olandams, norvegams ir danams 
(germanų tautoms) buvo leista auginti 3 cm ilgio 
plaukus, gražiai apkirptus, visi kiti turėjo kirptis 
trumpai. Čia vėl pasirodė vokiečių didybės mani
ja. Jų akimis žiūrint, vokiečiai kriminalistai, ku
rių jie nesitikėjo išleisti į laisvę, buvo garbingesni 
ir vertingesni, negu tikrai garbingi, nebausti ir 
neteisti užsieniečiai. 

VISKAS DRAUDŽIAMA 

Stovykloje buvo viskas draudžiama, jei ne 
visiškai, tai nors tam tikrais atvejais. Dėl to, 

kaip besielgei, papulti galėjai vis tiek. Jei ne-
papuolei, turėjai laimę. Stovykloje kitaip žiūrėda
vo į reikalą. Jei kam kliūdavo, sakydavo: „Buvo jo 
nelaimė" (Er hat Pech gehabt). 

Kada būdavo skelbiami nauji draudimai, 
suimtieji juokdavosi sakydami: „Verčiau pa
skelbtų, kas nedraudžiama!" 

Tarp draudimų būdavo didelis skirtumas. 
Vienų draudimų pildymą griežtai sekdavo, o kitus 
greit pamiršdavo ir tik protarpiais vėl patikrinda
vo. Kas tokiais atvejais papuldavo, tas nukentė
davo už visus. Taip, pvz., suimtiesiems buvo drau
džiama dėvėti odinius batus be stovyklos gydytojo 
leidimo. Dalis suimtųjų vis tiek įsigydavo odinius 
batus ir dėvėdavo. Protarpiais padarydavo stovyk
loje reviziją ir vakare, komandoms grįžtant iš dar
bo, prie vartų smogikai įžygiuojančius tikrindavo 
atsistoję tarp eilių. Turintiesiems odinius batus 
tuoj atimdavo ir paleisdavo juos basus. 

Bus daugiau. 

J 
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A. Gudaitis prie stalo subūrė 
žmones, paukščius, vėles 

Teismas neuždraudė r o d y t i 
„Popiežiaus mies to" 

„Lietuvos aido" galerijoje A. Gudaičio darbų paroda. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) — 
Sostinės „Lietuvos aido" galerijoje 
atidaryta vieno garsiausių XX am
žiaus lietuvių dailininkų Antano Gu
daičio (1904-1989) tapybos ir piešinių 
paroda „Prie stalo". 

Pasak A. Gudaičio dukros Eglės 
Kunčiuvienės, šiai parodai surinkti 
tapytojo darbai, susiję su mėgstama 
žmonių susibūrimo aplink stalą te
ma. Reikšmingiausias iš ankstyvųjų 
šios temos darbų yra „Šeimyna"' 
(1936 m.), buvęs Talino dailės mu
ziejuje,, vėliau žuvęs gaisro metu. Tai 
buvo apibendrinta, liaudies meną 
menančių formų, lyriškai graudi prie 
stalo susėdusių kaimo varguolių 
kompozicija. 

Aktyviai prie staio motyvo A. 
Gudaitis grižo 7-ajame dešimtmetyje, 
sukūręs 8 tapybos darbus, 11 pie
šinių. „Jie kitokie ir prasmės, ir raiš
kos atžvilgiu. Grubesni, šiurkštesni. 
Ironiški, aštrūs, pikti, o kartu keisto

ki, turi paslapties — ore sklando žu
vys, šalia žmonių prie stalo įsitaisę 
paukščiai, vėlės, 'faifokliai', kaip sa
kydavo A. Gudaitis. Kai kurie perso
nažai turi laužytų autoriaus veido 
bruožų. Šias vizijas inspiravo iš toli
mos vaikystės atklydę, bet sąsajų su 
šiandienybe nepraradę, Kūčių vaka
ronių Žemaitijoje nuotaikos, vaiz
dai". — rašo parodos anotacijoje E. 
Kunčiuvienė. 

Pasak menotyrininkės Jurgitos 
Ludavičienės, A. Gudaitis neabejoti
nai yra viena didžiųjų XX a. lietuvių 
dailės figūrų. „Savo 'šešėliu' užklojęs 
beveik visą dvidešimtąjį amžių, tapęs 
vienu svarbiausių lyrinio ekspresio
nizmo atstovų, tapybos maniera bei 
gyvenimo būdu per 45 pedagoginės 
veiklos metus išauklėjęs ne vieną 
Lietuvos tapytoją, jis gyvendamas 
buvo ir po mirties liko visais atžvil
giais išraiškinga asmenybė", — sakė 
menotyrininkė. 

A. Brūzga — kandidatas Į 
ambasadorius JAV 

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) — Į 
ambasadorius JAV pretenduojantis 
karjeros diplomatas Audrius Brūzga 
baigia darbą Suomijoje. 

Penktadieni prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo 
nuo sausio 15 dienos atšaukia A. 
Brūzgą iš ambasadoriaus Suomijoje 
pareigų. Siame poste diplomatas dir
bo nuo 2002-ųjų vasario. 

Pernai lapkritį Seimo Užsienio 

reikalų komitetas pritarė A. Brūzgos 
paskyrimui Lietuvos ambasadoriumi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Ambasadorius skiria ir atleidžia 
prezidentas Vyriausybės teikimu, 
pritarus Užsienio reikalų komitetui. 

Ambasadoriaus JAV postas liko 
tuščias po to, kai pernai vasarą am
basados vadovas Vygaudas Ušackas 
buvo paskirtas ambasadoriumi Di
džiojoje Britanijoje. 

SPORTAS 
* Po deš imtos ios nesėkmės 

U L E B E u r o l y g o s k r e p š i n i o 
t u r n y r o v ienuol ik to jo tu ro rung
t y n ė s e Kauno , ,Žalgir iui" liko tik 
teorinės galimybės pakilti iš pa
skutinės vietos aštuonių komandų C 
grupėje: t.y reikia laimėti visus liku
sius tris susitikimus ir laukti trijų iš 
eilės Neapolio „Eldo Basket" (Italija) 
nesėkmių. Tai paaiškėjo po ketvirta
dienio rungtynių, kuriose „Žalgiris" 
namuose 70:83 nusileido ketvirtąją 
pergalę iškovojusiai Istambul „Fener-
bahce Ulker" (Turkija) komandai. 

* Penkių Žydrūno Ilgausko 
Cleveland „Cavaliers" komandos 
pergalių serjją NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse nutraukė Phoe-
nix „Šuns" krepšininkai, ketvirtadie
nį namuose varžovus nugalėję rezul
tatu 109:90. Lietuvis į arenos šeimi-

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) — 
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teis
mas atmetė Vyskupų konferencijos 
prašymą uždrausti televizijos kanalui 
„MTV Lietuva" rodyti animacinį sa
tyrinį serialą „Popiežiaus miestas". 

Prašymą teismas atmetė pritrū
kus įrodymų, kurie patvirtintų grės
mę ieškovo interesams. 

Nutartis buvo priimta Kalėdų iš
vakarėse, gruodžio 21 dieną. Šalys ją 
gali apskųsti per 7 dienas nuo nutar
ties gavimo dienos. 

Kol kas jokių skundų dėl šios nu
tarties nėra gauta. 

Vyskupų konferencija skundėsi 
teismui, kad minėtame animacinia
me seriale tyčiojamasi iš Katalikų 
Bažnyčios tikėjimo, bažnyčios dvasi
ninkų bei institucijų, kurie sąmonin
gai vaizduojami vulgariai. Toks Kata
likų Bažnyčios vaizdavimas, pasak 
vyskupų, skatina neapykantą katali
kų tikėjimo, dvasininkų ir tikinčiųjų 
atžvilgiu. 

Su prašymu buvo pateiktas ir 
Lietuvos radijo ir televizijos komisi
jos kreipimasis į atsakovą, kuriame 
siūloma prieš pradedant serialo 
transliaciją gauti Žurnalistų ir leidė
jų etikos komisijos išvadą, ar šio ani
macinio filmo turinys neskatina re
liginės neapykantos. 

Teismo nutartyje rašoma, jog ieš
kovas prašyme nurodo, kad ketina 
teismui pateikti ieškinį dėl anima

cinio serialo transliacijos, tačiau ieš
kinio parengimui reikia surinkti ir iš
analizuoti daug medžiagos. 

Teismas konstatavo, jog iš pa
teikto prašymo nėra galimybės nus
tatyti būsimo ieškinio dalyką, todėl 
nėra pagrindo konstatuoti, jog nesiė
mus laikinųjų apsaugos priemonių, 
teismo sprendimo vykdymas pasun
kėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. 
Iš pateiktų su prašymu dokumentų 
teismas mato, kad šalių pozicijos dėl 
serialo transliacijos nesutampa, ta
čiau teismui nebuvo pateikta įrody
mų, patvirtinančių grėsmę ieškovo 
interesams. 

„Paaiškėjo, kad prašymas už
drausti serialą teismui buvo įteiktas 
niekam nežinant dar prieš 'Popie
žiaus miesto' premjerą. Mes apie rei
kalavimą filmą uždrausti sužinojom 
ką tik — vien iš atsiųstos teismo nu
tarties, kuri mus nudžiugino, nes 
sprendimą priėmusi teisėja išsaugojo 
principinę taisyklę — žiniasklaida 
Lietuvoje yra laisva. Kita vertus — 
tai ženklas, kad Bažnyčia tęs bepras
mę kovą su MTV, ir ne tik per teis
mus: mes jau esame atakuojami 
įvairiausių valstybės institucijų. 
Neįtikėtina, kaip žemai gali kristi to
leranciją skatinti turintys žmonės dėl 
keliolikos minučių satyros jaunimo 
televizijos eteryje", — televizijos pra
nešime cituojamas „MTV Netvvorks 
Baltic" vadovas Marius Veselis. 

Už vietą rinkimų sąraše — 50,000 litų 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) — 

Keli Kauno verslininkai ir mokslinin
kai sulaukė pasiūlymų už 50,000 litų 
pirkti vietas Darbo partijos rinkimų 
sąrašo pirmajame trejete. Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo 
skundą, kad tokius pasiūlymus esą 
teikia bankrutavusio statybos susi
vienijimo „SVP korporacija" vadovas 
Vitalis Mackevičius, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Vyras esą teigė, jog sumokėti pi
nigai greitai atsipirks, nes savivaldy
bės taryboje bus galima lengvai sut
varkyti savo verslo reikalus. 

FNTT pareigūnai šios informaci
jos „Lietuvos rytui" nekomentavo. 
Šiuo metu baigiama tirti baudžiamo
ji byla, kurioje V Mackevičiui pa

reikšti įtarimai dėl pridėtinės vertės 
mokesčių grobstymo. 

Darbo partija penktadienį griež
tai atsiribojo nuo šios informacijos. 

„Rinkimuose siekiame veikti tik 
skaidriai ir sąžiningai. Neatsitiktinai 
savo sąrašus patvirtinome ir paskel
bėme vieni pirmųjų, kad nekiltų jo
kių abejonių. Kategoriškai atmetame 
bet kokius bandymus apkaltinti par
tiją nesąžininga veikla. Tai yra amo
ralūs metodai", - pranešime spaudai 
teigia parlamentaras ir vienas kandi
datų į Kauno miesto tarybą Saulius 
Girdauskas. 

Pasak pranešimo, V Mackevičius 
nėra Darbo partijos narys ir jo veikla 
neturi nieko bendra nei su partija, 
nei su jos vykdoma politika. 

Savanorių maištas galėjo būti organizuotas iš šalies 

ninku krepšį įmetė 4 taškas, po krep
šiais atkovojo 9 ir perėmė 1 kamuolį, 
blokavo 3 varžovų metimus, kartą su
klydo bei dukart prasižengė. 

* Pas ibaigus iame Pau lo Kere-
so a tmin imo šachma tų festivalio 
Estijos sos t inėje deš imt ies did
meis t r ių t u r n y r o A grupėje antrąją 
vietą užėmė Šarūnas Šulskis. Penk
tadienį Lietuvos atstovas devintojo 
rato partijoje 1:0 nugalėjo penktojoje 
pozicijoje likusį estą Olavą Seppą bei 
surinko 5,5 taško iš 9 galimų. 

* Naudingiausiu ULEB Euro
lygos vyrų krepšinio turnyro vie
nuoliktojo turo žaidėju tapo 
Kauno „Žalgirio'' komandos vidu
rio puolėjas amerikietis Tanoka 
Beard. Antras tarp naudingiausių šio 
turo krepšininkų buvo Simas Jasai
tis iš Tel Aviv „Maccabi" (Izraelis). 

A tke l t a iš 1 psl. 
kad tą dieną nebus rinktinių vadų", 
— parlamentarams aiškino L. Kuo-
dienė. 

Tuo metu SKAT štabe juridinio 
skyriaus viršininke dirbusi ir leite-
nantės laipsnį turėjusi L. Kuodienė 
kartu su J. Abromavičiumi buvo bene 
pirmieji, nuvykę susitikti su maištau
jančiais savanoriais. 

Minčiai, kad savanorių maištas 
galėjo būti suorganizuotas iš šalies, 
pritaria ir tuo metu Seimo opozicijoje 
buvęs konservatorių lyderis, europar-
lamentaras Vytautas Landsbergis. 

„Kai būdamas užsienyje gavau 
žinią apie į Pakaunės mišką išėjusius 
savanorius, iškart išplatinau pareiš
kimą, kad tai labai nenaudinga Lietu
vai, o naudinga Maskvai ir LDDP, ku
ri po tokio mano pareiškimo labai įsi
žeidė, ir jokiais būdais neraginau sa
vanorių pasilikti miške" — sakė V 
Landsbergis. 

Tuo tarpu buvusi J. Abromavi

čiaus bendražygė Kristina Sudžienė 
laikinajai komisijai ketvirtadienį tei
gė, kad savanorių maištą ir pareigūno 
žmogžudystę užsakė viena iš politinių 
partijų. 

„J. Abromavičiaus žūtis prasidėjo 
nuo politikų kišimosi į savanorių dar
bą, kuomet šie panoro savanorius 
įvelti į politinius žaidimus ir galbūt 
suorganizuoti politinį perversmą. O 
įsakymas nušauti J. Abromavičių bu
vo duotas 1997-aisiais, vienos politi
nės partijos, būtent tais metais, kai 
jau buvo pasikeitusi valdžia", — žur
nalistams ketvirtadienį sakė K. Su
džienė. 

1996 metais Seimo rinkimus lai
mėjo Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai), kuri suformavo valdan
čiąją daugumą su tuometine Lietuvos 
krikščionių demokratų partija. 

Dabartinis Tėvynės sąjungos pir
mininkas Andrius Kubilius tokius 
kaltinimus vadina šmeižtu prieš artė
jančius savivaldos rinkimus. 
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Penktosios Guantanamo metinės 
pažymėtos demonstracijomis 

I i 

Guantanamo kalėjimo vartai. 

Guantanamo, sausio 12 d. 
(AFP/BNS) — Įvairiose pasaulio vie
tose ketvirtadienį, praėjus penke
riems metams, kai į JAV bazę Kubos 
Guantanamo įlankoje buvo atgaben
tas pirmasis „kare su terorizmu" su
laikytas įtariamasis, šimtai demons
trantų, vilkėjusių kalinių drabužius, 
reikalavo uždaryti šį kalėjimą. 

Šioje prieštaringai vertinamoje 
JAV karinio jūrų laivyno bazėje šiuo 
metu be jokios teisinės apsaugos lai
komi maždaug 395 žmonės, kurie ne
gali kreiptis į teismą ar gauti teisi
ninko konsultaciją. 

Jungtinių Tautų (JT) generalinis 
sekretorius Ban Ki-moon taip pat ne
tiesiogiai prisijungė prie protestuoto
jų pareiškęs: „Aš, kaip ir mano pirm
takas Kofl Annan, manau, kad šis ka
lėjimas turėtų būti uždarytas". 

Tai jis pareiškė, kai Londone įsi
kūrusi žmogaus teisių organizacija 
„Amnesty International" paragino 
didžiąsias pasaulio valstybes pasis-

Globalsecurity.org nuotr. 

tengti įtikinti Jungtines Valstijas už
daryti Guantanamo kalėjimą. 

„JAV vyriausybė turi nutraukti 
šį teisingumo įgyvendinimo farsą. 
Taip pat nepakanka, kad pasaulio va
dovai tik išreikštų susirūpinimą dėl 
Guantanamo ir toliau tęstų įprastą 
bendradarbiavimą su JAV", — sakė 
„Amnesty International" generalinė 
sekretorė Irene Khan. 

Prie bazės, į kurią pirmi įtaria
mieji buvo atvežti 2002 m. sausio 11-
ąją, vartų reikalauti ją uždaryti ket
virtadienį susirinko ten laikomų 
žmonių artimieji, vienas buvęs kali
nys, žmogaus teisių aktyvistai. 

Jie surengė simbolines vieno ki
lometro eitynes iki užtvaros, kuri ski
ria bazės teritoriją nuo Kubos. 

Kalinio Omar Deghayes motina 
Zohra Zewawi, kuri ryšėjo kaklaskarę 
su užrašu arabų kalba „Nepasiduok", 
parklupo ir ėmė raudoti, kai ranka 
palietė vartus, už kurių įsikūrusi mil
žiniška amerikiečių karinė bazė. 

A. Lukašenka įpėdiniu rengia savo sūnų 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) — 

Autokratiško prezidento Aleksandro 
Lukašenkos sūnus Viktoras, ėjęs pre
zidento padėjėjo nacionalinio saugu
mo klausimais pareigas, Baltarusijos 
vadovo įsaku nuo sausio 5 dienos ta
po šalies Saugumo tarybos vadovo pa
dėjėju, penktadienį praneša laikraštis 
„Belorusskije novosti". 

Saugumo tarybos personalo su
dėtis buvo patvirtinta 2005 metų 
sausio 23 dienos prezidento įsaku. Į 
Baltarusijos saugumo tarybą įeina 20 
aukščiausių pareigūnų. 

Be Saugumo tarybos valstybės 
sekretoriaus, į ją įeina prezidentas, 
ministras pirmininkas, prezidento 
administracijos vadovas, Liaudies Su
sirinkimo abejų rūmų pirmininkai, 
Nacionalinio banko pirmininkas, fi
nansų ministras, taip pat šalies jėgos 
žinybų vadovai. 

Tokio Saugumo tarybos nario, 
kaip prezidento padėjėjas, kurių, kaip 
žinoma, paskutiniu Europos diktato
riumi laikomam A. Lukašenkai ne
trūksta, iki pastarojo laiko nebuvo. 

Taigi, pažymi „Ježednevnik", A. 
Lukašenkos vyriausiojo sūnaus sta
tusas faktiškai prilygintas KGB pir
mininko arba VRM vadovo statusui. 

Anksčiau 30 metų V Lukašenka 

tarnavo pasienio kariuomenėje, dirbo 
Užsienio reikalų ministerijoje ir vals
tybiniame moksliniame gamybinia
me susivienijime „Agat" — įmonėje, 
pavaldžioje Valstybiniam kariniam 
pramoniniam kompleksui. Tėvo pa
dėjėju jis tapo 2005 metų pradžioje. 

Dar iki to, kai V Lukašenka buvo 
paskirtas prezidento padėjėju, imta 
spėlioti, jog A. Lukašenka vyresnįjį 
sūnų rengia įgaliojimų perėmėju. 

Prezidento sūnui buvo pranašau
jamas mero postas Bobruiske, iš kur 
jis persėstų į Mogiliovo srities guber
natoriaus kėdę, o iš ten pereitų į 
aukščiausius valdžios sluoksnius, kad 
iki 2011 metų galėtų būti laikomas 
savarankišku politiniu veikėju, o ne 
vien iškeltu pagal šeimos liniją. 

Tačiau V Lukašenka iš karto už
ėmė gana aukštas pareigas. 

Kaip pažymėjo interviu „Lais
vės" radijo baltarusių tarnybai buvęs 
Respublikos Tarybos pirmininkas 
(taip pat ir buvęs Saugumo tarybos 
narys) Aleksandras Voitovičius, Bal
tarusijos prezidentas niekuo, išsky
rus savo sūnų, nepasitiki. 

„Lukašenka rengia sau įpėdinį. 
Būtent taip reikia vertinti sūnaus pa
skyrimą Saugumo tarybos nariu", — 
sakė A. Voitovičius. 

bininkų Prancūzijoje streikas penk
tadienį pastebimai sutrikdė eismą 
Didžiąją Britaniją ir Prancūziją jun
giančiu kanalu. „Sunku pasakyti , 
kiek darbininkų streikuoja, tačiau jų 
tikrai nemažai", — pareiškė „Euro-
tunnel" atstovas spaudai. Tarp Pran
cūzijos ir Didžiosios Britanijos kur
suojančių krovininių „Euro tunne l 

ATĖNAI Shuttle" skaičius sumažintas nuo tri-
Penktadienį anksti ryte Jung- jų iki dviejų per valandą. Sunkveži-

tinių Valstijų ambasadą Atėnuose su
drebino garsus sprogimas. Pastatui 
padaryta žala, tačiau žmonės per in
cidentą, kurio priežastys dar tiria
mos, nenukentėjo. Tuo tarpu vietos 
policija pranešė, kad veikiausiai spro
go į ambasados kompleksą nežinomų 
užpuolikų paleista raketa. Telefonu 
paskambinę anonimai informavo, 
kad išpuolį surengė Graikijos kairių
jų partizanų grupuotė „Revoliucinė 
kova". 

RYGA 
Didžioji dalis Latvijos tekstilės 

pramonės įmonių puoselėja planus 
per artimiausius 5-10 metų perkelti 
gamybą į mažesnių gamybos sąnau
dų valstybes, pareiškė Latvijos leng
vosios pramonės įmonių asociacijos 
prezidentas Guntis Strazdas. Jo ver
tinimu, perkelti gamybą užsienin ga
li 60-70 proc. Latvijos tekstilininkų, 
labiausiai tikėtina, kad į Rusiją ar 
Baltarusiją. Latvijos tekstilės pramo
nę sudaro apie 130 įmonių, kurios su
kuria apie 9.5 proc. visos šalies pra
monės produkto. 

MILANAS 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas nėra „nepriekaištingas de
mokratas", mano Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei, laikydamasi kitokios 
nei jos pirmtakas Gerhard Schroeder 
nuomonės. „Aš kol kas to nesakiau ir 
nepasakysiu to dabar", - pažymėjo A. 
Merkei interviu Italijos laikraščiui 
„Corriere della Serą", atsakydama į 
klausimą, ar pavadintų ji Rusijos va
dovą „nepriekaištingu demokratu". 
„Kalbėdama apie santykius su Rusija 
aš pavartočiau terminą 'strateginis 
bendradarbiavimas'. Rusija ribojasi 
su Europos Sąjunga, yra energetikos 
išteklių tiekėja, ir mes labai suintere
suoti, kad ji ir toliau sėkmingai tęstų 
savo raidą", — pridūrė kanclerė. 

PARYŽIUS 
Kanalo tunelio po Lamanšo są

siauriu valdančios „Eurotunnel" dar-

ATLANTIC 

miams, kurie pervežami šiuo greita
eigiu atviro tipo traukiniu, eilėse ten
ka laukti po penkias valandas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Nepatenkint i JAV senatoriai 

griežtai užsipuolė George W. Bush 
naująją strategiją dėl Irako, kurią 
prezidentas pris tatė trečiadienį, o 
respublikonų senatorius Chuck Ha-
gel ją pavadino didžiausia JAV už
sienio politikos klaida nuo Vietnamo 
karo laikų. Savo ruožtu komiteto pir
mininkas demokratas Joseph Biden 
naująjį prezidento planą pavadino 
„tragiška klaida". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimiras 

Putinas pripažino, kad daugelis žmo
nių iki šiol kalėjimuose sėdi nepagrįs
tai, ir paragino sugriežtinti šalies ka
lėjimų sistemos kontrolę. Susitikęs 
su Žmogaus teisių tarybos nariais ir 
visuomeninių organizacijų vadovais, 
V Putinas sakė, kad „baudžiamosios 
sistemos kontrolės įstatymas reika
lauja ypatingo valstybės ir visuome
nės dėmesio". Pasak jo, visuomenės 
užuojautą nuteistiesiems irgi galima 
aiškinti tuo, kad daugelis žmonių ka
lėjimuose iki šiol sėdėjo ir sėdi ne
teisėtai. 

* * * 

Maskvos Basmano rajono teis
mas penktadienį iki pirmadienio ati
dėjo Generalinės prokuratūros pra
šymo išduoti leidimą areštuoti banki
ninką Aleksejų Frenkelį, įtariamą 
prisidėjus prie Centrinio banko pir
mininko pirmojo pavaduotojo An
drejaus Kozlovo nužudymo, nagrinė
jimą. Pats įtariamasis penktadienį 
teisme per pertrauką teigė esąs nie
kuo nekaltas. 

1-800-775-SEND 
www.3tlanticexpresscorp.com 

Ocea, 
kfudčt 
Jbkki* 

. Krovimu gabenimas 
\ laivu i visas oasaui*c šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu Į visas pasauiic šaus 

Auto Air Frelgtti si 
Autorrob.liu pirkimas oe 
j siunti-nas i visas pasaulio šalis. 

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje. N 

Small Packaaes Trucking y 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. t 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Jei. J 800-775-7363 

http://Globalsecurity.org
http://www.3tlanticexpresscorp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

jollet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
vAvw.oa<erforxM9eiyandbrBa5thealtKcor 

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

10400 75 St., Kenosha,_WI 53142 
(262) 948-6^90 

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Amber T e l e f o n a s ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
56*1**1 • Manualinė terapija 
C e n t e r » Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CNropractk & Rehab Clnic 

Manualinė ir f izinė 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 

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

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79 t h St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKXOCAS-ŠIRDlES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chkago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

GAILE SABALIAUSKAS, M D . 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St S te 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Cood Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

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 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

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

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

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

630-941-2609 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chkago, 
MacNeai, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, 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. i l l inoispain.com 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross H o s p i t a l , # 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELICIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

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

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 77*476-2655; fax. 773-436-6906 

KELETAS PRIMINIMŲ APIE 
„SOCIAL SECURITY" 

„Sočiai Security" kortelė su joje 
įrašytu unikaliu, tam tikram asme
niui priskirtu numeriu — vienas 
pagrindinių asmens dokumentų, 
naudojamų JAV Jo prireikia tiek įsi
darbinimui, tiek tapatybės įrodymui, 
tiek įvairių finansinių reikalų tvar
kymui, jau nekalbant apie naudoji
mąsi JAV socialinio draudimo ir leng
vatų sistema. 

Nemažai žmonių, kaip bebūtų, 
t inkamai nesaugo šio dokumento, 
todėl pamestų ar sunaikintų „Sočiai 
Security" kortelių kasmet užregis
truojama pakankamai daug. Vieno
kiu ar kitokiu būdu praradus „Sočiai 
Security" kortelę, jums prireiks 
pakaitalo, kurį išduoda „Sočiai Se
curity" administracija. Vietiniai jos 
biurai veikia daugelyje vietovių. 
Tikslius jų duomenis prii ^ikus gali
ma rasti Internete www.socialsecu-
ri ty.gov arba sužinoti, paskambinus 
nemokamu telefonu 1-800-772-1213. 
Kreipiantis dėl kortelės pakaitalo, 
Jums reikės pateikti tam tikrus do
kumentus, patvirtinančius jūsų ta
patybę ir, jei nesate JAV pilietis (-ė), 
— doKumentus, patvirtinančius jūsų 
atit inkamą imigracinį statusą (ne 
visos JAV gyvenančiųjų užsieniečių 
grupės gali gauti „Sočiai Security" 
numerį, - pvz., dėl jo negali kreiptis 
nelegalūs imigrantai, taip pat - asme
nų, dirbančių ar besimokančiųjų JAV 
sutuoktiniai, jei jie imigravo būtent 
sutuoktinio teisėmis ir pan.). 

Taigi, jei esate JAV pilietis (ė), 
jums reikės tik valstijos, kurioje gyve
nate, vairuotojo pažymėjimo (arba 
tapatybės pažymėjimo - „State ID 
Card") arba JAV piliečio paso. Jei 
dėl kokių nors priežasčių neturėtu
mėte šių dokumentų ir negalėtumėte 
jų gauti per dešimties dienų laiko
tarpį, pasirūpinkite pristatyti mokyk
los ar darbovietės ID pažymėjimą, 
sveikatos draudimo kortelę (ne Me-
dicare), karinės tarnybos pažymėjimą 
arba įvaikinimo dokumentus. Jei 
esate asmuo, turintis atitinkamą imi
gracijos statusą, leidžiantį gauti 
„Sočiai Security" numerį, papildomai 
turėsite pristatyti Imigracijos tarny
bos išduotus dokumentus (darbo lei
dimą, „žalią kortelę" ir/ar atvy
kimo/išvykimo formą 1-94). Taip pat 
būtinai turėsite pateikti galiojantį 
užsienio valstybės pasą. 

Jei norite pakeisti pavardę/vardą 
(dėl įvaikinimo, vedybų/skyrybų ir 
pan.), nepamirškite pranešti „Sočiai 
Security" administracijai, kuri jums 
išduos naują „SS" kortelę. Jei dir
bate, būtinai praneškite apie tai ir 

savo darbdaviui, kad įsitikintumėte, 
jog pajamų ir „Sočiai Security" mo
kesčiai bus mokami tvarkingai. No
rint pakeisti pavardę, visuomet yra 
privaloma pristatyti „Sočiai Secu
ri ty" administracijai at i t inkamus 
dokumentus,. patvirtinančius pakei
timą (vedybų metrikus, skyrybų, 
įvaikinimo ar kitas teismo nutar
tis). 

Jei keičiate pavardę dėl vedy
bų/skyrybų, taip pat turėsite pateikti 
dokumentą, įrodantį jūsų tapatybę 
prieš tai buvusia pavarde (su nuo
trauka ir/ar asmeniniais duomenimis 
- pvz., seną pasą ar vairuotojo pažy
mėjimą). Jei negalite parūpinti šių 
dokumentų, arba jei pakeitėte pa
vardę daugiau nei prieš dvejus metus, 
iš jūsų gali būti pareikalauta papildo
mos informacijos. Jei keičiate var
dą/pavardę dėl įvaikinimo ar dėl 
kokios kitos priežasties, privalėsite 
pateikti du tapatybės dokumetus -
vieną, paliudijantį jūsų prieš tai 
buvusį vardą/pa varde (jis gali būti jau 
nebegaliojantisj ir kitą, galiojantį, 
kuriame būtų įrašyta pakeistas var
das/pavardė. 

Visais atvejais, jums išduodamoje 
naujoje kortelėje bus pakeistas tik 
vardas/pavardė - „SS" numeris yra 
unikaliai priskiriamas tam tikram 
asmeniui ir išlieka tas pat visą gyve
nimą, nepriklausomai nuo to, ar kei
čiasi jūsų teisinis, ar imigracinis sta
tusas. 

Kreipiantis dėl naujo „SS" nu
merio (kortelės), taip pat tikrinamos 
besikreipiančiųjų gimimo datos (ne
priklausomai nuo jų amžiaus) - JAV 
gimusiųjų asmenų atvejais, tai at
liekama, susisiekiant su gimimo 
liudijimą išdavusiomis institucijomis. 
Panašiai daroma ir asmeniui krei
piantis su prašymu pataisyti jo/jos 
gimimo datą „Sočiai Security" ad
ministracijos duomenų bazėse. 

Kiek kartų galima keisti „SS" 
kortelę? Jei nauja „SS" kortelė (rep-
lacement card) išduodama vietoje 
pamestos/sunaikintos senosios, yra 
nustatyta, kad per metus tokių pa
keitimų skaičius negali viršyti trijų ir 
taip pat negali viršyti dešimties kartų 
vienam asmeniui per visą gyvenimą. 
Jei kortelė keičiama dėl pavardės/ 
vardo pasikeitimo ar kokių kitų 
priežasčių (išskyrus jos praradimą), 
nustatytų ribų pakeitimams nėra. 

Pagal „Sočiai Security" 
administracijos medžiagą 

parengė 
Vaida Malecka i t ė 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Skambink i te n e m o k a m a i 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. ik i 9 vai. v. (Čikagos laiku) Konfidencialumas 
garantuojamas 

http://www.illinoispain.com
http://www.socialsecu-
http://rity.gov
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 004 atsakymai 
Vert ikal ia i : 
1. Ženeva. 2. Savi. 3. Sprintas. 4. Klimatas . 5. „Opel". 6. Adatos. 8. De

monstracija. 9. Kupranugariai. 10. Šydas. 13. Ėrena. 14. Pastorius. 15. Eko
nomija. 19. Garbo. 20. Ikrai. 23. JVlanon". 25. Sauna. 26. Gestapas. 27. Kny
gynas. 31. Stuoka. 32. Žaltys. 36. Lenk. 37. Nešk. 

Hor izonta l ia i : 
1. Žąsis. 4. Kuoka. 7. Universitetas. 10. Šnervė. 11. Andai. 12. Boružė. 

16. Dion. 17. Balalaika. 18. Prie. 21. Sąskaita . 22. Anakonda. 23. „Marlboro". 
24. Embargas. 28. Nica. 29. Gubernija. 30. Frau . 33. Nujoti. 34. Styga. 35. 
Havana. 38. Korespondentė. 39. Alkas. 40. Sykis. 

Kryžiažodžio atsakymas: U ž r a k i n t o s d u r y s 

TOBULINAMA NAŠLIŲ IR 
NAŠLAIČIŲ PENSIJŲ SISTEMA 

Dantų gydytojai 

Nuo 2007 m. sausio 1 d. prade
dama tobulinti Lietuvos valstybinių 
socialinio draudimo našlių pensijų 
sistema. Didės mažiausios našlių 
pensijos, našlių pensijos bus skiria
mos nepaisant to, koks asmens am
žius buvo sutuoktinio mirties metu, 
jei mirusysis buvo įgijęs socialinio 
draudimo stažą. Taip pat pakeitimai 
laukia našlaičių pensijų gavėjų. 

Našlių pensijos nuo sausio 1 d. 
bus ne mažesnės nei 70 Lt (našlių 
pensijos bazinio dydžio). Anksčiau 
paskirtos našlių pensijos, kurių 
dydis buvo mažesnis, augs iki 70 Lt. 
Asmenims, gavusiems didesnę nei 
70 Lt našlių pensiją, ji nebus maži
nama, o ir toliau mokama tokio pat 
dydžio, kokia buvo paskirta ir mokė
ta 2006 m. gruodžio mėnesį. 

Nuo šių metų keičiasi našlių 
pensijų skyrimo tvarka, — šios pen
sijos bus skiriamos visiems senatvės 
pensijos amžių sukakusiems naš
liams, nepriklausomai nuo to, per 
kiek laiko po sutuoktinio mirties jie 
tokį amžių sukako. Nustatant teisę į 
našlių pensiją bus reikalaujama, kad 
mirusysis minimalų stažą pensijai 
(15 metų) būtų įgijęs dirbdamas 
Lietuvoje, Europos Sąjungos a r 
Europos ekonominės erdvės šalyse. 
Dėl našlių pensijos paskyrimo, jei 
anksčiau ji nebuvo skirta, reikia 
kreiptis į „Sodros" teritorinį skyrių ir 
pateikti mirusio sutuoktinio mirties 
liudijimą bei santuokos liudijimą. 
Jei miręs sutuoktinis negavo pensi
jos, reikės pateikti jo stažą įrodan
čius dokumentus — darbo knygelę, 

stažo pažymėjimus ir pan. Jei mi
rusysis gavo pensiją, jo stažą įrodan
čių dokumentų pate ikt i nereikia. 
Našlių pensijos skiriamos ir moka
mos nuo teisės atsiradimo dienos, ta
čiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių 
iki prašymo skirti pensiją su visais 
reikiamais dokumentais pateikimo 
„Sodros" teritoriniam skyriui dienos. 

Nedarbingais a r iš dalies darbin
gais (invalidais) pripažintiems naš
lėms ir našliams taikoma iki šiol galio
jusi našlių pensijų skyrimo tvarka. 

Keičiasi ir vaikams našlaičiams 
mokamų pensijų dydžiai. Nuo šių me
tų našlių pensijos asmenims, augi
nan t iems mirusiojo vaikus, nebus 
skiriamos, o kiekvienam našlaičiui 
bus skiriama po 50 proc. apskaičiuo
to mirusiojo pensijos dydžio. Jei 
našlaičių, turinčių teisę gauti šią 
pensiją, yra du ir daugiau — visiems 
bus mokama po lygiai, bet ne dau
giau kaip 100 proc. mirusiajam ap
skaičiuotos pensijos dydžio. Anks
čiau našliui ir dviem našlaičiams 
mokamos našlių ir našlaičių pensijos 
sudarydavo 80 proc. mirusiajam pri
klausiusios pensijos (po 30 proc. vai
kams ir 20 proc. našliui ar našlei). 

Iki sausio 1 d. j a u paskirtos naš
lių ir našlaičių pensijos bus mokamos 
iki šios datos galiojusia tvarka, ta
čiau, pateikus prašymą, našlių pensija 
galės būti nutraukta, o našlaičių pen
sijos perskaičiavus padidintos. Ne
nu t r aukus našlių pensijos mokėji
mo, našlaičių pensijos bus mokamos 
iki 2007 m. galiojusių dydžių. 

Info 

DOVANOS IS AMERIKOS 
Vaižgantiečių klubą „Pragied-

rulys", veikiantį Anykščių rajono 
Svėdasų seniūnijoje, pasiekė didžiulė 
knygų siunta iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Illinois valstijos Stickney 
mieste gyvenantis žinomas fotome
nininkas, kultūros veikėjas, buvęs 
kunigas Algimantas Kezys vaižgan-
tiečiams nusprendė padovanoti 
albumų su savo bei kitų menininkų 
darbais. Siuntoje — JAV dailininkų 
Onos Dokolskaitės, Viktoro Petra
vičiaus bei Nicoles Pashkevich repro
dukcijų albumai, taip pat solidžios 
apimties meno albumas ,,Lithuanian 
Artists in North America" (,,Lietu
viai menininkai Siaurės Amerikoje"), 
išeivijos lietuvių meninės fotografijos 
albumas „Faces of two Worlds" 
(,,Dviejų pasaulių veidas"). Verti 
dėmesio paties fotomenininko dar
bai, išleisti atskiromis knygomis. Tai 
,,Būties fragmentas", „Grįžtančių 
paukščių preliudija", „Lietuva: be
vardės impresijos", „Kapinaitės, 
Transcendencijos link". Svėdasų 
kraštą taip pat pasiekė gausiai ilius
truoti albumai „Dvigubas solo" (nuo
traukos A. Kezio, eilėraščiai — Lo
retos Vaškus), „Susipynę pasauliai" 
(fotografijos A. Kezio, eilėraščiai — 

Nijolės Gražulienės). Šio fotome
nininko iniciatyva jau daug metų Či
kagoje, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
organizuojamos pasaulio lietuvių 
meninės fotografijos parodos ir išlei
džiami gana stori (net 200-250 pus
lapių katalogai). Porą tokių katalogų 
(1998 ir 2000 metų) A. Kezys dovano
jo ir vaižgantiečių klubui „Pragied-
rulys". |domus faktas: daugeli knygų 
maketavo pats fotomenininkas, taip 
pat jis pats parašė ir Įdomius, pras
mingus tekstus prie savo nuotraukų. 

Žymaus išeivijos fotomenininko 
A. Kezio vaižgantiečių klubui „Pra-
giedrulys" dovanotas knygas pirmieji 
galės pamatyti Svėdasų krašto mu
ziejaus, veikiančio Kunigiškių kaime, 
lankytojai. Salia dovanos bus ir jo 
biografija, nes apie šį išeivijos foto
menininką ir kultūros veikėją ne visi 
turi galimybę plačiau pasiskaityti. 
Sovietinėse enciklopedijose, žiny
nuose A. Kezio pavardės nė su „ži
buriu" nesurastume, nedaug šaltinių 
apie jį išsamesnius duomenis skelbia 
ir dabar. 

Už labai gražias ir vertingas 
dovanas tautiečiui vaižgantiečiai 
taria nuoširdžios padėkos žodžius. 

..XXI amžius", 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. 708-5984101 

Valandos pagal susitarimą 

D r . U N A P O Š K U S 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

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

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wi l lowbro6\ IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALlS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai 
4647 W 103 St Oak Lavvn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70*422-8260 

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

TRYLIKOS M E T Ų PATIRTIS 
pers ikė lė [ nau ją k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . parkr idgesmi tes .com 
Pilna dantų 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 atjauninimas 
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. 

3235 W. 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

w i i 
i 
i į S i i i 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

i i i i 
i 

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 site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

B r o n ė B a r a k a u s k i e n ė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

®\®feM$MJMffl^^lčMUMQM&&^^ @ 

UMrVw.draugas.org 

http://parkridgesmites.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://UMrVw.draugas.org
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SA.TJLE1S SISTEMA 
STASYS SURANTAS 

Nuo vaikystės iki dabar šviesus 
nakties dangus savotiškai išlaisvina 
mano vaizduotę ir niekada netrūksta 
klausimų, kiek tenai yra kitų galak
tikų, kiek ten kitų saulių ir kitų jų 
sistemų, ar tik mūsų planeta pilna 
visokios gyvybės? 

Turiu aš net ir „savo" žvaigždu
tę. Labai seniai, po baisaus 
Antrojo pasaulinio karo, 1947 

metais sunkiai sirgau ir Vokietijoje, 
prie Miuncheno, daugiau kaip tris 
mėnesius gulėjau vienoje ligoninėje. 
Tą vakarą jaučiausi labai silpnas ir 
nebuvau tikras, ar dar sulauksiu ryt 
dienos. Kažkaip liko neužtraukta 
langų užuolaidų dalis ir aš netikėtai 
pamačiau ramiai mirksinčią žvaigž
dutę, kurią su savotišku džiaugsmu 
stebėjau. Mano mintys jai siuntė 
klausimus: „Mieloji žvaigždele, jei 
dabar švieti ir virš Lietuvos, pasvei
kink mano brangią mamytę ir bro
liukus". Buvau tikras, kad jie vargs
ta, nes tėvas buvo prieš kurį laiką 
miręs. Tai buvo baisūs laikai po karo, 
kada ir laišką rašyti nebuvo sau
gu. 

Kitą dieną atsibudau, jaučiausi 
geriau, vėl laukiau vakaro ir žvaigž
dutės. Sustiprėjęs ir pradėjęs vaikš
čioti, pamačiau, kad „mano" žvaigž
dutė yra vieniša, netoli ryškiosios Ve
neros arba Aušrinės, kurią galima 
matyti ir Amerikos padangėje. Tikrai 
nesu prietaringas, bet, žvaigždutę 
matydamas, jaučiu su ja kažkokj sim
bolini ryšį... 

Na, užteks svajoti apie senus 
prisiminimus, reikia grižti prie Sau
lės sistemos. 

Dabartine mokslininkų nuomo
ne, prieš penkis milijardus metų dar 
nebuvo Saulės, mūsų Žemės nei kitų 
planetų ir šioje galaktikos dalyje tvy
rojo nepaprastai didelis debesis, 
susidedantis daugiausia iš helio, van
denilio — pagrindinių medžiagų vi
satoje, ir šiek tiek kosminių dulkių, 
išmestų iš mirštančių žvaigždžių 
(saulių) su sunkesniais elementais. 
Tas debesis nebuvo vientisas, bet 
išsidraikęs. 

Visatoje masės trauka yra viena 
pagrindinių jėgų, pavyzdžiui, net ir 
mūsų Žemės palydovas Mėnulis čia 
kasdien iššaukia potvynius ir atoslū
gius. To pirminio debesies didesnės ir 
sunkesnės dalys pradėjo pritraukti 
kitas ir tada visas procesas greitėjo, 
karštis didėjo, centras kietėjo, kol 
jvyko sprogimas, iš kurio išmestų 
medžiagų atsirado dabartinės plane
tos, asteroidai ir kometos. Iš to paties 
sprogimo išsivystė ir daugelio dabar
tinės saulės sistemos kūnų sukimasis 
apie savo ašį, išsibalansavo jų orbitos 
apie „motiną" Saulę. Saulė yra 
žvaigždė, aplink kurią mūsų Žemė ir 
kitos planetos turi savo orbitas arba 
tikslų nuolatinį kelią. 

Visatoje mūsų Saulė yra vidutinio 
dydžio žvaigždė Milky Way (Paukščių 
Tako) galaktikos pakraštyje, skrenda 
170 mylių per sekundę ir nešasi visas 
savo planetas bei kitus dangaus kū
nus su savim apie mūsų galaktikos 
centrą. Yra apskaičiuojama, kad vie
nam jos apsisukimui reikės net 
220,000.000 metų. Atstumai, greitis, 
laikas yra tokie milžiniški, kad tikrai 
jų neaprėpia mūsų vaizduotė. 

Saulė yra 93,000,000 mylių nuo 
Žemės, bet kita arčiausia žvaigždė 
yra 275,000 kartų toliau. Visos ŽVP. gž-
dės yra labai toli viena nuo kit s: ar
čiausios — trys ar keturi šviesmečiai 

viena nuo kitos. (Šviesos greitis yra 
186,000 mylių per sekundę.) Tokie 
atstumai eilinio žmogaus protui yra 
tiesiog nesuvokiami, neįsivaizduoja
mi. Astronomai, astrofizikai ir kiti 
šios srities specialistai savo darbui 
susikuria specialius palyginamuosius 
matų vienetus, kad nereikėtų prie 
skaičių daugybės nulių. 

Saulė susideda iš dujų ir skystos 
medžiagos, o jos centre nuolatos vyk
sta atominiai sprogimai (fusion). Iš to 
atsiradę „gamma" spinduliai labai 
palengva kyla į paviršių. Manoma, 
kad trunka maždaug 10 mln. metų 
jiems pasiekti Saulės paviršių, bet 
nuo ten jie tik per aštuonias minutes 
pasiekia mūsų Žemę. Taigi, kitą kar
tą, kada kaitinsime savo kūną saulės 
spinduliais, galime pagalvoti, kad tie 
spinduliai susidarė labai seniai, gal 
net prieš daug tūkstančių metų, gal 
net ir prieš pirmųjų žmonių atsi
radimą šioje planetoje. 

meteoritai. Kai kurie tų erdvės kūnų 
yra dideli, bet tūkstančiai mažų ir 
dar daugiau meteoritų. Saulės siste
mos plotas apima apie 8 milijardus 
mylių. Visos planetos ir kiti dangaus 
kūnai turi savo skirtingas orbitas, 
tad čia minimi nuotoliai nuo Saulės 
yra vidurkiai. 

Planetos 

Merkurijus. Pradedant nuo Sau
lės, pirmiausia rasime Merkurijų, 
kuris yra mažiausia planeta iš aštuo
nių, keliaujančių apie Saulę. Merku
rijus nuo Saulės nutolęs 36,000,000. 
Jis yra mažesnis kaip pusė mūsų Že
mės, kurios svoris yra apie 25 kartus 
didesnis kaip Merkurijaus. Žmogus, 
sveriantis 100 svarų, Merkurijaus pa
viršiuje svertų tik 26 svarus, nes pla
neta turi mažesnę trauką. Merkuri
jus apskrenda Saulę per 88 dienas 
(Žemė per 365 d.), taip pat jam reikia 

Saulės diametras yra 864,000 
mylių. Lėktuvas, skrisdamas 600 my
lių per valandą, keliautų ilgiau kaip 
šešis mėnesius, kol apie Saulę ap-
skristų vieną kartą. Jeigu sudėtume 
100 mūsų žemių vieną prie kitos, 
neužpildytume viso jos skersmens 
(diametro). Saulė sunaudoja astrono
miškai daug vandenilio: net 700 mili
jonų tonų per sekundę, ir tai paverčia 
į helį. Manoma, kad vandenilio už
teks dar maždaug šešiems milijar
dams metų ir per tą laiką Saulės pa
viršiaus temperatūra išliks tokia, 
kaip dabar, t.y. 5,500 laipsnių C, o 
centro - 15 milijonų C. 

Saulė mums duoda šilumą, švie
są, daug energijos ir, galima sakyti, 
visą gyvybės išlaikymo eigą. Visa aug
menija naudoja Saulės energiją mais
tui pasigaminti. Nuolat vyksta vadi
namasis fotosintezės procesas, reika
lingas gyvybės išlaikymui. Be jo mū
sų gražioji planeta liktų kaip koks 
asteroidas - tik negyva masė. 

Šiuo laiku Saulės ir visatos ste
bėjimai atliekami ne vien iš Žemės, 
bet ir iš daugeiio dirbtinių palydovų, 
taip pat iš didelio Hubble teleskopo, 
kuris, iškeltas aukštai virš Žemės at
mosferos, pagamina stebėtinai ryš
kias nuotraukas ir taip praplečia 
mūsų horizontus. Artimoje ateityje 
JAV astronautai ruošiasi kelionei į 
erdves atlikti kai kuriuos Hubble te
leskopo pataisymus. 

Kalbant apie Saulės sistemą, tu
rime suprasti, kad į ją reikia įtraukti 
visus erdvių kūnus, kurie sukasi apie 
Saulę ir šviečia, tik atmušdami saulės 
spindulius. Tai yra planetų palydovai 
(mėnuliai), asteroidai, kometos ir 

88 dienų apsisukti apie savo ašį 
(Žemė apsisuka per 24 valandas). Ši 
planeta neturi atmosferos, nes jos 
silpna trauka yra tam per maža. 
Viena Merkurijaus pusė visada yra 
šviesoje, o kita tamsoje. Šviesioje pla
netos pusėje karšta — apie 770 laip
snių Farenheito, o tamsioje šalta -
apie 500 laipsnių žemiau nulio. Mer
kurijus turi aukščiausią ir žemiausią 
temperatūrą iš visų Saulės planetų. 
Ši planeta yra tokio pat dydžio, kaip 
Žemės Mėnulis ir nemanoma, kad jo
je egzistuotų bet kokia gyvybė. Pla
neta yra rausvos spalvos, o paviršius 
kiek panašus į mūsų Mėnulio. 

Venera yra antra planeta nuo 
Saulės ir arčiausiai prie mūsų Žemės. 
Ji yra 67 milijonai mylių nuo Saulės, 
apie 26 mln. mylių nuo Žemės ir yra 
maždaug tokio pat dydžio, o jos svoris 
numatomas apie 4/5 Žemės svorio. 
Kai kurie astronomai laiko Venerą 
Žemės dvynuke, bet jos yra labai skir
tingos. Venera įdomiai atrodo tik iš 
tolo. Neturi jokio palydovo (mėnulio) 
ir yra visada apsupta debesų bei tirš
to rūko. Ji atrodo kaip žvaigždė, bet 
jos iš tolo gražus debesis susideda iš 
sieros lašelių (tai toks pat skystis, 
kaip mūsų automobilių baterijose). 
Paviršiaus atmosferos spaudimas yra 
net 90 kartų didesnis kaip Žemės, o 
pati planeta po debesim atrodo tamsi 
masė ir paviršiaus temperatūra yra 
900 laipsnių F. Karšta yra ir jos tam
sioji pusė. Venera neturi jokio magne
tinio lauko ar skirtingų metų laikų, o 
viena jos diena yra 293 žemės dienų 
ilgio. Gyvybės, kaip mes ją supran
tame, čia būti negali. 

Žemė. Trečioji planeta nuo sau

lės yra nuostabi . Spalvinga ir pilna 
visokiausios gyvybės: įvairios augme
nijos, sausumos ir vandens gyvūnijos 
ir tarp jų ir tų „homo sapiens" (žmo
nių), kurie nori viską žinoti ir supras
ti. Jau aplankė savo palydovą Mėnulį. 
Iš visur, kaip t ik gali, stebi visatą: iš 
observatorijų, erdvėlaivių, erdvės 
stočių (space stations). Visomis žino
momis pr iemonėmis klausosi atei
nančių garsų iš tolimų pasaulių ir ieš
ko atsakymų: a r yra kitų planetų su 
protingais gyviais? Savo Žemę ir Mė
nulį mes neblogai pažįstame, tai ke
liaukime toliau nuo Saulės. 

M a r s a s . P laneta dėl savo raus
vos spalvos gavo žiauraus ir kruvino 
romėnų dievo vardą. Kaip dabar ži
nome, ta spalva yra nuo paviršiuje 
esančių geležies oksidų bei rūdžių. 
Planetos diametras — 4,220 mylių — 
tai maždaug pusė mūsų Žemės skers
mens. Marso diena yra apie pusę va
landos ilgesnė kaip Žemės, o jo metai 
yra apie 1 metai ir 10 mėnesių mūsų 
laiko. Apie Marsą būdavo daug spė
liojimų: apie buvusią gyvybę, van
dens kanalus ir panašių. Po nemažai 
atliktų tyrinėjimų dabar žinome, kad 
planeta yra net inkama gyvybei. Ga
lima sakyti, j i netur i atmosferos — 
jos yra tik tiek, kiek yra 150,000 pėdų 
virš žemės. Temperatūra beveik visur 
yra -60 laipsnių C; dar šalčiau ašiga
liuose. Dažnai siaučia didelės dulkių 
audros ir paviršius turi daugybę kra
terių bei gilių įdubų. Žiemą ašigaliai 
yra padengiami baltomis „kepurė
mis", bet ne sniegu ar ledu, o sušalu
siu anglies dioksidu, (kaip mūsų „Dry 
Ice"), kuris vasarą išgaruoja. Marsas 
taip pat tur i du mažus, netaisyklin
gos formos palydovais, kurie greičiau
siai yra jo pr i t raukt i asteroidai. Pla
netoje gali dar būti šiek tiek ledo ar 
vandens, bet nėra jokios gyvybės (kol 
kas nerasta jokių jos žymių). 

J u p i t e r i s yra didžiausia Saulės 
sistemos planeta. Planetos skersmuo 
yra 87,000 mylių, net 11 kar tų dides
nis kaip mūsų Žemės, o nuotolis nuo 
Saulės - 483,000,000 mylių. Planeta 
labai greitai sukasi apie savo ašį ir tu
ri trumpiausią dieną, per 10 valandų 
padaro visą apsisukimą (parą). Dėl 
labai didelio nuotolio nuo Saulės, pla
netai t runka 12 mūsų metų apskristi 
Saulę. Jupiter io oras yra tirštas ir 
susideda iš amonio bei metano dujų, 
kurios būtų labai nuodingos mūsų 
gyvūnijai. P laneta turi dvylika mėnu
lių, iš kurių ketur i yra panašaus dy
džio kaip mūsų, o kiti mažesni. Ju
piteris iš erdvės atrodo labai įdomiai: 
apsuptas rusvai oranžinės spalvos 
žiedais (rings, bands), kurie susideda 
iš dulkių ir rūko. Planeta neturi kieto 
paviršiaus, o giliau yra skysta ma
sė. 

Saturnas . Tęsiant ilgą kelionę 
— už 886,000,000 mylių nuo Saulės, 
rasime Saturną, antrą didžiausią pla
netą Saulės sistemoje. Ji turi daug 
panašumų į Jupiterį, apie savo ašį 
apsisuka per 10 valandų, bet reikia 
29 metų aplėkti Saulę. Susideda iš 
vandenilio, helio, metano ir amonio 
dujų su trupučiu vandens, bet turi 
kietą akmeninį centrą. Virš pavir
šiaus planetos centrą gaubia dideli 
platūs žiedai, kurie yra įdomūs ir 
sukelia daug spėliojimų, bet dabar 
žinome, kad jie susideda iš nešvaraus 
įvairaus dydžio ledo gabalų. Saturnas 
turi mažiausiai net 18 mėnulių. Pla
neta yra labai šalta, nes labai toli nuo 
Saulės. Jos apytikrė temperatūra yra 
apie -250 laipsnių F. 

Nukelta i 11 psl. 
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BŪSIMAS „DAINAVOS" KONCERTAS KVIEČIA 
DRAUGE PERŽENGTI SLENKSTĮ 

Sausio 28 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, „Dainava" kviečia chorinės muzikos mylėtojus į koncertą „Per slenkstį", 
kuris įvyks naujoje erdvėje - Carl Sandburg gimnazijos koncertų salėje, esančioje Orland Park rajone. 

DALIA CIDZl KAITĖ 

Apie naują „Dainavos" ansam
blio koncertą kalbame su „Dainavos" 
ansamblio choriste bei valdybos nare 
Asta Svedkauskaite. 

- Kadangi tai tradicinis, kas 
dvejus metus ruošiamas solinis 
koncertas, kiek la iko tokia tradi
cija jau trunka? Gal galėtumėte 
priminti, kokius solinius koncer
tus „Dainava" jau yra surengusi? 

- Si tradicija jau trunka keliolika 
metų. Vienas pirmųjų solinių kon
certų pavadinimu „Pasiaukojau Die
vui, artimui ir Tėvynei" įvyko 1998 
metų sausio 18 dieną. Ji surengėme 
Svč. Mergelės Marijos parapijos baž
nyčioje, Marąuette parke. Antrasis 
koncertas buvo surengtas 1999 me
tais sausio 24 d. toje pačioje salėje ir 
vadinosi „Aukos keliu...grįžtu pas 
Tave". Po dvejų metų 2001 m. sausio 
14 d. Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Chicago, IL „Dainava" 
atliko programą „Ir Šviesa, ir tiesa"; 
po dar dvejų metų - 2003 m. sausio 
19 d. - Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje skambėjo „Marija. Gelbėk 
Mus". 2004 metais sausio 31 d. Mo-
raine Valley Fine & Performing Arts 
Center, Palos Hills, IL koncertavome 
drauge su Veronika Povilioniene. Na, 
ir pagaliau 2006 m. sausio 22 d. įvyko 
„Dainavos" šešiasdešimtmečio kon
certas „Nešėm, atnešėm labą die
nelę" su saksofonininku Rimvydu 
Pauliku, pianiste Olivija Urbonaite ir 
džiazo muzikantais Aliuku Gyliu, 
Saulium Gyliu, Vidu Neverausku ir 
Tomu Strolia. 

Kaip matote, gal ir ne visai tiks
liai matematiškai kas dveji metai 
koncertuota, tačiau tikrai matosi šių 
solinių koncertų dvejopa tendencija: 
iš religines-istorinės pusės siekiama 
prasmingai paminėti Sausio 13-osios 

aukas ir kitus žuvusius už Lietuvos 
laisvę - todėl koncertai rengiami 
sausio mėnesį, praūžus Kalėdiniam ir 
Naujametiniam šurmuliui. Kita ver
tus, ieškome naujų formų, naujų 
išraiškos formų muzikoje. Paskuti
niai du sausio mėnesio koncertai, 
manyčiau, tą ir parodo: koncertas su 
Povilioniene parodė, kaip puikiai 
dera folklorinė muzika su chorine, 
koncertas su Rimvydu Pauliku - kaip 
puikiai skamba instrumentinė-im-
provizacinė muzika su chorine. Taigi, 
nuolat ieškome sąlyčio su naujumu, 

SAULES SISTEMA 
Atkelta iš 10 psl. 
Uranas. Planeta yra nutolus apie 

du milijardus mylių nuo Žemės ir, 
norint ją matyti, reikia teleskopo. 
Uranas yra maždaug keturis kartus 
didesnis už mūsų Žemę, bet dėl nuo
tolių vienai orbitai apie Saulę reikia 
net 84 metų. Uranas yra gana skir
tinga planeta. Dėl dar neaiškių prie
žasčių ji turi savo magnetinį lauką, 
ne planetos centre ir dėl to sukasi 
apie vieną šoną. Dėi to per pusę orbi
tos laiko apie saulę viena planetos 
pusė yra saulės šviesoje, kita tamsoje. 
Uranas turi 7 mėnulius ir apie 10 
tamsių žiedų, kurie, atrodo, yra iš 
metano ledo ir anglies (carbon). Turi 
atmosferą, kuri yra iš vandenilio, 
helio ir metano dujų. Temperatūra 
šalta - apie minus 214 laipsnių F. Iš 
Žemės planeta atrodo melsvos ir ža
lios spalvos, susidarančios iš metano 
dujų, kurios sugeria raudonas spal
vas iš silpnos Saulės šviesos ir atspin
di melsvus bei žalius atspalvius. 
Uranas yra supamas amonio ledo 
debesų. 

Neptūnas. Keliaujant toliau, 
280,000,000 mylių nuo Saulės, rasi
me Neptūną. Jis yra daugiau kaip 30 
kartų toliau nuo Saulės nei Žemė. Jo 

diametras apie 33,000 mylių, bet 
planeta maždaug 17 kartų sunkesnė 
už mūsų Žemę. Dėl nuolatinės labai 
šaltos temperatūros ir labai mažai 
deguonies ten negali būti jokios 
mums žinomos gyvybės. Planeta turi 
du mėnulius ir vienam Saulės aps-
kridimui reikia net 165 metų. 

Aplankėme visas planetas. Tik 
gaila Plutono, kuris prarado planetos 
statusą, nes šių metų rugpjūčio 24 d. 
Pasaulinis astronomų kongresas, su
sidedantis iš 320 dalyvių, nusprendė, 
kad Plutonas per mažas ir yra tik 
antraeilis dangaus kūnas. Jį laikant 
planeta, reikėtų dar du ar tris aste
roidus taip pat pavadinti planetomis. 
Tas nutarimas sumaišė ir pridarė 
daug problemų astrologams. 

Savo Saulės sistemoje gyvybės, 
kaip mes ją suprantame, nerandame, 
bet visata yra neapsakomai didelė. 
Mokslininkai mano, kad mūsų galak
tikoje ir tolesnėse jau yra pastebėję 
daugiau kaip šimtą planetų, kurios 
gali turėti panašias sąlygas, kaip 
mūsų Žemelė. 

Naudota: National Geographic 
„Other Worlds" ir l l lustrated World 
Encyclopedia (Bobley). 

neprarasdami pagarbos ir savotiškos 
nostalgijos tradicijai. 

- Kuo šis būsimas konce r t a s 
skirsis nuo praėjusių? 

- Sis koncertas, mano manymu, 
nėra kažkoks išskirtinis savo esme, 
tačiau jis labiau išryškina „namų" 
sampratą ir požiūrį į juos iš įvairių 
pusių, į mūsų įprastas tautines sam
pratas: išvykimo/sugrįžimo sampra
tos, netekties, emigracijos... Koncer
tinės programos rengimą, pasak 
choro vadovo Dariaus Polikaičio, įta
kojo du dalykai. Pirmas, Jono Tarnu -
lionio „Namų psalmių" kūrinys, Da
riaus išgirstas iš „Aukuro" kolekty
vo, ir asmeniniai, šią vasarą patirti 
Dariaus išgyvenimai. Vis dėlto, kaip 
ir kiekviename koncerte, svarbiausia 
yra muzika. Juk kiekvienas pasirink
tas kūrinys atskleidžia kažkokią 
svarbią įžvalgą apie pasaulį, gyve
nimą, mus pačius. 

- Š ių metų koncertas pava
dintas „Per slenkstį". Kas slypi, 
jei slypi, po juo? 

- Viso koncerto preliudu tapo T. 
S. Eliot eilutės iš jo kūrinio „Little 
Gidding" (Mažas svaigulys): „Mes tu
rim nesiliauti tyrinėti./ Visų tyrimų 
pabaigoje/ Grįšim ten, kur pradėjom/ 
Ir iš naujo pažinsim tą patį". Visa 
mūsų gyvenimo kelionė kažką pasako 
apie mus. „Namai" - tai ir vaikystė, 
ta vieta į kurią mes grįžtam, ir taip 
pat tai slenkstis, ta riba, nuo kurios 
prasideda išvykimas arba sugrįžimas 
į namus. Iš dalies dėl to ir kilo toks 
koncerto pavadinimas. 

- Kokie k ū r i n i a i s k a m b ė s 
koncerte? 

- Atliksime apie 15 kūrinių: 
lietuviškų, angliškų, lotyniškų, gry
nai vokalinių „ t r ibai" , itališkų. 
Stambesni iš jų: Vytauto Miškinio 
„Amžių keleivis", M. K. Čiurlionio 
„Kyrie", Randall Thompson „Alle-
luia", Jono Tamulionio „Namų psal
mės", kelios folklorinės dainos, 
Leonido Abariaus „Viltis", Nijolės 
Sinkevičiūtės „Miškas" ir kiti kūri
niai, bus net vienas ,,new age" kū
rinys - „Adiemus". 

- Koncertas vyks naujoje erd
vėje? Kodėl? Ar n e t e n k i n o anks
t e snės salės? Ar koncertuodami 
skirt ingose sa lė se nebijote pra
rasti klausytojų? 

- Reikmė naujai erdvei kilo iš 
esmės dėl akustinių sumetimų. Be to, 
paskutiniai du soliniai koncertai (su 
Povilioniene ir su Pauliku) buvo 
visiškai išpirkti, tad norėjosi šiek tiek 
didesnės salės ir kad klausytojai 
nebūtų per daug nutolę nuo mums 
gana dėkingos salės - Moraine Valley 
Community College. Taigi, nors ir 
bijom prarasti žiūrovų dėl naujos 
salės, į žiūrovo patogumą tikrai buvo 
atsižvelgta: automobilių aikštelė yra. 
salė prie pat pagrindinio (LaGrange 
Rd.) kelio, susisiekimas geras, bilietų 
įsigijimas patogus dėl interneto ir 
išankstinio platinimo, akustika ne
priekaištinga, salė puikiai išplanuota. 
Tereikia tikėtis, jog nauja vieta ne
su trikdys įprastinio lankomumo. 

„Dainavos" koncertas vyks adresu: Carl Sandburg High School, 
Performing Arts Center, 13300 S. LaGrange Rd., Orland Park, IL. 
Bilietai: $22 iš anksto, $25 prie durų ($18 moksleiviams iki 18 metų). Iš 
anksto bilietus galima įsigyti telefonu (800)-494-TIXS arba per http:// 
www.boxofficetickets.com/dainava, taip pat „Seklyčioje" (2711 W. 
71st St., Chicago, IL, 773-476 2655), „Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem Ave., 
Chicago, IL, 773-788-1362), Pasaulio lietuvių centro „Dovanėlėje" (14911 
W. 127th St., Lemont, IL) ir „Bravo" kavinėje (238 Main St., Lemont, IL, 
630-257-3300). 

http://
http://www.boxofficetickets.com/dainava
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

INDEPENDENT REALTORS 
O F ILL INOIS I N C . 

Reda Blekys Peter 
708 214 5284 m 

AĮNiirMJnįiMiU. Čikagą i r jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus 

GREIT PARDUODA 
[ B 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 

PASKOLOS 

OnMfc Accent 
Homefinders 23 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

INTERBANK MORTGAGE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREiMBA 

ceii 630 915 8865 
office: 8 4 7 205-1199 

Illinois Residential Mortgage broker /Bank 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms . 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Audrius Mikulis 
I s t Choice Real Propertys 

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

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g — 

I 

* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

m 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Spa Constant ine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

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

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzte Chkago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— insured 

24 
vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

ir 

{VAIRUS 

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

Siūlyti tel 773-619-6S02 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 8 6 6 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

Always with Flowers 
<S \ vi., h» ±* 

• " > * • v 

- Visada šviežios egzotinės ir aukšto sti l iaus aranžuotės ^ 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuva 

1120 State St., Lemont, IL W 
T e l . 630 257 0339 ; 888 5 9 4 6 6 0 4 v £ £ > 
www.alwayswlthflowers.com Jum2 P r i s t a t y m a s 7 d S c n a s P*11- ****** 
www.alwayswithnowers.net ^ £ Čikagoje, JAV, įietuvojc 

__ ir visame pasaulyje 

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.o.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

D R A U D I M O 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

w — w 

PIGIAUSI AVIA-BILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

;vv\v/.aLrctrcdeu5a c o ^ 

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

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

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswlthflowers.com
http://www.alwayswithnowers.net
http://www.racinebakery.com
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Kad jums plunksnos 
neatšiptų! 

2007-siems metams -
kalendorius 

naujas 

IUOZAS GREVELDA 

Taikos ir meilės paktas, kurį šio
mis dienomis Seime pasirašė mažu
mos koalicijos, daugumos opozicijos 
ir įkyriosios žiniasklaidos atstovai, 
mus nuteikė nepaprastai palankiai ir 
kūrybiškai. Susirinkę redakcijoje 
mes, aštriaplunksniai ir aštrialiežu
viai, niekada neatsisakydavę progos 
valdžiai bakstelėti skaudamon vieton 
ar paberti mūsų galingiesiems saują 
kitą spyglių minkšton kėdėn, gerą 
pusdienį diskutavome ir ginčijomės. 
Juokai menki, - kaip mums dabar 
reikės dirbti, jeigu pats premjeras 
reikalauja, kad mūsų plunksnos 
neatšiptų!? 

- Na ir kas čia tokio? - gūžtelėjo 
pečiais Rimas. - Kaip dirbome, taip ir 
dirbsime, mums ne pirmi metai 
valdžiai paausius pakasyti. 

- Taip, tai taip, - suabejojo An
tanas, mūsų vyriausias. - Bet ar 
susimąstėte, gerbiami kolegos, kokia 
atsakomybė mus užgriuvo? Juk nuo 
šiol mes esame ypatingoje premjero 
dėmesio zonoje. Tai jau antra prem
jero iniciatyva, kurią jis pristatė 
visuomenės dėmesiui. Negana, kad 
jis ateinančiais metais atsistatydins, 
tai jam dar prireikė, kad mes jį kuo 
skaudžiau ir kuo šmaikščiau tarkuo
tume. Niekaip nesuprantu, kam jis tų 
įmantrybių užsigeidė, - mazochistas 
jis, ar ką? 

Aš ne juokais išsigandau, išgirdęs 
tokią naujieną, todėl tuoj pat pa
reikalavau Antaną pasiaiškinti, ko
kius dar pramanus jis sumanė 
skleisti. 

- Pasiaiškink, gerbiamasis, ką čia 
prasimanei? Nei jis mano atsistaty
dinti, nei jis žada tai daryti. Ar dar 
betrūko, kad mes pagarsėtume kaip 
gandonešiai ir liežuvnešiai? O jei 
mums teks atsakyti už šmeižtą? -
užsipuoliau šefą. 

Šefas pasižiūrėjo į mane kaip 
smauglys į triušį ir, kažką pamąstęs, 
sako man: 

- Tai bene sveikas nežinai, kad 
premjeras viešai prisiekė atsistaty
dinsiąs, jeigu per metus nepasieks 
pergalės prieš korupciją Lietuvoje? 

- Bet juk tai visai kas kita! -
atšoviau aš jam. - Iki pergalės dar 
visi metai. O per metus daug kas gali 
atsitikti. Gali ir laimėti, gali ir... 

- Taigi, kad ir!.. - pasišaipė 
Antanas. - Nejaugi sveikas iš dan
gaus nukritai, kad nežinai, ko tokia 
kova reikalauja? 

- Na ir ko gi jau jinai taip reika
lauja? - smalsiai pasiteiravo Izabelė. 

- Tas ir yra, kad labai daug ko, -
atsakė Antanas. - Visų pirma, tokioje 
kovoje reikia patikimų sąjungininkų, 
be to, jai reikia sumobilizuoti visus 
drąsius ir sąžiningus kovotojus pro-
kuratūroje> teismuose, visose spe
cialiose, specializuotose ir specialio
siose tarnybose. Dar būtų ne pro šalį 
patraukti į savo pusę laisvą, neprik
lausomą ir demokratinę spaudą. Na, 
ir pagaliau tokiai kovai reikia turėti 
pakankamai efektyvių priemonių, 
kovos ginklų. Taip pat ne pro šalį 
būtų turėti gerą taktiką ir strategiją. 
Na, ir žinoma, reikia gerų taktikų ir 
strategų. Be viso to iš tokios kovos -
tik vištoms juokai! 

Mes ne juokais susirūpinome. 
- Tai kas dabar bus? - nusiminė 

Birutė. 
- Kaip nieko nebuvo, taip nieko 

ir nebus. - viską susumavo Juozas. -
Ne jis pirmas, ne jis paskutinis su
manė kovoti su korupcija. Gal jau 
pamiršote, kaip su ja kovojo Saulė
lydžio komisija, Saulėtekio komisija, 
Svarių rankų komisija? Jos visos taip 
šauniai kovojo, tokių gražių rezultatų 
pasiekė, kad buvo miela žiūrėti. 
Mūsų premjerui ne kažin kiek ir 
beliko daryti. 

- O man gaila premjero, - atsidu
so Ieva. - Jis man atrodė toks patiki
mas, toks apsukrus, jis taip gražiai 
pasitelkė į mažumos vyriausybę kon
servatorius, nedavęs jiems nė vienos 
ministerijos. Nejaugi jis būtų toks 
neapsukrus , paskelbęs beviltišką 
kovą? 

Ilgai tylėjęs Jonas nusikvatojo. 
- Ką jūs čia sumanėte, mieli kole

gos, iš anksto atšvęsti premjero atsis
tatydinimą? Juk Antanas smulkiai 
išskaičiavo, kiek ir ko prireiks prem
jerui korupcijai užkeikti, pažaboti, 
surakint i geležiniais pančiais ir 
įmesti ją į kalėjimą tūkstančiui metų. 
Nei jūs jo gailėkite, nei ašarokite, -
korupcijai galas! 

- Nei tu džiaukis, nei tu šaipykis, 
- įsižeidė Ieva. - Maža, kad išskai
čiavo, o iš kur jis visa tai paims? Kur 
tu radai teismuose ir tarnybose tuos 
dorus, ištikimus ir sąžiningus kovoto
jus? O iš kur paimsi tuos taktikus ir 
strategus, gal iš Sicilijos išsirašysi? 
Baigta, mūsų premjerui šakės! 

- Tai ką, premjeras jau pra
laimėjo tą didįjį žygį? - nesinorėjo 
tikėtis ir man. 

- Žinoma, - patvirtino Rimas. -
Kas jį ten žino, gal jam kas pypkėn 
kvaišalų įbėrė, kad taip kvailai liežu
vį įkišo beviltiškon sutartin. 

- O su kuo jis tą sutartį sudarė, 
kas ją pasirašė? - pasiteiravo Birutė, 
mūsų vadybininkė. - Ar įstatymų 
sudaryta tvarka jis ją užregistravo 
pas notarą? 

- Su kuo sudarė, nežinia. Tik
riausiai su koalicijos partneriais, -
nusijuokė Rimas. - O pasirašė pats 
ponas premjeras - savo galingosios 
pypkės dūmais, aukštai danguje. Tą 
sutar t į galima stebėti kiekvieną 
dieną, kai tik susiformuoja pra
giedruliai arba per kurį nors Saulės 
ar proto užtemimą. 

- Vadinasi, kad premjeras neat
sistatydins? - apsidžiaugė Ieva. 

- Žinoma, kad ne! - užtikrino 
Juozas. 

- Ačiū Dievui! - su palengvėjimu 
atsiduso Birutė. 

Antanas tik atsiduso. 
- Nuo to, gerbiamieji, mums nė 

truputėlio ne geriau. Mums reikės 
gerokai pasitempti ir paplušėti, kad 
pateisintume premjero pasitikėjimą. 
Jeigu jis prašo, kad mes apie jo darbą 
ir apie jo pypkę rašytume smaila ir 
aštr ia plunksna, mes negalime to 
prašymo praleisti pro ausis. Taigi 
žiūrėkite, kad ateityje savo straips
niuose jo ramybėje nepaliktumėte, 
nes jei šio nurodymo nevykdysite, aš 
tai vertinsiu kaip tarnybinio įsakymo 
nevykdymą. Nuo to priklausys ir jūsų 
karjera, ir jūsų atlyginimai. Ko jau 
ko, o pyktis su premjeru aš nesi
ruošiu! Taigi žiūrėkite, kad plunks
nos neatšiptų! 

Kad būtų didesnis efektas, An
tanas suraukė antakius ir rūsčiai 
mus apžvelgė. 

Visi vieningai atsidusome ir pa-
siryžome neleisti plunksnoms atšipti. 

Dar gerokai prieš Naujuosius 
metus pasirodo nemažai kalendorių 
ateinantiems metams. Jeigu anks
čiau Lietuvoje sieniniai kalendoriai 
būdavo retenybė, tai dabar jų ten 
gana daug išleidžiama. O šių kalen
dorių meistras mūsų tėvynėje yra fo
tografas Zinas Kazėnas, kuris prieš 
Kalėdų šventes mums atsiuntė jau 
30-ąjį savo sieninį kalendorių, išleistą 
2007-siems. Jis taip pat pažymėjo, 
kad yra išspausdinęs maždaug tiek 
pat ir ..kišeninių" kalendoriukų bei 
14 kalendorių plakatų. 

2007 metų Z. Kazėno mėnesinį 
sieninį kalendorių išleido Europos 
Tarybos informacijos biuras. Ka
lendorius yra didelio formato. Beveik 
pusę lapo užima koks nors gamtos 
vaizdas, o mėnesių pavadinimai yra 
trimis (lietuvių, anglų, prancūzų) 
kalbomis. 

Apie kalendorių praeitį 

Kartu su kalendoriumi Z. Ka
zėnas atsiuntė Įdomių žinių apie juos: 
Jis rašo: 

— Manoma, kad 1846 m. išleistas 
Lauryno Ivinskio kalendorius yra 
pirmasis kalendorius lietuvių kalba. 
Be atžymų apie saulės tekėjimą ir 
nusileidimą, apie dienas ir mėnesius, 
šiame kalendoriuje buvo daugybė 
patarimų valstiečiams. 

Lietuvoje yra du kalendorių mu
ziejai. 

Pirmasis atsirado Kuršėnuose, 
kuriam vadovauja Sigita Lukienė. 
Dar 1979 m. pradėjusi rinkti kalen
dorius, 1996 metais surinktos kolek
cijos pagrindu j i įsteigė muziejų. 
„Šiandien turiu daugiau nei 3,000 
kalendorių, — sakė S. Lukienė, ir dar 
beveik tiek pat vadinamų 'kišeninių' 
kalendoriukų". 

Prienų rajone Skriaudžių kaime 
veikia Pijaus Brazausko 1997 m. 
įkurtas kalendorių muziejus. ,,Turiu 
surinkęs apie 4,200 kalendorių ir dar 
apie 5,000 kišeninių kalendoriukų ir, 
aišku savaime, kad tai ne vien Lie
tuvoje išleisti kalendoriai", — sakė 
muziejaus įkūrėjas P Brazauskas. 

Nemažai įvairių saugomų kalen
dorių galima aptikti ir Lietuvoje 
esančiuose kraštų muziejuose bei 
apskričių ir miestų bibliotekose. 

Negalvoju, kad Lietuva kažkokia 
išskirtinė valstybė kalendorių atžvil
giu, bet ne kiekvienoje valstybėje 
surasi panašias kolekcijas ar mu
ziejus, skirtus kalendoriams. Neteko 
girdėti apie panašius muziejus ir JAV 

Savo pastabose Z. Kazėnas pažy
mi, kad prieš 15 ar daugiau metų 
gauti sieninį kalendorių Lietuvoje 
buvo didelė dovana, o ypač jeigu tai 
buvo atsiųsta ar atvežta iš užsienio. 
„Pamenu, prieš 20 m. ar dar anks
čiau žmonės stovėdavo eilėse, kad nu
sipirktų vadinamą 'stalo' — nuplė
šiamą kalendorių, kurio lapelio ant
roje pusėje, šalia kulinarinių patari
mų, būtinai rasdavai ir revoliu
cionierių fotografijas", — teigia šie 
kalendorių specialistai. 

Jis sako, kad dabar daug kalen
dorių išleidžiama atskirų firmų ir 
organizacijų reklaminiais-informa-
ciniais tikslais. Savo pastabas apie 
kalendorius jis baigia taip: 

— Šiandien tiesiog stebina stalo, 
kišeninių, sieninių-pakabinamų, pla-
katų-kalendorių ir įvairiausio ne
standartinio sprendimo kalendorių 
gausa. Kita vertus, tematikos po

žiūriu tiek importuoti, tiek Lietuvoje 
leidžiami kalendoriai panašūs. Do
minuoja šunys, katės, automobiliai, 
gėlės, gamtos stebuklai, o 2007 
metams galite nusipirkti ir paršiukų 
kalendorių. Nesvarbu, kad kai kurių 
dizainerių kalendorių sprendimuose 
sunku įžiūrėti dienas ir savaites, bet 
gražu, kad iš mūsų buities neišnyks
ta kalendoriai, kasdien primenantys 
dienas, savaites, mėnesius ir metus 
žmogaus egzistencijoje". 

Apie Z. Kazėną 

Zinas Kazėnas 

Fotografas Z. Kazėnas (jis taip 
pat reiškiasi ir dailės srityje) gimė 
1936 m. Linkuvoje. 1956 m. gavo fo
tografo diplomą ir visą savo kūrybinę 
energiją paskyrė spalvotai fotografi
jai. Dirba reklamos, leidybos ir paro
dinės fotografijos srityse. Yra išleidęs 
per 600 proginių atvirukų, 80 pla
katų, 400 meninių vokų ir apipavi
dalino apie 60 įvairios paskirties 
lankstinukų bei knygelių, jau ne
kalbant apie savo kalendorius. Išleido 
kelis autor in ius fotoalbumus bei 
dalyvavo su kitais leidžiant knygas 
apie didžiuosius Lietuvos miestus. Jo 
spalvotosios fotografijos parodos apie 
Lietuvą apkeliavo daugiau kaip 30 
šalių, įskaitant ir JAV 

Z. Kazėnas yra nemažai keliavęs 
po pasaulį. J is ne kartą viešėjo Čika
goje bei kitose JAV vietovėse. Tose 
kelionėse jis fotografuodavo ir nuo
traukas rodydavo Lietuvoje. Pažy
mėtinos jo parodos „Laukiniai va
karai", „Čikaga" ir kt. 

Z. Kazėnas daug bendrauja (ir 
kartu rengia parodas) su čikagiečiu 
fotomenininku Algimantu Keziu. 

Apie kalendoriaus leidėjus 

Kaip jau minėta, šio kalendo
riaus leidėjas — Europos Tarybos in
formacijos biuras Vilniuje. Primin
sime, kad Europos Taryba (ET) 1949 
m. gegužės 5 d. įkūrė 10 valstybių. 
Šiuo metu priklauso jau 46 valstybės, 
įskaitant ir Lietuvą. ET — tarpvy
riausybinė organizacija, kurios pag
rindiniai tikslai yra: ginti žmogaus 
teises, demokratiją ir teisėtumą; har
monizuoti visų valstybių, ET narių, 
socialinę ir teisinę praktiką; padėti 
suvokti ir vystyti bendroms verty
bėms ir kultūrų įvairove turtingą Eu
ropos savitumą; padėti Rytų ir Va
karų Europos valstybėms politines 
teisines ir konstitucines reformas 
vykdyti lygiagrečiai su ekonomine 
pertvarka. ET būstinė yra Europos 
rūmai Strasbūre, Prancūzijoje. 

Edvardas Sulaitis 



14 DRAUGAS, 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis 

Naujienos iš Cicero KETVIRTOJI BIBLIJINĘ STOVYKLA 
Pirmąjį 2007 m. sekmadienį šim

tinė tautiečių meldėsi Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias au
kojo neseniai iš Lietuvos sugrįžęs kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Mišių metu 
giedojo lietuvių bažnytinis chorelis, 
kuriam vadovauja vargonininkė Vil
ma Meilutytė. 

Po pamaldų į taip vadinamą „ka
vinę" susirinkusieji pradžioje išgirdo 
liūdną žinią, kad Lietuvoje (Drus
kininkuose) mirė buvęs cicerietis 
Juozas Naujelis, kurio žmona Izabelė 
yra nuolatinė lietuviškų pamaldų ir 
„kavinės" lankytoja. Velionis amži
nybėn iškeliavo sausio 6 d., sulaukęs 
87 m. amžiaus. Jis buvo deportuotas 
iš JAV už tai, kad maždaug pusšimtį 
metų, pildant įvažiavimo į šį kraštą 
dokumentus, nuslėpė kai kuriuos 
duomenis apie savo asmenį. 

Buvo pateikta 
metinė apyskaita 

Kadangi buvo metų pradžia, tai 
kavinės vadovė Mėta Gabalienė pa
teikė metinę apyskaitą. Jos pateiktais 
duomenimis, likutis iš ankstesnių 
metų buvo 278 dol. Prie jų pridėjus 
2006-ųjų pajamas, susidarė 1,430 dol. 
Išlaidų turėta 1,256 dol., o kasoje me
tų pabaigoje liko 174 dol. 

Išlaidas sudarė įvairios aukos as
menims ir organizacijoms. Po 100 do
lerių duota Cicero viešėjusiam svečiui 
iš Lietuvos — vyskupui Ivanauskui, 
taip pat ir Šv. Antano parapijos klebo
nui kun. James Kastigar. Po šimtinę 
paskirta „Margučiui II", „Draugui" 
ir Amerikos Lietuvių televizijai. 300 
dol. atiteko kun. "dr. K. Trimakui, 
prieš jo kelionę į Lietuvą. Išvardintos 
ir kitos aukos, daugiausiai siekian
čios 50 ar mažiau dolerių. 

Veteranės nori talkos 

Reikia pažymėti, kad M. Gaba
lienė šį darbą dirba jau 11 metų, o Jo
nė Bobinienė turi 9 metų darbo stažą. 
Joms talkina daug žmonių, kurie pa
galbininkais dirba trumpesnį laiką. 
Juodvi pareiškė, jog būtų gerai, kad 
jų pastangas paremtų daugiau tal
kininkų, tada būtų lengviau dirbti. 
Tačiau pažymėjo, kad nei jos pačios, 
nei kiti jokio finansinio atlyginimo 
negali tikėtis, o kartais ir savų pinigų 
reikia pridėti. 

M. Gabalienė taip pat perskaitė 

i lgamete sekmadienines kavutes va
dove Mera GaDanene 5Ka;to dr. Petre 
Kisieliaus sveikinimo laištca - padėką, 

Edvardo Šulaičio nuotrc-Kc 

dr. Petro Kisieliaus, ilgamečio „ka
vutės" programų pravedėjo, kuris dėl 
ligos dabartiniu metu negali būti kar
tu su sekmadieninių susirinkimų da
lyviais, sveikinimą — padėką. Susi
rinkusieji plojimu išreiškė padėką 
daktarui ir jo žmonai už ilgametį dar-
bą. 

Vilma Meilutytė 
pasakojo apie Lietuvą 

Choro vadovė ir vargonininkė 
Vilma Meilutytė papasakojo apie 
trumpą savo ir vyro viešnagę Lie
tuvoje švenčių metu. Per truputį dau
giau negu dviejų savaičių laikotarpį 
jie stengėsi kiek galima daugiau ap
lankyti. Daugiausia pabuvojo Pane
vėžyje, Kaune, Vilniuje, susitiko su 
tėvais, kitais artimaisiais. Pažymėjo, 
kad matė nemaža gražių dalykų, bet 
išvydo ir nemalonių vaizdų. Pami
nėjo, jog parėmė ir kai kuriuos varge 
gyvenančius tautiečius. „Tai daryti 
išmokome iš jūsų", — kalbėjo ji, 
kreipdamasi į taip vadinamus „dypu-
kus", kurie ilgus metus šelpė ir tebe-
šelpia neturtinguosius tėvynėje. 

Buvo diskutuojama ir dvigubos 
pilietybės klausimu, kuris, kaip atro
do, šiuo metu jaudina ne vieną mūsų 
tautietį. Tačiau vargu ar šis klausi
mas bus greitai išspręstas visiems pa
geidaujama linkme. Cicero lietuviai ir 
kiti dar apie jį nemažai kalbės. 

Edvardas Šulaitis 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos ruošiama ketvirtoji Biblijinę 
stovykla, vykusi gruodžio 27 - 28 d. 
Ateitininkų namuose, buvo pati di
džiausia ligi šiol stovykla. Stovyklavo 
per 60 1 - 6 skyriaus vaikų. Stovyklai 
talkino 15 jaunųjų 7 - 8 skyrių sava
norių (arba kaip mes vadiname gerų
jų ganytojų): Laura Annarino, Vytas 
Aukštuolis (atvykęs net iš Cleve-
land), Indrė Bielskutė, Laura Braz
džiūnaitė, Rimas Grybauskas, And
rius Jalinauskas, Vija Kasniūnaitė, 
Siga Kisieliūtė, Žara Kisieliūtė, Ko
vas Kulbis, Vaiva Lagunavičiūtė, Do-
vas Lietuvninkas, Karolis Rumsevi-
čius, Aleksas Sadauskas ir Lija Si-
liūnaitė. Buvo ir vyresnių talkininkų, 
kurie pravedė būrelius ir visa kita. 

Šių metų t ema — „Sutvėrimas". 
Kiekvienas būrelis atspindėjo šią Pir
mosios Švento Rašto knygos temą. 
Dramos būreliui vadovavo ses. Pran
ciška ir Jan ina Prialgauskienė; kepi
mo — Ofelija Baršketytė, Vita ir Ri
mas Aukštuoliai ir Darius Jutzi , 
meno — Rima Kuprienė ir Gintarė 
Jonikaitė, žaidimus pravedė ses. Lai
mutė. Muzikos vadovėmis buvo Auš
ra Bužėnaitė ir Julytė Petkutė, na o 
ir vaizdo aparatūrą prižiūrėjo patys 
vaikai. Tėvas Antanas Saulaitis, SJ, 
vedė maldos valandėles, o virtuve ir 
bendra tvarka rūpinosi Vita Anna
rino ir Grasilda. 

Ačiū Dievuliui, buvo tikrai 
nuostabi stovyklėlė. 

Ses . L a i m u t ė K a b i š a i t y t ė 

Smagu buvo šių metu Bibli j inėje stovyklė lė je. 

_ 

Dėmesio — Nacionalinis diktantas 
S. m. sausio 27 dieną Lietuvos politikos savaitraštis Atgimimas" 

kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaliniu ra
diju ir televizija, Lietuvos savivaldybių asociacija, interneto portalu 
delfi.lt ir Pedagogų profesinės raidos centru rengia antrąjį Naciona
linį diktantą, kuriame kviečia dalyvauti ir užsienyje gyvenančius 
lietuvius. Prie šio projekto šiais metais aktyviai prisijungia ir Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerija bei Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas, stengdamiesi suburti lietuvių bendruomenes už
sienyje, kad tą pačią dieną ir tą pačią valandą prie to paties diktanto 
teksto palinktų Įvairiose šalyse gyvenantys lietuviai. 

Pageidaujančius rašyti Nacionalinį diktantą LR generalinio kon
sulato Čikagoje patalpose sausio 27 dieną, šeštadienį, 11 vai. r. Lietuvos 
laiku (3 valandą nakties Čikagos laiku) kviečiame registruotis skambi
nant LR generalinio konsulato telefonu 312-397-0382 ext. 204 arba 
rašant elektroniniu paštu: 

admin @ltconschi.org 
nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą. 

LR generalinio konsulato Čikagoje pranešimas 

ALVUDas PERSITVARKĖ NAUJAI VEIKLAI 
Jau nuo 1956 metų ALVUDas 

lietuvių visuomenėje buvo žinomas 
kaip vaikų ir jaunimo ugdymo draugi-
ja. Šios draugijos širdis buvo dr. Jonas 

..Draugo" archyvuose radome nuot
rauka K seniau ALVUDo organizuotų 
vasaros stovyklų. 

Adomavičius su pasiryžėlių būriu — 
norėjusių ugdyti lietuvių visuomenėje 

v 

tarpusavio meilę ir dorą. Šios organi
zacijos šūkis — „Bręsdami ir bran
dindami, ugdykime pilnutinį žmogų". 
Si organizacija per ilgus savo gyvavi
mo metus daug nuveikė. Šios draugi
jos pirmininkas dr. Jonas Adoma
vičius visada sakydavo, kad gėris 
žmonėse išugdomas tik pasiaukojamu 
darbu, o didžia dalimi ir savęs at
sižadėjimu. Asmenys, dirbę su dak
taru Jonu, galėtų tą patvirtinti. 

Kaip ir visos kitos lietuvių įkur
tos organizacijos, taip ir ALVUDas 
praėjo veiklos bangavimo laikotar
pius. Lietuvių jaunoji karta užaugo, 
pa sklido po plačiąją Ameriką ir šios 
organizacijos veikla sumažėjo. Kai 
kurie išjos steigėjų išėjo į Amžinybę, 
o dar kiti sulaukė brandaus amžiaus. 
Nepaisant susidariusių sąlygų, orga
nizacija buvo gyvastinga ir tyliai vys
tė savo veikia, gal todėl didelė dalis 
iietuvm visuomenes mažai girdėjo 
apie ALVUDą. 

Seniai žinomas posakis „niekas 
negyvena su saule". Ateina laikas, 
kada reikia palikti veiklą kitiems. 
2006 metų gruodžio 20 dieną mirė 
ALVUDo vadovas dr. Jonas Adoma
vičius. Jam mirus, buvo sukviesti šios 
organizacijos tarybos nariai, naujo ta
rybos pirmininko išrinkimui ir veik
los tęstinumui. Susirinkimo metu į 
tarybos pirmininko pareigas buvo iš
rinktas dr. Linas Sidrys. Jam talkins: 
Zenonas Šukys, Rožė Šomkaitė, MD, 
Vita Balaišytė ir Anelė Kirvaitytė. 
Teisinio patarėjo pareigas paėmė 
advokatas Saulius Kuprys. Organi
zacijos dvasiniais reikalais rūpinsis 
kunigas Arvydas Žygas, jaunystėje 
dalyvavęs šios organizacijos veikloje. 

Naujasis vadovas dr. Linas Sid
rys, pasitaręs su savo talkininkais, 
imasis ALVUDui priklausančių pas
tatų lauko ir vidaus darbų. Pirmiau
sia bus sutvarkyti langai, kad būtų 
taupoma pastatų šiluma. Kadangi šie 
namai buvo ir bus užuovėja lietu
viams, ypač naujai atvykusiems iš 

tėvynės, tarybos pirmininkas tikisi, 
kad lietuvių visuomenė prisidės dar
bais, patarimais, o jeigu reikėtų ir 
aukomis. 

2007 m. sausio 6 dieną 10:30 vai. 
r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos Dievo namuose (Lietuvių 
Bazilikoje) buvo atnašaujamos šv. 
Mišios už dr. Joną Adomavičių. 
Mišias a tnašavo kunigas Arvydas 
Žygas, šios parapijos vikaras. Pažy
mėtina, kad jaunystėje kunigas Ar
vydas dalyvaudavo ALVUDo ruošia
muose vaidinimuose ir buvo veiklus 
šios organizacijos narys. 

Laiko tėkmėje daug lietuvių 
visuomenės veikėjų iškeliauja į Am
žinybę, palikdami tuščias vietas. 

Seniai ž inomas posakis „mirė 
karalius. Tegyvuoja naujas karalius". 
Reikia tikėtis, kad naujasis ALVUDo 
pirmininkas su talkininkais išvystys 
naują veiklą, t inkančią šiems lai
kams. 

Antanas Paužuolis 

http://delfi.lt
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PASKELBĖ NAUJAS 
KATECHEZĖS GAIRES 

Prancūzijos vyskupų konferenci
jos plenarinio susirinkimo metu 
buvo paskelbtos naujos katechezės 
gairės. Šį dokumentą prancūzų vys
kupai rengė šešerius metus. Nau
josiomis gairėmis siekiama pri
taikyti „katechezę visiems ir visais 
gyvenimo tarpsniais". 

Gairių parengimas buvo sudė
tingas, mat norėta vaikams, jau
nimui ir suaugusiesiems skirtą kate-
chezę pritaikyti prie besikeičiančių 
visuomenės gyvenimo sąlygų. Viena 
vertus, reikia mokyti pamatinių 
tikėjimo tiesų visų amžiaus tarpsnių 
žmones, kilusius iš nereligingos 
aplinkos ir neturinčius jokių reli
ginių pagrindų. Kita vertus, būtina 
įtvirtinti ir praplėsti katalikiškose 
šeimose išauklėtų asmenų kateche
zės supratimą. 

Prancūzijos episkopato Kate

chezės komisijos pirmininko vys
kupo Christophe Dufour interviu 
dienraštyje „LaCroix" tvirtinimu, 
„vyskupai yra įsitikinę, kad reikia 
lygiagrečiai atsiliepti į abu porei
kius". Pasak jo, kiekvienam vysku
pui netrukus teks sudaryti origi
nalų, savo vyskupijai skirtą, kate
chetinį planą. Pokyčiai numatomi 
šiomis kryptimis: atskiriant kate
chezės sąvoką nuo mokyklinio am
žiaus vaikų religijos pamokų; iš
plečiant katechezės sąvoką suau
gusiems (pvz., rengiantis santuokai 
arba krikštijant vaikus); taip pat 
pasitelkiant technologijas (inter-
netą, DVD, radiją). Prancūzų vysku
pai taip pat pabrėžia nepamainomą 
parapijos bendruomenės vaidmenį 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kate-
chezėje. 

BŽ, 2006 m. Nr. 21 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

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

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Tel. 1 800 994 7600 
www.pe tkus fune ra lhomes .com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

Palos-Gaidas 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwe$t Hwy. 
Palos HHIs, Ill inois 

(708)974-4410 

AtA 
BIRUTĖ TIJUNAITYTĖ 

SALDUKIENĖ 
Gimė 1915 m. rugpjūčio 6 d. Vilniuje. Mirė 2007 m. sausio 9 d. 
Baigusi geologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. Tęsė 

studijas Vokietijoje Pineberge. Dirbo Vašingtone, DC, Amerikos geolo
ginėje tarnyboje. Vėliau gyveno Marąuette Park, Čikagoje. 

Nuliūdusios liko dukterys Birutė ir Laima Saldukaitės ir globėja 
Marija. 

A.a. Birutė buvo a.a. prof. Igno žmona. 
Pirmadienį, sausio 15 d. karstas bus atidarytas nuo 10 vai. ryto iki 

11 vai. ryto. Mišios 11 vai. Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Velionė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 

N u l i ū d u s i o s d u k r o s 

AtA 
JOAN K. OKSAS 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui, Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos nariui KAZIMIERUI OKSUI, 
sūnui STEPHEN OKSUI su šeima, dukrai MARY 
KRIAUČIŪNIENEI su šeima. 

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba 

AtA 
VALERIJAI SKRIDULIENEI 

iškeliavus į Dievo jai skirtus ramybės namus, giliai už
jaučiame sielvarte pasilikusį vyrą ANTANĄ bei artimuo
sius ir kartu liūdime. 

Emilija, Rūta, Emytė 
ir krikšto sūnus Balys-Vladas 

AtA 
VALERIJAI SKRIDULIENEI 

mirus, jos vyrą „Sietyno" choro vadovą, muziką A. SKRI
DULĮ širdingai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Daytona Beach, Florida 
„Sietyno" dainininkai 

J 
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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr i k l ausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la ido tuv ių patalpas visose Č ikagos m i e s t o 
apy l inkėse i r p r iemiesč iuose 

Patarnavimas 2 4 vai . 

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

• Sausio 13-osios — L i e t u v o s 
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! 

• Sausio 14 d., s e k m a d i e n i , LB 
Brighton Park apylinkės valdyba ruo
šia skanius pietus. Vaišinsime ska
niais balandėliais, kugeliu, grybų sriu
ba, kavute, arbata "ir t.t. Pietūs bus 
tuoj po 10 vai. r. lietuviškų šv. Mišių 
Svč. Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Įėjimas iš kie
mo pusės. Paminėsime ir Sausio 13 -
ąją. Bus viešnia iš Lietuvos. Visi esate 
kviečiami. 

• S a u s i o 28 d., s e k m a d i e n i , C a r i 
Sandburg vidurinės mokyklos meno 
centre (13300 S. LaGrange Rd., Or-
land Park, IL) įvyks lietuvių meno 
ansamblio „Dainava" koncertas „Per 
slenkstį". Bilietus galite nusipirkti 
kavinėje „Bravo", PLC „Dovanėlėje", 
parduotuvėje „Lietuvėlė", „Seklyčio
je", užsisakyti tel. l-800-494-TLXS 
bei internetu — www.dainava.us 

• P o e t o Bernardo B r a z d ž i o n i o 
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 l i e tuv ių tarybos a t s 
tovybė YVashington — 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 

• V a s a r i o 16 d., p e n k t a d i e n i , 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Kriau-
čiūnaitės-Katalinos parodos „Ato
dangos" atidarymas. Parodos atida
ryme dalyvaus autorė ir jos dukra 
pianistė Gabrielė Gylytė, kuri į ma
mos parodos atidarymą atvyksta iš 
Vokietijos. Vasario 17 d. 6 vai. v. G. 
Gylytė Lietuvių dailės muziejuje su
rengs labdaros koncertą, kurį ruošia 
„Saulutė". 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e 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 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s arba 

877-496-3527 

• A. a. Halinos Plaušinai t ienės 
atminimą pagerbiant, jos dukra Dai
na atsiuntė 300 dol. auką, surinktą 
iš giminių ir pažįstamų, Karaliau
čiaus krašto l ietuvišku mokyklų 
paramai. Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija nuoširdžiai dėkoja už 
aukas ir reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Halinos Plaušinaitienės šeimai 
bei artimiesiems. „ K a r a l i a u č i a u s 
k raš to l ie tuvybei" , 1394 Middle-
b u r g Ct., Napervil le, IL 60540-
7011. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
našlaičiams, beglobiams ir invali
dams vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Ona ir Jonas Treška atsiuntė 
75 dol. Trešku, Dugan ir Bode šei
mų auka pagerbiant a.a. Marytės 
Ruzgienės atminimą, Remigijus ir Al
dona Gaškos 9,700 dol. studentų pa
ramai, Algis Kaupas 500 dol., Ge
nutė ir Algis Rudis 50 dol., Regina ir 
Julius Matonis 100 dol.. Jonas Ka

valiūnas 240 dol., tęsiant berniuko 
paramą, kun. Vytas Memenąs 1,000 
dol . surinktų aukų pasakojant apie 
Lietuvą, Anonimas (D) 150 dol., V 
25 dol. Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
l ight Orphan Aid) , 414 Freehauf 
St. , Lemont, IL 60439, tel. (630) 
243-7275. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

• A. a. An ice to Griniaus at
minimą pagerbiant, Aldona Grinienė 
įteikė „Saulutei" 1,065 dol., kuriuos 
suaukojo dr. Algirdas ir Raminta 
Marchertai 75 dol. , Patricia Nelia 
Paulauskas 100 dol., dr. Romualdas 
ir Dalia Povilaičiai 30 dol., Christina 
Grinius 60 dol., Kazys ir Elena Ma
jauskai 50 dol. , Aigis ir Jūra Bakai
čiai 50 dol., „Rollin Kruisers Car 
Club" 100 dol. ir Aldona Griniene 
600 dol., kurie buvo jai skirti panau
doti savo nuožiūra. „Saulutė" reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Aniceto 
Griniaus šeimai bei artimiesiems ir 
dėkoja už aukas parieti varpiniai gy
venantiems vaikučiams Lietuvoje. 

4545 VVEST SSrd STREET 
CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

DRAUGO FONDAS ŽVELGIA Į ATEITĮ 
Sveikiname visus Draugo fondo 

narius, garbės narius, rėmėjus ir 
,,Draugo" skaitytojus, sulaukusius 
Naujųjų 2007 metų. Praėjusieji me
tai, visų Jūsų dėka, buvo pelningi, už 
ką tariame nuoširdų ačiū. Mus, dar
buotojus, džiugina ne tik dosnumas, 
bet ypač nauji skaitytojai. Per „Drau
gą" yra gera proga susipažinti su 
krikščioniška padėtimi šiandieni
niame gyvenime ir apskritai pasau
lio bei Lietuvos įvykiais. 

„Draugo" leidėjai apgailestauja 
dėl blogo pašto patarnavimo. Dien
raštis kiekvieną dieną išvežamas į 
paštą apie 3 vai. p.p. Administraci
jos nusiskundimai laiškais ir skambi
nimais į pašto įstaigas, aptarnavimo 
nepagerina. 

Tačiau Draugo fondui reikalinga 
tolimesnė narių ir skaitytojų finan
sinė parama, kaip kad ji buvo nuo DF 
pradžios. Praėjusiais metais Draugo 
fondas parėmė dienraščio leidybą su 
109,500 dolerių. Draugo fondo inves
tavimas augina fondo kapitalą ir tei
kia gerų vilčių 2007 metams. Fondo 
kapitalo augimas vyksta senųjų DF 
narių ir rėmėjų pastangomis. Tos 
pastangos davė galimybę paremti 
dienraštį, nes be Draugo fondo dien
raščio leidyba sustotų. Išlaikydami 
spaudą, išlaikome ir savo bend
ruomeninį veikimą bei galime tikėtis 
mūsų išeivijos gyvavimo. „Draugas" 
— išeivijos pasididžiavimas. 

Dėl pašto blogo patarnavimo 
Kalėdinis krepšelis sulaukė dovanų 
jau po švenčių. Dėkojame už atsiųs
tas aukas. 

Su 1,000 dolerių: 
Dr. Mindaugas ir dr. Austė 

Vygantai, garbės nariai , iš viso 
1,000 dol., Winnetka, IL. 

Su 500 dolerių: 
Dr. Vacys Šaulys, garbės narys, 

iš viso 1,650 dol., Chicago, IL. 

Su 380 dolerių: 
Vincas Kezinaitis, iš viso 380 

dol., Hamilton, Ont. Canada. 
Su 300 dolerių: 
Dr. Petras Vytenis ir Daiva 

Kisieliai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
2,150 dol., Downers Grove, IL. 

Su 200 dolerių: 
Edvardas ir Anelė Pociai, ga rbės 

na r ia i , iš viso 2,000 dol., Oak Lawn, 
IL. 

Kun. Kęstutis Trimakas, iš viso 
400 dol., Westchester, IL. 

Dr. Kastytis Jučas, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Su 100 dolerių: 
Irena Anceris, ga rbės n a r ė , iš 

viso 1,800 dol , Porter, IN. 
Dr. Juozas Vidžiūnas, garbės 

narys, iš viso 1,150 dol., Tuscan, AZ. 
Su 65 do le r ia i s : 
Bruno Andriukaitis, garbės 

narys, iš viso 1,590 dol., Forest Park 
IL. 

Su 50 dolerių: 
Juozas ir Reda Ardžiai, garbės 

nariai, iš viso 1,368 dol., Fairview, 
PA. 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė, Hartford apylinkė, iš viso 50 
dol., Hartford, CT. 

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš viso 
700 dol., Los Alamitos, CA. 

Su 35-10 dol.: 
Faustas ir Teresė Strolia, iš viso 

780 dol., Oak Forest, IL. 
B. ir O. Šiliniai, iš viso 200 dol., 

Euclid, OH. 
Kun. Jonas Tamulis, iš viso 135 

dol., Cadillac, MI. 
Algimantas ir Teresė Lands

bergiai, garbės n a r i a i , iš viso 1,125 
dol., Upper Marlboro, MD. 

Jurgis Kisielius, iš viso 55 dol., 
New Haven, CT. 

Ramonas ir Aldona Zorska, iš 
viso 30 dol., University Hts., OH. 

Mari ja Remi e nė 

Sausio 21 d., sekmadienj, 2 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 

kompozitorius ir dainininkas 
ALGIRDAS MOTUZĄ 

pristatys naują programą 
„Aš su t a v i m , d a i n a " 

Maloniai kviečiame atvykti Į koncertą. 
Po koncerto - vaišės kavinėje. 

Bus automottttij apsauga. 

Rengia Jaunimo centras 

http://www.dainava.us
mailto:AltCenter@aol.com

