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Aušros Vartų parapija New York -
būtuoju ar būsimuoju laiku? 

Dalia Cidzikaitė 

Po sausio 19 d. New York arki
vyskupijos išplatinto pranešimo (apie 
pranešimo paskelbimo aplinkybes 
daugiau skaitykite ketvirtadienio 
„Drauge", 2007 m. sausio 25 d., nr. 
17) apie Aušros Vartų parapijos Man
hattan (Parish of Our Lady of Vilna) 
uždarymą, lietuvių pastangos išgel
bėti vieną seniausių lietuviškų para
pijų suaktyvėjo. 

Vienas paskiausių atsakų į arki
vyskupijos nuosprendį buvo Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministro Jono 
Jučo kreipimasis į New York kardi
nolą Edward Egan. 

Kultūros ministras prašo kardi
nolo E. Egan „neužtrenkti durų lie
tuvių etninei ir kultūrinei veiklai 
Manhatene ir padėti išlaikyti Niu
jorko Parish of Our Lady of Vilna pa
rapijos lietuvių bažnyčią ir kultūros 
centrą, kuris prisideda ne vien tik 
prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir 
prie Amerikos kultūrinio paveldo 
turtinimo mūsų šalies tradicijomis" 
(daugiau apie J. Jučo kreipimąsi 
skaitykite www.delfi.lt, 2007 m. 
sausio 25 d.). 

Nors tokia Kultūros ministro 
žaibiška reakcija pagirtina ir sveikin
tina, abejonių, ar ji nebus eilinį kartą 
New York kardinolo ignoruojama, 
kyla. Žinant, jog valstybė, tuo labiau 
— svetima, šiuo atveju Lietuva, ne
gali jtakoti JAV bažnyčios spren
dimų, bei prisimenant, jog nuo tada, 
kai virš Aušros Vartų parapijos paki
bo Damoklo kardas, tiek New York 
Lietuvių Bendruomenė, tiek parapi-
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j.ečiai, tiek LR ambasada Vašingtone 
be! LR konsulas New York dr. Min
daugas Butkus ir kiti pavieniai as
menys ne kartą kreipėsi į arkivys
kupiją, ieškodami paprasčiausio kon
takto, deja, — be rezultatų. J. Jučo 

Sauliaus Kuprio 

kreipimasis į Nevf York kardinolą gali 
telikti paprastu fortu, jog I4|tuva su
reagavo į patį parapijos uždarymo pa
skelbimo faktą. 

Neabejoju, jog daugelis mūsų šį 
LR Kultūros Nukelta į 7 psl. 

Įgriuvo gyvenamojo namo siena 
Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) — 

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje įgriu
vo Šiaulių g. 8 esančio gyvenamojo 
namo, esančio šalia statybos aikšte
lės, siena. Žmonės įvykio metu nenu
kentėjo. Pirminiais duomenimis, sie
nos skilimą sukėlė vandentiekio ava
rija. 

Šio bei gretimo namo gyventojai 
netrukus po įvykio buvo evakuoti, 
dauguma jų pasinaudojo sudaryta ga
limybe apsigyventi netoliese esančia
me viešbutyje. Pastatas bei teritorija 
aplink jį yra saugomi ir prižiūrimi 
avarinių, policijos bei saugos tarny-
bų. 

Avarinės tarnybos pažeistame 
name išjungė vandens bei elektros 
tiekimą. Įvykio vietoje dirba eksper
tai, kurie aiškinasi įvykio priežastis 
ir aplinkybes. 

Šalia minėtojo namo statybos 
darbus vykdžiusi bendrovė ,,Cons-
tructus" šiuo metu laukia specialiųjų 
tarnybų leidimo pradėti avarijos lik
vidavimo darbus. 

Avarijos vieta. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Kaip teigė „Constructus" atsto
vai, svarbiausia buvo iš karto padėti 
įvykio vietoje gyvenantiems žmo
nėms — jie buvo apgyvendinti vieš
butyje. 

Tiriant įvykio priežastis „Cons
tructus" specialistai bendradarbiaus 
su ekspertais, atsakingomis tarnybo
mis ir savivaldybės atstovais, teigia 
bendrovės atstovai. 

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

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

Patvirtintas 
• • 

naujas armijos 
vadas Irake 

Washington, DC, sausio 26 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV Senatas 
naujuoju amerikiečių kontingento 
Irake vadu penktadienį patvirtino 
armijos generolą David Petraeus ne
paisant to, kad jis pritaria prezidento 
pasiūlytam planui išsiųsti į Iraką dar 
daugiau karių, kuriam prieštarauja 
dauguma senatorių. 

Vienu geriausių armijos vadų ti
tuluojamas D. Petraeus, kurio kandi
datūrai pritarė visi 81 balsavusieji 
senatoriai, kiek anksčiau šią savaitę 
kalbėdamas Senate sakė, jog situaci
ja Irake yra „žūtbūtinė", tačiau ne 
beviltiška. • 

D. Petraeus, kuris jau du kartus 
lankėsi Irake, bus pavesta įgyvendin
ti prezidento George W. Bush planą 
išsiųsti į Iraką papildomus 21,500 
amerikiečių karių, siekiant sustab
dyti padažnėjusias sukilėlių atakas ir 
išaugusį tarpkonfesinį smurtą. 

Vienas pagrindinių Senato ko
mitetų priėmė neįpareigojančią rezo
liuciją, kurioje nepritariama naujajai 
G. W. Bush strategijai dėl Irako. Ben
dras balsavimas Senate dėl šios prie
monės ir dar vieno pasiūlymo, kriti
kuojančio strategiją, numatytas jau 
kitą savaitę. 

Senato Ginkluotųjų pajėgų ko
miteto pirmininkas demokratų ats
tovas ir G. W. Bush strategijos kriti
kas Carl Levin iš Michigan sakė, jog 
D. Petraeus privalės laikytis duoto 
pažado informuoti, ar ši strategija 
yra veiksminga. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c /o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateit is.org 

KRISTUS MŪSŲ ŠEIMOSE Romualdas Kriaučiūnas 

Min tys , išsakytos Studentų ate i t i 
n inkų savaitgalyje, 2 0 0 6 m . spal io 
21 d . , Dainavoje. 

J
ei „Ateities" žurnale spausdin
ti straipsniai kiek atspindi mū
sų domėjimąsi šeimyniškumo 
principu, tai galime teigti, kad 
juo buvo mažiausiai rūpinama

si. Nė vienas iki šiol buvusių ateiti
ninkų kongresų šūkių nelietė šeimy
niškumo temos. 

Šeimyniškumo principo suaktu
alinimas yra būtinas. Tokį žingsnį 

' žengė Siaurės Amerikos ateitininkų 
taryba 2006-2007 metų veiklos šūkiu 
parinkdama „Švęskime Kristų šeimo
je". Skelbdama šį šūkį taryba skatina 
visus vienetus ir pavienius narius 
šiais veiklos metais puoselėti krikš
čioniško šeimyniškumo dvasią šeimo
je, ateitininkų organizacijoje ir visuo
menėje. Tikrai smagu matyti, kad 
Studentų ateitininkų sąjunga yra vie
na iš pirmųjų, išgirdusi šj kvietimą. 

Priklausome bent šešioms šei
moms. Kaip paskiri asmenys priklau
some biologinei šeimai. Kaip paski
rose vietovėse gyvenantys organizaci
jos nariai sudarome plačią atei-
tininkišką šeimą. Priklausydami atei
tininkų šeimai kartu priklausome ir 
tautinei šeimai. Ateitininkams ypač 
lengva sąmoningai save laikyti lietu
viškos šeimos nariu, nes pakartotinai 

Sendraugiams, 
keliaujantiems į Vilnių 

V
i lniaus sendraugiai kiekvieno 
mėnesio p i rmq j j sekmadienį 
renkasi Šv. Kazimiero bažnyčio

je 10 .30 vai . šv. Mišiose, po ju Atei t i 
ninkų federacijos raštinėje Traku g. 
12a susirenka pabūt i kar tu , pasida
linti idėjomis, pasiūlymais ir kt. Jei 
ket inate lankytis Vi ln iu je, įsidėmėkite 
AF raštinės adresg ir aplankykite Lie
tuvos sendraugius. O sugrįžę į na
mus, aprašykite savo įspūdžius šiame 
„ D r a u g o " skyriuje. 

mes puoselėjame 
tautiškumą. 

Kaip katali
kai, esame broliai 
ir sesės Motinos 
Bažnyčios akyse. 
Būdami katalikai 
tuo pačiu priklau
some ir krikščio
nių bendruome
nei, esame reli
ginės šeimos na
riai. 

Pagaliau, bū
dami žmonės, 
jungiamės visos 
žmonijos šeimon. 
Visi esame Dievo 
vaikai. 

P a b r ė ž d a m i 
savo žmogišku
mą, ieškome savy
bių, kurios mus 
išskiria iš kitų Dievo tvarinių. Ieško- deriname katalikiškumo ir tautišku-
dami skirtumų, pabrėžiame tos žmo- mo vertybes, siekdami save ir kitus 
giškosios prigimties panašumus atnaujinti Kristuje. 

Būdami žmonėmis trokštame Būdami gyvenamosios vietovės 
meilės, ištvermės, peno, pastogės ir ateitininkų šeimos nariai turime 

Ateitininku . šeimos nariai lydimi vysk. jono Kaunecko žygiuoja. Ateitininku kongrese metu. 2006 m. 
vasarą Panevėžyje. Nuotrauka Jono Kuprio 

Būdami ateitininkai kūrybingai apie žmogiškąją ir dieviškąją meilę. 
Primenama, kad daug gerų norų tu
rinčios art imo meilės pastangos, 
atitrūkusios nuo tikėjimo, gali vesti j 
biurokratizmą ir nuasmeninimą. 

Nuke l ta j 13 pus i . 
saugumo. 

Būdami krikščionys siekiame tai
kos ir ramybės Kristaus mokslo švie
soje. 

Būdami lietuviai siekiame tautos 
gerovės ir savo kultūros plėtotės. 

dirvą visus čia minėtus siekimus ir 
troškimus įgyvendinti. Tų visų 
siekimų centre yra meilė. 

Savo pirmoje enciklikoje Deus 
caritas est (Dievas yra Meilė) Po
piežius Benediktas XVI kaip tik kalba 

Pokalbis apie šeimyniškume 
Clevelande vasario 4 d. 
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Romualdas Kriaučiūnas 

Paskaita ir pokalbis apie šeimyniš
kumą įvyks sekmadienį, vasario 
4 d. 2 vai. p.p. Dievo Motinos para
pijos svetainėje. Kalbės Romual
das Kriaučiūnas ir Ner i jus 
Smerauskas, moderuos Birutė 
Bublienė. Kalbėtojai su dideliu 
pasisekimu pravedė panašius po
kalbius pernai rudenį Dainavos 
stovykloje. Ypatingai kviečiame 
dalyvauti jaunus tėvus ir studen-
tus.Visi laukiami! 

Rengia Cleveland Ateit ies k lubas 
Nerijus Smerauskas 

Rekolekcijos Ateitininkų namuose 
Lemonte vasario 24 d. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA kviečia visus dalyvauti gavėnios 
rekolekcijose, šeštadienį, vasario 24 d. Rekolekcijas praves kun. Kęstutis 
Kevalas, Nekalto Prasidėjimo Vargdienių Seselių kapelionas iš Putnam, CT. 
Jis yra pasižymėjęs jaunimo ir vyresniųjų tarpe savo įdomiais pamokslais. 

REKOLEKCIJŲ PROGRAMA: Registracija 9:00 vai. ryto. Po to - paš
nekesiai. Popiet - išpažintys ir 4:00 vai. šv. Mišios 

REGISTRUOTIS skambinant Irenai Polikaitienei 630-257-2022 arba 
parašant ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. Kaina 15 dol. 

KVIEČIAME visus dvasiškai atsigaivinti ir gausiai dalyvauti. 

Vi inus Traku g ' 2 a — c o siku rus 
Atei t in inke federacuos ras ine 

Norite vadovaut i , mokytojauti ar dirbti 
Jaunučiu atei t in inku stovykloje? 

Prašymo anke tas ir d a u g i a u in fo rmac i jos rasi te w w w . a t e i t i s . o r g 

Užpi lde anketas , atsiųskite paštu JAS CV p i r m . iki vasar io l d . 
Turite klausimų? 

Rašykite Laimai A leks ienei l a l e k s a @ a m e r i t e c h . n e t 

JAS stovykla liepos 4 -15 d. Dainavoje 
• 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdžiai 
2006 m. gruodžio 11 - 15 d. 

Tęsinys iš sausio 20 d. 

LEONAS NARBUTIS 
Vilnius 

Antrasis komisijos posėdis 
gruodžio 12 d. 

JAV ir kitu užsienio šalių lie
tuvių studentų stažuočių Lietu
voje galimybės. Užsienio l ietuvių 
vaikų grįžimo mokytis ar studi
juoti Lietuvos mokyklose klausi
mai. 

Įžanginį žodį šia tema tarė Švie
timo ir mokslo ministrė Roma Žakai-
tienė. Ministrė pasveikino susirinku
sius ir priminė, jog, daugėjant išva
žiuojančiųjų Lietuvos piliečių į sve
čias šalis, proporcingai formuojasi ir 
problematika, kokios mūsų kraštas 
dar nėra turėjęs. Todėl yra svarbu at
kreipti dėmesį į pačias įvairiausias 
mūsų gyvenimo sritis: švietimą aps
kritai, studijas, įdarbinimo klausi
mus bei tam tikras socialines garanti
jas. Jau dabar daugėja sutarčių skai
čius ne tik su Europos Sąjungos vals
tybėmis, bet ir JAY kuriose yra ap
tarinėjamas stažuočių klausimas. Bū
tų naudinga, jei šiuose posėdžiuose 
atsirastų pasiūlymai, kuriuos būtų 
galima perkelti į norminius aktus ir 
tam tikras programas, kad grįž
tantieji norėtų pasilikti, o išvažiuo
jantieji laikinai mokytis svetur — 
galimybę sugrįžti. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centro direktoriaus Žilvino 
Beliausko pranešime apie stažuočių 
galimybes Lietuvoje, nebuvo konk
rečių pasiūlymų, bet jis kalbėjo apie 
įvairias programas abstrakčiai, kai 
kuriais atvejais net cituodamas įsta
tymines normas, kurios yra daugiau 
pritaikytos piliečiams, gyvenantiems 
Lietuvoje, o ne užsienyje. Jo nuo
mone, tai yra taisyklės, reglamentuo
jančios mokslo darbuotojų, vadinamų 
stažuotojais, skyrimo ir darbo tvarką 
mokslo institucijose. Ir ši tvarka, 
bent šiandieną, galioja gyvenantiems 
Lietuvoje. Kita vertus „... į šias pa
reigas, šiuo atveju, gali pretenduoti ir 
lietuvių kilmės mokslininkai, baigę 
mokslo instituciją ir įgiję laipsnį už
sienyje. Laipsnis čia turi būti nostri
fikuotas, taip numato įstatymas". Pa
minėjęs dar kelias programas, finan
suojamas iš struktūrinių fondų Žil
vinas Beliauskas pasakė, jog centras 
yra pasirengęs priimti ir tarpininkau
ti kai kurioms trumpalaikėms pro
gramoms, todėl suinteresuotieji šiuo 
klausimu turėtų kreiptis į centro dar
buotojus. 

Pirmasis apie užsienio lietuvių 
vaikų grįžimo mokytis klausimus ir 
problemas kalbėjo Kauno Dariaus ir 
Girėno gimnnazijos direktorės pava
duotojas ugdymui Sigitas Nefas. Kau
no mieste šiais, 2006-2007, mokslo 
metais mokosi 86 iš užsienio grįžę 
vaikai. Bendraujant su tokiais vai
kais, labai greitai paaiškėja, kad pa
gyvenę užsienyje jie praranda ryšį su 
tėvyne. Pastebimas dar vienas reiš
kinys, jog grįžusieji iš Jungtinės Ka
ralystės ir apskritai iš kitų Europos 
kraštų, lengviau įsijungia į buvusį 
gyvenimą, negu tie, kurie grįžta iš 
JAY Sigito Nefo nuomone, padėtis 
Lietuvos mokyklose šiuo klausimu. 

yra suvokiama labai prastai, bet ne 
tik apie grįžtančius vaikus, o ir tuos, 
kurių tėvai yra išvykę į užsienį už
darbiauti. Pavyzdžiui, tik jo gimnazi
joje yra 37 mokiniai, kurių vienas iš 
tėvų dirba užsienyje, o keleto moki
nių abu tėvai yra išvykę. Šios proble
mos sprendimui yra reikalingi vėlgi 
kitokie pedagogų įgūdžiai ir profe
sionali pagalba. Sukurta įstatymų ba
zė ir dokumentai, kuriais reikia va
dovautis apie iš užsienio grįžusių 
moksleivių ugdymą, yra pakankamai 
geri, tačiau problema ta, kad Lietu
vos pedagogai šiuose reikaluose turi 
mažai praktikos. 

Pagal pateiktą Kauno techologi-
jos universiteto Priėmimo komisijos 
direktoriaus Sauliaus Railos statis
tiką, 2006-siais metais į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas buvo priimti 65 
studentai, nors Švietimo ir mokslo 
ministerija yra skyrusi 150 vietų už
sienio lietuviams ir tokia statistika 
galime matyti jau ne vieneri metai. 
Anot prelegento, gali būti, kad mažai 
kas žino apie galimybes studijuoti 
Lietuvoje. Iš arčiau paanalizavus si
tuaciją, matome, kad daugiausia at
vykusio jaunimo studijuoti į Lietuvą 
yra iš kaimyninių valstybių. Gal rei
kėtų paklausti, ogi kokios galimos 
realios studijos užsienio lietuviams 
tėvynėje? Tai įvairios tarpuniversite-
tinės mainų programos ir trumpi 
kursai pagal bendrąsias programas. 
Pavyzdžiui, universitetuose yra pa
rengtos studijų programos nelietuvių 
kalba. Kita programa, atsiradusi šįais 
metais, tai vienerių metų mokslinis 
tiriamasis darbas baigusiems dokto
rantūrą, kuriai yra skiriama 50 tūks
tančių litų. Yra ir daugiau pavyz
džių. 

Dar kita situacija, į kurią reikėtų 
atkreipti dėmesį, tai padaryti pa
trauklias programas užsienio lietu
vių studijoms Lietuvoje. Pavyzdžiui, 
jos būtų žymiai palankesnės, jeigu 
užsienio lietuvis, mokydamasis Lie
tuvoje, gautų ne tik Lietuvos, bet ir 
savo arba kito krašto universiteto 
diplomą. Yra keletas būdų, kaip tai 
padaryti. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
Studijų departamento Akademinio 
mobilumo skyriaus vedėja Virginija 
Rinkevičienė paaiškino, kad šiais 
metais buvo priimtas Vyriausybės 
nutarimas, keičiantis „lietuvių kil
mės užsieniečio" sąvoką , kuris įgali
na lengvatines stojimo sąlygas lietu
vių kilmės užsieniečiams. Šiemet yra 
taip pat priimtos Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisos, kurios teigia, kad 
ministerija gali nustatyti išeivijos 
vaikams ir išeiviams priėmimo į 
aukštąsias mokyklas lengvatines 
sąlygas. Buvo taip pat šnekėta apie 
stažuotes ir apie užsienyje studijuo
jančius lietuvaičius, kaip jiems būtų 
geriau grįžti į Lietuvą patobulinti 
lietuvių kalbą. Deja, ne visa teikiama 
informacija pasiekė užsienio ben
druomenes. Ji dažniausiai yra plati
nama per ambasadas, todėl ateity
je, vedėjos manymu, reikės plačiau 
skleisti turimą informaciją ne tik per 
URM, bet ir per įvairių kraštų Lie
tuvių Bendruomenes. 

Universitetinių studijų skyriaus 

DANUTE BINDOKIENE 

Palaimintasis 
„Stenkimės pažinti savo laiką, 

suprasti ir atjausti savo laikų žmo
nes su jų norais, troškimais, sieki
mais ir tikslais. Kiekviena gera 
mintis tesuranda iš mūsų pusės 
pritarimą, kiekvienas geras suma
nymas paspirtį ir pagyrimą, kiek
vienas geras darbas ar veikalas 
palaikymą ir pagyrimą, kiekviena 
bėda ir vargas užuojautą ir pa
šalpą"... „Meskime nuo savęs visa, 
kas nedora. Tegul mūsų krašte 
išnyksta girtuokliavimas, pasilei
dimas, išnaudojimai, suktybės ir 
visokios skriaudos; tepasiliauja 
mūsų tarpe nesutikimai ir bar
niai..." (Jurgis Matulaitis. „Užra
šai". 1911 m.) 

Šie arkivysk. J. Matulaičio žo
džiai, parašyti praėjusio šimtmečio 
pradžioje, ir šiandien, praėjus 80 
m. po jo mirties (mirė 1927 m. 
sausio 27 d.), atrodo tarytum tai
komi mums, gyvenantiems XXI a. 
Jo gyvenimas buvo pažymėtas giliu 
tikėjimu, meile Dievui ir žmonėms, 
nepaisant jų tautybės ar religinių 
įsitikinimų, nors didžiausią širdies 
dalį skyrė savo tautai . Jam teko 
pakelti daug persekiojimų, šmeiž
tų, fizinių ir dvasinių kančių, todėl 
savo „Užrašuose" teigia: „Kryžius 
tik paveikslėliuose atrodo gražus, 
gėlėmis papuoštas; t ikrasis kry
žius, gyvenimo kryžius, visuomet 
sunkus, slegia". 

Tiek Lietuvoje, tiek tarp užsie
nio lietuvių, be abejo, dar yra žmo
nių, kuriems teko arkivysk. J. Ma
tulaitį sutikti, galbūt girdėti jo pa
mokslus, pajusti jo didžiadvasiš
kumą, nepalaužiamą tikėjimą ir 
pasiryžimą darbuotis žmonių dva
sinei gerovei. Tai buvo Ganytojas tik
rąja to žodžio prasme, palikęs mums 
ir sektiną pavyzdį, ir sielą virpi
nančių kilnių minčių savo užra
šuose. Bažnyčia įvertino jo darbus 
ir 1987 m. paskelbė palaimintuoju. 
Dabar laukiame, kuomet jam bus 
suteiktas šventojo t i tulas. 

Kiekvieną rytą, peržengiant 
„Draugo" pastatų slenkstį, pake
liant akis į netoliese šviečiantį t. 
marijonų vienuolyno koplyčios 
bokštelį, nutvieskia džiugi mintis: 
juk palaimintasis J. Matulaitis yra 
tiesiogiai — per t. marijonus, 
kurių vienuoliją jis atnaujino — 
sietinas su „Draugu"! Ir šiandien 

redakcijos patalpas puošia didžiu
lis jo portretas, iš kurio žvelgia 
krikščioniška meile spinduliuojan
čios akys; rodos, tuo prasivers lū
pos ir išgirsime žodį, palaiminantį 
mūsų dienos darbą. 

Arkivysk. J. Matulaitis ypač 
ragino t. marijonus rūpintis lietu
viška katalikiška spauda. Šį savo 
įkūrėjo pavedimą t. marijonai uo
liai pildė nuo 1916 m., kai „Drau
go" leidyba Čikagoje perėjo į jų 
globą. Ne tik daug kunigų ir brolių 
vienuolių darbavosi dienraščio 
spaustuvėje bei redakcijoje, bet 
„Draugui" 1957 m. buvo pastaty
tas ir šis pastatas, kuriame jis 
dabar prisiglaudęs. Tegalime pra
šyti pal. arkivysk. J. Matulaičio ir 
tolesnės globos vieninteliam lietu
viškam dienraščiui, leidžiamam 
užsienyje (ypač šiuo metu, kai ap
linkui telkiasi pavojingų pasikei
timų galimybės), kad vėl persi
tvarkiusi t. marijonų vienuolija ne
atsisakytų jo pavestos misijos ir 
toliau palaikytų „Draugą". 

Arkivysk. Jurg is Matula i t i s 
gerai suprato lietuvių emigrantų 
dvasines reikmes: savos spaudos, 
savų lietuviškų parapijų, katali
kiškų mokyklų svarbą. Amerikoje 
jis lankėsi du kar tus — antrąkar t 
1926 m., vos metus prieš savo mir
tį. Jis matė, kaip angliakalbė sielo
vada nepasiekia lietuvių, ka ip 
jiems reikia dvasinės globos gimtą
ja kalba ir todėl stengėsi padėti. 
Tai dėl to jis lietuviškos sielovados 
dalį patikėjo t. marijonams, rėmė 
seseles kazimierietes, kurios bū
tent ir darbavosi lietuviškose kata
likiškose mokyklose, jo rūpesčiu 
pradžią gavo ir Nekalto Marijos 
Prasidėjimo (Vargdienės) seserys. 
Savo užrašuose jis įrašė: „Turime 
rūpintis teikti ir organizuoti ap
link save geros valios žmones, juos 
lavinti, telkti prie darbo, o paskui 
drauge su jais ir per juos visur 
Kristų įnešti, viską Kristuje at
naujinti". Taigi, arkivys. Matu
laitis kone pusšimčiu metų anks
čiau skelbė II Vatikano Susirin
kimo mintis, kad į Bažnyčios veik
lą reikia į t raukt i kuo daugiau 
pasauliečių. Jo užtarimas pas Die
vą ir šiandien mums gali padėti 
išsaugoti savą spaudą, savas lietu
viškas parapijas. 

vedėja Daina Lukošiūnienė, išklau
siusi kalbėjusių, pasisakė neturinti 
nieko naujo pasakyti, gal tik užak
centuoti, kad Lietuvos teisės aktai 
nenumato studentų stažuočių, nei 
Lietuvos, nei užsienio studentams. 
Yra kalbama tik apie dalines studijas 
arba apie studentų praktikas, nors, 
realiai galvojant, reikia nukreipti 
veiklą ta linkme, kuri padarytų ją 
patrauklią užsienyje gyvenantiems 
tėvynainiams, kad ir laikinai sugrą
žinant juos į tėvynę. Šiandieną yra 
girdima daug pasisakymų už globa
lią ir integruotą Lietuvą. Tos diskusi
jos taip pat vyksta Švietimo ir mokslo 
ministerijoje ir kaip vieną tokių vizijų 
bei variantų ministerija siūlo mąstyti 
ir matyti integruotos Lietuvos viziją. 
Tai turėtų būti bendruomenė, su
saistyta bendromis pilietinėmis pa
reigomis bei teisėmis ir politiniu ap
sisprendimu siejanti savo gyvenimą 
su Lietuvos valstybe, nepaisant savo

sios gyvenamosios vietos. 
JAV gyvenantys komisijos nariai 

prelegentus klausė apie galimy
bę organizuoti lietuvių kalbos vasa
ros kursus mokykloje ar universitete, 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo klau
simą. Kaune gimęs, bet JAV gyvenan
tis komisijos narys pasigedo Kau
no institucijų dalyvavimo akademi
niuose procesuose užsieniui bei dau
giau autonomijos univers i te tams. 
Buvo taip pat pasakyta, kad, suda
rant darbo grupes diasporos proble
moms spręsti, nėra įtraukiami užsie
nio lietuviai į tų problemų sprendi
mą. 

Seimo nariams buvo įdomu suži
noti, kaip yra sprendžiamos į užsienį 
išsiųstų valstybės tarnautojų vaikų 
problemos, bandant juos integruoti į 
Lietuvos gyvenimą. Vienas būdų, tai 
Lietuvių namai Vilniuje, turintys prog
ramas tokioms ar panašioms proble
moms spręsti. Nukelta j 11 psl. 
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JAV LB 2006-sius buvo paskelbusi 
„JAV lietuviškų stovyklų metais" 

Tęsinys iš sausio 20 d. 

EUGENIIA MISEVIČIENE 

„LANKAS" 
WEST COAST LATVIAN 
EDUCATION CENTER 

W. 3381 Dayton Airport Road 
Shelton, WA 98584 

Tolimoje Washington valstijoje, 
Shelton miestelyje, lietuvaičiai taip 
pat turi galimybę džiaugtis lietuviška 
stovykla — „Lankas". Vieta jau apie 
15 metų nuomojama iš latvių — 
,,West Coast Latvian Education Cen-
ter". Lietuvių ruošiamoje stovykloje 
galima išmokti lietuviškų šokių, dai
nų, kalbos, rankdarbių, istorijos, 
folkloro. Joje vyksta skautų, kitokios 
iškylos ir dar daug daugiau. „Lankui" 
2006-aisiais vadovavo Linda Mažei
kienė. Stovyklos dabartinė vadovė 
Nomeda Lukoševičienė yra ir Seattle, 
WA, lietuvių laikraštėlio „Tulpė Ti
mes" redaktorė. 

Stovyklose viską organizuoja pa
tys tėveliai, dauguma jų labai talen
tingi, taigi kasmet stovykla tampa vis 
įdomesnė, įvairiapusiškesnė. Svar
biausia, lietuviams yra vėl ir vėl 
susirinkti šeimomis, suteikti vaikams 
galimybę būti bendraamžių lietu
viukų draugijoje, kalbėti lietuviškai, 
susipažinti su naujais bendruomenės 
nariais, svečiais net ir iš tolimesnių 
miestų kaip Vancouver (Kanada) ir 
Portland (OR). Labai džiugu, kad 
stovykla „auga kaip ant mielių", tur
būt todėl, kad joje talkininkauja tik
rai profesionalūs mokytojai-tėveliai 
muzikantai, dailininkai, istorikai, 
architektai, literatai, virėjai, sporti
ninkai ir kas tik ne... Taigi, šaunieji 
„Lanko" stovyklos vaikai ne tik gali 
pasidžiaugti lietuvių kalba, istorijos 
ir meno pamokomis, bet ir pašokti 
suktinio ritmu, pašeimininkauti vir
tuvėje prie šaltibarščių dubens, dai
nuoti taip, kad net miškai aplinkui 
skambėtų... Stovykloje poilsiauja ir 
jauni ir seni, pereitų metų jauniau
siam stovyklautojui buvo tik keletas 
mėnesių, o vyriausiam... kas ir be-
suskaičiuos tuos metus. 2006-aisiais 
JAV LB KV vicepirmininkė Elona 
Vaišnienė „Lankui" išsiuntė Lietuvių 
Bendruomenės sveikinimo raštą ir 
piniginę dovaną, už kurią stovykla 
Įsigijo stalo teniso komplektą, juk 

stalo teniso turnyrai - šios stovyklos 
kasmetinė pramoga. 2007-ųjų vasa
ros stovyklos tema bus „Tavo šeimos 
šaknys" (Dėl papildomos informaci
jos ir registracijos prašome kreiptis 
į Nomedą Lukoševičienę ei.paštu 
n o m e d a @ m s n . c o m ir telefonu: 
425-359-4521). 

ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ STOVYKLA 

75 Hudson R o a d 
B o l t o n , MA 01749 

Lietuvių skautų sąjunga įsikūrė 
1918 metais Vilniuje. Pradininkas -
JAV gimęs Petras Jurgelevičius-Jur-
gėla (nuo 1931 m. persikėlęs į New 
York, JAV). 1940 metais okupavę Lie
tuvą, sovietai liepos 18 d. uždarė ir 
Lietuvių skautų sąjungą. Tačiau 1945 
m. lietuviai skautai atsikūrė pabė
gėlių stovyklose Vakarų Vokietijoje. 
1947-1950 m. laikotarpiu skautai, 
kar tu su atvykstančiais lietuviais, 
kūrėsi Australijoje, Anglijoje, Kana
doje, Argentinoje, JAV Venesueloje, 
Brazilijoje. Skautai jpilietino Kaziuko 
muges. Siaurės Amerikoje Kaziuko 
mugės pradėtos ruošti 1955 m., kaip 
tik Massachusetts valstijos sostinėje 
Bostone. Stovyklavimas yra dalis 
skautų tradicijos, tad skautai taip 
pat organizavo stovyklas. 

Atlanto Rajono skautų stovykla 
jau veikia apie 50 metų. Lietuviai 
skautai Amerikos rytuose, Atlanto 
vandenyno pakraštyje, t rumpai yra 
turėję nuosavą stovyklavietę, tačiau 
ją pardavė, pinigus investavo ir už 
palūkanas nuomoja stovyklavietes iš 
amerikiečių skautų. Jau keleri metai 
stovyklavietė nuomojama iš Bolton 
mieste veikiančių amerikiečių ber
niukų skautų. Vasarą, dažniausiai 
trečią rugpjūčio savaitę, čia suvažiuo
ja stovyklauti apie 230 Atlanto Ra
jono skautų iš aplinkinių valstijų. 
Atlanto Rajonui, kurio dabartinė va
dovė yra Naida Snipaitė-Johnson, 
priklauso Boston, MA, Hartford, CT, 
New York, NY, Philadelphia, PA, 
Washington, DC, VVaterbury CT, ir 
VVorcester, MA, skautų tuntai . Sto
vykloms šiuo metu vadovauja prieš 
20 metų iš Anglijos atvykęs bosto-
nietis Romas Juozelskis. 

Į stovyklas susirinkusių vaikučių 

Jaunos lietuvaitės „Neringos" stovykloje ne tik žaidžia, sportuoja, dainuo
ja, bet ir draugauja su lietuviška knyga. 

Vytauto Maželio nuotr. 

ir jaunimo laukia daug linksmybių. 
Bendraamžiai lietuviukai kuria 
laužus, leidžiasi į įvairias keliones 
vandeniu — baidarėmis, burlaiviais, 
kanojomis. Vaikai šoka, dainuoja, 
bendrauja ir turi galimybę išmokti 
daug įdomių dalykų, ne tik susijusių 
su skautija, bet ir su jų tėvų bei 
senelių, kai kurių ir jų pačių, tėviške. 
Vadovauja vyresnieji skautai. „Lie
tuviškų stovyklų metų" pasveikinimą 
nuo JAV LB Krašto valdybos šiai 
stovyklai perdavė JAV LB Bostono 
apygardos pirmininkas Gintaras 
Čepas. (Papildomos informacijos apie 
šią stovyklą ir skautų veiklą rasite 
tinklalapyje www.atlantorajonas. 
org, taip pat galite skambinti ARSS 
vadovui Romui Juozelskiui tel.: 978-
750-8009). 

„NERINGA, INC." 
147 Neringa Road 

Brattleboro, VT 05301 

Daugeliui geriausiai žinoma JAV 
Rytų pakrantės stovykla yra „Nerin
ga", pagal kurią pavadinta ir gatvė 
West Brattleboro mieste, Vermont 
valstijoje. „Neringa" veikia jau nuo 
1969 metų. „Neringos" stovyklos tik
slai yra ugdyti krikščioniškumą, 
lietuviškumą ir pozityvius charakte
rio bruožus. Stovykloje yra sudaroma 
proga vaikams bendrauti su savo 
bendraamžiais tautinę savimonę ug
dančioje aplinkoje. Programas veda 
namelių ir vyresnieji vadovai, sto
vyklos kapelionas ir Nekaltai Pradė
tosios Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos vienuolijos seselės, kurios ir 
buvo šios stovyklos įkūrėjos. Visose 
„Neringos" stovyklose puoselėjamas 
lietuvių kultūros supratimas, dvasinė 
branda ir teigiamų charakterio savy
bių ugdymas. 

„Neringos" dabartinė vadovė ir 
organizatorė yra Vida Strazdienė. Jai 
talkina buvusi stovyklautoja, talen
tinga, ilgametė „Neringos" darbuoto
ja Dainora Kupčinskaitė ir kiti pagal
bininkai — vadovai ir tėveliai. „Kai 

prieš daug metų čia atvažiavau ir 
tave pamačiau, iškart pajutau tavo 
meilę. Tu mane išmokei draugišku
mo, padėjai man atpažinti savo dova
nas ir palydėjai mane gėrio keliu. Su 
tavimi mano dvasia praturtėjo. 
'Neringa', tu man viena ir liksi mano 
širdyje amžinai..." Šie žodžiai skirti 
ne mylimajai ar motinai. Tai - Linos 
Celtoriūtės žodžiai, parašyti 1990 m. 
stovyklai „Neringai" - nuostabios 
Vermonto gamtos miškingose Bratt
leboro apylinkėse įsikūrusiam lietu
viškumo kampeliui. Kiek jaunų as
menybių čia užaugo, kiek mokytojų, 
vadovų entuziastingai dirbo, siekda
mi išlaikyti „Neringos" vertybes, 
atnaujinti, tobulinti stovyklos veiklą, 
programas. Kelios kartos sugrįžta, 
bendrauja, dalijasi patirtimi, čia pat, 
paslaptingoje beržų šventovėje, tuo
kiasi ir savo vaikus siunčia į „Nerin
gą" stovyklauti. Daugeliui Amerikos 
lietuvių „Neringa" yra tarsi namai, į 
kuriuos sugrįžtama ne tik kas vasarą, 
bet ir kas rudenį tradiciškai paišky
lauti, žiemą prisiminti Kūčių-Kalėdų 
tradicijas. O pavasarį visus suburia 
didžioji talka, kada suvažiuoja buvę 
stovyklautojai, vadovai ir dabartinių 
stovyklautojų tėvai paruošti stovyklą 
ateinančiai vasarai. Nenuostabu, kad 
stovyklautojų, vadovų šeimos ir už 
„Neringos" ribų bendrauja, kaip arti
mi bičiuliai, giminės - jų bendruo
menę sieja patys tvirčiausi saitai, pa
čios tikriausios vertybės. Dovaną ir 
pasveikinimo raštą nuo JAV LB šiai 
stovyklai pernai liepos mėnesį Įteikė 
Krašto valdybos vicepirmininkas 
Laurynas Misevičius 100 neringiečių 
atliekamos programos metu. Su pro
grama (vis nauja!) neringiečiai kas
met atvažiuoja iš Vermonto į Put-
nama, CT, praturtinti minėtų Seselių 
didžiulę gegužinę vienuolyno sodybo
je, į kurią suvažiuoja lietuvių iš dau
gelio valstijų. (Papildomą informaciją 
bei registracijos formas rasite „Ne
ringos" tinklapyje www.neringa. 
org arba skambinkite 802-254-
9819). 

Spyglio ežeras Dainavoje. 

Džiaugdamiesi ir pagerbdami visu mūsų stovyklų 
steigėjus, rėmėjus, organizatorius ir vadovus, kuriu 
kūrybingumo, pasišventimo bei ištvermės dėka gali
me didžiuotis mūsų stovyklų nauda, linkime jiems 
energijos tolimesniam darbui, kuris mūsų vaikams ir 
vaikaičiams sudaro sąlygas smagiai su bendraam
žiais stovyklauti l ietuviškoje aplinkoje. Naudokimės 
mūsų stovyklomis ir jas remkime, nes jos padeda mū
sų atžalas auklėt i tikrais l ietuviais. 

http://www.javlb.org
mailto:LithuanianUSA@yahoo.com
mailto:nomeda@msn.com
http://www.atlantorajonas
http://www.neringa
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M I R Š T A ARKIVYSKUPAS 
SES. ONA MIKAILAITE 

Prieš 80-tį metų, šaltą sausio 27-
os rytą suskambo Kauno bažnyčių 
varpai, skelbdami liūdną žinią, jog 
mirė arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 
Mirė dar prieš aušrą, trečią valandą 
ryto, vakarą prieš taręs: „Bus gana, 
keliausiu į amžinybę". Mirė dr. Ha-
gentorno klinikoje, Miškų gatvėje po 
pavėluotos apendicito operacijos. 
Staigiai ir netikėtai baigėsi jo beveik 
56-erių metų žemiškoji kelionė. 
Trumpa, mūsų akimis žiūrint, — la
bai trumpa, tačiau kupina Dievo ma
lonės ir gausaus gerų darbų derliaus, 
kurio ir po 80-ties metų dar neįsten
gėme tiksliai įvertinti. 

Kauno kunigų seminarijos auklė
tiniai tuometinio rektoriaus prelato 
Mačiulio-Maironio buvo siunčiami po 
du budėti prie mirusiojo. Vienas iš 
jaunesniųjų, Stasys Yla, po daugelio 
metų atminė tą tylią budynę: „Rodos, 
šiandien jį matau, kiek pasikreipusį į 
mus. Pakritusių plaukų sruogos savo 
spalva beveik susiliejo su išbalusiu 
veidu, kuris buvo mielas, t raukte 
traukė į save..." 

Kūnas iš klinikos perneštas į ma
rijonų aptarnaujamą sričių bažnytėlę 
(Sv. Gertrūdos), o iš ten — į Kauno 
baziliką. Karstą lydinčių žmonių pro
cesija nusidriekia kone visa Vilniaus 
gatve. Įdomu, kad Vilniaus, nes Vil
niuje arkivyskupas vykdė ganytojo 
darbą. Procesiją vedė senelis arkiv. 
Pranciškus Karevičius, prieš septy
nerius metus Kauno bazilikoje kon
sekravęs kun. Jurgį Matulaitį vysku
pu. 

Bazilikoje prisirinkę pilna žmo
nių: dalyvauja Lietuvos vyskupai, vy
riausybės atstovai ir daug daug kitų. 
Giedami mirusiųjų mišparai, o po jų, 

Palaimintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. 

vargonams nuti lus , visi pamažu 
skirstosi į žvarbų ir tamsų žiemos 
vakarą, slegiami netekties liūdesio. 

Laidotuvių diena, sausio 29-oji, 
išaušo giedra, nors šaltas vėjas šiur
pina maldininkus. Nuo 6-os valandos 
ryto prie visu bazilikos altorių auko
jamos šv. Mišios už mirusį arkivys
kupą. Apie 10:30 vai. r. iškilmingų 
laidotuvių Mišioms pradėjo rinktis 
dalyviai. Suvažiavo visi Lietuvos vys
kupai: be arkiv. Karevičiaus, Vilka
viškio vyskupas A. Karosas su koad
jutoriumi M. Reiniu, Telšių vyskupas 
J. Staugaitis, Kaišiadorių — J. Kukta, 
artimas velionio bičiulis ir Panevėžio 
vyskupas — K. Paltarokas. Gedulin
gas pontifikalines Mišias celebruoja 
arkiv. J. Skvireckas, o valstybės ope
ros choras gieda Č. Sasnausko „Re-

ąuiem". Mišiose dalyvauja ir atidžiai 
klausosi Mečislovo Reinio pamokslo 
ne vien aukštoji dvasininkija, bet ir 
respublikos prezidentas Antanas 
Smetona, Seimo pirmininkas A. 
Stulginskis ir visi ministrai, politinių 
partijų vadai, diplomatai, profesoriai 
ir šiaip žmonės — studentai, dar
bininkai ir kas tik įstengė įsisprausti 
į pilnutėlę baziliką. 

Arkivyskupo kūnas laidojamas 
kriptoje, kur prez. Antanas Smetona 
iškalbingai išdėsto, ką arkiv. Matu
laitis reiškia Lietuvai: „Jis visų pirma 
skelbė, kad reikia siekti to, kas yra 
gera, ir geromis priemonėmis siekti. 
Jei Lietuva eis tuo keliu, ji išliks ne
priklausoma, ir nepriklausomybės 
pamato reikia ieškoti tyroje lietuvio 
sieloje... Toks jo dvasios palikimas 
atiteks doriškai atgimstančiai Lietu
vai. Tą palikimą paveldėjusi katalikų 
visuomenė Lietuvoje bus jam dėkinga 
ir jo nepamirš. 0 dora yra valstybės 
pamatas". 

Įspūdingai kalbėjo ir Seimo pir
mininkas A. Stulginskis: „Jis buvo ta 
Evangelijos šviesa, kuri skaisčiai švie
tė Lietuvai ir visai žmonijai... Kas 
sekė didelius jo gyvenimo darbus, tas 
negalėjo atsistebėti, kad tai darbai ne 
vien ganytojo vienuolio, bet ir didelio 
lietuvio. Vilniaus lietuviai, okupacijos 
valdžios spaudžiami ir persekiojami, 
amžinai atmins arkivyskupą Matu
levičių. J is buvo didelė moralinė pa
guoda; pats skaudžiai persekiojamas, 
šmeižiamas, stovėdamas tiesos sargy
boje, jis nenustojo glaudęs prie savo 
tėviškos širdies vargstančius lietu
vius". 

Ir ne vien lietuviai su dėkingumu 
prisiminė arkiv. Jurgio Matulaičio 
gerumą: latviai, baltgudžiai ir kiti jį 
įvertino. 

Tad jo mirties aštuoniasdešimt
mečio proga verta vėl iš naujo pažvel
gti į arkiv. Jurgio gyvenimą bei kilnią 
asmenybę, ieškoti įkvėpimo ir su
stiprinimo šiandienos darbams. Mes, 
lietuviai, esame linkę savo tautos gar
binguosius asmenis greitai užmiršti. 
Galbūt dabar, Lietuvai išėjus toki 
skaudų kančių kelią, ir nelengvai ky
lant iš priespaudos dulkių, esame pri
versti atidžiau vartyti savo istorijos 
puslapius bei sklaidyti savo tautiečių 
kilnius gyvenimus. 

Pal. Jurgio Matulaičio altorius su 
karstu (paveikslo apačioje) Šv. My
kolo Arkangelo bažnyčioje Mar i 
jampolėje. 

Valerijos Zadeikienės nuotr. 

Tik pradėjus aušti, jau vėl pasileidome į žygį. 
Oras buvo šiurpus ir žygiuoti buvo bloga, ypač dėl 
to, kad neturėjome vandens ir visą parą buvome 
negėrę. Apie 9 vai. padarėme pertrauką ir susėdę 
miške pagal plentą pavalgėme. Pro mus visą laiką 
plūdo nenutrūkstama pabėgėlių srovė. Pro šalį 
važiuojantieji kareiviai mums mėtė cigarečių ir 
ragino dar truputį ištverti. 

Vėl žygiavome be pertraukos iki pietų. Pasie
kę vieną miestelį, sustojome ir gavome van

dens — pirmą kartą po 28 valandų. Vėl pavalgėme 
ir atsigaivinome, nes buvome gerokai nusilpę. Čia 
pamatėme, koks brangus vanduo ir kokia jo reikš
mė žmogaus gyvybei išlaikyti. 

Miestelis buvo pilnas pabėgėlių, o paties 
miestelio gyventojai krovė mantą į vežimus ir 
rengėsi į kelionę. Kartais prie progos paklaus-
davome bėgančius, kur link jie važiuoja. Kiekvie
ną kartą gavome tą patį atsakymą: 

— Tolyn, šalin nuo rusų! Kur link, mes patys 
nežinome! 

Per miestelį perėję, pasukome į mišką. Čia 
pamatėme jau pirmąsias mūsų žygio aukas. Pa
kelyje keliolika sušaudytų suimtųjų, apdengtais 
veidais. Iš karto mes manėme, kad jie bus sušau
dyti mėginant bėgti, bet greit paaiškėjo, kad tai 
buvo nusilpusieji, kurie nebegalėjo paeiti ir dėl to 
buvo smogikų nužudyti. Tą dieną dar nebuvo la
bai daug aukų grioviuose, bet tas skaičius nuolat 
ir labai greitu tempu didėjo. 

Antrąją žygio dieną — tai buvo sekmadienis 
— mus varė apie 40 kilometrų kelio. Toks ilgas ir 
tolimas žygis perviršijo mūsų jėgas, nes beveik 
visi buvome labai nusilpę ir pervargę. Jėgos ta ip 
staiga išseko, kad po pietų, per kelias valandas, 
j au gulėjo grioviuose užmuštų dešimtimis. Mes 
jau pradėjome eiti susikūprinę, nebekreipdami 
dėmesio į mūsų aplinką, lazda ramstydamiesi, 
kaip paliegėlių būrys. Didelė dalis civilių gyvento
jų ėmė su užuojauta į mus žiūrėti ir negalėjo atsis
tebėti, iš kur tokia daugybė tariamų prasikaltėliu. 
kad iš ankstyvo ryto :k; vėlam vakaro, be jokios 
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pertraukos žygiavo pilni plentai. Labai dažnai te
ko matyti, kaip vyresnio amžiaus žmonės apsi
verkdavo į mus žiūrėdami. Bet visi bijojo prie 
mūsų prisiartinti arba mums ką nors duoti, nes 
mes buvome visą laiką apsupti tankios smogikų 
voros. Jei moterys mums norėdavo duoti ką nors 
gerti, — kartais išnešdavo pieno arba rūgščios sriu
bos, — smogikai mūsų neprileisdavo, o pribėgus 
tuoj buožėmis mušdavo ir patys pasiimdavo viską 
sau. Bežygiuojant jie kartais neleido net vandens 
pasisemti, jei gyventojai išnešę pastatydavo kibi
rą su vandeniu. Reikia pastebėti, kad ne visi smo
gikai buvo vienodai žiaurūs. Kai kurie nekreipė 
dėmesio ir nenorėjo matyti , kad bėgdavom pakely 
ku r nors vandens pasisemti, bet žygiuojant kiti 
atėję iš paskos mus spardė ir mušė. Niekada neži
nojai, kur ir kada pakliūsi. 

Visą laiką turėjome traukti du sunkius, pil
nus mantos, smogikų vežimus. Pirmą ir ant

rą dieną iki pietų dar pajėgėme vežimus patrauk
ti, bet antrą dieną po pietų, kada pradėjome žy
giuoti kalnuotomis vietomis, jėgos išseko ir ne
bepajėgėme įvilkti į kalnus. Jau ir taip vos bepa
jėgėme paeiti iš vietos. Dar kiekvienas turėjome 
savo antklodę ir šiokį tokį ryšulėlį su atsarginiais 
baltiniais, kojinėmis ir panašiai. Tie daiktai taip 
pradėjo t raukt i pečius žemyn, kad iš skausmo ne
bežinojome kas daryti. Ypač nuo drabužių skaudu 
atsiskirti , reikiant nuolat gyventi ore, miegoti ant 

pilkos žemės. Kaip visiems bus žinoma, iki kaulų 
nuliesėjęs ir alkanas daug skaudžiau pakelia šal
tį, negu stiprus ir sotus žmogus. Dėl to ir mus la
bai gąsdino šaltos naktys. 

NETIKĖTINA! 

Nebepajėgiančių toliau eiti skaičius vis 
didėjo, nužudytų likimo draugų lavonai 

gulėjo grioviuose vis trumpesniais protarpiais. Iš 
karto tikrai nenorėjau tikėti, kad tie visi yra smo
gikų nužudyti, bet kada prie progos atidengėme 
pažiūrėti negyvuosius ir visiems pamatėme už 
ausies peršautą galvą, — turėjom skaitytis su 
faktu, kad mūsų visų laukia toks pat likimas. Jei 
nebegalėsi žygiuoti su savo būriu, vis tiek dėl 
kokios priežasties (nors tau tik suskaudės koją ar 
užeis laikinas nusilpimas) smogikai, pastūmę į 
griovį, nužudys. I r kas bjauriausia, tas smogikas, 
kuris mūsų likimo draugus šaudė, nešiojo ant ran
kovės raištį su raudonu kryžiumi kaip sanitaras. 
Čia vėl aiškiai pasirodė, kaip smogikai ir naciai 
išniekino visa, kas žmonijai visą laiką buvo ir bus 
šventa ir kilnu. Visuomenės akyse tie budeliai vai
dino mūsų globėjų ir gelbėtojų vaidmenį. Dėl to, 
einant per didesnius kaimus arba miestelius, su
imtųjų nešaudydavo, o tas pats „sanitaras" liepda
vo kitiems suimtiesiems vesti nebegalinčiuosius pa
eiti. Išėjus už miestelio, liepdavo juos pastumti į 
griovį. Jei suimtasis pats tuoj nesugriuvo, smogi
kas jį paspyrė ir j au ant žemės gulintį nužudė 

Kartą pastebėjau vieną jauną, aukštą vyrą, 
rodos, belgą, kuris nebegalėdamas eiti rėmėsi ant 
savo draugų, o šie jam ir padėjo. Bet, išėjus iš mies
telio, budelis priėjęs liepė jį pasodinti į griovį. 
Draugai jį privedė prie kelio krašto ir jis įsitvėręs 
į tvorą laikėsi, j au pašlijęs, bet nenorėjo virsti. Bu
delis priėjęs jį pastūmė, sakydamas: 

— Gulk, tai bus geriau! 
Po kelių minučių, kada jau mūsų būrys pra

ėjo, išgirdome šūvį. 
Bus daugiau. 
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Inteligentų tauta 

Švietimo krizė šiapus ir anapus Atlanto 

Lietuvio pravardė — visų laiku 
geriausia 

Pittsburgh dienraštis „Pit-
tsburgh Post-Gazette", atsisveikin
damas su 1961 metais atidaryta Ci-
vic Auditorium, vėliau sutrumpinta j 
Civic Arena, o dar vėliau tapusia — 
Mellon Arena, skaitytojams pateikė 
aibę Įdomiausių faktų apie šio 46 me
tų senumo pastato nugyventą gyve
nimą. Atrodo, jog į Pittsburgh are
nos istoriją gali pakliūti ir profesio
nalus JAV tenisininkas, Amerikos 
lietuvis Vitas Gerulaitis. Pittsbur-
giečiai ši tenisininką prisimins dėl jo 
pravardės — „Lithuanian Lion" (lie
tuviškas liūtas), kurią jis gavo už 
banguojančias, laisvai krentančias 
garbanas. Dienraščio teigimu, tai vi
sų laikų geriausia pravardė Mellon 
Arena istorijoje. 

Lietuvio apsilankymas — garbė 
miesteliui 

Sapulpa miestelio Oklahomos 
valstijoje dienraštis „Daily Herald" 
(www.sapulpadai lyherald.com) 
neslėpė pasdidžiavimo sulaukęs sve
čio iš Lietuvos. Mažai kam girdėtame 
miestelyje lankėsi ne Lietuvos prezi
dentas, ne Seimo narys, o Šiaulių 
banko konsultantas Giedrius Sarapi-
nas. Čia jis lankėsi Sapulpa „First 
United" banke. Steven James straip
snyje lietuviui negailima pagyrų, Sa
pulpa miestelio akyse G. Sarapinas 
atstovauja Europos bankų tradicijai 
iš didžiosios raidės. Negana to, G. 
Sarapino apsilankymu Sapulpa pasi
naudojo kaip galimybe savo miesto 
vardą Įrašyti t a rp tokių žinomų 
miestų kaip New York, Londonas, 
Paryžius, Ciurichas. 

Lietuva - paslėptas perlas 
investuotojams 

Nors dažnas vilnietis jau seniai 
gyvena susiėmęs rankomis galvą dėl 
vis nesiliaujančių kilti nekilnojamojo 
turto kainų sostinėje, nekilnojamojo 
turto žinovas Tem Pearson, patari-
nėjantis investicijų klausimais už
sienyje, teigia, jog Vilnius vis dar yra 
neatskleistas investuotojų į nekilno
jamąjį turtą perlas. Jo nuomone, 
nors Lietuva nėra pirmaujanti Eu
ropos šalis ekonomikoje, nekilnoja
mojo turto rinka šiame krašte yra 
daug žadanti. T. Pearson prognozuo
ja, jog Lietuva netrukus gali tapti 

dar vienu geidžiamu nekilnojamojo 
turto investuotojų tašku Europoje. 

Vairuotojus šaukia.. . gamta 

Amerikiečių tinklalapyje, skirta
me automobilių parkavimo subtily
bėms apžvelgti, lietuviai užima ypa
tingą vietą. Pasak tinklalapio kūrėjų, 
lietuviai gerokai pralenkia amerikie
čių parkavimo kvailystes. Pamatę, 
.kaip dažnas lietuvis palieka savo au
tomobilį gatvėje, neretai ant perėjos, 
neįgaliesiems skirtose vietose, per 
dvi stovėjimo vietas ar net skersai 
gatvės, amerikiečiai nusprendė, jog 
tokia netvarka kyla dėl to, kad be-
parkuojančius lietuvius, matyt, tuo 
metu kaip niekada gamta šaukia... 

Rusija vejasi Lietuvą 

Nors ir kaip kartais nesinori bū
ti lyginamam, lietuvių atveju — ypač 
su Rusija ar rusais, naujienų agentū
ros „Reuters" išplatinti Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenys 
apie savižudybių skaičių pasaulyje, 
sugretino būtent šias dvi tautas. 
Pagal savižudybių skaičių Europoje 
vis dar nepralenkiami yra lietuviai. 
100,000 žmonių Rusijoje tenka 70,6 
vyrų ir 11,9 moterų savižudžių, paly
ginti su 75,6 vyrų savižudžių Lietu
voje. 

Amerikiečius moko kuklumo 

Kiekvienai amerikiečių krepši
nio (ir ne tik) komandai reikėtų tu
rėti po lietuvį — tokiais žodžiais už
baigiamas Ken Burger straipsnis 
(www.charleston.com) apie lietu
vius krepšininkus South Carolina 
kolegijų krepšinio komandose. Ra
šoma apie penkis lietuvius, šiuo me
tu žaidžiančius minėtoje valstijoje. 
Jų treneriai vienbalsiai sutaria, jog 
lietuviai yra mažai reikalaujantys, su 
jais lengva sutarti; komandos drau
gus jie galėtų pamokyti kuklumo. 

Parengė Dalia Cidzikaitė 

Vladas Krivickas 

Literatūros tyrinėtojai kalba apie 
mitą kaip šiuolaikinės literatūros pa
grindą. Tačiau mitai, plačiąja pras
me, sėkmingai funkcionuoja ne tik po 
storu „modernumo" sluoksniu litera
tūroje. Mitai, kaip faktais nepagrįsti į 
nekvestiohuojamus nuomonių luitus 
susiformavę nesusipratimai, papras
tai maitinami „sugedusio telefono" 
principo bei asmeninių ideologijų. 

J au ne pirmus metus Jungtines 
Valstijas kamuoja masinės isterijos 
mastą baigiantis pasiekti mitas, neva 
šalis išgyvena didžiulę, iš esmės ne
pataisomą švietimo sistemos krizę. 
Apie tai parodyta begalė televizijos 
laidų, o spaudos žurnalistai nupiešė 
liūdnas JAV perspektyvas ateities 
rinkoje. 

Realiatyviai tolimoje ir geopoli-
tiškai visiškai skirtingoje valstybėje 
— Lietuvoje — nuo pat nepriklauso
mybės atkūrimo tęsiama (tempiama) 
vadinamoji švietimo reforma. Viduri
nių mokyklų mokiniai vos ne kasmet 
laiko kitokius baigiamuosius egzami
nus. Aukštosios mokyklos lyg kap
rizingi darželinukai nuolat kaitalioja 
reikalavimus būsimiesiems studen
tams. Tad ką daryti? Atsakymas, kurį 
nuolat vienbalsiai pateikia Lietuvos 
biurokratai, lengvesnis nei galima 
būtų tikėktis — ogi dejuoti, kad Lie
tuvą ištiko švietimo krizė. 

Trumpam grįžkime į JAV Šios 
šalies Švietimo departamentas nese
niai paskelbė keliolika metų trukusio 
tarptautiniu mastu vykdyto projekto 
rezultatus. Jo metu skirtingų šalių 
moksleiviams buvo duodami standar
tizuoti testai, tikrinantys mokinių 
sugebėjimus matematikos, fizikos bei 
chemijos ir nacionalinės santvarkos 
išmanymą. Pagal matematikos žinias 
Amerikos ketvirtokai buvo dvylikti, o 
aštuntokai — keturiolikti. 

Palyginus amerikiečių pasirody
mą su kitų išsivysčiusių šalių moks
leivių testų rezultatais, JAV mokslei
vių atsakymai buvo maždaug per vi
durį. Išskirtinai nacionalinės sant
varkos bei Įstatymų išmanymu ame
rikiečiai gerokai lenkė kitas šalis, tuo 
paneigdami Europoje tvirtai įsišakni
jusį mitą, neva daugelis amerikiečių 
nežino net kas jų prezidentas. 

JAV aštuntokų testų rezultatai 
žymiai pagerėjo beveik lygiais inter
valais: 1995, 1999 ir 2003 metais. 
Štai čia (remiuosi „The Washington 
Post" straipsniu „Five Myths About 
U.S. Kids Outclassed by the Ręst of 
the World") dienraštyje radau ypač 
intriguojančią informaciją: tik trijų 
viso pasaulio valstybių mokiniai tarp
tautiniame teste parodė didesnį pro
gresą nei JAV; tai Honkongo, Lietu
vos bei Latvijos aštuntokai. 

Visų pirma, tai yra neblogas pa
grindas lietuviams pasidžiaugti atei
nančia išsilavinusia karta. Vis dėlto 
minėtojo straipsnio autorius Paul 
Farhi nepraleido progos pabrėžti, kad 
Lietuva yra „mažytė'' ir „[etniškai 
bei rasiškail vienalytė" valstybė, tuo 
galbūt nesąmoningai norėdamas su
menkinti lietuvių pasiekimą. 

Apie totalinę švietimo krizę ne
derėtų kalbėti ir Lietuvoje, jei šios 
„mažytės" šalies moksleiviai sugeba 

aplenkti JAV — vienintelės šiuo metu 
pasaulyje supervalstybės — moks
leivius. Ką reikėtų daryti, kalbant 
apie abiejų valstybių švietimo „kri
zių" atvejus, tai įvardinti reiškinius 
tikraisiais vardais. Plačiau šia tema 
turėtų pasisakyti švietimo reikalų ži
novai, tačiau kaip žmogus, kuriam te
ko paragauti tiek Lietuvos, tiek JAV 
švietimo įstaigų duonos, tvirtinu, kad 
kiekviena iš šių valstybių susiduria 
su skirtingo pobūdžio problemomis, 
bet ne totaline krize. 

Lietuvoje silpniausia grandis yra 
aukštasis mokslas. Menkai po soviet
mečio stagnacijos tepasikeitusios 
aukštosios mokyklos, kuriose studi
jos orientuotos į beprasmį „kalimą", 
pagyvenę profesoriai, neretai atei
nantys į paskaitas tam, kad studen
tams garsiai perskaitytų savo pačių 
prieš 20 metų išleistus vadovėlius, 
nuolatinis lėšų trūkumas — visa tai 
prisideda prie fakto, kad nė vienas 
Lietuvos universitetas nepatenka nė 
tarp 500 geriausių pasaulio aukštųjų 
mokyklų. (Kajau kalbėti apie pasau
linius reitingus — nė vienas Lietuvos 
universitetas nepatenka ir i geriausių 
Europos universitetų šimtuką.) Tuo 
tarpu vidurinėse Lietuvos mokyklo
se situacija yra daug geresnė. 

Savo ruožtu JAV atotrūkis tarp 
vidurinių mokyklų ir aukštojo moks
lo institucijų žymi pastarųjų prana
šumą. Ypač nevienodų lygių Ameri
kos mokyklos, kuriose dirba fantas
tiškai skirtingų kvalifikacijų pedago
gai bei didelis kiekis „sunkių" vaikų, 
tempia JAV mokyklų sistemą žemyn. 
Tad Amerikos pradinės bei vidurinės 
mokyklos yra silpnoji supervalstybės 
švietimo sistemos vieta, kuriai iš tie
sų reikalingas gerai parengtas refor
mavimo planas. Tačiau į šalies uni
versitetus „sunkūs" vaikai dažniau
siai nepatenka (tai, kita vertus, vi
suomenei užduoda galvosūkį, ką su 
ta už borto likusia jaunimo dalimi da
ryti). 

Universitetai, turėdami realiai 
veikiančias autonomijas bei didžiu
lius atlyginimus gaunančią adminis
traciją, vienas su kitu konkuruoja, 
kuris pritrauks aukštesnio lygio dės
tytojus. Visame pasaulyje JAV žino
mos kaip talentingų mokslininkų 
„magnetas". Tad šios šalies universi
tetai, turėdami nepriklausomybę, lė
šas bei pasaulinio lygio dėstytojus, 
yra šviesmečiais pralenkę ne tik Lie
tuvos, bet ir didžiosios dalies pasaulio 
aukštąsias mokyklas. 

Lietuvoje taip dažnai sekamas 
mitas apie švietimo sistemos krizę 
yra sudarytas iš čia anksčiau pami
nėtų sunkiai suderinamų elementų. 
Pirma: mūsų švietimo sistema yra 
ant žlugimo ribos. Antra: mes esam 
inteligentų tauta ir iki mūsų išsila
vinimo „amerikonams" dar toli. Ta
čiau švietimo reformų kalviams rei
kėtų būti labiau specifiškiems ir pri
pažinti faktą: mūsų vidurinių mokyk
lų moksleiviai iš „mažytės" valstybės 
savo žiniomis lenkia amerikiečius, ta
čiau pasiekę universiteto slenkstį, 
yra sužlugdomi atsilikusios aukštojo 
mokslo sistemos. Arba, išvydę savo 
perspektyvas, slenksčiui atsuka nu
garą ir išbėga studijuoti pas „neinte
ligentiškus amerikonus". 

http://www.sapulpadailyherald.com
http://www.charleston.com
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Aušros Vartų parapija - būtuoju ar busimuoju laiku? 
Atkelta iš 1 psl. 
ministro pranešimą įvertins kaip bū
tiną, juk sakoma, jog sunkioje ir nely
gioje kovoje ir mažiausias žygis gali 
padėti iškovoti pergalę. Ir galbūt tai 
iš tiesų vienintelis būdas dar kartą 
parodyti lietuvių, gyvenančių tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje, nepritari
mą ir nusivylimą tokiu New York ar
kivyskupijos sprendimu. 

Tačiau nepamirškime ir kitos, 
mano manymu, kur kas naudinges
nės ir reikšmingesnės, kovojant už 
parapijos išsaugojimą, iniciatyvos — 
Lietuvos ketinimą sudaryti ir patvir
tinti saugomų Amerikos lietuvių kul
tūrinio paveldo objektų sąrašą, į kurį 
būtų įtraukta ir Aušros Vartų parapi
ja bei bažnyčia. Daugelio „Draugo" 
kalbintųjų nuomone, būtent šis sąra
šas yra realiausia galimybė išsaugoti 
Aušros Vartų parapiją. 

Deja, pasidomėjus šios iniciaty
vos eiga, paaiškėjo, jog kol kas toks 
sąrašas, nors ir sudarytas, nėra Lie

tuvos patvirtintas, nėra sukurta ir 
komisija, kuri rūpintųsi tokio lietu
viško paveldo JAV išsaugojimu ir ap
sauga. 

Tad ar nereikėtų po padėkos žo
džių Kultūros ministrui J. Jučui už 
kreipimąsi į New York kardinolą pa
raginti jį kuo greičiau sudaryti mi
nėtą komisiją, o Aušros Vartų parapi
ją įrašyti pirmąja saugomų lietuviškų 
vertybių sąraše? To reikia tam, kad 
parapija egzistuotų ne tik būtajame, 
bet ir būsimajame laike. 

Toliau jūsų dėmesiui siūlome in
terviu su LR ambasados Vašingtone 
antrąja sekretore politikai Žana Ta-
rasevič, JAV LB Amerikos lietuvių 
paveldo komiteto pirmininku Algiu 
Luku, LR generaliniu konsulu New 
York dr. Mindaugu Butkumi ir JAV 
LB New York apygardos pirmininke 
Ramute Žukaite. Interviu daryti prieš 
pasirodant LR Kultūros ministro J. 
Jučo pareiškimui. 

LR generalinis konsulas New York dr. Mindaugas Butkus 
- Kaip p a k o m e n t u o t u m ė t e 

New York arkivyskupijos spren
dimą dėl Aušros Vartų (AV) para
pijos? 

- Nors apie bažnyčios uždarymą 
kalbos sklido jau senokai, tikiuosi, tai 
nėra galutinis ir neatšaukiamas 
sprendimas. Panašiai buvo ir Bosto
ne. Todėl nemanau, kad jau reikėtų 
nuleisti rankas. Žinau, kad LB Niu
jorke vadovybė bei parapijos žmonės 
ieško tiesioginio kontakto su kardino
lu, tačiau iki šiol arkivyskupijos kan
celiarija neatsiliepė. 

- Iš straipsnio, pasirodžiusio 
praėjusių metų „Amerikos lietu
vyje", atrodo, jog įsipareigojote 
padėti gelbėti parapijų n u o už
darymo? 

- Be jokios abejonės. Supranta
ma, kad mano, kaip Lietuvos Respu
blikos diplomato Niujorke, galimybės 
ir priemonės paveikti šį arkivyskupo 
sprendimą Niujorko lietuviams pa
lankia linkme turi tam tikras ribas. 
Mano parama yra visų pirma morali
nė, ką išreiškiau dar rugsėjo mėnesį 
savo laišku kardinolui Egan. Esama 
galimybių bažnyčios išsaugojimo 
klausimą kelti ir tarpvalstybiniu lyg
meniu. 

Manyčiau, jog šiuo metu realiau
sia būtų siekti, kad bažnyčios uždary
mas būtų bent atidėtas. Jei pavyktų 
tai padaryti, bažnyčią reikėtų nedel
siant remontuoti. Atrodo, kad lėšų 
tam yra, atsirado mecenatų, pasiruo
šusių skirti lėšų. Be to, išlaidas pa
dengtų ir draudimo kampanija. 

- Kiek realu po oficialaus 

arkivyskupijos pareiškimo gal
vot i a p i e parapijos uždarymo 
vilkinimą? 

- Tai būtų kompromisinis spren
dimas. Į mano laišką, raginantį ne
uždaryti bažnyčios, kardinolas atsakė 
išsyk. J is nekvestionavo mano pa
teiktų argumentų dėl būtinybės išlai
kyti bažnyčią lietuviams. Tačiau jo 
pagrindinis argumentas dėl bažny
čios uždarymo buvo tas, jog ji visų 
pirma turi būti naudojama religi
niams tikslams. Jis teigė, kad Niu
jorke yra dar dvi bažnyčios, kur pa
maldos laikomos lietuvių kalba, o pa
ti AV bažnyčia, anot jo, jau kuris lai
kas būdavo pustuštė. Tuo tarpu AV 
parapijiečiai skundžiasi, jog naudoti 
šventovę religiniams tikslams pa
prasčiausiai neįmanoma, nes jiems 
neleidžiama remontuoti jos stogo. 
Taigi, turime kažką panašaus į užda
rą ratą. 

- Tad ar galima dar ką nors 
padaryti? 

- AV bažnyčios išsaugojimo lietu
viams veiksmai koordinuojami ir su 
LR ambasada Vašingtone bei Užsie
nio ir Kultūros ministerijomis. Lie
tuvos spaudoje pasirodė keletas 
straipsnių apie tai. Yra sudaryta ir 
galioja dvišalė sutartis tarp Lietuvos 
Respublikos ir JAV dėl kultūros pa
veldo apsaugos. Manau, kad AV baž
nyčia tikrai yra vienas iš saugotino 
lietuviško kultūros paveldo Niujorke 
pavyzdžių. Jeigu ji būtų įtraukta į 
saugotinų objektų sąrašą, tai būtų jos 
tam tikras išlikimo garantas. 

LR ambasados Vašingtone, DC, antroji sekretorė 
politikai Žana Tarasevič 

- Kaip p a k o m e n t u o t u m ė t e 
faktą, jog New York arkivyskupi
ja vis dėl to nusprendė uždaryti 
AV parapiją? 

- Mūsų New York arkivyskupija 
apie tai tiesiogiai neinformavo. Mus 
informavo New York Lietuvių Ben
druomenė. Esame parašę laiškų ir ar
kivyskupijai, ir miesto valdžiai, ir 
JAV Senato bei Kongreso atstovams 
dėl AV parapijos likimo, tačiau aiš
kaus atsakymo iš jų nesame gavę. Vis 
dėlto, nereikia pamiršti, jog tiek Lie
tuvoje, tiek JAV valstybė ir bažnyčia 
yra atskirtos viena nuo kitos, todėl 
Lietuvos Respublika negali kištis į 
New York arkivyskupijos reikalus bei 

įtakoti jos sprendimų. Apie šį arki
vyskupijos sprendimą yra informuoti 
LR Seimas ir Užsienio reikalų minis
terija. Mūsų ambasada rūpinasi lietu
viško kultūrinio ir istorinio paveldo 
JAV išsaugojimu ir apsauga. 

- Kaip manote, koks gal imas , 
ir — ar gal imas, k i t a s žingsnis . 
siekiant i šsaugot i AV parap i ją? 

- Lietuvoje šiuo metu kuriama 
bendra JAV ir Lietuvos komisija, kuri 
turės patvirtinti JAV paveldo objektu 
sąrašą Lietuvoje ir lietuviško paveldo 
sąrašą JAV 

- Ar nebus per vėlu? 
- Situacija yra grėsminga, tačiau. 
manome, ne viskas dar yra prarasta. 

JAV LB Amerikos lietuvių paveldo komiteto 
pirmininkas Algis Lukas 

- Jūsų vadovaujamas JAV LB 
Amerikos l ietuvių paveldo ko
mitetas yra sudaręs saugojamų 
Amerikos l i e tuvių ku l tūr in ių 
vertybių objektų sąrašą. Ar po 
tokio New York arkivyskupijos 
sprendimo AV parapija nebus iš
braukta iš minėto sąrašo? 

- Sąrašas sudaromas Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministerijoje, 
mes talkininkaujame šį sąrašą suda
rant. Mūsų pasiūlytą sąrašą Kultū
ros ministerija pnsegs prie Lietuvos 
ir JAV sutarties dėl saugojamų kul
tūrinių paminklų. Tačiau kol kas 
kaip veiks pats mechanizmas, kaip 
tos kultūrinės vertybės bus saugoja
mos JAV — nėra aišku. Kaip minėtos 
komisijos pirmininkas esu kreipęsis į 
LR kultūros ministeriją per LR am
basadą Vašingtone dėl AV parapijos 
New York ir Sv. Jurgio parapijos, 
Shenandoah Pennsylvania, kad jos 
šiuo metu esančios kritiškose situaci
jose, nes jas norima uždaryti. Jeigu 
AV bažnyčia bus uždaryta, neaišku, 

ar ji pasiliks išsaugojamų kultūros 
paveldo objektų sąraše. 

- Lietuvoje dar t ik galvojama 
sudaryti komisiją, kuri spręstų 
abiejų tautų — t iek l ietuvių, t iek 
amerikieč ių — kultūrinio pavel
do l ikimą abejuose kraštuose. Ar 
nebus pavėluota? 

Šios JAV ir LR sutarties įgyven
dinimo procesas dėl kultūrai reikš
mingų objektų išsaugojimo eina gana 
lėtai. Kadangi Lietuvoje komisija dar 
nėra sudaryta, ta sutartis nelabai ga
lės padėti AV parapijai. Visos parapi
jos JAV yra tvarkomos vietinių vys
kupijų. Pašalinės įtakos nelabai būna 
reikšmingos. Man atrodo, kad didži
ausią įtaką, siekiant išgelbėti AV pa
rapiją, gali turėti tik vietiniai New 
York lietuviai ir parapijiečiai. Tik jų 
spaudimas gali duoti vilčių. Geri pa
vyzdžiai yra Bostono Sv. Petro ir Phi-
ladelphijos Sv. Andriejaus bažnyčios, 
kurios tik vietinių lietuvių pastan
gomis buvo išgelbėtos nuo uždarymo. 

JAV LB N e w York apygardos pirmininkė 
Ramutė Žukaitė 

- Gerbiama Ramute, kai su 
Jumis kalbėjau telefonu saus io 
21 d., sakėte, jog dėl AV l ik imo 
greitu laiku ketinate susitikti su 
advokatu. Gal jau galite ką nors 
pasakyti daugiau? 

- Kreipėmės į tą patį advokatą, 
kurio paslaugomis naudojosi ir Bos
tono Sv. Petro lietuvių parapija. Kai 
bažnyčia uždaroma, neužtenka turėti 
paprastą advokatą, reikia tokio, kuris 
gerai išmanytų bažnytinio kanono 
įstatymus. Iš pirmo pokalbio su mi
nėtu advokatu susidarė įspūdis, kad 
nebus lengva, mat pats New York ar
kivyskupijos kardinolas Edward 
Egan sudarė tas bažnytinio kanono 
taisykles. 

- AV parapija yra Įrašyta į 
siūlomų lietuviško paveldo JAV 
objektų sąrašą. Ar galvojate, kad 
tai realiai gali padėti išsaugoti 
parapiją nuo uždarymo? 

- Tai būtų didelė galimybė para-

ATLANTIC 

piją išsaugoti. Tai pabrėžė ir pats ad
vokatas. 

- Kiek i lgai užtruks įvykdyti 
N e w York arkivyskupijos spren
dimą uždaryti AV parapiją? 

- Nežinom, kiek ilgai užtrunka. 
Tačiau dabar, kai sprendimas buvo 
paskelbtas oficialiai, baimė, kad pa
rapija bus uždaryta, yra labai didelė. 
Kiek aš suprantu, kol nebuvo atskiro 
įsakymo dėl parapijos uždarymo iš 
arkivyskupijos kardinolo, tol parapija 
nebus uždaryta. Kai kardinolas pa
sakys, kad reikia uždaryti, tada jau 
bus viskas. Konkrečios dienos taip 
pat nežinome. Aš kalbėjau su Bos
tono parapijiečiais ir jie man sakė, 
kad paprastai arkivyskupija kreipiasi 
į pačią uždaromą bažnyčią ir klausia 
jos klebono, kada bus laikomos pas
kutinės mišios. Kol kas į Aušros Var
tų parapijos kleboną New York ar
kivyskupija nesikreipė. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Sulte A 
Joliet, IL 60435 

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

www.eenterforstagefyandbreasthealb^xor 

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

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

Chiropraktika ir 
manualine terapija 

Aaber Telefonas (708)239-0909 
Center • Manualinė terapija 

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

6420 We$t 127th Street, Palos Hetghts, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
CHropradk & Rehab <3nk 

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

• patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockpor t , IL 60441 

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

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 W. 79*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). NEMICKAS, MD. 
KARDOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab tel. 773-471-3300 

GAJLE SABALIAUSKAS, M D . 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th SL Ste 200 

Lemont IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Cood Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D 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 

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d SL Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communi ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
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 
š l ap imo pūslės i nkonunenc i j a , 

g imdos , makš t ies i r pūs l e s i š t rūkimas , 
gydymas bei ch i rurgi ja 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, 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 . RANA, M D 
Illinois Pain Inst i tute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 

Elg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

ElcCrove: 847-718-1212 
w w w . l l l i n o i s p a i n . c o m 

Akių ligų specialistai 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (700) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr . ELICIJUS LEUS 
Akių l igos ir ch i ru rg i ja 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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MEDICARE, MEDICAID IR 
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ GLOBA 

Kaip jau minėta praeitą kartą, 
pagyvenusių žmonių globos namų 
pasirinkimas - atsakinga ir nelengva 
užduotis, turinti itin stiprų emocinį 
atspalvj ir paliečianti tiek pačius bū
simus globotinius, tiek jų giminai
čius. Geriausia su ja susidoroti iš 
anksto ir daug planuojant, lankantis 
įvairiose Įstaigose, jas lyginant. Ir, 
žinoma, darant atitinkamus finan
sinius sprendimus, kadangi pagyve
nusių žmonių globos namai - gana 
brangus malonumas. Tad šį kartą 
panagrinėsime, kiek ir kaip gali būti 
naudingos, apmokant pagyvenusių 
žmonių globos išlaidas, valstybinės 
medicininio draudimo programos — 
Medicare bei Medicaid. 

Medicare, nors gali padengti tam 
tikras profesionalaus slaugymo ir/ar 
medicininės reabilitacijos išlaidas 
(pvz., pooperacinio slaugymo), iš es
mės nemoka už globą kaip tokią 
(susijusią su kasdiene pagalba vyres
niesiems, pvz., prausimu, valgydini-
mu ir pan.). Todėl dauguma žmonių, 
turinčių tik Medicare draudimą ir 
patenkančių į globos namus, turi būti 
pasirengę bent pradžioje mokėti už jų 
paslaugas iŠ savo kišenės. Turintys 
kitokį draudimą, numatantį ilgalaikę 
priežiūrą (long-term care), gali tikė
tis susimokėti dalį ar visas išlaidas jo 
pagalba, tačiau tokių draudimo pro
gramų nėra daug ir jos nėra pigios. 

Medicaid draudimas, sukurtas 
specialiai tam, kad padėtų apmokėti 
žmonių, turinčių mažas pajamas ir 
išteklius, medicinines išlaidas, gali 
bū t i panaudojamas globos namų 
išlaidoms apmokėti, žinoma, jei 
globotinis atitinka Medicaid kelia
mus reikalavimus. Paprastai Medi
caid paskiriama tuomet, kai žmogus, 
patekęs Į globos namus ir kurį laiką 
mokėjęs už globą pats, ilgainiui to da
ryti nebėra pajėgus, t.y., išnaudoja 
visus savo turimus išteklius. Realiai 
Medicaid šiuo metu apmoka septynių 
iš dešimties globos namų gyventojų 
išlaidas. 

Medicare atveju, nors ir nega
lėsite jo panaudoti globos išlaidoms 
padengti, visgi svarbu turėti omeny
je, kad, netgi ir gyvendami globos na
muose, ir toliau galite naudotis tam 
tikromis jo lengvatomis (Part B ir 
Par t D, t. y, medicininių profesionalių 
paslaugų bei išrašomų vaistų ap
mokėjimui). Norėdami gauti profe
sionalios slaugos paslaugų globos 
namuose, kuriuos pasirinkote, priva
lote išsiaiškinti, ar tie globos namai 
tur i Medicare sertifikaciją suteikti 
jums reikalingas paslaugas, kurios 
tokiu atveju taip pat bus apmokėtos 
Medicare. 

Retais atvejais, globos išlaidos 
gali būti apmokėtos Medicare pagal
ba, jei priklausote vienam iš papil
domų Medicare planų (tarkime, Me
dicare Private Fee-For-Service arba 
Medicare Managed Care Plan,. Kai 
kurie iš šių planų turi sutartis su tam 
tikrais globos namais, todėl pasido
mėkite tuo iš anksto, Įsirašydami į 
planą. 

Medicaid atveju,.pagrindinis trū
kumas dažnai yra tai, jog ne visi glo
bos namai priima šio draudimo mo
kėjimus už paslaugas. Todėl vėlgi 
svarbu išsiaiškinti iš anksto, kaip yra 
iš tikrųjų. Netgi jei kol kas mokėsite 
už paslaugas iš savo kišenės ar nau
dodamiesi kitokio medicininio drau
dimo pinigais, ilgainiui jums gali 
tekti pereiti prie Medicaid, todėl įsi
tikinkite, kad net ir tuomet galėsite 
gyventi tuose pat globos namuose. 
Kai kuriose įstaigose gyventojai, už 
kurių globą moka Medicaid, gali būti 
perkelti Į kitus kambarius ar kitą 
pensionato dalį. Medicaid adminis
travimas labai skiriasi įvairiose val
stijose, todėl dėl egzistuojančių įsta
tymų, numatančių reikalavimus šio 
draudimo gavėjams bei dėl vadina
mųjų „Medicaid lovų" skaičiaus nus
tatymo vietiniuose globos namuose 
geriausia būtų pasitikslinti savo vals
tijos Medicininės pagalbos tarnyboje 
(State Medical Assistance Office). 

Galiausiai vertėtų atsiminti, kad, 
mirus globotiniui, už kurio globą mo
kėjo Medicaid, valstija pagal įstaty
mus gali susigrąžinti pinigus, sumo
kėtus už globą, iš mirusiojo palikimo 
(estate). Kita vertus, ji negali to dary
ti, kol yra gyvas jo (jos) sutuoktinis ar 
jei jis (ji) turi neįgalių ar jaunesnių 
nei 21 metų, vaikų. Panašus princi
pas galioja ir gaunant Medicaid -
nors šį draudimą dažnai galima gauti 
tik sumažinus turimus išteklius (ku
rie, beje, turi būti panaudojami globai 
apmokėti, o ne atiduodami vaikams 
ar kitiems giminaičiams), visgi įstaty
mai numato, jog tam tikra dalis ištek
lių lieka neliečiama ir yra skiriama 
likusiam sutuoktiniui ir/ar neįgaliems/ 
nepilnamečiams vaikams. Kai kurio
se valstijose sutuoktiniams net lei
džiama išsiskirti, vienam jų patekus į 
globos namus. Daugiau informacijos 
apie tam tikrose valstijose egzistuo
jančius Įstatymus vėlgi geriausia 
būtų kreiptis į vietines Department 
of Aging, State Medical Assistance 
Office (kuriame galima ir pateikti 
paraišką Medicaid gauti) įstaigas. 

Pagal Centers for Medicare & 
Medicaid Services informaciją 

parengė 
Vaida Maleckaitė 

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 

1 -866-438-7400 
Skambinkite nemokamai 

kiekvieną ketvirtadienį, 
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) Konfidencialumas 

garantuojamas 
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NUOSTABŪS TURKIJOS 
SLĖPINIAI 

Dantų gydytojai 

RITONE RUDAITIENE 

„Turkija turbūt būtų paskutinė 
vieta pasaulyje, kurią norėčiau aplan
kyti", — sakė vienas jaunas žmogus, 
nustebęs, kad panorome ten praleisti 
beveik trijų savaičių atostogas. Ta
čiau, pavartęs mūsų suvenyrinių 
nuotraukų albumą, tuoj pakeitė nuo
monę. 

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai Istan
bul, Topkapi rūmų terasoje. 

Į šią intriguojančią šalį, apie ku
rią pirmiausia sužinojau geografijos 
pamokose pradinėje mokykloje (Bos
foro sąsiauris, Aukso ragas, Vartai į 
Mažąją Aziją), išsirengėm 2006 m. 
spalio 25 d. Kelionė iš Chicago O'Ha-
re oro uosto per New York Kennedy 
oro uostą į Istanbul truko keturiolika 
valandų. Buvo laiko pavartyti dar 
keletą turistinių brošiūrų ir geriau 
susipažinti su Europos šalimi, kuri iš 
visų kitų labiausiai skiriasi. Tai šalis, 
kurios 99 procentai gyventojų yra 
musulmonai, kuri turi beveik 10,000 
metų istoriją, kurioje šeimininkavo 
trys galingos imperijos ir buvo 13 ci
vilizacijų. Geriau susipažinti su tokia 
ilga ir sudėtinga praeities istorija, 
maždaug Texas valstijos didumo 
gamtovaizdžiu, kultūrinių ir lauko 
muziejų gausybe, per tris savaites 
nėra Įmanoma. Tai tik apetito sužadi
nimas, sugrįžus į namus pasinerti is
torijos ir senosios pasaulinės archi
tektūros knygose. 

ISTANBUL 

Nors Turkijos sostinė yra Anka
ra, bet Istanbul — istorijos, meno, 
komercijos ir mokslo centras, tikroji 
„širdis ir siela". Seniau buvęs mažu
tis žvejų kaimelis vardu Bizantija, 
vėliau tapo Bizantijos imperijos ir dar 
vėliau Romos imperijos sostine Kons
tantinopoliu, kai 1453 m. jį užkariavo 
Otoman turkų sultonas Mehmet 
Nugalėtojas. Šiandien Istanbul turi 
apie 10 milijonų gyventojų. Tai pa
saulyje vienintelis miestas, kur is 
išsiplėtęs dviejuose kontinentuose. 
Europoje ir Azijoje esančias miesto 
dalis skiria Bosforo sąsiauris. Jis taip 
pat sujungia Marmuro ir Juodąją 
jūras. Aukso ragas padalina Europie
tiškąjį Istanbul į Beyoglu — mo
derniąją dalį (šiaurėje) ir į Senąjį 
Stamboli — Eshi Istanbul (pietuose). 
Kabantis Galata tiltas, labai pri
menantis San Francisco tiltą, juosia 
Aukso ragą ir sujungia vieną miesto 
dalį su kita. 

Mūsų nedidelis viešbutis buvo 
senamiestyje, tuoj už aukštos, akme
ninės gynimosi sienos vartų. Jis vadi
nosi „Armada", nes I pasaulinio karo 
metu tai buvo britų kariuomenės 
štabo buveinė. Kambario langas žiū
rėjo tiesiai į garsiąją klasikinio grožio 
Žydrąją (Mėlynąją) mečetę, o ant sto

go įrengtas stiklo sienų ir stogo 
restoranas — į Marmuro jūrą ir joje 
plaukiančių įvairių laivų nuolatinį 
paradą. Skanių valgių kvapai čia 
sukviesdavo dažnas viešnias — įky
riai elgetaujančias ir garsiai klykian
čias žuvėdras. Bet jos pasilikdavo 
tupėti tik an t palangių. Čia pralei
dom trejetą naktų ir pripratom prie 
mūsų ausims iš pradžių nelabai ma
loniai skambančių musulmonų mal
dai, kurie garsiakalbių pagalba iš 
visų pusių kas rytą ir vakarą drebin
davo mūsų langus. 

Mūsų vienuolikos asmenų grupė 
su labai paslaugiu ir be akcento 
angliškai kalbančiu kelionės vadovu 
pradėjom pažint inę ekskursiją iš 
senamiesčio centro — Bizantijos lai
kų Hipodromo, dabar vadinamos Sul-
tanakmed aikštės. Bizantijos imperi
jos laikais čia vykdavo karietų lenk
tynės ir politinės riaušės, o Otomanų 
— arklių lenktynės ir šaudymo iš 
lankų turnyrai. Vaikščiojant grindi
niu ir žiūrint į išsilaikiusias architek
tūr ines skeveldras, vaizduotėje pra
bėga ne viena kino ekrane matyto fil
mo scena. 

Netoliese, laiptais nusileidus po 
žeme, patenkame į 6-me šimtmetyje 
imperatoriaus Justiniano pastatytą 
milžinišką vandens rezervuarą su 
336 puošniom marmuro kolonom. 
Vaikštom ištiestomis rampomis po šį 
didelį marmuro medžių mišką ir ste
bimės, kodėl reikėjo šios didelės pra
bangos taip giliai žemėje, kur buvo 
laikomas vanduo? Dabar šioje, vadi
namojoje „požemio bazilikoje" van
dens laikoma tik tiek, kad atsispin
dėtų rausvos prožektorių šviesos, 
sukurdamos dramatišką atmosferą. 

Rytinėje Hipodromo pusėje stovi 
ir visa kita užstelbia iš mūsų vieš
bučio lango taip gražiai matoma Žyd
roji mečetė. J i taip vadinama todėl, 
kad viduje išpuošta žėrinčiomis įvai
rių mėlynos spalvos atspalvių ir raštų 
keramikinėmis plytelėmis. Žydrąją 
mečetę su aukštyn kylančiais kupo
lais ir šešiais simetriškais minaretais 
supa puošnūs, gražiai apkarpytų me
delių ir krūmokšnių bei gėlių sodai. 
Šį klasikinį Otoman architektūros 
šedevrą statė sultonas Ahmet Camisi 
1609—1616 metais. 

Vakarinėje Hipodromo pusėje, 
buvusiuose Ibrahim Pasha rūmuose 
dabar įsikūręs Turkijos Islamo meno 
muziejus. Čia yra patys seniausi Tur
kijos 13-ojo šimtmečio kilimai, rank-
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Kryžiažodžio atsakymas: Biržos akcijos. 

Istanbul puošmena — Žydroj i m e 
četė. 

raščiai, kaligrafija, puošnūs, iš bran
gaus medžio pagaminti stovai, skirti 
Koranui laikyti. 

Netoli Žydrosios mečetės labai 
didelis ir didingas pastatas — tai 
Hagia Sophia (Šventoji Sofija, Die
viškosios Išminties bažnyčia). Ją 
statė imperatorius Justinianas 537 
metais po Kristaus. Net tūkstanti 
metų didesnės bažnyčios už ją krikš
čionys neturėjo. Deja, 1453 m. Meh
met Nugalėtojas užkariavo Konstan
tinopolį ir, pasisavinęs Hagia Sophia, 
pavertė mečete. Įvykus revoliucijai, 
Turkijos Respublikos įkūrėjas Kemel 
Ataturk, 1934 m. paskelbė Hagia 
Sophia muziejumi. Musulmonų reli
gija savo mečetėse nepripažįsta jokių 
žemės gyvūnų ar žmonių atvaizdų. 
Todėl bizantinės Hagia Sophia sie
nos, lubos ir altorių nišos, išpuoštos 
24 karatų aukso freskomis ir kerami
ka, buvo uždažytos ir užtinkuotos. 
Tik dabar, pradėjus trupėti dažams ir 
tinkui, kai kur atsiveria auksas ir 

neišpasakytas grožis. Mums buvo 
aiškinama, kad, nenorint sugadinti 
originalaus meno, valstybės biudže
tas skiria lėšas tik paties pastato res
tauravimui. Kaip gaila, nes dėl lanky
tojų didelio susidomėjimo ir surenka
mo mokesčio už įėjimą pajamos yra 
gausios. 

Čia pat už Hagia Sophia gatvė 
veda į 172 akrų apimties Topkapi 
rūmų sodus ir didelį puošnių pastatų 
kompleksą, kuriame 450 metų gy
veno Otoman sultonai, jų šeimos ha
remas, tarnai ir bent dalis kariuome
nės. Topkapi rūmus pradėjo statyti 
Mahmet Nugalėtojas 1459 m. ir jie iš
buvo sultonų oficiali rezidencija iki 
1853 m. Šie rūmai tapo vienu iš tur
tingiausių pasaulyje muziejų, talpi
nančių neįtikėtinus turtus: puošnią 
sultonų aprangą, papuošalus, bran
gius kiniško porceliano indus, bran-
gakmenimis išpuoštus sostus, kardus 
ir visokius kitokius buities reikme
nis. N u k e l t a į 13 ps l . 

http://www.parkridgesmiles.com
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Poetui Disneyland buvo 
smagiausia vieta pasaulyje! 

Apie Bernardą Brazdžionj, senelį 
ir šeimos žmogų, pasakoja poeto anū
kė Dal ia Lovett . 

Dalia Lovett su Močiute, Tėtuku ir 
mama Saule. 

— G e r b i a m a Dal ia , ka ip daž
n a i m a t ė t ė s su savo sene l iu? 

— Seneliai Aldona ir Bernardas 
Brazdžioniai mane augino. Prieš 40 
metų alergijos buvo mažai kam ži
nomos, būdama vaikas aš jomis labai 
sirgau. Močiutė galvojo, kad paskyrus 
man daugiau dėmesio, gyvendama 
pas ją pasveiksiu. Tai jį ir pasiėmė 
mane, vieną iš penkių dukters Sau
lutės anūkėlių. Vėliau mano vyresnio
ji sesuo Bitutė irgi su mumis gyveno. 
Mes savo tėvus ir kitas seses: Aldutę, 
Laimutę- ir brolį Praną, matėme daž
nai ir gražiai su jais bendravome. Ma
no seneliai be galo mylėjo savo dukrą 
Saulutę ir norėjo palengvinti jai gyve
nimo sąlygas. Mano tėvai išsiskyrė, 
kai buvau labai maža, ir mamai buvo 
sunku. 

Todėl savo Tėtuką, poetą Ber
nardą Brazdžionį, mačiau kiekvieną 
dieną. Būdama jauna, neturėjau su
pratimo, koks žymus ir mylimas kitų 
jis buvo. Aš tik žinojau, kad aš jį labai 
mylėjau. Jis buvo labai švelnus sene
lis. Močiutė buvo šeimos siela ir tik 
vėliau, subrendusi supratau jos gilią 
meilę Tėtukui. Savo pavyzdžiu mums 
rodė, jog vyro ir moters interesai ne 
visada yra tie patys; mokė, kad reikia 
vyrą gerbti ir suprasti jo poreikius, 
bet jis tau visas niekados nepriklau
sys. Gana anksti, Močiutės dėka, tai 
įsisąmoninau, man tai labai padėjo 
vėliau, kai pati auginau savo šeimą su 
vyru Eric. 

— Ar p r i s i m e n a t e , koks buvo 
T ė t u k o mėgs t amiaus i a s užs iėmi
m a s ? 

— Dienomis Tėtukas skaitė, 
tvarkė savo biblioteką-archyvą, o 
vakarais ilgai savo kabinete rašė. 
Dažnai antrą valandą nakties ras-
davai Tėtuką prie savo rašomo stalo. 
J is susirašinėjo su rašytojais, Lietu
vos valdininkais ir kitais draugais — 
visuomet pasilikdamas savo laiškų 
kopijas. Prisimenu jo kasdieninę ke
lionę į „Office Depot" arba „Staples" 
nukopijuoti laiškus, kuriuos kitiems 
buvo parašęs. 1995 m. visi anūkai su
sidėjo pinigų ir Kalėdoms nupirkome 
Tėtukui gerą kopijavimo aparatą. Jis 
negalėjo savo akimis patikėti — ne
bereikės važinėti kiekvieną dieną 
kopijuoti laiškų! Kai 2003 m. iš Mai
ronio muziejaus Kaune atvažiavo dir. 
Aldona Ruseckaitė ir muziejaus dar
buotoja Jūratė tvarkyti ir parsivežti 
Tėtuko archyvą, jos negalėjo atsiste
bėti, kaip Tėtukas savo archyvą 
kruopščiai tvarkė. Laiškas sudėtas 
kar tu su atsakymu, sudaryta visų 
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knygų kartoteka, nuotraukos su pa
vardėm ir datom... Stebuklingai vis
kas tiksliai sužymėta. Matyt, toks ir 
buvo jo laisvalaikio užsiėmimas. 

Poetas Brazdžionis taip pat mėgo 
priimti svečius. Kai tik sužinodavo, 
kad kas iš Lietuvos atvyksta arba iš 
kitos valstijos, šalies, kokie rašytojai 
ar net pažįstamų giminės, visuomet 
rasdavo laiko juos priimti, pasikal
bėti, padiskutuoti ir net kokią turis
tinę vietą San Diege arba Los Angeles 
aplankyti. Dažnai važiuodavome į 
Disneyland su Tėtuku. Nors jis „ri
dės" nevažinėjo, matyt, jam irgi buvo, 
kaip Walt Disney sakė, — „smagiau
sia vieta pasaulyje!" 

liais kalbėti prie valgomojo stalo apie 
karą, pokario metus, jų gyvenimą 
Vokietijoje ir vėliau įsikūrimą JAV 

— Ką J u m s p a s a k o j o T ė t u k a s 
a p i e savo j a u n y s t ę , L i e t u v ą ? 

— Esu dėkinga Dievui, kad gir
dėjau iš pačio Tėtuko lūpų, kokie bu
vo jo vargai ir sunkumai, nes per jo 
pasakojimus supratau, kad jis pats 
suprato ir — svarbiausia — priėmė 
Dievo valią. Juk jo patriotiškiausi 
eilėraščiai buvo išleisti Lietuvos oku
pacijos metais arba Vokietijoje, be
laukiant su kitais „dypukais" žinių 
apie Lietuvos ateitį. 1990 m., dirb
dama Los Angeles, Lietuvių veiklos 
centre, pirmą kartą gyvenime sužino-

B. Brazdžionis (kraštinis iš kairės) — Biržų gimnazijos abiturientas. 

— O kaip a n ū k ė l e i s d a v o 
laiką su Tė tuku? 

— Kartu lankydavome knygynus 
ir popieriaus prekių parduotuves. 
Nors kartais nieko nepirkdavo, jam 
buvo įdomu pamatyti naują spausdi
nimo aparatūrą, kaip tušinukai kei
čiasi metai po metų. Viską, kas susiję 
su knygos leidyba, — jam buvo svar
bu žinoti net į pensiją išėjus. Dažnai 
pagalvoju, kaip lengva šiais laikais 
rūpintis leidybos reikalais su naujau
sia technologija — kompiuteriu, in
ternetu ir t.t. Netikėtų savo akimis, 
pamatęs tokią pažangą ir kaip taupo
mas laikas. Juk dirbdamas spaustu
vėje, turėjo rinkti raides senoviškai, 
po vieną, o ir straipsnio parašymas 
galėjo visą dieną užtrukti, net keletą 
dienų, jeigu ilgesnis straipsnis. O da
bar, šmaukšt ir parašai, ekrane per
skaitai, suredaguoji, klaidas ištaisai 
ir išsaugai kompiuteryje. Ak, kaip 
lengviau jam būtų buvę! 

— Ar b a n d ė J u s s u d o m i n t i 
poezija? 

— Jauna gimnaziste būdama, su
pratau, kad labai mėgstu politiką. Tė
tukas irgi buvo mėgėjas ir dažnai pa
sidalindavo su manim straipsniais ir 
kitais politiniais leidiniais. Kartu ei
davome į Baltų Laisvės lygos vaka
rus, Fronto bičiulių politinių studijų 
savaitgalius ir kitus susirinkimus. 
Supratęs, kad nelabai domiuosi poe
zija bei beletristika, radome bendrų 
pomėgių politikos srityje. Vėliau uni
versitete, kai studijavau politinius 
mokslus, teko ilgai vakare su sene-

jau apie Lietuvos politinę padėtį, 
Seimo narių politinius polinkius, 
ėmiau daugiau suprasti lietuvių gy
venimą Lietuvoje. Čia Tėtukas buvo 
kaip enciklopedija. Pažinodamas vi
sus žymesnius Lietuvos veikėjus, jis 
galėjo man duoti patarimus ir gražiai 
išaiškinti, kuo pasitikėti ir kuo ne. 

— Gal p r i s i m e n a t e kokį n o r s 
į s i m i n t i n ą įvyki iš b e n d r a v i m o 
su T ė t u k u ? 

— Sporto halėje, Kaune, 1989 m., 
sugrįžimo į Lietuvą kelionės metu, 
giedojo Tremtinių choras, vadovauja
mas Antano Paulavičiaus. Kai Tėtu
kas ėjo per minią žmonių, viena mo
terėlė, sena senutė, priėjo prie jo ir 
atsiklaupusi ant kelių pradėjo bu
čiuoti Tėtuko ranką. Ji laikė seną iš
saugotą egzempliorių „Per pasaulį 
keliauja žmogus". Buvo toks jaudi
nant is momentas — Tėtukas, jos 
ranką laikydamas savojoje, ją pakėlė 
ir pats atsiklaupė ant vieno kelio ir 
tarė jai su ašaromis: „Ne tu mano, 
bet aš tavo ranką turėčiau bučiuoti" 
ir taip padarė. 

Tėtukas savo kabinete, ne kur 
nors įkištas į spintą ar rūsyje, turėjo 
visas Katalikų Bažnyčios Kronikas 
sudėjęs gražiai į lentynas. Susira
šinėjo su kun. Alfonsu Svarinsku, su 
sesele Nijole Sadūnaite ir Jadvyga 
Bieliauskiene, kitais tremtiniais, ka
liniais, išsaugojo jų laiškus. 

— Ačiū už g r a ž i u s p r i s imin i 
m u s . 

Kalbino Da l i a C idz ika i t ė 

ĮVAIRŪS" 

* Moteris, gerai žinanti anglų kalbą 
(dirbusi vertėja teisinėse firmose, anglų 
kalbos dėstytoja), ieško darbo. Turi žalią 
kortą, vairuoja, dirba su kompiuteriu. Tel. 
312-479-5048. 

* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai pra

vesti įvairias šventes, siūlo savo pašiau 
gas. Tel. 708-499-6032. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo lie
tuvių ar rusakalbių šeimose su gyvenimu 
ar su grįžimu į namus. Gali atlikti įvairius 
namų ūkio darbus, gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Turi patirties, automobilį, 
žalią kortą. Tel. 708-499-6032. 
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LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai 
Atkelta iš 3 psl. 
Šiais metais buvo priimtos aukš

tojo mokslo įstatymo pataisos, kurios 
duos galimybę sudaryti lengvatines 
stojimo sąlygas vaikams, grįžusiems 
iš užsienio, nes jiems nereikės konku
ruoti su vaikais, kurie nuo gimimo 
baigia mokyklą pagal lietuvšką pro
gramą. 

Po ilgų dikusijų dauguma komisi
jos narių sutiko, kad būtų parengtas 
protokolinis nutarimas, apie ką buvo 
kalbėta ir kaip galima surasti norimą 
informaciją. 

Užsienyje gyvenančių LR pi
liečių dalyvavimo Lietuvoje vyks
tančiuose r inkimuose klausi
mai 

Kitas šio ryto svečias, Vyriausio
sios rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, paaiškino apie 
patvirtintą internetinio balsavimo 
koncepciją Seime, kur kiekvienas 
Lietuvos pilietis, turintis internetinį 
ryšį namuose ir galintis tvarkyti savo 
banko sąskaitą elektroniniu būdu 
viename iš Lietuvos bankų, galės 
pasinaudoti šia balsavimo priemone. 
Tikimasi, kad artimoje ateityje Sei
mas balsuos už minimos koncepcijos 
įteisinimą. Zenono Vaigausko nuo
mone, atsižvelgiant į Lietuvos žmo
nių politinės kultūros supratimą, 
pasirinktas balsavimo būdas yra pats 
geriausias ir praktiškiausias, kaip 
nustatyti asmens tapatybę, kad bal
sai nebūtų pardavinėjami, perkami 
ar kaip kitaip klastojami balsavimo 
metu. Prelegentas supažindino komi
siją su įvairiomis balsavimo galimy
bėmis, kurios yra vartojamos kituose 
kraštuose, bet, jo manymu, siūlomas 
balsavimo būdas yra pats patikimiau
sias. 

Todėl išeivijoje gyvenantys pi
liečiai turi suprasti, kodėl yra siūlo
mas toks, o ne kitoks balsavimo me
todas. Kita vertus, iš arčiau pažvel
gus į užsienyje gyvenančių Lietuvos 
piliečių norą dalyvauti rinkimuose, 
jis, mandagiai tariant, nėra per daug 
entuziastingas. Didžioji mūsų piliečių 
dalis net nepraneša Gyventojų re
gistro tarnybai, kad išvyksta iš Lie
tuvos ilgiau kaip pusei metų, o tai jie 
turėtų padaryti įstatymo nustatyta 
tvarka. Pavyzdžiui, pagal oficialius 
duomenis, tik 61 tūkstantis piliečių 
negyvena Lietuvoje. Bet, galima pa
žiūrėti į šį reikalą ir iš kitos pusės: jei 
išvykusieji, kurių skaičius yra žymiai 
didesnis negu 61 tūkstantis, nutartų 
balsuoti internetu, o jie tą galimybę 
turėtų, atidarę banko sąskaitą Lie
tuvoje, tai šis būdas leistų jiems bal
suoti jų gyvenamose apygardose ir 
anot prelegento, „iš karto būtų geras 
dalykas". 

Iškyla dar vienas labai įdomus 
klausimas apie užsienyje gyvenančių 
piliečių dalyvavimą balsavime ir jų 
reprezentaciją. Gal reikėtų sukurti 
užsienyje gyvenantiems piliečiams 
vienmandates rinkimų apygardas, 
kuriose jie galėtų balsuoti. Jei atsi
rastų bent 30 tūkstančių tokių pi
liečių, (LR vienmandatėje rinkimų 
apygardoje šiuo metu yra apie 37-38 
tūkstančiai), įrašius juos į rinkėjų 
sąrašą, būtų galima lengvai sudaryti 

vienmandatę rinkimų apygardą. 
Italija, Ispanija ir dar kai kurios 
Europos ir pasaulio valstybės turi 
rezervavusios, įstatymų nustatyta 
tvarka, tam tikrą skaičių mandatų 
savo parlamentuose, kuriuos renka 
piliečiai, gyvenantys užsienyje. 

Prasidėjus diskusijoms, buvo kal
bėta ir vėl apie jau išsakytas prele
gento mintis bei galimas interpretaci
jas ir galimybes, arba net balsavimo 
sistemos pakeitimus, palankesnius 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams. 
Zenonas Vaigauskas apgailestavo, 
kad bandymai suinteresuoti išvyku-
siuosius atlikti savo pilietinę pareigą 
yra gana kuklūs. Nemažai dabar 
išvažiavusiųjų iš Lietuvos yra pikti ir 
atsukę nugarą savajai valstybei. Pa
vyzdžiui, Airijoje buvo dėta labai 
daug pastangų suinteresuoti žmones, 
kad jie dalyvautų rinkimuose. Įgy
vendinant projektą dalyvavo ir baž
nyčios atstovai, bet. išanalizavus rin
kimų rezultatus, paaiškėjo, kad tik 
kas penkiasdešimtas iš užsirašiusiųjų 
dalyvavo balsavime. Amerikoje rezul
tatai irgi ne ką geresni. Didžiausią 
entuziazmą dalyvauti rinkimuose ro
do pokarinės bangos lietuviai — tu
ristai, atvykę pasisvečiuoti į savąjį 
kraštą. Tai yra žmonės, kurie seniai 
gyvena užsienyje, bet visais laikais 
palaikė glaudžius ryšius su savuoju 
kraštu ir per visą savo gyvenimą sie
kė Lietuvos nepriklausomybes, tad iki 
šios dienos nenutraukia su ja ryšių. 

Tuo pačiu reikalu kalbėjo Už
sienio reikalų ministerijos Konsulinio 
departamento direktoriaus pavaduo
tojas Petras Anusas ir to departa
mento patarėjas Jonas Voronevičius. 
Jie paaiškino procedūras, kurias rei
kia įgyvendinti prieš kiekvienus rin
kimus. Yra struktūra, yra glaudus 
Užsienio reikalų ministerijos ir Vy
riausiosios rinkimų komisijos iš vie
nos pusės ir diplomatinių atstovybių, 
kurių yra 53, iš kitos pusės bendra
darbiavimas. Prieš kiekvienus rinki
mus Užsienio reikalų ministerija 
sudaro sutartį su Vyriausiąja rinki
mų komisija, kuri skiria lėšas, kad 
konsulatai ir ambasados galėtų per 
įvairias priemones teikti informaciją 
apie įvyksiančius balsavimus, per 
vietinius laikraščius, radiją ar inter-
netą. Be abejo, nors ši veiklos sfera 
nepriklauso Užsienio reikalų minis
terijai, bet jos darbuotojai, kiek jų 
laikas leidžia, tiesiogiai dalyvauja 
šiame procese. Anot direktoriaus pa
vaduotojo, įvyksta klaidų ir nesklan
dumų, bet jie dažniausiai yra tech
ninio pobūdžio. 

Diskusijų metu buvo akcentuota, 
kad ambasados ir konsulatai turėtų 
daugiau dėmesio kreipti į jų atlieka
mą darbo kokybę ir palengvinti balsuo
tojams atlikti jų pilietinę pareigą. 
Daugeliu atvejų negalima gauti infor
macijos apie artėjančius rinkimus ir 
kandidatus. Tą paantrino ir Seimo 
nariai, papasakodami apie sunkiai 
prieinamus oficialiuosius kelius, no
rint suteikti apie save informaciją 
užsienyje gyvenantiems rinkėjams. 

Nacionalinio dokumentų fon
do ypatingosios dalies dokumen
tų apie KGB priklausiusius as

menis ir jų veiklą prieinamumo 
visuomenei klausimai. Liustra-
cijos komisijos darbas 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto narės Rasos Juk
nevičienės nuomone, ta tema, apie 
kurią ji buvo paprašyta kalbėti, yra 
neįmanoma aptarti, nepaminint ir 
dabarties. Kalbant apie KGB, apie 
liustraciją, akivaizdu, kad Lietuvos 
politinis gyvenimas susiskirstė į dvi 
stovyklas: pirmoji teigė, kad praeitį 
reikia išstudijuoti, įvertinti faktus ir 
civilizuotai susitarus, įstatymiškai tą 
praeitį pažaboti, kad ji darytų kuo 
mažiau Įtakos dabarčiai. Antroji gi 
sakė, kad praeitį reikia užmiršti, 
netgi iki tokio taško, kad buvo siūly
ta sudeginti esamus archyvus ir 
nieko nedaryti su praeitimi. Nuo 
1992 m. iki 1996 m. naujų rinkimų, iš 
esmės, nieko ir nebuvo daroma. Nors 
2000 m. pavyko priimti teisingą įsta
tymų paketą, susijusį su liustraciją, 
bet klausimo nepavyko išspręsti. Kad 
ir šiandieną naujas įstatymų paketas 
yra įstrigęs Seime irgi dėl įvairių par
tijų nesutarimo, bet tas nesutarimas 
yra tame, kad kai kurie to įstatymo 
rengėjai, bando Įdiegti nereikalingas 
pataisas, kurios neutralizuotų lius-
tracijos darbo galimybes. Už tai ir 
Tėvynės sąjungai siūlomas įstatymų 
paketas nėra priimtinas. Vienokiu ar 
kitokiu būdu yra būtina atverti KGB 
archyvus, bet pirmiausia tam proce
sui reikia profesionaliai pasiruošti. Ra
sos Juknevičienės giliu įsitikinimu, 
be atsivėrimo, be atvirumo, be pa
sakymo tiesos, liustracijos Lietuvoje 
iki galo nebus įmanoma įgyvendinti. 

Lietuvos archyvų departamento 
prie LR Vyriausybės Teisės ir admi
nistravimo skyriaus vedėjo Ramojaus 
Kraujelio pranešimas dėl galimybių 
naudotis KGB archyvu, galima sakyti 
nuskambėjo pozityviai. Jis sutiko, 
kad nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalio
jus naujai Archyvų įstatymo redakci
jai, kuris dabar vadinasi Dokumentų 
ir archyvų įstatymas, sukėlė didelį at
garsį visuomenėje. Bet, nesigilinant į 
įstatymų detales ir tų detalių pe
ripetijas, prelegento žodžiais tariant, 
priėjimas prie archyvo yra įmano
mas: „Netgi ir pagal dabartinę tvar
ką, tai, kad yra nustatytas ribojimo 
terminas dėl priėjimo prie buvusių 
Sovietų Sąjungos specialiųjų tarny
bų, tai nereiškia, kad ta informacija 
yra paskelbta valstybės paslaptimi ir 
kad nėra jokių galimybių naudotis 
dokumentais. Ta teisė naudotis doku
mentais tikrai nėra absoliučiai su
varžyta". Pagal Ramojaus Kraujelio 
išvedžiojimus, patikslinant juos tam 
tikrais įstatyminiais apribojimais ir 
išpildžius tam tikrus reikalavimus: 
„Galimybė mokslininkams, studen

tams susipažinti su dokumentais 
išties egzistuoja". 

Pasibaigus pranešimams, vyko 
labai gyvos diskusijos tarp komisijos 
narių ir prelegentų, kurios užėmė 
daugiau laiko, negu kad buvo pla
nuota. Ypatingai daug aštrių klau
simų teko atsakyti Lietuvos archyvų 
departamento darbuotojui Ramojui 
Kraujeliui. 

Asmenų, slaptai .bendradarbia
vusių su buvusios SSRS specialio
siomis tarnybomis, veiklos vertinimo 
tarpžinybinės komisijos pirmininkė 
Dalia Kuodytė, savo pokalbį, kaip 
Lietuvoje yra vykdoma liustraciją, 
pavadino subtilia tema. 

Pagrindinis įstatymas liustra
cijos procesui vykdyti buvo priimtas 
1999 m. pabaigoje. Pirmasis to įstaty
mo tarpsnis - suteikti slaptiems ben
dradarbiams galimybę per pusę metų 
ateiti į Saugumo departamentą ir 
patiems prisipažinti apie savo ben
dradarbiavimą, o antrasis - 2000 m. 
antrosios pusės, išaiškinti tuos asme
nis, kurie bendradarbiavo su SSRS 
slaptomis tarnybomis, bet neprisi
pažino. Per pirmąjį pusmetį savano
riškai prisipažino 1,600 asmenų, o 
iki 2005 m. 4 asmenys buvo išaiškin
ti ir pripažinti slaptai bendradar
biavę. Kuodytės liustracijos komisija 
pradėjo dirbti 2005 m. kovo mėn. 
Nuo to laiko buvo apsvarstytos 125 
bylos ir 53 asmenys pripažinti slapta 
bendradarbiavusiais. Toliau kalbėto
ja labai detaliai paaiškino visą tokių 
bylų nagrinėjimo procesą, tikrinant 
įvairią archyvinę medžiagą, kalbantis 
su liudininkais bei asmenimis, tu
rėjusiais tiesioginius ryšius su įtaria
muoju. Visą tur imos informacijos 
rinkimą ir analizę atlieka darbo 
grupė, sudaryta iš Valstybės saugumo 
departamento pareigūnų. 

2005 m. pavasarį, kai naujoji 
Kuodytės kuruojama Liustracijos ko
misija pradėjo savo darbą, atrado pa
rengtą naują šio įstatymo redakciją, 
kuris iš esmės palengvintų komisijos 
darbą, bet pataisos dar nėra priimtos. 
Nuo naujosios komisijos darbo gru
pės pradžios nebuvo skirta nė vieno 
cento iš valstybės biudžeto. Naujojo 
įstatymo redakcijoje yra suteikiama 
galimybė asmenims ateiti ir prisi
pažinti. 

Prasidėjus diskusijoms, buvo 
išsiaiškinta, kad komisijos darbas yra 
atl iekamas visuomeniniais pagrin
dais, anot Seimo narės Dalios Tei
šerskytės, „panašiai, kaip mezgimo 
būrelis". Kitaip sakant, komisijai yra 
skirta atsakomybė dėl žmonių liki
mų, bet darbas be jokio finansavimo, 
be teisininkų pagalbos, be istorikų ir 
kitų reikalingų pagalbininkų. 

Bus daugiau. 

ĮVAIRUS 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuojan- kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 
ti, anglų kalba buitinė, perka gerai ap
mokamą darbą su gyvenimu. Tel. 630-
788-7325. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet 

* Moteris pageidautų darbo su grįžimu 
namo. Turi patirties su vyresnio amžiaus 
žmonėmis ir vaikais. Dirbo mokyklėlėj su 
vaikais. Tel. 708-691-1906 Irena. 

T i l T ! 

PIGIAUSI AVIA-BILIETAI j LIETUVĄIR EUROPA 

t 

' J -
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Peter Paulius 
708 214 5284 

A p t a r n a u j a m e Čikaga i r j o s apy l inkes 
d a u g i a u kaip 25 m e t u s Vk 

GREIT PARDUODA 
H H F — 1 F ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASKOLOS 

INTERBANK MORTGACE COMPANY 
Home loans 

Unikalios finansavimo programos ir sąlygos 
GEDIMINAS ZAREMBA 

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

Illinois Residential M o r t g a g e 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 

Spa Constant ine Day Spa 
is currentry seeking nail technicians for 
5333 Main Street, Downers Crove and 

136 North Marion. Oak Park. 
Fax resume t o 7 0 8 - 2 3 3 - 5 9 4 4 , or 

email spaconstantine@sbcglobal.net 
Ph.: 708-805-2696 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Sildym. 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, tnstaflavimas, aptarnavimas 
— Ucenscd — Bonded— Insured 

ESTIMATE 

7 dtcnot 
per tavaitt 

7 7 3 7 7 8 4 0 0 7 
773 5 3 1 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters",piok§ti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

S A N T E C H N I K O S 
^ P L U M B I N C 

darbai - 2 4 / 7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

www.draugas.org 

Grtuifc Accent 
Homefinders 

L 

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. 

A u d r i u s Miku l is 
l s t Choice Real Propertys 

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

Įvairus neki lnojamas tur tas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas i — 
* Pardavimas JL 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

DĖBT GOT YOU DOVVN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 866 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

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

Siūlyti tel 773-619-6S02 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO I 
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 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 S t 

Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

DRAUDIMO 
PASLAUGOS 

ĮVAIRUS-

„ T I T A N O V A R T A I " 
K e l i o n ė s po Lietuvą. 

ir Raitijos šalis 
dilka@takas.lt 

w w w . t i t a n o v a r t a i . l t 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

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 

(BlacĄ, Gtposter <Food~ 
Fresh rye bread, directiy from Riga Airport 

301-512-3813, 703-597-4002 Alecandria, VA 22308 

Atwąys with Floyvers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos .%> 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėiės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Gėlės visoms progoms j Lietuvą 

1120 Siate St, Lemont, IL 
Tel. e30 257 033$; 888 594 6604 
wwwalwayswitibfiowers.com Mfafltiįn 
www.alwayswithSowers.net pyjj 

Wt&*L 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

—77ww,au^otradeusa zorr 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W. A r c h e r Ave . , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8 

Te l . 773 -581 -8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs to r ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite musg svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

mailto:spaconstantine@sbcglobal.net
http://www.draugas.org
mailto:amikulis@usa.com
mailto:dilka@takas.lt
http://www.titanovartai.lt
http://wwwalwayswitibfiowers.com
http://www.alwayswithSowers.net
http://www.racinebakery.com
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Iš ateitininkų gyvenimo 

KRISTUS MŪSŲ ŠEIMOSE 
Atkelta iš 2 psl. 

Ši enciklika nori reabilituoti ir 
kartu suvesti eros (vyro ir moters 
meilės) ir agape (pasiaukojimo mei
lės) sąvokas. Eros ir agape tur i viena 
kitą papildyti ir susilieti Dievo meilė
je. Artimo meilė, bazuojama meile 
Dievui, yra kiekvieno tikinčiojo ir vi
sos bažnytinės bendruomenės atsa
komybė. Popiežius pabrėžia, kad Baž
nyčia negali apleisti art imo meilės 
darbų. Tačiau Bažnyčiai art imo mei
lės darbai nėra lygu kokiai nors so
cialinės paramos programai. Bažny
čiai artimo meilė yra dalis jos pri
gimties ir užduoties. 

Popiežius Benediktas XVI teigia, 
kad Dievo meilė mums ir mūsų meilė 
Jam yra krikščioniškojo gyvenimo 
centras ir širdis. Tikroji meilė nėra be 
apribojimų ar be įsipareigojimų. Mū
sų meilė Kristui turi būti taip pat 
taikoma mūsų santykiams su kitais, 
turi būti mūsų rūpesčiu art imui. Mes 
gal nebūsime nukryžiuoti a r nukan
kinti, bet visi esame pašaukti atsi
duoti meilei Kristui ir art imui. 

Ar modernieji pagonys atpažįsta 
mūsų krikščioniškąją meilę vieni 
kitiems taip pat lengvai kaip krikš
čionybės pradžioje? Arčiau namų, ar 
mūsų kaimynai, bendradarbia i ir 

draugai tą meilę mato mūsų gyveni
me ir elgesyje su kitais? 

Ar į socialinę šalpą žiūrime kaip 
grynai į ekonominę pagalbą jos 
reikalingiems, o ne kaip į dvasinį, 
meilės kupiną patarnavimą artimui? 

Ar artimo meilės darbuose gali
me atskirti atvejus, kada reikia jiems 
kalbėti apie Dievą ir kada geriau nie
ko nesakant leisti pačiam meilės dar
bui kalbėti už save? 

Ar mūsų tarnystė artimui veda į 
didesnį nuolankumą? 0 gal mes, ki
tiems duodami, pasijuntame kažkaip 
prakilnesni už šelpiamuosius ir my
limuosius? Ar mes skiriame laiko 
maldai, tam neišsenkančiam energi
jos šaltiniui tarnaujant kitiems? Čia 
reikia prisiminti popiežiaus per
spėjimą: „Jei savo gyvenime aš visiš
kai kitų nematau, nes trokštu būti 
pamaldus ir atlikti savo religines pa
reigas, tai mano ryšys su Dievu tam
pa dykuma". 

Pr ik^usome bent šešioms šei
moms. Dievas yra Meilė. Ko Kristus 
prašo mūsų? Prašo mūsų atleidimo 
sau bei kitiems ir meilės artimui, nes 
visi esame Dievo sūnūs ir dukterys. 
Visi esame vienybėje su Kristumi. 
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Papilės moksleivės ateitininkės — kūrybingai derina katalikiškumo Ir tautišku
mo vertybes". 

Kviečiame [ Jaunimo rekolekcijas 
kovo 16-18 d. Dainavoje 

DRĄSOS! TAI AŠ!" 
Norint atsiliepti j Dievo kvietimą ir pasiruošti Dievo Prisikėlimo 
šventei, gavėnios metu reikia eiti dvasiniu kel iu, kuris veda tikintjjį 
susitikti su Viešpačiu. 

Toks susitikimas įmanomas, jeigu žmogus pajėgia atverti savo širdj 
Dievui, kalbančiam sąžinėje. Tam reikia susikaupimo, tylos, 
budėj imo, mąstymo.... 

Kviečiame atvykti į Dainavos pušyną prie Spyglio ežero pakrantės, 
pabūti Kristuje su draugais ir atsitraukti nuo kasdieninio gyvenimo 
bei triukšmo, rimtai pamąstyti ir pasidžiaugti... 

r « 

Rekolekcijas praves prel. Edis Putrimas ir Birutė Bublienė. 

Įdomiai papildys programą eilė kalbėtojų, kurie gil iai paveiks jus 
savo tikėjimo išgyvenimais, gyvenimo patirt im bei pasidalins, kaip 
kiekvienas gali patobulinti savo tikėjimą bei priartėti prie Kristaus. 
Vadovai [trauks jus į gyvas diskusijas, liečiančias jaunimo 
kasdieninius rūpesčius mokykloje, draugų tarpe ir šeimoje. 

Kviečiame visą jaunimą nuo 14 iki 21 metų. 
Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 1 6 d . , 7 v.v., 

ir baigsis sekmadieni, kovo 1 8 d . , 12 vai. p.p. 
Užsiregistruokite iki kovo 10 d. rašydami 

Linai Bublytei e i . paštu jaunimo-rekolekcijos@comcast.net 
Su klausimais skambinkite: 248-538-4025 

Kaina 75 JAV dol . 
Čeki išrašyti Religious Aid — Youth Ministry 

Siųskite: 4415 Oak Grove, Bloomfield Hills, Ml 48302 

Turėk DRĄSOS išdrjsti su Dievu! 
Turėk DRĄSOS rizikuoti su Dievu! 
Turėk DRĄSOS atvykti ir atnaujinti ryšius su Dievu! 

Su šypsena Kristuje! 
Užsienio lietuvių jaunimo 
sielovados centro vadovė 

Birutė Bublienė 

NUOSTABŪS TURKIJOS SLĖPINIAI 
A t k e l t a iš 9 psl. 
Matėm 17 svarų gryno aukso 

žvakides, 86 karatų deimantą, 7 sva
rus sveriant} smaragdą, rubinais , 
perlais ir gintaru (per Turkiją ėjo šil
ko ir gintaro kelias) inkrus tuotas 
vandens pypkes. 

Būnant Istanbul, būtinai reikia 
aplankyti kvapnų ir spalvingą Prie
skonių turgų (Špice Market ) bei 
Didįjį turgų (Grand Bazaar), turintį 
apie 4,000 įvairių parduotuvių, kur 
galima pirkti nuo mažiausio menk
niekio iki tiesiog neįkainojamos 
vertės prekės. Tačiau išvykti iš šio 
istoriškai įdomaus miesto, nepasi
vaikščiojus modernioje, „diplomati
nėje" miesto dalyje — Beyoglu, ypač 
neišplaukus laivu j Bosforo sąsiaurį ir 
nepamačius jo žaliuose kran tuose 
didingų sultonų vasaros rūmų bei 
prabangių dabartinės statybos vilų, 
būtų didelis nuostolis. Paskutiniu ir 
nepamirštamu 360 laipsnių žvilgsniu 
i Istanbul panoramą (kaip Vilniuje 
nuo Gedimino kalno), reikėtų žvelgti 
iš 200 pėdų aukštumo, 528 m. po Kr. 
imperatoriaus Justiniano pastatyto 
Turkijoj seniausio ir gražiausio Ga-
lata gynybos bokšto. 

CAPPADOCIA 

Į pietus nuo sostinės Ankaros, 
Centrinėj Anatolijoj, laukia fantastiš
ka gamta su „laumių kaminais". Iš 
pirmo žvilgsnio ši vietovė šiek tiek 
primena S. Amerikos Bryce Canyon 
ir „Badlands". Cappadocia žemės pa
viršių sudaro baltas vulkaninis ak
muo, vadinamas „tufą". Per daugelį 
šimtmečių lietūs ir vėjai šį akmenį iš
graužė ir nutašė taip, kad vilnijan
čiuose slėniuose pasiliko stovėti įvai
raus dydžio ir aukščio (iki 250 pėdų) 
kolonos bei kūgiai. Juose jau gilioje 
senovėje žmonės išsikasdavo kamba
rius ir gyvendavo. Net ir šiais laikais 
jie tebėra naudojami: vieni, kaip pa
togios gyvenvietės su durimis ir stik
lo langais, kiti — kaip sandėliai, tvar
tai, paukštides. „Tufą" dulkės yra la
bai derlingos. Čia auga puikūs abri
kosų sodai ir vynuogynai. Cappa
docia vynas turi gerą vardą. 

Aplankėm netoli esanti garsųjį 
Goreme „lauko muziejų". Tai „tufą" 
akmenyje iškaltos ir įrengtos 8-9 
labai senos, Bizantijos laikų (10-13 
šimtmečio) koplyčios su kai kur iš
likusiomis spalvotomis freskomis. 
Yra sakoma, kad šiose apylinkėse 

tokių „bažnyčių", kuriose slapstėsi 
persekiojami krikščionys, yra apie 
600. Daugumą jų vėliau pasisavino 
musulmonai ir todėl pirmykštis ir pil
nutinis jų grožis daug kur iš dalies 
ištrintas ar visai panaikintas. 

Cappadocia taip pat turi 9,000 me
tų senumo istoriją, kaip molinių puo
dų ir puodynių gaminimo vietovė. La
bai įdomios vynui su savim nešiotis 
ant peties pakabinamos „taurės". Tu

rint gerus batus, o gal ir kalnuose lai
piojimui lazdą, nėra per daug sudė
tinga pasivaikščioti šioje neįprastos 
topografijos gamtoje tarp aukštų kū
gių įsispraudusiuose nedideliuose kai
muose ir kaimeliuose. Uchisar mies
telyje turėjome gerą progą susipažin
ti nuo A iki Z su turkiškų kilimų 
audimo menu. Tikriausiai žodis „kili
mas" yra atėjęs iš turkiškojo „kilim". 

Bus daugiau. 

Cappadocia vulkaninio „tufą" kūgiai, kuriuose nuo gilios senovės iki šiol 
tebegyvena žmonės. 

mailto:jaunimo-rekolekcijos@comcast.net
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KONKURSAS „PILIETIŠKUMAS. 
TAUTIŠKUMAS. EMIGRACIJA" 
Tautinių mažumų ir išeivijos de

partamentas prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės (TMID) ir Akade
minio jaunimo organizacija „Geopo-
lis" kviečia dalyvauti straipsnių kon
kurse „Pilietiškumas. Tautiškumas. 
Emigracija". 

Projektas skirtas Lietuvos vyres
nių (9-12) klasių moksleiviams ir mo
kytojams bei užsienio lietuviams. Juo 
siekiama skatinti diskusijas pilie
tiškumo, tautiškumo ir emigracijos 
klausimais, tikimasi sužinoti, ko jau
noji kar ta ir mokytojai tikisi iš valsty
bės, kokią įsivaizduoja šalies ateitį ir 
savo vaidmenį joje, kokius siūlo aktu
alių švietimo klausimų sprendimus. 
Iš užsienio lietuvių tikimasi gauti jų 
patirtį atspindinčių rekomendacijų, 
požiūrio kaip reikėtų spręsti nūdie
nos problemas. 

Rašinių temas organizatoriai 
kviečia susigalvoti patiems, tačiau re
komenduoja, kad rašiniuose būtų at
sakyta į klausimus, kuriuos rasite 
pridedamuose konkurso nuostatuo
se. Konsultuotis dėl temų galima 
elektroniniu paštu geopolis@info.lt 
arba mobiliuoju telefonu +370-675-
16603. 

Straipsniai turi būti atsiųsti iki 
2007 m. vasario 1 d. ei. paštu: geopo-
lis@info.lt 

Stra ipsnių konkurso 
„Pi l ie t iškumas. Taut i škumas . 

Emigraci ja" nuos ta ta i 

Bendroji dalis 
Straipsnių konkursas ,,Pilietiš

kumas. Tautiškumas. Emigracija" -
neformalaus švietimo renginys šalies 
vyresniųjų (9-12) klasių mokslei
viams, mokytojams ir užsienyje gy
venantiems/gyvenusiems lietuviams. 

Konkurso organizatorius - Aka
deminio jaunimo organizacija „Geo-
polis". 

Straipsnių konkurso konferenci
jai organizacinę, informacinę ir finan
sinę paramą teikia Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Konkurso tikslai 
ir uždaviniai 

Raginti moksleivius, mokytojus 
ir užsienyje gyvenančius/gyvenusius 
lietuvius išsakyti savo poziciją įvai
riais pilietiškumo, tautiškumo ir emi
gracijos klausimais. 

Ugdyti pilietiškumo, atsakomy
bės už savo valstybę ir jos ateitį jaus
mą, lavinti geopolitinę savimonę ir 
sąmonę, provokuoti argumentuotą 
diskusiją emigracijos iš Lietuvos te
ma. 

Skatinti moksleivius, mokytojus 
ir užsienyje gyvenančius/gyvenusius 
lietuvius pateikti pasiūlymus, kaip 
turėtų būti sprendžiamos pilietinio ir 
tautinio ugdymo problemos, kokiais 
alternatyviais būdais jaunimas turė
tų būti skatinamas likti Lietuvoje. 
Raginti moksleivius, mokytojus ir už
sienyje gyvenančius/gyvenusius lietu
vius pasidalinti savo patirtimi ir pa
siūlyti konkrečias rekomendacijas, 
kaip įsisenėjusias problemas būtų 
galima sistemingai spręsti. 

Konkurso sąlygos 
Straipsniai turi būti atsiųsti iki 

2007 m. vasario 1 d. elektroniniu paš
tu: geopolis@info.lt 

Straipsnių temas dalyviai sugal

voja patys. Užsienyje gyvenantiems/gy
venusiems lietuviams siūlome šiuos 
klausimus, kurie turėtų būti aptarti 
ir analizuojami konkursui teikiamuo
se straipsniuose: 

ką aš parvešiu/parvežiau Lietu
vai? 

ar sunku išlikti lietuviu gyvenant 
svetur? 

mintys žvelgiant į Lietuvą iš toli, 
ką reiškia būti lietuviu svetur? 
grįžti į Lietuvą nenoriu /negrį

šiu/negaliu grįžti, nes... 
ko labiausiai t rūksta Lietuvos 

ugdymo ir mokymo sistemoje? 
lietuvis pasaulyje: atstumtasis ar 

laukiamas svečias? 
kas turėtų pasikeisti, kad Lie

tuvoje nesijausčiau svetimas? Kaip 
tai padaryti? 

grįžau į Lietuvą, nes... 
lietuvis - visur lietuvis? 
Konkurso dalyviai temų proble

mas gali rinktis ir nebūtinai iš savo 
kategorijos temų. 

Reikalavimai straipsniui: kon
krečios nuomonės, nuostatos ar po
žiūrio tam tikru klausimu argumen
tuotas išdėstymas ir pasiūlymų prob
lemoms spręsti pateikimas. 

Straipsnio apimtis - 5,000-7,000 
spaudos ženklų (skaičiuojant be tar
pų), 12 Times New Roman šriftu, 1,5 
intervalu tarp eilučių. Tituliniame la
pe turi būti nurodyta: 

darbo pavadinimas (straipsnio 
tema), autoriaus vardas, pavardė, ad
resas, elektroninio pašto adresas ir 
telefono numeris, amžius; 

mokyklos pavadinimas, kai darbą 
konkursui teikia mokinys - klasė, kai 
darbą konkursui teikia mokytojas -
pareigos. 

Straipsnio pabaigoje pageidauti
na nurodyti visus naudotus šaltinius 
(jeigu tokie buvo naudoti). 

S t r a ip sn ių ve r t i n imas i r 
nugalė to jų apdovanoj imas 
Straipsnius skaitys ir vertins ko

misija, sudaryta iš konkurso rėmėjų, 
partnerių ir „Geopolio" atstovų. 

Vertinimo kriterijai: originalu
mas, argumentuotas savo požiūrio ir 
minčių dėstymas, asmeninės patirties 
perteikimas, platesnis problemi
nių klausimų suvokimas, pasiūlymų 
problemoms spręsti pagrįstumas ir jų 
logika. 

Rezultatai bus paskelbti 2007 m. 
vasario 20 d. tinklalapiuose: 

www.geopolis.lietuvoje.info 
www.tmid.l t . 
Apdovanojami kiekvienos kate

gorijos geriausiųjų straipsnių auto
riai, kurie taip pat kviečiami atvykti į 
2007 m. kovo mėn. vyksiančią konfe
renciją Vilniuje. Konferencijos rėmė
jas - Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės. Geriausi dar
bai bus išspausdinti atskirame leidi
nyje „Geopolitikos akiračiai". Straips
niai, kuriuose siūlomi konkretūs 
problemų sprendimo būdai, bus įteik
ti politikams ir atitinkamų politikos 
sričių ministrams. 

Baigiamosios nuostatos 
Papildoma informacija telefonu 

+370-867-516603 (konkurso koordi
natorė Jus tė Tolvaišaitė) arba ei. 
paštu: 

geopolis@info.lt; 
j . to lva isa i te@yahoo.com 

Mūsų mylima žmona, mama, močiutė 

A t A 
GRAŽINA VARNAITIENĖ 

MIKĖNIENĖ 
iškeliavo į Dievo karalystę 2006 m. gruodžio 28 d. 

Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 2007 m. vasario 3 d. 11 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont , IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s ir pažįs tamus dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Vaiko var ta i į mokslą" labdaros 
organizacijai — 3990 Gregory Dr. Nor thbrook, IL, 60062. 

G i l i a m e l i ū d e s y j e l i k ę v y r a s , š e i m a i r a r t i m i e j i 

Susipažinkime — 
Gabrielė Gylytė 

Kritikai spaudoje apie pianistę kameriniai kūriniai. Kaip solistė G. 
atsiliepė: „muzikinė išraiška per be- Gylytė yra dalyvavusi „Sugrįžimų", 
galinį garso tęstinumą su ryškiu vir- Pažaislio, Burgos (Ispanija), Mera-
tuoziškumu ir neblėstančia vidine nofest (Italija), Mannheim (Vokietija) 
energija...". festivaliuose. Pianistė koncertuoja 

Gabrielė Gylytė 

Gabriele Gylyte yra viena ryš
kiausių jaunųjų Lietuvos meninin
kių. Pianistė yra surengusi rečitaliu 
Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Rusijoje, Italijoje, Argentinoje, Ame
rikoje. 1998 ir 2004 m. G. Gylytė sėk
mingai pasirodė su Lietuvos nacio
naliniu simfoniniu, Lietuvos kame
riniu, taip pat Sankt Peterburgo bei 
Rumunijos kameriniais orkestrais. 
Įvairiuose tarptautiniuose konkur
suose pianistė yra pelniusi laureato ir 
diplomanto apdovanojimus. Tarp jų 
— A. Rubinstein (Paryžius, 1 vieta), 
„Roma 1999" (Roma, 2 vieta), „Citta 
di Maršalą" (Sicilija, laureatė), 
„Virtuozy 2000" (Sankt Peterburg, 
laureatė), Citta di Sulmona (Sulmo-
na), S. Vainiūno (Vilnius, diploman
tė), „Muzika be sienų" (Lietuva, 1 
vieta). 

Siekdama profesinio tobulėjimo, 
ji dalyvavo įvairių pianistų (P Eicher, 
N. Seriogina, P Obyrne, N. Petrov, L. 
Berman, P Jegorov, I. Lazko, A. 
Vardi, A. Semetsky ir kt.) meistrišku
mo kursuose. Pianistės repertuare 
Vakarų Europos bei rusų klasikų 
žymiausi opusai - koncertai, solo bei 

kaip Kamerines muzikos atlikėja, su 
;os Įkurtu Trio - G. Gylytė fortepi
jonas P Valpola (violončelė) ir M. 
Stoelz (klarnetas). 

Fortepijoninių ansamblių duetas 
su pianistu A. Puodžiuku tapo tarp
tau t in io fortepijoninių ansamblių 
konkurso Kaune 1 Premijos laure
atais. Pianistė taip pat aktyviai mu
zikuoja su Pietų Korėjos atlikėju -
bosu Young Myoung Kwon. Už tarp
taut inius laimėjimus G. Gylytei buvo 
įteiktas Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus apdovanoji
mas. 

Pianistė gimė Vilniuje. Baigusi 
Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų 
gimnaziją (mokyt. M. Lapėnaites kl.), 
1998 m. įstojo į Lietuvos muzikos 
akademiją (prof. R Geniušo kl.), kurią 
baigė įgydama bakalauro diplomą. 
Paskat inta Lietuvos valstybine ir S. 
Karoso fondo stipendijomis, nuo 2003 
m. pianis tė studijuoja Frankfurto 
prie Maino aukštojoje muzikos ir 
vaizduojamųjų menų mokykloje, pas 
prof. Lev Natochenny. 

www. gylyte.com 

Vasario 17 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont, 

L i e t u v o s v a i k ų g l o b o s b ū r e l i s „ S a u l u t ė " o r g a n i z u o j a 
pianistės iš Vokietijos, tarptautinių konkursų laureatės 

Gabrielės Gylytes 
l a b d a r o s k o n c e r t ą . 

Kviečiame apsilankyti jaunosios pianistės koncerte. 

mailto:geopolis@info.lt
mailto:lis@info.lt
mailto:geopolis@info.lt
http://www.geopolis.lietuvoje.info
http://www.tmid.lt
mailto:geopolis@info.lt
mailto:j.tolvaisaite@yahoo.com
http://gylyte.com
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Žinomam Lietuvos dramos aktoriui, inžinieriui 
A t A 

VYTAUTUI VALUKUI 
Vilniuje mirus, netekusią mylimo vyro, mūsų brangią 
draugę SALOMĖJĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir skaus
mo valandose esame su ja kartu. 

Halina Bagdonienė 
Rita Bagdonienė 

Jadvyga K. Giedraitienė 
Irena Kaestli 

Aldona Valukonienė 

A t A 
ELENA PETREIKIS 

Mirė 2007 m. sausio 24 d. dukros namuose, sulaukusi 96 metų. 
Gyveno Fremont, VVisconsin. 
Gimė 1910 m. birželio 26 d. Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Irene Taras, gyvenanti Fremont; anūkės 

Donna Scerba-Mayer ir Violetta Smelter, gyvenančios Čikagoje. 
A. a. Elena buvo žmona a.a. Antano, mirusio 1983 m. 
Religinės apeigos įvyks vėliau. 

Nuliūdę artimieji 

Lewin Funeral Home, 210 Main St., Fremont, WI 54940. 
Tel. 920-446-2288 www.lewinfuneralhome.com 

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. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

„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 

'Formerty of Roseland" "Family Owned & Operated' 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

Su liūdesiu pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos 
ligos, sulaukęs 90 metų, 2007 m. sausio 16 d., Vilniuje mirė brangus 
vyras, buvęs Kauno Valstybės teatro aktorius, inžinierius 

A t A 
VYTAUTAS VALIUKAS 

(VYTAS VALUKAS) 

JAV Michigan valstijoje, liko sesuo Regina Vaitiekaitienė su šeima 
ir Toronte, Kanadoje, a ta sesers Marijos Liudos Imbrasienės šeima. 

Atsisveikinus su velioniu Vilniaus gerolontologijos centro šerme
ninėje, sekė privačios laidotuvės. Vėliau pelenai bus palaidoti šalia 
artimųjų Putnam, Connecticut, esančiose Dangaus Vartų kapinai
tėse. 

Už ata Vytautą šv. Mišios aukojamos Kristaus Prisikėlimo ir Jė
zuitų Sv. Pranciškaus Ksavero bažnyčiose Kaune, o JAV — Putnam, 
CT, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčioje bei Čika
goje, IL, Tėvų Jėzuitų namų koplyčioje. 

Šiomis dienomis prašau prisiminti a ta Vytautą. 

Vienatvėje gedinti Salomėja Nasvytytė-Valiukienė 

PADĖKA 
A f A 

JUOZAS LEŠČINSKAS 
Mirė 2007 m. sausio 6 d., 88 m. amžiaus. Palaidotas sausio 11 

d., po šv. Mišių Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
v v 

Marąuette Parke, Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems šv. Mišiose, apsi

lankiusiems šermenyse, palydėjusiems į kapines, nešusiems 
karstą, už aukas šv. Mišioms, už atsiųstas korteles pareiškiant 
užuojautą. 

Ypatingai dėkoju klebonui kun. T. Markui už Juozui suteiktą 
ligonių sakramentą, kun. J. Kuzinskui už maldas šermenyse, 
kun. A. Zygui už guodžiančius žodžius pamoksle per šv. Mišias, 
maldas šermenyse ir prie kapo. 

Širdingai dėkoju p. Antanui Paužuoliui už pravedimą rožinio 
maldos, Juozo taip mieliems šauliams ir jų vadui J. Bagdžiui, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui, pagiedojusiam per šv. 
Mišias, p. V Momkui už pagiedotą solo ir p. J. Grabliauskienei už 
palydą vargonais, už choro atsiųstas gėles. 

Labai ačiū p. V Momkui už pasakytą žodį per atsisveikinimą 
ir kartu pagiedant „Lietuva brangi", mano mieloms ALRK 
Moterų sąjungos narėms, kurios dalyvaudamos ar kortelę atsiun
tusios mane užjautė ir paguodė. 

Angelą Leščinskienė 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

& ALL SUBURBS > > , . 

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

• A f a Anatolijus Siutas mirė 2006 
m. sausio 27 d. Minint jo vienerių me
tų mirties metines sausio 28 d., sek
madienį, 10 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios SvČ. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Park. Prašome pasimelsti už velionio 
sielą. 

• Sausio 28 d., sekmadieni , 3 va i . 
p.p. Carl Sandburg vidurinės mokyk
los meno centre (13300 S. LaGrange 
Rd., Orland Park, IL) įvyks lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" koncer
tas „Per slenkstį". Bilietus galite nu
sipirkti kavinėje „Bravo", PLC „Do
vanėlėje", parduotuvėje „Lietuvėlė", 
„Seklyčioje", užsisakyti tel. 1-800-
494-TDCS. 

• S a u s i o 28 d., sekmadieni , J a u 
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

• F i l a t e l i s t ų draugija „Lietuva" 
kviečia į visuotinį susirinkimą va
sario 4 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje (2-as aukštas), 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. Raginame 
susirinkime dalyvauti draugijos na
rius ir svečius, kurie domisi Lietuvos 
filatelija. Maloniai kviečiame nese
niai atvykusiuosius ateiti į susirin
kimą ir susipažinti su Lietuvių fila
telistų draugijos veikla, pamatyti da
bartinės ir prieškarinės Lietuvos 
pašto ženklus bei atsinešti savo pašto 
ženklų ar monetų rinkinį. Po susi
rinkimo bus kavutė, užkandžiai, pa
bendravimas. Bus galima prekiauti ir 
pasikeisti pašto ženklais. 

• A m e r i k o s l ietuvių tarybos a t s 
tovybė Washington — Jungt in i s 
Amerikos Pabaltijiečių komite tas 
(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 

• L o n d o n e nužudyto Aleksandr 
Litvinenko artimas draugas ir ben
dradarbis, dokumentinių filmų kūrė
jas Andrėj Nekrasov bus vienas gar
bės svečių ALTo Čikagos skyriaus 
rengiamame Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime vasario 11 d. 1 vai. 
p.p. Maria gimnazijoje, Marąuette 
Park. Visuomenė kviečiama dalyvau
ti ir išgirsti autentišką liudijimą apie 
Rusijos vadovų dabartinę politiką ir 
galimus jų ateities kėslus, kurie gali 
paveikti ir Pabaltijo kraštų ateitį. 

• Žinomas „London F i n a n c i a l 
Times" ir „Wall Street J o u r n a r 

Maskvos biuro vedėjas David Satter 
dalyvaus ALTo ruošiamame Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime. Sis 
daugelio knygų autorius, Stanford ir 
Johns Hopkins universitetų moks
lininkas, Sąjūdžio laikais ar t imai 
bendradarbiavęs su Lietuvos laisvės 
siekėjais, gerai žino Lietuvos padėtį. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti mi
nėjime ir išgirsti mūsų draugo mintis 
apie Lietuvos kelią į laisvę, jos da
bartį ir ateitį. Minėjimas vyks vasario 
11 d. 1 vai. p.p. Maria gimnazijoje, 
Marąuette Park. 

• V a s a r i o 16 d., penktadienį, 6 
vai. v. Jaunimo centro valdyba visus 
ma-loniai kviečia į tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuris vyks Jau
nimo centro kavinėje. Pranešėjas 
Bronius Nainys kalbės tema „Tauta 
ir valstybė šiandieninėje Lietuvoje". 
Programėlę atliks mokytojos Jolan
tos Banienės mokiniai. Šventėje daly
vaus Cook County atstovė etniniams 
reikalams Pat Michalski. Visus vai
šins Moterų klubas. Automobiliai bus 
saugomi. 

•Vasar io 16 d., penktadienį, 7:30 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks grafikės Elvyros Katali-
nos Kriaučiūnaitės parodos „Atodan
gos" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus autorė ir jos dukra pianistė 
Gabrielė Gylytė, kuri j mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 
Vasario 17 d. 6 vai. v. G. Gylytė Lie
tuvių dailės muziejuje surengs labda
ros koncertą, kurį ruošia „Saulu
tė". 

•Pr i e šmokyk l in io amžiaus vai
kų tėvelių dėmesiui! Jei norite suži
noti apie „Žiburėlį" ir Montessori auk
lėjimo metodą ar norėtumėte užre
gistruoti vaikus ateinantiems mokslo 
metams, kviečiame apsilankyti į 
„Žiburėlio" atvirų durų dieną šeštadie
nį, kovo 10 d., 9 vai. r. mokyklėlėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Vai
kai į mokyklėlę priimami nuo 3 me
tukų. Tel. 630-257-8891. 

• S v e i k i n a m e Lietuvių fondo na
rius, įstojusius į LF gruodžio mėnesį: 
kun. Peter Burkauską, Bridget ir 
Juozą Kasinskus, Gintarą Nenortą, 
Birutę ir Vytenį Nenortus, Aušrą ir 
Romą Tautkus, Aušrą Gečytę-Gause, 
Mildą ir Kęstutį Mikušauskus, Daną 
ir Vytą Bartašius, Jurgą Šakalytę-
Hamm, Iną ir Vytą Jasulaičius, Laurą 
ir Dalių Gedgaudus, Nidą ir Tadą 
Kartavičius, Viliją Dėdinas ir Chris 
Gair, Simą Kijauską, Donatą Galentą, 
Elden Genitį; narius-kandidatus: Al
gimantą Grintalį, Jurgį Paliulionį, 
George Juškaitį, Dalią Trakį. Visus 
norinčius tapti Lietuvių fondo nariais 
kviečiame kreiptis adresu: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

• S k e l b t a s Kovo 11-osios minėji
mas, kurį kovo 11 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje buvo nu
matęs suruošti Amerikos lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos skyrius, 
neįvyks. Pasiteirauti galite tel. 708-
499-2172. 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą 
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Spaudos apžvalga 

SKAUTŲA/DAS 
« n w u • CKUKU zm. K * . » t N O * 

tAPlCRTOS - C«UOO*S 2006 

Naujasis gruodžio mėn. „Skautų 
aido" numeris prasideda sveikinimu 
su Šv. Kalėdomis. 

Jame rasite daug įdomių straip
snių ir pokalbių. Vienas iš jų — su 
vyr. sk. v. si. Inga Newsom iš Los 
Angeles. Inga tvirtina, jog skautišku-
mo pagrindai yra tikėjimas, tautišku

mas ir budėjimas, kuris suprantamas 
kaip „nuolatinis pasiruošimas ir 
drąsa gyvenimo naktyje kovoti su 
dvasios priešais". 

Skaitytojai galės sužinoti LSS 
tarybos pirmininko požiūrį į Tarybos 
komisijas, perskaityti jo laišką, ad
resuotą Lietuvių fondo valdybai. 

Skautams bus įdomu paskaityti, 
kas vyko LSS tarybos posėdyje, su
žinoti apie v. s. Česlovo Kiliulio pager
bimą, apie gerai pasisekusį Vydūno 
fondo knygų vajų, apie geruosius dar
belius, tęsiamus per Lietuvių fondą. 

Įdomu sužinoti ir kas vyksta JAV 
Ramiojo ir Atlanto vandenynų pak
rantėse, kokius darbus dirba ten gy
venantys skautai. Be to galėsite pa
viešėti ir Lietuvoje, pasirodo ten 
skautai irgi atlieka daug gerų darbe-
•N- , 

Žurnalas gausiai il iustruotas 
nuotraukomis. 

Mėnesinį žurnalą „Skautų ai
das" leidžia Lietuvių skautų sąjunga, 
spausdina „Draugo" spaustuvėje. 
Prenumerata metams — 10 dol. 

Poeto 

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
šimtojo gimtadienio minėj imas 

2007 m. vasa r io 4 d. 
sekmadieni 

12:30 vai . p .p . 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th Street, Lemont 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

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

Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, BL 

• Pranas G. Mei lė , CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins meti
nį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite tel. 708-424-4425. 
Naujas adresas; 5516 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 . Sek
madien ia i s n u o v a s a r i o 4 d., 
Pasau l io l i e tuv ių centre , Le
mont , IL, n u o 8 v.r. iki 2 v . 
p.p. Tvarkome prašymus dėl pa
jamų mokesčio numerio . 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 

Pirksiu Vizgirdos, Puzino, Jono 
Rimšos, Kiaulėno, Veščiūno ir 

kitų klasikų tapybos ir 
skulptūros darbų. 

Tel. 7 0 8 - 3 4 9 - 0 3 4 8 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Aline 
A. Drevininkas — $100 a.a. Vidos 
Siliūnienės atm.; G. Deveikis — $20 
a.a. Gražinos Žukauskienės atm.; 
tęsiant vaikų metinę paramą Claudia 
ir Danny Crawford $240, Gregory ir 
Jenny Liautaud $480, Dalia ir Anta

nas Laucius $240, Raminta ir dr. 
Algirdas Marchertas $480, Teresė ir 
Vincas Urbaitis $240, Melody ir Saul 
Vydas $240, Vaiva ir Tomas Mar-
chertai $480. Labai ačiū. „Saulutė" 
( S u n l i g h t Orhan Aid) , 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel . (630) 243-7275, TAX ID #36-
3003339. 

mailto:AltCenter@aol.com
http://www.draugas.org

