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Tarptautinis valiutos fondas 
Lietuvai pateikė rekomendacijų 

Iš kairės: Lietuvos banko valayoos pirr: 
ceministras Rimantas Sadžius 

inkas Reinoldijus Šarkinas, Finansų vi
ro KH Mody. 

Gedimino Savickio ELTA nuotr 
TVF misijor. vadovai 

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) — 
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
misija, Lietuvoje dirbusi nuo sausio 
18 dienos, antradienį ją baigė ir pa
teikė Lietuvai paketą rekomendaci
jų, kaip išsaugoti konkurencingą 
ekonomiką, subalansuoti finansus ir 
modernizuoti fiskalinę sistemą. 

Misijai vadovavęs TVF Europos 
departamento direktoriaus pavaduo
tojas Ashoka Mody Lietuvos banke 
surengtoje spaudos konferencijoje 
pažymėjo, kad Lietuvos ekonomikos 
augimas per pastaruosius dešimt 
metų buvo puikus, o infliacija nuo
saiki, be to, mažėjo nedarbas, gyveni
mo lygis gerėjo. Vis dėlto žvelgiant į 

ilgalaikę perspektyvą i r Lietuvos 
ekonomikos konkurencingumo iš
saugojimą būtinos tam tikros refor
mos. 

Anot TVF misijos vadovo, Lietu
vos eksportas konkurencingas išliks 
tik tuomet, jei šalies darbdaviai su
sitvarkys-«u augančiais atlyginimais 
ir šių poveikis verslui bus trumpa
laikis. Dėl to TVF rekomenduoja 
šiek tiek mažinti darbo užmokesčio 
augimą, tačiau didinti darbo našu-

ir išsaugoti finansinį stabilumą. Val
džiai rekomenduojama vykdyti mo
kesčių reformas, net siūloma taikyti 
papildomas priemones — atsisakyti 
PVM mokesčio lengvatų, kas leistų 
išplėsti mokesčių bazę, ir gautas lė
šas paskirstyti tiems, kam labiausiai 
jų reikia, t. y. per mažas pajamas gau
nantiems žmonėms. 

Pagal vieną TVF scenarijų, to
liau Lietuvos ekonomikos plėtra lė-
tės, kadangi sumažės vartojimo ska
tinamas augimas. Tokiu atveju, dar
bo užmokestis šiemet turėtų augti 7 
proc , o 2009 m. — dar maždaug 6 
procentus. 

Einamosios sąskaitos deficitas 
tur i sumažėti atitinkamai nuo 12 iki 
10 procentų bendrojo vidaus produk
to (BVP). 

Pagal antrąjį, mažiau palankų 
scenarijų, augantys atlyginimai 
smukdys Lietuvos konkurencingumą 
ir ūkio plėtra dar labiau sulėtės. To
kiu atveju einamosios sąskaitos defi
citas didės iki 13 proc. BVP 

Vis dėlto A. Mody pabrėžė, kad 
augantis darbo užmokestis, jei augs 
ir darbo našumas, konkurencingu
mui nepakenks. 

„Vyriausybė kol kas pagal įverti
nimą nežada keisti fiskalinės politi
kos. Mus įvertino gerai, nes pagrindi
niai ekonominio vertinimo rodikliai 
išlieka geri ir tai yra mūsų greito vys
tymosi pagrindas", — sakė ministras 

Šiame 

mą. Be to, dėl sparčiai didėjančių 
kreditų siūloma neprarasti budrumo pirmininkas Gediminas Kirkilas. 

Aktor ius švenčia jubi l iejų 

• Skautybės kelias. 
•Kinija rodo savo galybę. 
•LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai 
(tęsinys). 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•Mūsų virtuvė. 
•Kovoje dėl Aušros Vartų 
parapijos diplomatija yra 
būtina. 
•„Mes nesil iausime 
ieškoję". 
• Nacionaliniam 
diktantui pasibaigus. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.74 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) — 
Vienam iš garsiausių lietuvių kino ir 
teatro aktorių Regimantui Adomai
čiui sausio 31 dieną sukanka 70 me
tų. 

Fizikos ir aktoriaus meistrišku
mo mokslus baigęs Regimantas Ado
maitis kine debiutavo 1963 metais 
Vytauto Zalakevičiaus, kurį vadina 
savo mokytoju, filme „Vienos dienos 
kronika". Vėliau aktorius vaidino le
gendiniuose lietuviškuose filmuose 
„Niekas nenorėjo mirti", „Akmuo 
ant akmens", „Vyrų vasara", „Sody
bų tuštėjimo metas", „Faktas", „Vel
nio nuotaka" ir kt. Pastaraisiais me
tais mažai besifilmuojantis aktorius 
Lietuvos ir užsienio režisierių fil
muose jis yra sukūręs kelias dešim
tis vaidmenų. 

R. Adomaitis gimė 1937 metais 
Šiauliuose. 1959 m. baigė Vilniaus 
universiteto Fizikos-matematikos fa
kultetą. 1959-1962 m. studijavo Vil
niaus konservatorijoje (dabar — Lie
tuvos muzikos ir teatro akademija), 
Aktorinio meistriškumo katedroje. 
Trumpai R. Adomaitis dirbo Kapsu-

Regimantas Adomaitis 
Valdo Kopūsto f ELTA) nuotr. 

ko dramos teatre, 1963-1967 m. — 
Kauno dramos teatre. Nuo 1967 iki 
2002 metų buvo Lietuvos nacionali
nio dramos teatro aktorius. 

Vienas ryškiausių vyresnės kar
tos aktorių teatro scenoje sukūrė ke
liasdešimt įsimintinų vaidmenų, tarp 
jų — Francas (Z. Sartro „Altonos at
siskyrėlis"), Mindaugas (Just. Mar
cinkevičiaus „Mindaugas"), Skirgaila 
(V Krėvės „Skirgaila"). 

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

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

Algimantas S. Gečys 
„Draugo" archyvo nuotr. 

Kovoje dėl AV 
parapijos 
diplomatija 
būtina 

Tęsiame pokalbius apie lietuviš
kos Aušros Vartų (AV) parapijos 
Manhattan likimą. Jūsų dėmesiui — 
interviu su PLB ir JAV LB darbuoto
ju, 1976-79, 1985-87, 2000-2003 m. 
kadencijų JAV LB Krašto valdybos 
pirmininku Algimantu S. Gečiu. 

— Sausio 19 d. New York ar
kivyskupija oficialiai paskelbė 
apie savo ketinimą uždaryti AV 
parapiją. Gal galėtumėte pako
mentuoti šį faktą? 

— New York miestas yra seniau
sias į JAV atvykusių lietuvių telki
nys. Prasidėjus iš carinės Lietuvos 
emigracijai į JAy pirmieji emigran
tai, išlipę iš laivo, čia ir apsistojo. Jau 
1884 m. pradėta rūpintis lietuviškos 
parapijos Nukelta į 6 psl. 

> w 
30 
M 
Z 

M 

> 
Q CO 
•3 O Z 

m 

> •v m 

O O 
z o 
H 
o 
m 
r-
> 
-< 
• 

a> 
r* 
n 

o 
< M M 
M O 
Z 

w 
a 
50 
O 
m 
> z 
50 w 
> 

o 
o 
o 
• E * 

o 
I 
a> 

58 
Q 
50 
O 
O 
s 

n 

w 
50 
> 
K 
O 
H 
o O Z 
o 
50 M W W 

-i 

:-. 

> 
H 
:•» 

O 
•o 
::> 
..» 
O 
-J 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* O 
M 
a 
z 
X 
H X 
?i c 
> D 
o 
o 

O 
I 
O 
>4 

"3 
m 
O O 
n 
> 
r-

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. sausio^l d., trečiadienis 

XSr>i SKAUTYBES KELIAS 
R e d a k t o r ė j .v . s . I rena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 

r . ^ Orland Park, IL 60462 
g c t Tel. 708-349-8432 Ei paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Detroito skautų tradicinės 
Kūčios 

Eglute, lemputėmis ir šventiškai 
išpuoštais vainikais Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centro salė sveiki
no visus, atsilankiusius į Detroito 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų tradi
cines Kūčias, kurios įvyko sekmadie
nį, gruodžio 10 dieną, 12:30 v. p. p. 
Dalyvavo arti 300 skautų, skaučių ir 
parapijos narių. 
. Kūčias pradėjome iškilminga 

tuntų sueiga. Kaip ir visada tuo metų 
laiku, buvo veiklos pranešimų, pris
tatymų ir apdovanojimų. Paukštytės 
Gabrielė Sirkaitė, Rūta Ulčinaitė ir 
Emilija Vilkaitė, baigusios šešių 
paukštyčių ženklų programą, įsigijo 
„Darbštumo" ženklelį. Giliukas An
tanas Rudis perėjo į vilkiukų kandi
datų eiles. Vilkiukai Matas Busuito ir 
Andrius Gobis perėjo į skautų kandi
datų eiles. Vytis Anužis, Michael 
Harp, Matas Lukasiewicz, Viktoras 
Puškorius ir Juozas Zubrickas ofi
cialiai įstojo į prityrusių skautų kan
didatų programą. 

Už ilgametį darbą tunte ir sto
vyklose, šios sesės buvo apdovanotos: 
„Už nuopelnus" ordinu: Lina Anu
žienė ir Dalia Harp; „Lelijos" ordi
nu: Rita Kasputienė ir Alma Sven-
tickienė; „Tėvynės dukros": žymeniu 
Lėlė Viskantienė; „Vėliavos": žyme

niu brolis Edmundas Kasputis. 
Paukštytės, vadovaujamos jaunių 

vadovių Lianos Butkūnaitės, Rimos 
Giedraitytės ir Dianos Karvelytės, 
atliko trumpą kalėdinę programėlę. 

Tuntininkas Saulius Anužis sveikina 
naujus prityrusius skautus kandida
tus: Juozą Zubricka ir Vyti Anuži. 
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Tuntinn<e Rasa Karvelienė įteikia paukštytėms Gabrielei Širkaitei ir Rūtai 
Ulčinaitei 
Karvelytė 

..Darūstumo" ženklelį . Šalia stovi paukštyčių vadovė Diana 

Katrina Barauskaitė ir Ugnė Oren
taitė paskaitė apie Kūčių papročius, o 
Karolina Balčiūnaitė, Gabrielė Sir
kaitė, Rūta Ulčinaitė ir Emilija Vil
kaitė paskaitė eilėraščius. Jaunesnės 
paukštytės išnešiojo žvakutes prie 
stalų. Užbaigiant visos paukšty
tės padėjo sesėms Virgai Šimaity-
tei ir Astai Jurgutytei Piestienei ir 
vyr. skautėm kandidatėm pravesti 
bendrą kalėdinių giesmių giedoji
mą. 

Prieš Kūčias svečias kun. Kęs
tutis Kevalas sukalbėjo maldą. Dali
nomės kalėdaičiais ir vienas kitą 
pasveikinome švenčių proga. Mais-

Tradicinė 
Čikagos lietuvių 

skautų tuntų 
Kaziuko mugė 

Tik neseniai prisnigo, o jau 
galvojame apie pavasarį. Su artė
jančiom pavasario šventėmis vyks
ta ir tradicinė Čikagos lietuvių 
skautų tuntų Kaziuko mugė. Šie
met ji įvyks kovo 11 d., sekma
dienį, Pasaulio l ietuvių cen
tre, Lemonte. 

Šiais metais Kaziuko mugė 
vyks centro naujuose Jaunimo 
rūmuose. Šiuose rūmuose rasite 
tuntų, akademikų eksponatus/ 
rankų darbus, vaikų loterijas ir 
vaikų žaidimus. Taip pat, kaip ir 
pernai, įvairius prekiautojus. 
Bočių menėje vyks tradicinė ka
vinė su tuntų tėvų bei skaučių/ 
skautų suneštais gardžiais, namie 
keptais tortais, pyragais, skanu
mynais. Lietuvių fondo salėje galė
site skaniai pavalgyti lietuviškų 
patiekalų pietus. 

Taip pat vyks didžioji loterija, 
kurios premijos yra taip pat di
delės: pirmoji —1,500, antroji — 
500 dol., trečioji —250 dol., o 
ketvirtoji — 100 dol. Loterijos bi
lietų kaina: 5 dol. Bilietus galite 
įsigyti pas skautus. 

Kaziuko mugės at idarymas 
vyks tuoj po 9 v.r. šv. Mišių Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misi
joje. Atidarymas vyks Jaunimo 
rūmuose. Atidarymo metu pami
nėsime Kovo 11-tos dieną. 

Skaitykite kas savaitę „Skau-
I tybės kelią", kuriame pateiksime 

daugiau informacijos. 

Sesė Auš ra 

Detroito skautai prie Kūčių stalo. 

tas, suneštas šeimų, buvo sudėtas 
an t ilgų stalų. Turėjome progos para
gauti įvairius Kūčių patiekalus. Ska
niai pavalgius, pasikalbėjus, paben
dravus, pasibaigė tradicinės Kūčios. 

r.k. 

LS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 
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JAV 
Metams J I 20.00 • 1/2 metu. $65.00 

• 3 mėn.S45.00 * 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsSI 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn $60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metu $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00-* 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 •1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

administracija@draugas.org. 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine0draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
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Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

komisijos posėdžiai 
2006 m. gruodžio 11 - 15 d. 

Tęsinys iš sausio 27 d. 

LEONAS NARBUTIS 
Vilnius 

Trečiasis komisijos posėdis 
gruodžio 13 d. 

Pirma dalis - Rytinis 
-
Skurdo ir šalpos Lietuvoje 

klausimai 
Socialinės apsaugos ir darbo vi-

ceminstras Povilas Žiūkas savo pra
nešime apie kovą su skurdu aptarė 
šią problemą Vyriausybės nario 
akimis, pateikdamas įvairią statistinę 
medžiagą ir įstatymus, kurių pagal
ba skurdas Lietuvoje turėtų sumažė
ti. Pažvelgus į šį reikalą iš istorinės 
perspektyvos, daugelio valstybių 
kova su skurdu, buvo pradėta tik nuo 
praeito šimtmečio antrosios pusės 
vidurio ir tik tada ji tapo valstybės 
politikos dalimi. Lietuva oficialiai įsi
jungė į skurdo mažinimo politiką 
1995 m., kai Lietuvos prezidentas, su 
kitais 117 šalių vadovais, pasirašė 
Kopenhagos deklaraciją, kurioje pa
sakyta, kad socialinis vystymasis yra, 
anot viceministro:- „pagrindų pag
rindas". 

Pagal tarptautinius įsipareigo
jimus, 1996 metais Lietuvoje buvo 
pradėti tyrimai, siekiant nustatyti 
skurdo ribą. O 1999 metais Prezi
dento dekretu buvo sukurtas Socia
linis komitetas, kuris ir parengė ko
vos su skurdu mažinimo strategiją. 
Pagal šios strategijos įgyvendinimo 
programą, Vyriausybė įsipareigojo 
kiekvienais metais tikrinti, kaip ji yra 
vykdoma. Dabar visi skurdo maži
nimo reglamentai yra derinami pa
gal Europos Sąjungos nustatytą mo
delį. 

Prasidėjus diskusijoms, į jas įsi
jungė ir Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkas Algirdas 
Sysas. Viena didžiausių problemų 
skurdui Lietuvoje mažinti, anot Al
girdo Syso, yra kontingentas žmo
nių, kad pajamų, kurias jie gauna iš 
šalpos, įvairių išmokų, užtenka tam, 
kad egzistuotų, ir jie paprasčiausiai 
tingi ir nenori eiti dirbti". Kitas da
lykas, kurį iškėlė Seimo narys, kad 
svarstant Europos Sąjungos 2007 -
2013 metų programą lėšų skirstymui, 
Seimo nariai, kai jiems reikėjo bal
suoti, tai sprendimas buvo „daugiau 
skirti geležiai, betonui, asfaltui, in
frastruktūrai....". Kitaip sakant, visi 
supranta, kad reikia kovoti su skur
du, bet, kai priimami finansiniai 
sprendimai netgi šešeriems metams į 
priekį, žmogus yra užmirštamas, o 
galvojama tik apie ekonomiką. Kitas 
šios problemos aspektas, kai iškyla 
skurdo ribos klausimas, tai reikia 
atskirti, kas tame skurde gyvena ir 
kaip tokie žmonės tą skurdą supran
ta, nes yra galimybė, kad jų asocialus 
gyvenimas mūsų akimis, kaip tik ir 
yra tų žmonių gyvenimo būdas nuo 
lopšio iki karsto lentos. 

Susumuojant diskusiją apie skur
dą Lietuvoje, galima daryti kai kurias 
prielaidas: skurdo ribai mažinti mū
sų biudžetiniai įsipareigojimai Euro
pos Sąjungos bendrijoje yra vieni ma
žiausių, nors įdiegtos valstybinės re
formos yra teisingos, bet nėra užtek

tinai finansinių resursų reformoms 
įgyvendinti ir skurdo riba bus aktuali 
iki tol, kol Lietuvoje nepradės klestė
ti vidurinė žmonių klasė. 

Lietuvos „Caritas" generalinis 
direktorius kun. Robertas Grigas, 
pradėdamas savo kalbą, pasidžiaugė, 
kad bažnytinė nevyriausybinė orga
nizacija, dirbanti pirmiausia socia
linėje srityje, turbūt viena iš pirmųjų 
buvo pakviesta pristatyti savo „so
cialinių bėdų matymą Lietuvoje". 

„Caritas" yra Katalikų Bažny
čios sociopastoracinės veiklos organi
zacija, apjuosianti visą Lietuvą. Vi
sose septyniose Lietuvos vyskupijose 
prie kiekvienos parapijos yra regio
ninės „Caritas" organizacijos. Prie 
kiekvieno miestelio, kaimo yra di
desni ar mažesni „Caritas" organi
zacijos skyriai. Organizacija turi 
šimtą etatinių darbuotojų ir apie du 
tūkstančius savanorių. „Caritas" yra 
savanoriškos veiklos organizacija. 
Organizacinė veikla yra dviejų 
krypčių: tradicinė - maistas, drabu
žiai, medicininė pagalba, socialinės 
paslaugos neturtingiems žmonėms. 
Antroji kryptis - moralinė, socialinė, 
teisinė pagalba, kuri siekia sugąžinti 
dvasiškai suluošintą žmogų ir įvesti jį 
į visavertį gyvenimą. Generalinio 
direktoriaus nuomone, nevyriausy
binių organizacijų vykdoma veikla 
yra svarbi ne vien dėlto, kad švelnina 
socialines žaizdas ir problemas, bet iš 
esmės svarbi, nes puoselėja mūsų val
stybės demokratiškumą. Tai kelias, 
kuris mūsų visuomenę, mūsų valsty
bę turi vesti į didesnės laisvės, dides
nės pagarbos asmeniui pusę. 

Jeigu anais, Lietuvai laisvėjant 
laikais reikėdavo įrodyti valstybi
nėms įstaigoms kas gi yra tos nevy
riausybinės organizacijos ir iš viso 
kam jos reikalingos, bei kokią teisę 
turi reikalauti lėšų ar pagalbos, da
bar jos valdžiai yra suprantamos kaip 
normalus reiškinys, tiesiog kaip veik
los partneriai. Jeigu pirmąjį atstaty
tos Nepriklausomybės dešimtmetį 
„Caritas" gyveno ir vykdė veiklą tik
tai iš gautų užsienio lėšų, tai dabar 
projektu, kurie yra finansuojami 
įvairių valstybinių žinybų, vis daugė
ja. Ypatingai artimas bendravimo 
sąlytis yra su Socialinės apsaugos ir 
darbo bei Vidaus reikalų ministeri
jomis. 

Didžiausia kliūtis, anot kun. 
Grigo, kuri trukdo suteikti pagalbą 
Lietuvos žmonėms, tai biurokratinis 
formalizmas. Čia tik vienas pavyzdys: 
kai yra samdomas Kalėdų senelis 
Gatvės vaikų dienos centrui, reikia 
skelbti konkursą ir iš trijų kandidatų 
nutart i , kuris jų geriausiai atliks 
Kalėdų senelio rolę. Nutinka taip, 
kad tuos kandidatus, kurie norėtų 
būti Kalėdų seneliais, pirmiausia rei
kia atrasti, bent vieną, nekalbant jau 
apie visus tris, o „Caritas" adminis
tracijoje dirba 7 žmonės, kurie yra 
atsakingi už projektų vykdymą visoje 
Lietuvoje. Kita šios veiklos medalio 
pusė yra popierizmas, kurį reikėtų 
pažaboti, nes ir mažiausiems projek
tėliams, reikia užpildyti visą lentyną 
ataskaitų ir jeigu jose atsiranda bent 
viena klaida, tikrintojams panorėjus, 
organizacija gali būti baudžiama iki 

DANUTE BINDOKIENE 

Kinija rodo savo galybę 

Be abejo, iš daugelio vyres
niųjų Amerikos lietuvių at
minties dar neišblėso buvu

sio JAV prez. Ronald Reagan pro
paguota valstybės apsaugos progra
ma, pavadinta „Star Wars" (Žvaigž
džių karai). Kai daug vėliau kino-
teatruose pasirodė filmų serija tuo 
pačiu „Star Wars" pavadinimu, ži-
niasklaidoje vėl susidomėta šios 
JAV programos likimu. Pasirodo, 
kad ji nėra visiškai užmiršta, bet iš 
esmės nedaug pasislinkusi į priekį. 
Daugiausia dėl to, kad, sužlugus 
Sovietų Sąjungai, pranyko pagrin
dinė priežastis, dėl kurios prez. 
Reagan siūlė tokią apsaugos pro
gramą sukurt i . Visgi anuomet vien 
„Star Wars" priešraketinės apsau
gos sistemos užuominos privertė 
sovietų imperiją, užuot žvanginus 
atominiais ginklais, ieškoti taikes
nių santykių su Amerika. 

Atominio karo grėsmė ilgainiui 
nuslūgo, ir šiuo metu Rusijos erd
vių tyrinėjimo programa ranka ran-
kon eina su amerikietiškąja — ben
dromis jėgomis siunčiami astronau
tai/kosmonautai į dar vis neuž
baigtą erdvių^ stotį, planuojami 
skrydžiai ir į Žemės orbitą iškelia
mi palydovai (satelitai). Į erdvių ty
rinėjimo programas įsijungė ir kai 
kurios Europos šalys, ir Japonija, o 
neseniai — komunist inė Kinija, 
išsiuntusi į Žemės orbitą pirmąjį sa
vo astronautą. Tai, atrodo, geri žen
klai, nes žmonija gali daug pasiekti, 
jeigu savo išteklius, ta lentus ir 
energiją nukreipia mokslinių tyri
nėjimų bei taikių užmojų link. 

Tačiau tas taikias viltis pasta
rosiomis savaitėmis kiek sumaišė 
Kinija, iššovusi vieną savo tolimųjų 
skrydžių raketų net 500 km į erd
ves ir sunaikinusi Žemės orbitoje 
skriejantį savo palydovą. Sis Kini
jos „šūvis" nuaidėjo ir Vašingtone, 
ir, be abejo, Maskvoje. Dabar jau 
Amerika susirūpinusi, kad galbūt 
Kinija ruošiasi sukurti kažką pana
šaus į „Star Wars" programą, tik 
vargiai ji bū tų panaudota vien sa
visaugai... 

Nepaisant Kinijos „modernėji
mo" vakarietiška prasme, visgi tai 
yra komunistinė valstybė, prade
danti vis garsiau reikalauti, kad 
Vakarai su j a skaitytųsi. Galbūt 
labiausiai Vašingtoną neramina tai, 

kad Kinijos politika yra „neper
šviečiama" — šiandien Beidžingas 
gali būti draugiškas, rytoj — prie
šiškai nusiteikęs. Ypač dabar, kai 
Kinija atvirai „flirtuoja" su Rusija 
ir sunku numatyti , kurią pusę 
palaikytų, jeigu reikėtų paspausti 
Siaurės Korėją, kad atsisakytų savo 
branduolinių ginklų programos, 
(Vašingtonas įsitikinęs, kad būtent 
Kinija šiuo atveju galėtų Siaurės 
Korėjai turėti daugiausia įtakos). 

Beje, Kinijos „šūvis į erdves" — 
nors netikėtas, bet ne naujiena. 
Tiek JAV, tiek anksčiau Sovietų Są
junga tokius bandymus su savo pa
dangių palydovais yra jau atliku
sios. Tačiau netrukus apsižiūrėta, 
kad ilgų skrydžių raketa pataikyti į 
Žemės orbitoje skrendantį palydovą 
yra palyginti nesunku, bet to pa
sekmės ilgalaikės. Mat susprogdin
to palydovo skeveldros erdvėje ir pa
silieka, nesustojančiu ir nepaprasto 
greičio ra tu skriejančios aplink 
Žemę, jos sukelia pavojų ir kitiems 
palydovams, kurių šiuo metu orbi
toje jau palyginti „tiršta" (žvalgy
bos, komunikacijos, oro stebėjimo 
ir kt.), taip pat erdvėlaiviams, paky
lantiems į erdvių stotį, galbūt ne
tolimoje ateityje ir į kitas planetas. 
Net nelabai didelės skeveldros susi
dūrimas su satelitu gali padaryti 
daug žalos. Prisimenant, kad vieno 
palydovo iškėlimas į orbitą kainuo
ja milijonus dolerių, tokie „pasišau
dymai" gali brangiai atsieiti. 

Kinija tuo tarpu negalvoja apie 
išlaidas. Beidžingui svarbu paro
dyti tiek Amerikai, tiek ir Rusijai, 
kad ji — naujas „žaidėjas erdvių 
arenoje", su kuriuo reikia skaitytis. 
Galbūt tai bus pirmas ir paskutinis 
toks bandymas, bet visgi Penta
gonas jau pradėjo kalbėti apie gali
mą „Star Wars" programos atnau
jinimą ir plėtojimą (bandymai, at
likti praėjusiais metais, nebuvo 
labai sėkmingi, tad ši programa pa
reikalaus dar daug darbo bei iš
laidų). 

Vienaip ar kitaip, galbūt 
„Doomsday Clock" pavarymas į 
priekį ir nebuvo toks bereikalingas 
„svieto gąsdinimas". Tas laikrodis 
primena, kad galingieji žaidžia pa
vojingą žaidimą, tarytum pamiršę, 
kad atomas gali būti panaudojamas 
ne vien susinaikinimui. 

10,000 Lt bauda. Pažvelgus iš arčiau, 
kyla klausimas dėl bendravimo, dėl 
susikalbėjimo, ar neturėtų įsipilie-
tinti: „kažkoks pasitikėjimo kreditas, 
jeigu 'Caritui ' ar nevyriausybinėms 
organizacijoms valstybė skiria lėšas 
ir pripažįsta šias organizacijas jos 
partneriu?", — klausė prelegentas. 
Dar buvo kalbėta, kad reikėtų paveik
ti per Seimą socialinę politiką, kad 
būtų išlaikoma pusiausvyra tarp pa
ramos viduriniajam sluoksniui, ypač 
darnioms šeimoms, bet nepersveriant 
neracionalaus šelpimo žmonių, esan
čių atskirtyje. 

Po prelegento kun. Roberto Gri
go kalbos vykusiose diskusijose su 
komisijos nariais apie įvairius šalpos 
aspektus dalyvavo ir Lietuvos „Cari
tas" generalinio direktoriaus pava
duotoja Jan ina Kukauskienė bei Vil
niaus arkivyskupijos „Caritas" direk
torius Linas Kukuraitis. 

Sus i t ik imas s u LDK valdovu 

r ū m ų atkūr imo ir paskirties 
klausimų komisijos pirmininku 
A. Brazausku ir š ios komisijos 
atstovais 

Algirdo Brazausko nuomone, 
Valdovų rūmų statyba Lietuvoje, 
arba tokių objektų atstatymas, kad ir 
Europos mastu, nors jų šiame konti
nente yra daug, nėra eilinis reiškinys 
kasdieniame kiekvienos šalies gyve
nime. Pirmininkas patvirtino, kad 
jam neteko susidurti su tokia statybų 
apimtimi, kurioje tiek daug daugia
lypių problemų, kurios pradeda ryš
kėti, kiekvieną kartą bandant anali
zuoti naują situaciją, ir kuriai iš
spręsti atsiranda bent keli skirtingi 
ekspertų siūlymai. Tuo labiau, kad 
tos mokslininkų tiesos, labai dažnai 
yra diametraliai viena kitai priešin
gos. Ypač dabar pasigirsta tokie bal
sai, nes galiausia komisija yra priver
sta spręsti įsisenėjusius klausimus. 

Nukelta į 5 psl. 
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SUTIKTUVĖS IR PRISTATYMAS 
„Draugo" 2007.01.10 numeryje 

Nijolė Nausėdienė rašo, kad jai žodis 
(knygos) sutiktuvės skambąs nelo
giškai. 

Jinai siūlo tam renginiui vartoti 
žodi (knygos) pristatymas. 

Aišku: galima naujos knygos pa
sirodymą (išspausdinimą, išleidimą) 
vadinti ir kitaip: knygos šventė, kny
gos sutikimas ir pan. 

Bet Lietuvoje šiuo metu ' jau be
veik visi ir visur vartoja knygos sutik
tuvės. 

Juk galima sutikti ne tik asmenį 
(žmogų), bet ir jo darbus, kūrinius, 
knygas. 

Paskutinis ir galutinis žodis čia 
priklauso „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynui" — Vilnius, 2000 (4-oji lai
da). (Santrumpa DŽ-4). 

Tame žodyne (p. 786) rašoma: 
s u t i k t u v ė s dgs. (2) — sutikimas, su
tikimo iškilmės. Naujųjų metų sutik
tuvės. 

Tuo tarpu tas pats žodynas žo
džio pristatymas net nerašo atski
rame lizde, o tik kaip išvestą iš pr i 
s t a t y t i (p. 617). 

Tas pat žodynas (DŽ-4, p. 617) 
duoda net 9 veiksmažodžio pr i s ta 
t y t i reikšmes: pagr. reikšmė yra 
„greta pastatyti, prišlieti", ir tik 7-oji 
reikšmė yra „teikti, rekomenduoti". 

I švada: 
1. Vartokime (knygos) su t ik tu

vės , nes taip vartojama ir Lietuvoje. 
2. Aišku: 100 proc. spaudos ir 

žodžio laisvė leidžia ir kitaip rašyti... 
An tanas Klimas 

Rochester, NY 

Su rūpesčiu ir širdies skausmu 
skaičiau „Drauge" apie Aušros Vartų 
(ir anksčiau kitų lietuviškų parapijų) 
likimą Manhatten. Nežinau, ar pa
vyks tą parapiją apsaugoti, nes pa
čiame New York miesto centre, kas ir 
yra Manhatten sala, kiekviena žemės 
pėda verta daug pinigų, o tos baž
nyčios pastatas ir gal kiti parapijos 
namai užima daug ploto. Tą žemę 
pardavusi, arkidiecezija gautų daug 
pinigų ir gal galėtų atsilyginti kunigų 
pedofilų aukoms ar kur kitur tas 
lėšas panaudoti. 

Lankau Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią sekmadieniais. 
Stebiuosi, kad joje taip sumažėjo 
žmonių, nors vis primenama, kaip 
svarbu priklausyti lietuviškai parapi
jai. O priklausymas, mano manymu, 
yra į ją įsirašyti, gauti bažnyčios 
vokelius ir kas sekmadienį į juos įdėti 
auką. Nepakanka tik nueiti į baž
nyčią, įmesti dolerį į aukų rinkėjo 
krepšelį — iš to parapijai nedaug 
naudos. Mes keliame triukšmą, kai 

arkivyskupijos pajudina lietuviškas 
parapijas, rūgojame ir keikiame 
bažnytinę hierarchiją, bet kas kaltas 
dėl tų parapijų uždarymo? Žinoma, 
parapijiečiai. Jie tik tuomet sujunda, 
kai gresia pavojus, o šiaip tai ne tik 
bažnyčios nelanko, neįsirašo į parapi
ją, neaukoja jos išlaikymui. 

Ne laikas kurtų lakyti, kai me
džiotojų ragai aidi — taigi ir lietu
viškomis parapijomis reikia pasi
rūpinti, kol joms dar pavojus negre
sia, nes paskui dažniausiai jokios pas
tangos nepadeda. Kaip būtų gaila, jei 
prisieitų uždaryti ir lietuvišką šven
tovę Marąuette Parko apylinkėje, o 
girdėjau, kad net bazilika ją pa
skelbti norima. Lietuviška parapija 
yra daug daugiau kaip klebonas, vi
karas, choro vadovas ar zakristijonas 
— tai mūsų dvasinė šventovė. Ne
leiskime šioms šventovėms išnykti, 
nes tai reikš ir mūsų lietuvybės iš
nykimą. 

Aure l i j a Samaškai tė-Bold 
Chicago, IL 

DĖKOJU NIJOLEI 
Noriu padėkoti „Vaiko vartai į gerų širdžių... 

mokslą" renginių vadovei, visuo- Ačiū Tau, Nijole, už Tavo taurią 
menininkei Nijolei Nausėdienei už širdį. Telydi Tave ir Tavo šeimą Die-
jautrumą ir dosnumą, padedant man vo palaima, 
kebliu gyvenimo momentu . Kaip 
būtų puiku, jeigu tarp mūsų tautiečių Vladas Vilimaitis 
atsirastų daugiau tokių jautrių ir Woodridge, IL 

PUIKI ATKARPA 
Esame labai dėkingi „Draugui", 

kad spausdinate Jono Grigolaičio 
atsiminimus „Nacių pragare". Skai
tome su nuostaba ir šiurpu. Tiek 
daug kartų rašyta, tiek knygų išleista 
apie komunistų lagerius, kalėjimus, 
žiaurumą, kankinimus, bet iki šiol 
net neįsivaizdavome, kad lietuviai 
Vakaruose tokias pat, arba dar di
desnes kančias patyrė iš sužvėrė
jusių nacių. Mums Lietuvoje apie tai 

niekas nepasakojo, niekas nerašė. 
Kasdien laukiame „Draugo" ir 

dar daugiau tų pasakojimų, tik čia 
gaila, kad kartais „Draugas" pavė
luoja arba paštas numerius sumaišo 
ir gauname vėlesnį numerį anksčiau, 
kaip ankstesnį. Bet tai menkniekis — 
viską susidedame iš eilės ir skaitome. 

Danguolė ir Vaidevutis Elbingiai 
Redford, MI 

KLAIDA? 
Manau, kad pasitaikė klaida Da

lios Cidzikaitės spausdintame pokal
byje su Vilniaus universiteto dėstyto
ja Virginija Stumbriene (VU vedėjos 
klaida)... 

http://www.draugas.org/mokytis. 
html. Žmonių, norinčių mokytis lie
tuvių kalbos, nemažėja. 

Klausimas: nuo kada Vilniaus 
universitete organizuojami lituanis
tikos kursai užsieniečiams? Ar nuo 
pirmųjų kursų atsirado kokių nors 
naujovių? 

Atsakymas: Vilniaus univer
sitete Vasaros lituanistikos kursai 
buvo rengiami dar sovietiniais me
tais. Pradėti rengti apie 1977 metus. 

Tai netiesa. Aš buvau tų 1977 
metų kursante ir žinau, kad mūsų 
kursas nebuvo pirmutinis. Pavarčiau 
buvusio Vilniaus universiteto rekto
riaus Jono Kubiliaus biografiją „Lie
tuviški metai: profesoriaus Jono 
Kubiliaus gyvenimo trajektorija" (Vi
lius Stakėnas, 2001 m. Vilnius: Mar

gi Raštai), 258 psl. rašoma: 
„Po nemažų pastangų nuo 1970 

metų Maskvos valdžia leido orga
nizuoti Vilniuje lietuvių kalbos kur
sus užsienio lietuviams. Prašant lei
dimo, remtasi asmenų pavyzdžiu — 
jie jau seniau buvo pasirūpinę pana
šiais kursais. Pirmieji lietuvių kalbos 
kursai organizuoti 1972 metų vasarą. 
Pasirūpinta, kad jų dalyviai ne tik 
mokytųsi kalbos, bet ir plačiau susi
pažintų su Lietuvos gyvenimu bei 
kultūra..." 

Gal vedėja turėtų labiau susi
pažinti su savo vedamų kursų istori
ja... Tie kursai buvo vargais negalais 
įkurti, bet anų laikų kursų lankytojai 
niekad nepamirš 6 savaičių viešnagės 
Lietuvoje... Mūsų 1977 m. kursantų 
grupė suvažiavo į Čikagą ir atšventė 
savo 29-ąjį kursų jubiliejų Dainų 
šventės savaitgalį. 

Ramunė Kubiliūtė 
Evanston, IL 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

ŽURNALISTIKA IR 
.ATŠILDYTI BARŠČIAI" 

„Drauge", Laiškų skyriuje, sau
sio 3 d., ilgametė spaudos darbuotoja 
Stasė Semėnienė pasidžiaugia spau
dos darbu lietuviškoje žiniasklaidoje, 
pasidžiaugia žurnalistais. Iš jų tarpo 
išskiria Laimą Apanavičienę, kuri 
pristato „nepažįstamą rašytoją ar 
kokią kitą garsią asmenybę". Pamini 
ir Edvardą Šulaitį, kuris dabar yra 
Lietuvių žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas. Džiaugiasi jo gausiais straip
sniais tik sako, būtų pažanga, jeigu 
„lygiai tie patys straipsniai nesikar-
totų per kelis laikraščius... lyg pa
šildyti barščiai''. 

Apie šią, anksčiau vadinamą 
„kalkinę žurnalistiką", jau buvo 
anksčiau rašoma saudoje. Teko skai
tyti atsiliepimų, kad nieko baisaus, 
jei tie patys straipsniai kartojasi per 
kelis laikraščius, nes mažai kas dau
giau kaip du laikraščius prenumeruo
ja, trūksta kas rašytų (džiaukitės, 
kad bet ką gaunate), rengėjai nori — 
laiko stokoja, daug žinių yra imama 
iš tų pačių šaltinių, taigi bus dubli
katų ir t.t. Kadaise tie pasakymai lyg 
ir turėjo šiek tiek teisybės. Kai aš pati 
pradėjau rašyti kelionės aprašymus, 
tada dar buvo rašoma mašinėle, tai 
po penkiolikos puslapių reikėjo pagal
voti, kiek dar noriu pridėti, nes viską 
reikės perrašyti. Dabar yra kompiu
teriai, kur galima viską ištaisyti, pri
dėti, atimti be ankstyvesnio vargo. 
Taip pat yra daug atvykusių iš Lie
tuvos, kurie moka rašyti, reikia tik jų 
paprašyti. Ruošiant bet kokį renginį 

ar minėjimą, būtų gerai iš anksto 
sutelktame kolektyve turėti ir spau
dos atstovą/žurnalistą. Toks ateis 
pasiruošęs su užrašų knygele ir foto
aparatu. Nelabai sunku sudaryti są
rašą, kas kur gali parašyti. Esu bu
vusi keliuose renginiuose, kur iš 
anksto buvo užverbuota penki-šeši 
asmenys parašyti į spaudą. Aišku, 
buvo aprašyti tie patys įvykiai, tik iš 
kitos perspektyvos ir kiekvienas buvo 
naujas ir įdomus. 

Pereitą rudenį įvyko stovyklos 
„Dainava" 50 metų gyvavimo jubilie
jinė šventė. Teko skaityti keturis 
reportažus. Kiekvienas reportažas 
buvo skirtingas. „Drauge" buvo pla
čiau aprašytas šimtininkų suvažiavi
mas. „Amerikos lietuvyje" tilpo inter
viu su dalyviais, „Pasaulio lietuvyje" 
užakcentuota „Dainava — mažoji 
Lietuva" tema, o „Bridges" anglų 
kalba supažindinta su šia vietove ir 
plačiau aprašyta „Heritage Camp". 
Visi šie keturi reportažai buvo pa
rašyti vieno, to paties žurnalisto. Tai 
ar ne čia ir yra tikra žurnalistika, 
naudojantis šių dienų technika? 

Tad ar ne laikas palikti rašomas 
mašinėles su kalkiniu popieriumi ir, 
perėjus į kompiuterių amžių, atsi
sakyti ir kalkinių reportažų? Tokie 
reportažai niekam garbės nedaro, tik 
baudžia skaitytoją, kuris prenume
ruoja/remia daugiau nei vieną lietu
višką leidinį. 

Gražina Kriaučiūnienė 
Lansing, MI 

KARALIAUČIAUS KRAŠTAS 
Eugenijus Gerulis sausio 10 d. 

„Drauge" pristatė keletą įdomių fak
tų apie didžiųjų sprendimus dėl 
Europos sienų 1944—1945 metais. 
Jis išryškino ir neteisėtą Rusijos 
Karaliaučiaus krašto okupaciją. 

Aš, lyg ir pratęsdamas E. Gerulio 
mintis, noriu atkreipti skaitytojų ir 
ypatingai Lietuvos politinių vadovų 
dėmesį į Dariaus Furmonavičiaus 
straipsnį tuo pačiu Karaliaučiaus 
krašto klausimu „Lituanus" žurnale 
(volume 52:4 2006). Tai stipriais ar
gumentais, istoriniais dokumentais 
pagrįstas rašinys, kurį perskaičius 

nelieka abejonės, kad Rusija yra nele
galiai šį kraštą okupavusi ir privalo iš 
jo išsikraustyti. Toks reikalavimas 
šiuo metu, be abejo, nėra realus, nes 
Rusija yra pavertusi tą kraštą karine 
baze, ir jokia jėga nedrįstų Rusijos dėl 
to klibyti. Iš kitos pusės — abejotina, 
ar Lietuvos vyriausybė norėtų ir 
pajėgtų stoti prieš Rusiją dėl šio kraš
to išlaisvinimo. Tačiau pradėti judin
ti šį klausimą galima. Kiek realu 
buvo tikėti prieš 20 metų, kad Rusija 
iš Lietuvos išsikraustys? 

Romas Kezys 
Bayside, NY 

http://www.draugas.org/mokytis
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LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai 
Atkel ta i š 3 psl. 
Šiandieną, iš keturių atskirų blo

kų - korpusų, du yra beveik pasta
tyti, bent jų konstrukcinė dalis, o du 
dar nepradėti statyti. Statybos bus 
įveiktos, bet kur kas opesnis klausi
mas - kokia bus Valdovų rūmų inter
jero paskirtis? 

Daugelis visuomeninių organi
zacijų tiek Lietuvoje, tiek ir užsieny
je, kreipiasi dėl Valdovų rūmų pas
kirties. Dar 2001 m. buvo priimtas 
išsamus Vyriausybės sprendimas, 
kur iame yra aiškiai aptar iami ir 
įteisinami pagrindiniai Valdovų rūmų 
paskirties principai, arba nuostatos. 
Anot prelegento, ta pati koncepcija 
buvo parengta ir visiems išsiuntinė
ta. Kai kam atrodo, kad Valdovų rū
mai bus muziejus, bet iš tiesų tai bus 
daugiafunkcinis objektas, turėsiantis 
labai daug įvairių paskirčių. „Sunku 
įsivaizduoti, — sakė buvęs premjeras, 
— kokie tie rūmai bus ir kas juose 
bus. Mūsų komisijos pagrindinis už
davinys yra pastatyti šiuos rūmus. 
(...) Visas turinys, darbas, veikla, yra 
Vyriausybės reikalas, pirmiausia Kul
tūros ministerijos, kuri organizuos ir 
be jokių abejonių, atsakys už visą 
pagrindinį tur inį" . Tačiau pirmi
n inkas paaiškino, jog planas yra 
sudarytas ir patvirtintas dėl atskirų 
tarpsnių, atskirų patalpų, kur yra 
aiškiai parodyta, kaip turėtų atrodyti 
kiekvienas aukštas ir atskiros patal
pos 2009 m. liepos 6 d. Darbas yra 
dirbamas labai rimtai. Visi keturi 

aukštai - kiekvienas turi savąją 
paskirtį. 

Lietuvos dailės muziejaus direk
torius Romualdas Budrys savo pra
nešime priminė komisijai, kad prieš 
dešimtmetį, tuometinio LR preziden
to Algirdo Brazausko iniciatyva su
daryta komisija, pradėjo kurti Lie
tuvos tūkstantmečio minėjimo pro
gramą. Vienas tos programos svar
biausiųjų punktų buvo Valdovų rūmų 
atkūrimas, tai idėja, gimusi dar Są
jūdžio laikais. Iš tiesų, tai nebuvo tik 
idėja, nes jau tada buvo pradėtas 
aukų rinkimas ir surinkta nemažai 
lėšų. Tuometiniai laisvėjančios Lie
tuvos žmonių norai pagaliau išsi
pildys 2009 metais, liepos 6 d., kai, 
minint Lietuvos tūkstantmečio šven
tę, pagrindiniai renginiai bus kaip 
tik Valdovų rūmuose. 

Tą dieną yra planuojamas iškil
mingas atkurtų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rūmų ati
darymas ir kaip vienas svarbiausių 
Lietuvos tūkstantmečio minėjimų ir 
programos punktų, Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009 m. dalies „Is
torija atverta ateičiai" renginys. Tuo 
metu bus atidaroma ir Valdovų rūmų 
istorinės, architektūrinės raidos eks
pozicija, kurioje matysime sukauptą 
archeologinę medžiagą nuo teritori
jos kūrimosi laikų ir bylojančią apie 
šių rūmų svarbą Lietuvai. Rūsių erd
vėje bus eksponuojami archeologiniai 
radiniai, patvirtinantys ilgaamžę šitų 
rūmų gyvavimo istoriją ir faktus. Bus 

atkurta reprezentacinė interjero 
ekspozicija - daugiatūkstantinė, dau
giafunkcinė salė ir didaktinio mu
zikinio gyvenimo ekspozicija. Bus 
atidarytos lankytojų aptarnavimo 
zonos su specializuotu knygynu, 
suvenyrų parduotuve, turizmo infor
macijos centru. Duris atvers eduka
cinė auditorija, su multimedios infor
macijos terminalais. Turistams bus 
atidarytas istorinių patiekalų ir gėri
mų restoranas - kavinė. 

Tuose rūmuose veiks kelios paro
dos: 1. kartu su Lenkijos karališkąja 
Vavelio pilimi ir su Vokietijos, Aust
rijos ir Čekijos specialistais, bus ben
dras, kelių valstybių renginys „Jogai-
laičių Europa", 2. tarptautinė Lietu
vos valstybingumo svarbiausių doku
mentų paroda, 3. tarptautinė „Baltų 
menas" paroda, kurią globos Vilniaus 
dailės akademija. Be visų jau čia mi
nėtų renginių, Valdovų rūmų atidary
mo iškilmėms bus rengiama ir mu
zikinė programa, muzikinis teatrali
zuotas atidarymas, istorinis XVII a. 
pradžios operos pastatymas. Čia iš
vardinta tik dalis planuojamųjų ren
ginių. Romualdas Budrys gana deta
liai paaiškino kaip yra kaupiama 
muziejinė medžiaga, su kokiais kon
sultantais ir kuriose šalyse yra ieško
ma pagalba ir patirtis atkuriant 
Valdovų rūmų detales. 

Valdovų rūmų paramos fondo 
pirm. Edmundas Kulikauskas, dir
bantis fonde savanoriu jau šešerius 
metus, mandagiai kritikavo Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriaus ir jo 
komandos intensyvų darbą. Pirmi
ninko nuomone, nors darbas, iš tiesų 

yra sudėtingas, bet problema yra tai, 
kad atsiranda kitų minčių, pasiūlymų 
ir kitų Valdovų rūmų eksploatavimo 
krypčių, j kurias nėra atsižvelgiama, 
darant nutarimus, nors detalus pro
jekto planas dar nėra patvirtintas. 
Kodėl, pavyzdžiui, vieną iš menių, ku
rios bus pagrindiniuose korpusuose, 
neskirti pačioms svarbiausioms vals
tybingumo ekspozicijoms? Kaip tik 
tokios ekspozicijos reikalingumą 
užakcentavo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė savojo seimo išleistoje rezo
liucijoje - tai valstybingumo atkūri
mo ekspozicija nuo 1795 iki 2009 me
tų. Tokių ar panašių pavyzdžių yra ir 
daugiau. Baigdamas savo komen
tarus, Edmundas Kulikauskas pasa
kė: „Reikia diskusijų ir atvirumo". 

Prasidėjus diskusijoms, kuriose 
buvo kalbama apie Valdovų rūmų 
paskirtį, eksponatus, Lietuvos verty
bių paieškas už Lietuvos ribų bei tei
kiamą informaciją spaudoje, A. Bra
zauskas, atsakydamas į Valdovų rū
mų fondo pirmininko pastebėjimus, 
pareiškė, kad ponas Kulikauskas yra 
jo komisijos narys ir aktyviai daly
vauja komisijos posėdžiuose, bet ko
misija susideda iš 20 narių, kurie gali 
turėti ir kitą nuomonę. Be kalbėju
sių svečių ir komisijos narių, diskusi
joje dalyvavo Paveldo komisijos pir
mininkas prof.. Jonas Glemža, bei 
Ekspertų komisijos narys, istorikas 
Romas Batūra. Buvo taip pat, atrodo 
išsiaiškinta, kad ateityje, A. Brazaus
ko vadovaujamoje komisijoje, lygia
teisiu jos nariu taps ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atstovas. 

Bus daugiau 

Pradėjau jį kalbinti ir įrodinėti, kad jis dar 
gali eiti ir išlaikys, nes vakaras jau nebetoli ir 
greit nakvosime. Jis , rodos, visai neklausė, bet pa
kra tęs galvą prašė juo nesirūpinti, nes jis vis tiek 
nebegalįs eiti ir j am nebesą išeities. Dar paprašė 
pasveikinti jo šeimą. Aš jį paėmiau už rankos ir 
pradėjau tempti , kiek jėgos leido, ir colis po colio 
pasistūmėjome pirmyn. Po didžiausių pastangų 
pasiekėme mūsiškius. Tada paėmė jį už antros 
rankos, ki tas nešė jo paltą ir mes jau vėl žygia
vome kar tu . Mykolas buvo visiškai beviltis ir pra
šė palikti, nes jis vis tiek, jei ne dabar, tai kiek vė
liau nueisiąs tuo keliu. Bet mes jam padėjome ir 
prikalbinėjome dar trupučiuką ištverti. 

Po kokio pusvalandžio leido mums pailsėti, 
gavome vandens atsigerti ir žygiavome dar 

kokius penkis kilometrus. Vienas vis vedėme jį po 
ranką, kad nenustotų pusiausvyros ir vilties, nors 
mes visi jos labai maža beturėjome. Kiek ilgai dar 
žygiavome, nežinau ir, turbūt , niekas nežino. Ka
da j au buvo visiškai tamsu, mes vis dar žygia
vome, kol pagaliau priėjome miškelį. Galėjo būti 
netoli vidurnakčio, nes žygiavome visiškoje tam
soje. Miškelyje išgirdome kalbant ir supratome, 
kas čia jau buvo mūsų likimo draugų. Mus tuoj 
suvarė į smogikų apsuptą miškelį nakvoti. 

Mūsų drabužiai buvo peršlapę, miškas šla
pias, o nuo medžių nuolat varvėjo vanduo, nes 
protarpiais da r lijo. Mes nebesilaikėme ant kojų ir 
vos įėję į miškelį virtome, susirausėme kelis lapus 
po galva ir tuoj atsigulėme. Aš nusiėmiau batą ir 
kojinę, padėjau koją ant plikos žemės, kad iš
t r auk tų karštį , nes koja buvo per sąnarį sutinusi 
ir beprotiškai gėlė. Sugulę pamiegojome apie porą 
valandų ir drebėdami pabudome. Mus pažadino 
šaudymas ir klyksmas aplink mus pamiškėje. 
Šaudymas užtruko ilgesnį laiką. Net automatiniai 
ginklai buvo pavartoti . Nelabai toli nuo mūsų 
girdėjosi patrankų šūvių trenksmai. Pamanėme, 
kad sąjungininkų kariuomenė greit artėjo ir 
smogikai pradėjo likvidaciją. Bet tokioje tamsybė
je ir vos pastovėdami ant kojų nė nemanėme 
bėgti. Visi atsidavėme likimui. 

Pagaliau vėl aprimo, bet jau nebemiegojome. 
Dar pagulėjome kiek laiko. Kaip tik pradėjo 
brėkšti , atsikėlėme ir bandėme susikurti ugnį, bet 
tai nepavyko, nes viskas buvo permirkę vandeniu. 
Pavalgėme po kąsnį duonos —ją labai taupėme — 
ir auštant jau vėl pasileidome tolyn į žygį. 

Prašvitus pamatėme, kodėl naktį įvyko šau-

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941_1945 

K)NASGRrGOlArTiS 
Nr. 57 

dymas. Aplink mūsų nakvynės vietą buvo pilna 
lavonų, pavieniui ir po kelis kartu. Tie, matyti, 
mėgino nakties tamsoje bėgti, bet smogikai nors 
dalį bėgančiųjų sušaudė. Tai buvo visi jauni vy
rukai, kurie dar turėjo gana jėgų. 

Rytą buvo perstoję lyti ir pūtė šaltas šiaurės 
vakarų vėjas. Drabužiai buvo dar visiškai šlapi ir 
antklodė taip pat, kad vos užsidėjus ant pečių, 
pradėjo beprotiškai pečius gelti. Keletą valandų 
ėjome tik per mišką. Grioviuose, vietomis ant 
kiekvienų dešimt metrų, gulėjo lavonai mūsų 
nusilpusiųjų likimo draugų. Vis daugiau drabužių 
ir antklodžių lėkė į griovius, taip pat visi nebūti
nai reikalingi daiktai. Kiekvienas stengėsi savo 
gyvybę dar galą nešti ir metė viską, kas jam galėjo 
žygį palengvinti, net dalį drabužių nuo kūno. 

Sąnariai buvo sustingę ir gėlė, bet mano koja 
buvo šiek tiek pasitaisiusi, nes jau be didelio 

skausmo galėjau eiti. Turėjau vis dėlto mesti savo 
antklodę, nes ji permirkusi pasidarė per daug 
sunki. Einant minkštais miško keliais, kojos lyg ir 
atgijo. Tankumynuose matėme daug mūsiškių la
vonų, kurie, matyt, norėjo iš mirties ištrūkti, mė
gindami pabėgti į tankumynus, bet jų daugumą 
smogikai nužudė. 

Po pietų oras atšilo. Vandens klausimas pasi
darė labai opus. Nepriėjome nė vieno upelio, kur 
būtume galėję pasisemti vandens. Vienintelė ga
limybė vandens gauti buvo miesteliai, bet čia mes 
nesustojome, o prie šulinių ar pompų mūsų ne
prileido. Kartais gailestingi gyventojai išnešdavo 
kibirą su vandeniu ir pastatydavo prie gatvės. Bet 
mūsų sargybiniai taip pat buvo ištroškę ir pirma 
pasiėmė sau vandens. Jei kas liko, gavo ir mūsiš
kiai, bet ką tatai reiškė tokiai miniai! Suimtieji 
net mušami ir spardomi bėgo prie vandens, kad 
gautų nors lašelį. Kas buvo greitas ir stiprus, tas 

vis dar nučiupdavo kur nors ir kaip nors, bet dau
gumai teko kentėti troškulį. 

Dar vienas blogumas buvo tas, kad netu
rėjome tinkamų indų vandeniui laikyti. Niekur 
neteko matyti butelio arba kito kokio indo, kuria
me būtų buvę galima vandens neštis. Laimingi 
buvo tie, kurie turėjo katilėlius. Tokių laimingųjų 
buvo betgi nedaug. Vakare pasiekėme miestelį ir 
mus apnakvindino viename dvare, kluone ir ant 
arklidžių. Kokie mes buvome laimingi, kad galė
jome, nors be galo susispaudę, gulėti po stogu. Tą 
dieną, jau prieš temstant galėjome atsigulti ir net 
trupučiuką praustis. Suprantama, kad mes tą 
naktį puikiai miegojome. 

Rytą vėl nebuvo vandens. Smogikai neleido 
atsinešti. Pagaliau po didelio prašymo, leido 

keliems vyrams su kibirais vandens atsinešti. Da
lijo asmeniui po ketvirtį litro, bet ir tai visiems 
neužteko. 

Civiliniams asmenims buvo griežtai draudžia
ma mums ką nors duoti, dėl to, jei kur sustojome, 
buvo dar blogiau kaip žygyje. Žygiuojant vis dėlto 
atsirado vienas ir kitas, kuris nepaisė smogikų ir 
išnešė vandens. Taip lašais ir trupiniais gyveno
me ir žygiavome. 

Žygiavome per laukus ir miškus. Suimtieji, 
pastebėję prie kelio pasodintų runkelių ar bulvių, 
puolė ir juos griebė. Kai kurie smogikai į tai ne
kreipė didelio dėmesio, nenorėjo matyti, bet vis 
dėlto jų tarpe atsirado ir tokių, kurie pribėgę 
pradėjo buožėmis daužyti, net šaudyti. 

Pavakarėj pasiekėme miestuką Liebentai. 
Mus apgyvendino dvaro daržinėje-arklidėje. Čia 
dauguma sutilpo po stogu ir galėjome gulėti ant 
mėšlų arba ant šiaudų. Apie trečdalis turėjo nak
voti lauke, bet galėjo pasikloti ganėtinai šiaudų. 
Būdami labai pervargę ir alkani, miegojome gerai. 
Prie alkio greit pripranti, bet troškulys daug la
biau kankina. Valgyti nieko nebeturėjome, o van
dens čia taip pat negavome. 

Antrą rytą pirmas rūpestis buvo vanduo. Mū
sų vadovai — suimtieji iš paskutiniosios stengėsi 
parūpinti vandens, bet smogikai jokiu būdu nesu
tiko. Tik pavieniui leido su katilėliais, sargybos 
viršininkui nuėjus, atsinešti vandens. Kelis kar
tus pavyko atnešti ir po kelis kibirus, bet tai buvo 
maža. Suimtieji ir patys mėgino prašyti vaikus 
vandens atnešti , bet kumečių vaikai buvo išauk
lėti tikroje nacionalizmo dvasioje ir nerodė jokio 
noro mums padėti. Bus daugiau. 
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Kovoje dėl AV parapijos diplomatija būtina 
Atkelta iš 1 psl. 
New York organizavimu. Nemažų pa
stangų tuo reikalu dėjo žymus tų lai
kų veikėjas kun. A. Varnagiris, bet 
jam parapijos įsteigti nepavyko. Lei
dimas parapiją steigti buvo gautas 
1905 m., kada jos klebonu buvo pa
skirtas kun. Juozas Šeštokas. 1911 
m. Aušros Vartų lietuvių parapija su
laukė ir savosios bažnyčios — raudo
nų plytų pastato Manhattan rajoną 
apimančioje saloje,- prie pat Holland 
tunelio vedančio i New Jersey. 

Augant New York miestui ir 
Manhattan tapus pasauliniu verslo 
centru, kadaise gausus lietuvių skai
čius Aušros Vartų parapijoje ryškiai 
sumažėjo. Lietuvos generalinio kon
sulo Aniceto Simučio redaguotame 
„Pasaulio lietuvių žinyne" teigiama, 
kad 1958 m. Aušros Vartų lietuvių 
parapijai priklausė 190 šeimų, su
darančių 500 parapijiečių grupę. 
Prieš savaitę New York arkivyskupi
jos paskelbtoje informacijoje, kur 
pranešama, jog Aušros Vartų lietuvių 
parapija bus uždaryta, teigiama, kad 
paskutiniaisiais metais Aušros Vartų 
bažnyčioje šv. Mišių dalyvių skaičius 
tesiekė 100 asmenų. Lietuvių kalba 
laikomų šv. Mišių paskutiniaisiais 
metais bažnyčioje nebūta. 

Arkivyskupijos uždaroma Aušros 
Vartų parapija yra vienintelė lietuvių 
parapija New York katalikų arkivys
kupijos ribose. Brooklyn miesto daly
je, priklausančio Brooklyn vyskupi
jai, veikia 1914 m. įkurta Šv. Panelės 
Marijos Apreiškimo lietuvių parapija, 
o Long Island esančiame Maspeth 
miestelyje veikia 1908 metais įkurta 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo lietu
vių parapija. Čia glaudžiasi ir LB glo
boje veikianti Maironio lituanistinė 
mokykla. Paskutiniuoju metu Long 
Island gyvenantys lietuviai kartą mė
nesyje amerikiečių parapijoje renkasi 
i specialiai atvykstančio Maspeth lie
tuvių parapijos vikaro kun. Vytauto 
Volerto lietuvių kalba laikomas šv. 
Mišias. Brooklyn nuo 1888 m. veikusi 
Angelų Karalienės lietuvių parapija 
prieš keliasdešimt metų Brooklyn 
vyskupijos sprendimu buvo uždaryta. 

Nereikia aiškinti, kad Aušros 
Vartų parapijos planuojamas uždary
mas yra skaudi netektis visiems New 
York ir, ypač Manhattan saloje, gy
venantiems lietuviams. Aušros Vartų 
parapijos patalpos tebėra mėgiama 
kūrybini polėkį turinčio lietuvių jau
nimo susibūrimo vieta. Cia vyksta li
teratūros vakaronės, meno parodos, 
džiazo koncertai, čia jaunimo gausiai 
rinktasi Lietuvos laisvinimo veiklai 
Sąjūdžio metais. Paskutiniuoju laiku, 

nors bažnyčioje dėl blogos stogo būk
lės šv. Mišios nebuvo laikomos (arki
vyskupija stogo taisymui neleido iš
leisti draudimo firmos sumokėtų pi
nigų!), New York Manhattan LB apy
linkės valdybos (pirm. Laima Silei-
kytė-Hood) ir JAV LB New York apy
gardos valdybos (pirm. Ramutė Žu
kaitė) parapijos veiklą įvairiai skati
no. Veikdamos su parapijos komitetu, 
surengė Aušros Vartų Marijos atlaidų 
šventę, Kūčias, ir t.t. 

— Kaip Jums atrodo, ką dar 
būtų galima padaryti, norint iš
gelbėti parapiją nuo uždarymo? 

— JAV LB New York apygardos 
energingajai pirmininkei R. Žukaitei 
yra pavykę Aušros Vartų parapijos 
gelbėjimui sutelkti gausius talkinin
kus, atstovaujančius senosios lietu
vių emigracijos palikuonis, II Pasau
linio karo pabėgėlių kartas, naujai iš 
Lietuvos atvykusius tautiečius. Šiuo 
atveju, ji neveikia paskutinę minutę, 
kaip sakoma, „negesina gaisro". Ji 
AV klausimą kėlė pereitų metų rug
sėjo pabaigoje Philadelphijoje vyku
sioje JAV LB XVIII Tarybos sesijoje, 
taip pat ir spalio mėnesį Čikagoje vy
kusiame ALRKF kongrese. 

Į Aušros Vartų parapijos gelbėji
mo akciją yra įsijungusi Lietuvos ka
talikų vyskupų konferencija (arki-
vysk. S. Tamkevičius, prel. G. Gru
šas), LK vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams prel. E. 
Putrimas, JAV LB Tarybos prezidiu
mas (pirm. D. Na-vickienė, dr. R. 
Marcinkevičius), JAV LB Krašto val
dyba (pirm. V Maciūnas, V Vėbraitė, 
dr. S. Bačkaitis, M. Remienė, L. ir E. 
Misevičiai). 

Stiprią lietuvių parapijų klausi
mu rezoliuciją yra priėmusi 2006 m. 
pabaigoje Vilniuje posėdžiavusi Lie
tuvos Respublikos Seimo - JAV LB 
atstovų komisija. Komisijos nariai dr. 
R.Marcinkevičius ir prof. dr. R. Ka
šubą aktyviai dalyvauja vykstančioje 
kovoje „už parapijos būvį". Kreiptasi 
į Lietuvos kultūros ministrą dėl 
praeitais metais JAV ir Lietuvos vy
riausybių pasirašytos paveldo išsau
gojimo sutarties. Žinia, pereitą ru
denį JAV LB sudarė komitetą talkin
ti vykdant šią sutartį. Jam vadovauja 
A. Lukas. Stiprus New York talkinti 
organizacinis užnugaris formuoja
mas Los Angeles LB apylinkėje 
(pirm. dr. D. Udrys). 

Prieš keletą mėnesių po kreipi
mosi į New York arkivyskupą Egan 
buvo plačiai išplatinta peticija ir pra
dėti rinkti parašai. Džiaugiamasi šio
mis dienomis išleistu Lietuvos vys
kupų konferencijos pareiškimu, lau-

* Iveta Dapkutė pergalingai 
pradėjo tarptautini „Tenis Eu-
rope Junior Tour" serijos „Petits 
As Tarbes 2007" keturiolikmečių te
niso turnyrą. Pirmajame rate pirma
dienį Lietuvos tenisininkė 6:3, 6:2 
nugalėjo italę Martiną Trevisan. An
trajame rate I. Dapkutės varžove bus 
kroatė Silvia Njirič, pirmojoje kovoje 
6:3, 6:3 įveikusi rumune Cristina Di
nų. 

* Vilniuje vykusiame atvira
jame VIII Lietuvos vaikų ir jau
nių taekvondo čempionate per
galę šventė Vilniaus sporto klubo 
,,Tornado" sportininkai. Varžybų šei
mininkai aplenkė prizininkais tapu
sius ,,Hansu" klubą iš Estijos ir tre
čioje vietoje likusius Klaipėdos taek

vondo atstovus. Iš viso čempionate 
varžėsi per 200 sportininkų iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos klu-
bų. 

* Pirmadienj Floridos valsti
joje prasidėjo ATP serijos „Del-
ray Beach International Tennis 
Championships" vyrų teniso tur
nyras, kurio prizų fondą sudaro 
416,000 JAV dolerių. Šį sezoną pa
grindinis turnyras vyksta trim eta
pais — pradžioje 16-a tenisininkų at
rankos varžybose išaiškins aštuonis 
laiminguosius, kurie pateks į antrąji 
etapą — grupių varžybas, — kuriose 
24-i tenisininkai kovos dėl aštuonių 
vietų ketvirtfinalyje. Staigmeną jau 
pateikė amerikietis Amer Delic, įvei
kęs vokietį Philipp Kohlschreiber. 

kiama arkivysk. S. Tamkevičiaus bei 
kardinolo A. Bačkio tarpininkavimo 
Vatikane ir New York arkivyskupijo
je. Pasitelktas amerikietis kanonų 
teisės specialistas advokatas, praei
tyje Bostono LB apygardos pirm. G. 
Čepui sėkmingai patarinėjęs gelbė
jant Šv. Petro lietuvių parapiją Bos
tone. Sudarytas komitetas kalbėti 
New York valstijos lietuvių vardu. 

— Kai kas mano, kad patys 
parapijiečiai ir New York Lietu
v i ų B e n d r u o m e n ė nepakanka
mai spaudė, spaudžia New York 
arkivyskupiją? Kokia J ū s ų nuo
monė? 

— JAV LB New York apygardos 
valdybos artimai bendradarbiauja su 
Aušros Vartų parapijos komitetu, ku
ris priešinasi parapijos uždarymui. 
Kiek sunkiau sekasi su lietuvių kil
mės, tačiau lietuviškai nekalbančiu 
dabartiniu parapijos klebonu, kuris 
bando laviruoti ir neturi to kieto 
stuburkaulio, kurį turėjo Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapijos klebonas 
kun. S. Žukas. 

Kaip žinome, šventimus gaunan
tis kunigas prisiekia paklusti vys
kupo ordinaro nurodymams. Vieni 
kunigai sugeba neišduoti savųjų 
žmogiškųjų principų, kiti aklai pa
klūsta vyskupo reikalavimams. Ne
reikia aiškinti, kad Aušros Vartų pa
rapijos klebono elgesys gelbėjimo pa
stangoms kenkia. Vyskupijoms iš-gy-
venant kunigų stygių, AV klebono 
baimė sunkiai pateisinama. 

Noriu pabrėžti, kad formalų pra
nešimą apie Aušros Vartų parapijos 
uždarymą New York arkivyskupija 
išleido tik pereitą savaitę. Kai anks
čiau lietuvių atstovai arkivyskupijoje 
prašė pasimatymo, jų nepriėmė. Kaip 
suprantu, šiuo metu pažadas susitik
ti su lietuvių delegacija yra gautas. 
Patvirtinus parapijos uždarymą, gel
bėtojams atsiveria durys kreiptis į 
amerikiečių žiniasklaidą, į JAV kata
likų vyskupų konferenciją, ieškoti už
tarimo pas Vatikano nuncijų Wa-
shington, D.C. ir t.t. Neatmestina ir 

galimybė organizuoti demonstraci 
jas, kreiptis į JAV teismus, į Ameri 
can Civil Liberties Union. Tačiau 
šiame procese būtina pasitelkti diplo
matiją, išlaikyti reikiamą mandagu
mą, stengiantis nepakenkti bendram 
lietuvių įvaizdžiui ir nepagadinti rei
kalų tebeveikiančioms lietuvių para
pijoms. 

— Ar š is arkivyskupijos 
sprendimas yra galutinis? 

— Sunku atsakyti. Didesnė pusė 
JAV lietuvių įkurtų parapijų jau yra 
uždarytos. Vienos sujungtos su kito
mis uždaromomis etninėmis parapi
jomis, kitos nugriautos, dar kitos 
parduotos kitų konfesijų poreikiams. 
Yra išlikę apie 60 lietuvių parapijų, 
kurių gal 35-iose atnašaujamos nors 
vienos šv. Mišios lietuvių kalba. Duo
menis galėtų patikslinti prel. E. Put
rimas. 

Turime ir „išgelbėtų" lietuviškų 
parapijų. Viena tokių yra manoji Sv. 
Andriejaus lietuvių parapija Phila
delphijoje, kur parapijiečiams su šau
naus parapijos komiteto ir LB apy
linkės vadovų talka pavyko pakeisti 
arkivyskupijos sprendimą. Prieš me
tus laiko lietuviams pavyko nuo už
darymo išsaugoti Sv. Petro parapiją 
Bostone. Išsaugojimas nėra šimta
procentiniai tvirtas, arkivyskupijai 
pranešus, kad Sv. Petro parapijos už
darymo data šiuo metu nenustatyta. 
Asmenys, besirūpinantys tikėjimo 
tikslais išlaikyti Aušros Vartų parapi
ją, planuoja vadovautis duomenimis, 
liudijančiais New York gausų naujųjų 
ateivių iš Lietuvos skaičių ir svarbą 
sudaryti sąlygas jiems evangelizuoti 
— apaštalauti. Jei arkivyskupijai tik
rai rūpi Kristaus evangelijos skelbi
mas, Aušros Vartų bažnyčia, parapi
jos ar misijos vardu, bus palikta atvi
ra ir jai paskirtas lietuviškai kalban
tis kunigas. O kad mūsiškės parapi
jos netaptų vyskupų sprendimo už
daryti auka, reguliariai dalyvaukime 
lietuviškose mišiose ir aukomis rem
kime savosios bažnyčios išlaikymą. 

Kalbino Dal ia Cidzikaitė 

LRT programos — ambasadose 
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) — 

Užsienyje gyvenantys lietuviai Lie
tuvos televizijos (LTV) programas ga
lės žiūrėti ambasadose. 

Kaip pranešė Lietuvos radijas ir 
televizija, nacionalinis transliuotojas 
Lietuvos atstovybėms užsienyje per
davė specialias LTV programos deko-
davimo karteles. 

LTV palydovu transliuojama nuo 
2005 metų. Programa yra užkoduota, 
todėl norint ją matyti reikia specialių 
kortelių. 

Naudojant specialias korteles 
Lietuvos televiziją per palydovą gali

ma matyti Šiaurės ir Vidurio Euro
poje. Tokios kortelės ir joms reikalin
gi palydoviniai imtuvai išsiųsti Lietu
vos ambasadai Danijoje, Vengrijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, am
basadai ir generaliniams konsula
tams Rusijoje. 

LRT vadovai tikisi netrukus pra
dėti Lietuvos televizijos programų 
transliacijas visai Europai ir Siaurės 
Amerikai. Praėjusiais metais Seimas 
priėmė įstatymo pataisas, leidžian
čias palydoviniais kanalais transliuo
ti naujas programas. Vyriausybė 
svarsto galimybę skirti tam lėšų. 

Lietuvos požiūris į Kaliningrado sritį 
Londonas, sausio 30 d. (BNS) 

— Britų akademinių institucijų, už
sienio reikalų, vyriausybės kancelia
rijos atstovams ir diplomatinei ben
druomenei pristatytas Lietuvos po
žiūris į Rusijos Kaliningrado sritį ir 
jos į europinius reikalus. 

Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto (TSPMI) direk
toriaus Raimundas Lopata seminare 
Londone pirmadienį ragino šviežiai 
pažvelgti į Karaliaučiaus klausimą. 

..Konstruktyvi Lietuvos bei Len
kijos, Švedijos ir kitų valstybių laiky

sena bendradarbiavimo su Karaliau
čiaus sritimi klausimu buvo lemia
mas veiksnys padėjęs išvengti pesi
mistinių, 'juodųjų' srities vystymosi 
scenarijų. ES valstybės narės turi ir 
ateityje aktyviai dalyvauti dialoge su 
Rusija bei formuoti bendrą ES politi
ką Rusijos atžvilgiu", — sakė R. Lo
pata, pristatęs savo studiją „Įkaito 
anatomija". 

Pasak jo, Kaliningrado sritis ir 
bendradarbiavimas su ja turi būti 
svarstomas platesniame santykių su 
Rusija kontekste. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

/ / Hamas" ir „Fatah" susitarė dėl 
paliaubų Gazos ruože 

„Fatah" narys ir palestiniečių prezidentas Mahmoud Abbas. AP nuotr. 

Gaza, sausio 30 d. („Reu-
ters"/BNS) — Dėl įtakos besivaržan
tys palestiniečių judėjimai pasiekė 
susitarimą dėl paliaubų Gazoje, ku
rios įsigaliojo nuo antradienio 3 vai. 
po pietų vietos laiku. 

Šiuo susitarimu siekiama užbaig
ti kruviną vidaus nesantaiką, kuri ki
lo prieš metus islamistų judėjimui 
„Hamas" laimėjus rinkimus. 

Užsienio reikalų ministras Mah
moud al-Zahar po premjero Ismail 
Haniya iš judėjimo „Hamas" susitiki
mo su prezidento Mahmoud Abbas 
aukšto rango patarėju iš „Fatah" sa
kė, kad abi pusės sutarė iš Gazos gat
vių atšaukti visus savo ginkluotus ko
votojus. 

Tuo metu, kai ministras skaitė 
pareiškimą apie susitarimą, kuris bu
vo pasiektas po penkias dienas tru
kusių susirėmimų, pareikalavusių 
mažiausiai 30 palestiniečių gyvybių, 
Gazos gatvėse vis dar aidėjo šūviai. 

Tai ne pirmas „Hamas" ir „Fa
tah" susitarimas dėl ugnies nutrauki
mo, tačiau visi ankstesni susitarimai, 
įskaitant praėjusį mėnesį sudarytą 

paliaubų susitarimą, buvo trumpalai
kiai. 

Naujausias smurto proveržis su
žlugdė tarpusavyje besivaržančių ju
dėjimų derybas dėl vienybės vyriau
sybės suformavimo ir privertė nema
žai palestiniečių šeimų palikti savo 
namus tankiai gyvenamoje teritorijo
je ir ieškoti prieglobsčio kitur. Buvo 
uždaryta daug mokyklų ir parduotu
vių. 

M. al-Zahar informavo, kad judė
jimai sutarė „atšaukti iš gatvių visus 
ginkluotus kovotojus ir pašalinti kon
trolės postus, taip pat sugrąžinti į 
ankstesnes pozicijas saugumo pajė
gas ir atsisakyti bet kokio įtampos 
kurstymo". 

„Hamas" ir „Fatah" taip pat su
tarė išduoti teisėsaugos pareigūnams 
žmogžudystėmis įtariamus asmenis, 
kad būtų ištirti jų įvykdyti nusikalti
mai, bei užkirsti kelią išplisti smurtui 
iš Gazos į Vakarų krantą. 

M. al-Zahar skaitant pareiškimą, 
šalia stovėjo I. Haniya, M. Abbas pa
tarėjas Rawhi Fattouh ir Egipto sau
gumo pareigūnų delegacija. 

Statomas didžiausias pasaulyje oro uostas 
Dubai, sausio 30 d. (AFP/BNS) 

— Dubai mieste jau yra sparčiausiai 
visuose Vidurio Rytuose augantis oro 
uostas, 2006-aisiais aptarnavęs dau
giau nei 28 mln. keleivių, tačiau ruo
šiamasi statyti dar vieną — didžiau
sią pasaulio oro uostą. 

Didžiulėje dykumoje, esančioje 
Jebel Ali ekonominės zonos rytuose, 
vienas lėktuvų kilimo ir nusileidimo 
takas jau beveik baigti tiesti. Kol kas 
tai vienintelė Dubai pasaulio centri
nio tarptautinio oro uosto (JXB) in
frastruktūros dalis. Siame oro uoste 
per metus tikimasi sulaukti 120 mln. 
keleivių. 

Oro uostas turėtų pradėti veikti 
2008 metų pabaigoje, kai bus nutiesti 
dar 5 lėktuvų kilimo ir leidimosi ta
kai. 

„Kai darbai bus baigti, tai bus di
džiausias oro uostas pasaulyje", — 
teigė vyriausiasis Dubai aviacijos in
žinierius Khalif al-Zafeen. 

Sis oro uostas yra Dubai pasauli
nio centro (DWC) projekto dalis. Oro 

uosto plotas sieks 140 kvadratinių ki
lometrų ir taps regiono logistikos 
centru šalia komercinių ir gyvena
mųjų zonų. 

JXB turėtų tapti ir didžiausiu pa
saulyje krovinių centru, kurio pajėgu
mai sieks 12 mln. tonu per metu? 
Skaičiuojama, kad bendros infra
struktūros kainos sieks net 33 mlrd. 
JAV dolerių. 

K. al-Zafeen teigimu, statybose 
dirbs 20,000-30,000 darbininkų, ta
čiau tikslios darbų pabaigos datos jis 
nenurodė. 

Naujasis oro uostas nepakeis se
nojo — kol kas paties moderniausio 
Vidurio Rytuose — oro uosto, esančio 
už 40 kilometrų į šiaurę nuo JXB ir 
tik kelios minutės kelio nuo miesto 
centro. 

Sparčiai augantis Dubai ir toliau 
skiria lėšų esamo oro uosto plėtrai ir 
2007 metų pabaigoje rengiasi atidary
ti trečiąjį terminalą. Po atidarymo ti
kimasi, jog keleivių skaičius iki 2010 
metų išaugs iki 60 milijonų. 

E U R O P A 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą Vykė-

Freiberga Pasauliniame ekonomikos 
forume Davose buvo apdovanota 
Krištoliniu prizu už oratorišką meną 
ir gebėjimą įtikinėti, pranešė valsty
bės vadovės atstovė spaudai Aiva Ro
zenbergą. Prezidentė forume kalbėjo 
ne tik apie Latvijos ir Baltijos šalių 
interesus, bet ir apie Europos intere
sus, transatlantinį saugumą, klimato 
pokyčius, Ukrainos ateitį ir europinį 
identiškumą. Latvijos prezidentei 
įteiktas prizas pagamintas iš spalvo
to krištolo. 

VARŠUVA 
Lenkija po trejų metų liks be ra

ketinės apsaugos, nes sovietinės ra
ketos „Neva", kuriomis daugiau kaip 
40 metų buvo apginkluotos beveik vi
sos šalies priešlėktuvinės gynybos 
sistemos, dėl nusidėvėjimo tapo ne
bepatikimos. Buvusio Lenkijos gyny
bos viceministro Januszo Zemkės 
nuomone, šiuo metu tai viena svar
biausių šalies ginkluotųjų pajėgų 
problemų. Tinkamiausias būdas iš
spręsti šią problemą būtų susitarti su 
JAV dėl priešraketinės sistemos Len
kijoje sukūrimo. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos vyriausybė 

siūlys leisti bankams prekiauti is
lamo obligacijomis, rašo britų verslo 
dienraštis „The Financial Times". 
Pasak dienraščio, šalies iždo ekono
mikos sekretorius Ed Balis žada at
skleisti, kad atit inkamas įstatymo 
projektas bus paskelbtas kartu su 
metiniu biudžetu. Dienraščio duome
nimis, sekretorius pareikš, kad šis 
įstatymo projektas yra „viešojo ir pri
vataus sektoriaus bendradarbiavimo 
pavyzdys, kuris parodo, kad mes gali
me dirbti kartu siekdami sukurti di
džiąją t a rp tau t inę islamo finansų 
rinką, kurios centras būtų Londo
nas". 

MINSKAS 
Nuo šių metų gerokai daugiau už 

dujas Rusijai mokanti Baltarusija bu

vo priversta ženkliai padidinti dujų 
bei elektros energijos įkainius savo 
įmonėms. Ekonomikos ministerijos 
potvarkiu dujos įmonėms nuo šių 
metų pradžios pabrango 89 proc. iki 
120,31 JAV dolerio už 1,000 kubinių 
metrų, neįskaičiuojant pridėtinės 
vertės mokesčio. Elektros energijos 
tarifai padidinti 21 procentu. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

neketino įžeisti demokratų, kai skai
tydamas metinį pranešimą neištarė 
pilno jų partijos pavadinimo, pirma
dienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas 
spaudai Tony Snow. Praėjusį trečia
dienį per bendrą JAV Kongreso sesiją 
G. W. Bush teigė, jog „sveikina de
mokratų daugumą". Kai kurie de
mokratai įsižeidė, kadjis neištarė pil
no Demokratų partijos pavadinimo. 
G. W. Bush kalbos tekste įrašytas pil
nas partijos pavadinimas, tačiau jis 
šią klaidą padarė skaitydamas tekstą. 

NEW YORK 
Didžiausia pasaulyje programi

nės įrangos gamintoja „Microsoft" 
pradėjo pasaulinę savo naujosios ope
racinės sistemos „Windows Vista" 
namų vartotojams skirtos versijos 
reklamos kampaniją. Iškilmingoje 
versijos pristatymo ceremonijoje 
New York dalyvavęs „Microsoft" va
dovas Bill Gatės išskubėjo i Europą, 
kur, pristatydamas „Vista" versiją, 
jis apsilankys Londone, Edinburge, 
Bukarešte ir Paryžiuje. Namų varto
tojams skirta „Vista" versija pasirodė 
prekyboje pasaulyje naktį iš pirma
dienio į antradienį. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako gynybos ministerija antra

dienį pranešė, kad sekmadienį per 
vieną didžiausių mūšių nuo JAV va
dovaujamos invazijos pradžios 2003 
metais žuvo 263 paslaptingo mesiji
nio judėjimo kovotojai, o dar 500 bu
vo suimti. Ministerijos atstovas spau
dai Mohammed al-Askari teigė, kad 
Irako saugumo pajėgos sulaikė 502 
asmenis, tarp jų 210 kovotojų, kurie 
per mūšį, įvykusį netoli šventojo šiitų 
Nedžefo miesto, buvo sužeisti. 
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MUŠU 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

B U L V E 
M A I T I N A IR G Y D O 

A t i d e n g ė p a m i n k l ą 

Šie metai ypatingi: jai atidengtas 
net paminklas. Jei dar neaplankėte 
jo, tai nepraleiskite progos kokį lais
vadienį pasukti Salantų link pro Nas
rėnus. Kairėje pusėje pamatysite di
dingą paminklą vyskupui Motiejui 
Valančiui, o dešinėje, atkėlę seno
vinius vartus, keliuku žengsite tiesiai 
į bulvę. Ši, žinokite, skruostus išpū
tusi, vylingai šypsosi Valančiui. 

Būtent M. Valančius „dokumen
tavo", kad bulvės Žemaitiją pasiekė 
1806 m. per Klaipėdą ir pirmiausiai 
buvo išbandytos Nasrėnuose pas Pi
lypą Ruigį. Todėl ir paminklui pa
rinkta ši vieta. 

Kažin ar koks kitas valgomas 
augalas yra sukėlęs tiek įvairiausių 
ginčų, nuotykių, net karų kaip bulvė. 
Išskyrus Airiją, kituose Europos 
kraštuose ji buvo priimta nepalan
kiai. Tik ekstravagantiškos dvarų 
damos įsakydavo savo sodininkams 
gėlynuose auginti bulvių, nes jų žie
dai itin tiko skrybėlaitėms puošti. Be 
to, bulvių žiedų puokštė - puikūs na
tūralūs kvepalai. 

Labiausiai bulvei nusipelnė 
prancūzų agronomas Augustas Par-
mantjė. XVIII amžiaus pabaigoje jis 
parašė ne vieną traktatą apie bulvių 
naudingumą ir platino per to meto 
akademinę visuomenę. Įtikino. Sako, 
paminklas Augustui Parmantjė Pran
cūzijoje nuolat skendi bulvių žie
duose. 

Rusijoje, Vokietijoje bulvių augi
nimas buvo valstybinės reikšmės 
reikalas, tekdavo įsikišti kariuo
menei. 

Kol nebuvo bulvių, valstiečių 
pagrindinis maistas buvo ropės ir 
griežčiai (sėtiniai). 

Geriau - su lupenomis 

Bulvės turi daug mūsų organiz
mui reikalingų medžiagų: vitamino 
C, gyvybingumą palaikančio vitamino 
E, vitamino PP, kuris šalina nuovar
gį, nemigą, dirglumą. B grupės vita
minų, tausojančių mūsų nervus, daug 
įvairių druskų - ypač naudinga kalio 
druska, reikalinga širdžiai stiprinti, 
yra fosforo, kalcio. 

Visų šių savybių gausiausiai turi 
tik su lupena virtos bulvės. Jeigu bul
vės perverdamos, iš jų daromos „pliū-
rės" - a t imama gamtos dovana. 

Šviesaus atminimo sveiko gyvenimo 
propaguotoja, gyvenusi Klaipėdoje, 
Tatjana Mironovą taip mums liepia 
elgtis su bulvėmis. 

Bulvių neskusti, o švariai nu
plauti po tekančiu vandeniu, dėti į 
verdantį vandenį. Nesūdyti. Prieš 
baigiant virti, įmesti žalumynų, šak
nelių - kaip į sriubą. Tinka švarios 
salierų, morkų lupenos. Šis nuoviras 
bus naudingas. 

Kai bulvės išvirė, nusunkti į šva
rų indą, perkošti ir prieš valgį išgerti 
puodelį šio šilto nuoviro. 

Kas liko - nusiprausti veidą, nu
siplauti rankas, pakaitinti kojas -
minkština, švelnina odą. „Tokias ko
jytes ir išbučiuoti galima", - primena 
Tatjana savo žmogaus pastebėjimą. 

„Pusmarškone" košė 

Aleksandro Pakalniškio etnogra
finiame leidinyje „Žemaičiai", išleis
tame Čikagoje, nurodyta, kad popu
liarioji žemaitiška „pusmarškone" 
košė buvo verdama iš bulvių su lu
penomis. Išvirdavo, nusunkdavo, su
grūsdavo, atskiesdavo vandeniu, 
išplakdavo, tada perkošdavo per sietą 
į kitą puodą. Nuo to košimo ir būsiąs 
kilęs vardas „košė". Į perkoštą baltą 
bulvių tyrę (lupenos lieka siete) deda 
miltų, dažniausiai stambiai maltų 
ruginių, verda ant nedidelės ugnies, 
plaka menturiu, kol gerai sutirštėja. 
Štai ir visa košės paslaptis. Prie jos 
dar būtina padaryti „mirkalą", kas 
šiandieną būtų „padažu" vadinama. 
Su svogūnais paspirginami rūkyti la
šinukai, nusemiami taukai, įberiami 
ir pakepinami miltai, užpilama pieno, 
užverdamą, perpilama į molio dubenį 
(ilgiau neatveš) įmetamas lauro la
pas, supilami nusunkti taukai. 

Bulves visada reikia dėti į ver
dantį vandenį - išlieka daugiau nau
dingųjų medžiagų. 

Verdant neskustas bulves, įpilti 
truputį pieno - bus baltesnės. Kad 
verdamų bulvių vanduo nepultų iš 
puodo - įpilti truputį aliejaus. 

Bulvėms skusti reikia nerūdi
jančio plieno skutuko, grūsti tik me
diniu grūstuvu. 

Keptos bulvės netenka vitaminų. 

Sunka ger t i sveika 

Bulvė - gera daktarė. Žalių bul
vių sunka turi daug vitamino C. 
Laimėsite daug daugiau sveikatos, jei 
gersite sunką, negu kad valgysite 
cepelinus. 

Bulvių sunka gydo virškinimo 
traktą, sutvarko gleivinę, padeda 
žmonėms, kurių oda yra su pig
mentinėmis dėmėmis. 

Bulvių sunka teigiamai veikia 
periferinę nervų sistemą, skydliaukę 
(sergantiems „struma"). 

Bulvių sunka nėra maloni gerti. 
Tačiau, ko žmogus nepadarai, kai 
ligos verčia. 

Svarbi pastaba: nusprendus gy
dytis (ar tik pasistiprinti ir taip ne
blogą sveikatą) bulvių sunka, savaitę 
prieš tai ir gydymosi kurso metu 
maitintis tik vegetariškai: nevalgyti 
mėsos, žuvies, pieno produktų, kiau

šinių - tik augalinį maistą. (Minė
toji „pusmarškone" košė tuomet val
goma be įprasto mirkalo, tik su alie
jumi.) 

Bulvių sunką gerti po pusę stik
linės du kartus per dieną. Kiekvieną 
kartą sunkti šviežias, laikyti netinka. 
Būtina nusėsdinti krakmolą. Tar
kuoti neskustas bulves. 

Žalių bulvių sunka - geriausia 
sklerozės profilaktika. Jeigu nuo 40 
metų amžiaus kas rytą prieš valgį iš
gersite stiklinę ką tik išsunktos bul
vių sunkos ir tvarkingai maitinsitės, 
sklerozė jūsų nevargins iki 100 metų. 

J a n i n a Zvonkuv ienė 
„Klaipėda" 

Bulvių kukula ič ia i 

6 vid. dydžio bulvės 
1 ir 112 šaukšto sviesto 
1 riekutė baltos, paskrudintos 

duonos 
2 kvortos (8 puod.) vandens 
2 šaukšteliai druskos 
1 gerai suplaktas kiaušinis 
1/2 šaukštelio baltųjų maltų 

pipirų 
2/3 puod. miltų 
1 šaukštelis druskos 
1/4 puod. krakmolo (geriausiai 

tinka bulvinis — „potato starch") 
Nuskusti, supjaustyti ir išvirti 

bulves, kol bus minkštos (apie 30 
min.). Nuvarvinti, sugrūsti ir padėti į 
šalį, kol visiškai atvės. 

Keptuvėje ištirpyti sviestą, duo
ną supjaustyti kubeliais, sudėti į kep
tuvę ir pakepinti, kol visos kubelių 
pusės gražiai paruduos ir pasidengs 
sviestu. 

Kai bulvės bus atvėsusios, į jas 
supilti suplaktą kiaušinį, 1 šaukštelį 
druskos ir maltus pipirus. Viską gerai 
suplakti, kad būtų lygi tyrė. 

Pusę miltų supilti į krakmolą, su
maišyti ir įmaišyti į bulvių košę. Pa
mažu pilti likusius miltus, vis mai
šant, kad pasidarytų minkšta tešla. 

Atgnybti gabaliuką tešlos, suvo
lioti į maždaug 1 colio dydžio kamuo
liuką, pirštu į jo centrą įdurti skylutę 
ir įsprausti 1 svieste paskrudintos 
duonos kubelį. Tešlą užspausti ir su
volioti. 

Bulvių kukulaičius dėti į stipriai 
verdantį pasūdytą (čia dedami tie du 
šaukšteliai druskos) vandenį ir pavir
ti apie 5 min., kol kukulaičiai iškyla 
į paviršių. Svarbu puode nesukimš
ti kukulaičių, bet sudėti tik tiek, 
kad jie nebūtų ant vienas kito (viena 
eile). 

Išvirusius kukulaičius atsargiai 

: 
• 

kiaurasamčiu išgriebti iš vandens, 
išdėlioti ant pašildytos lėkštės. Prieš 
patiekiant į stalą, galima apibarstyti 
smulkiai sukapotų šviežių krapų 
lapeliais. Šie kukulaičiai labai tinka 
prie rūgščių kopūstų, kiaulienos arba 
paukštienos. 

Karštų bulvių sa lo tos 

6 vid. dydžio bulvės 
1/4 puod. sviesto 
2 šaukštai smulkiai sukapotų 

petražolių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio paprikos miltelių 
6 ,,riekutės" (strips) rūkytų 

lašinukų 
3 šaukštai acto (balto) 
1 šaukštelis cukraus 
1 sukapotas svogūnas 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
Nuplauti bulves, perpjauti per 

pusę ir pavirti 20 min., kol bulvės bus 
minkštos (galima patikrinti, ar iš
virusios, perduriant šakute). Bulves 
nuvarvinti, truputį atvėsinti, nulupti 
ir supjaustyti plonomis riekutėmis 
(skersai). 

Lašinukus paspirginti keptuvėje, 
kol bus traškūs. Išgriebti iš keptuvės 
ir susmulkinti. Likusiuose riebaluose 
(jeigu jų labai daug, dalį išpilti, pasi
likti tik apie 2-3 šaukštus) pakepinti 
svogūną, kol suminkštės. Įmaišyti 
actą, cukrų, druską ir pipirus. Už
virti, tuomet sudėti bulves ir spir
gučius, pakaitinti atsargiai maišant, 
kad bulvės nesuirtų, kol viskas gra
žiai susimaišys, įkais, o bulvės pasi
dengs spirgučių padažu. Įmaišyti 
sukapotas petražoles ir patiekti su 
virta ar kepta rūkyta dešra. 

Pas t aba . Sie abu receptai yra 
vokiški. Ypač skanūs bulvių kukulai
čiai, tad kviečiu pamėginti. 

SKELBIMAI 

ĮVAIRUS* 

* Medikė, turinti žalią kortelę, vairuo
janti, anglų kalba buitinė, perka gerai 
apmokamą darbą su gyvenimu. Tel. 
630-788-7325. 

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

* Muzikantas Steponas Sadauskas, gro
jantis akordeonu, saksofonu, smuiku bei 
dainuojantis ir galintis nuotaikingai 
pravesti įvairias šventes, siūlo savo pas
laugas. Tel. 708-499-6032. 

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo 
lietuvių ar rusakalbių šeimose su gyve

nimu 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. 

* Moteris ieško darbo po 4 val.p.p. Tel. 
630-706-1188, Kristina. 

* Moteris ieško darbo „downtown" su 
gyvenimu. Tel. 630-915-6062. 

* 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. 
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PASIGENDAME 
PIRMININKO 

ANATOLIJAUS MILUNO 
Praėjo jau visas mėnuo, kai ne

tekome Amerikos Lietuvių respub
likonų lygos valdybos pirmininko 
Anatolijaus Miluno. Pasigenda jo 
žmona Dana, sūnūs Vytenis ir Rimas 
bei jųjų šeimos, giminės, artimieji, 
draugai, o ypač anūkas Anthony ir 
anūkė Deanna, kurie senelį labai 

Anatolijus Milunas 

mylėjo. Užpildyti tą jo paliktą šeimo
je bei jo visuomeninės veiklos spragą 
dar ilgai nebus lengva. Ypač jo netek
t im daug prarado respublikonų lyga. 
Sunku bus naujam valdybos pir
mininkui avėti jo paliktus didelius 
„batus" — tęsti Anatolijaus ilgametį 
aktyvų bei kruopštų vadovavimą 
Amerikos Lietuvių respublikonų ly
gai Illinois valstijoje. 

Nelauktai, prieš pat Kalėdas, po 
trumpos bet sunkiai varginančios li
gos, 2006 m. gruodžio 23 d., Anatoli
jus iškeliavo Amžinybėn. Jis užbaigė 
savo žemiškąjį gyvenimą jaukiuose 
savo namuose, ramiai, mylimos žmo
nos Danutės globoje, jau būdamas 

brandaus amžiaus. Jo kūnas buvo pa
šarvotas antradienį, gruodžio 26 d., 
Petkus Lemont laidojimo namuose. 
Vakare vyko atsisveikinimas. Pra
džioje religinę atsisveikinimo dalį -
maldas, atliko Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos naujasis klebonas kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Jis pasikvietė į 
talką šeimos narius: sūnų Rimą ir 
anūką Anthony. Atsisveikinimo pro
gramai vadovavo dabartinis Ame
rikos Lietuvių respublikonų lygos 
pirm. Pranas Jurkus. Velionio žmo
nos Danutės pageidavimo kiek galint 
trumpinti kalbas, buvo paklausyta. 
Pirmagimis sūnus Vytenis, pasekęs 
tėvo keliais, tapo inžinierium. Jis 
trumpai apibrėžė vaikystės įspūdžius 
tėviškoje globoje. Po to atsisveikino 
giminaitis Vytautas Januškis. J is 
prisiminė dėdę, turėjusį jam nemažą 
įtaką dūkingu jo jaunystės laikotar
piu. Ilgametis velionio bendradarbis, 
visuomenininkas Jonas Urbonas, 
Amerikos Lietuvių respublikonų fe
deracijos pirmininkas (iš Detroito), 
apgailestavo, netekęs artimo draugo, 
reiškė gilią užuojautą lygai, žmonai 
bei visai šeimai. Casey G. Oksas 
atsisveikino angliškai Republican 
State Nationalities Council vardu. 
Artimas draugas, buvęs ilgametis 
kaimynas, kar tu gyvenęs Cicero 
miestelyje, dabartinis LB pirminin
kas bei respublikonų lygos vicepirm. 
Mindaugas Baukus tarė draugišką 
sudiev Anatolijui, o šeimai, artimie
siems, draugams nuoširdžią užuo
jautą. Trumpą šermenų programą 
užbaigė vadovaujantysis. Jis atsisvei
kino su velioniu Amerikos Lietuvių 
tarybos (ALT) vardu, padėkojo vi
siems šermenyse dalyvaujantiems 
Amerikos Lietuvių respublikonų ly
gos nariams, o šeimai liūdesio valan
doje reiškė gilią užuojautą. 

Trečiadienio rytą (2006.12.27) 
velionio palaikai buvo nulydėti į Pa-

SKELBIMAI 

P A R D U O D A ĮVAIRUS 

Parduodamos 
trys laidoj imo vietos 

Tautinėse l ietuvių kapinėse. 
Labai graži vieta, netol i koplyčios, 

Tei. 608-254-7898 

DĖBT GOT YOU DOVVN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1 8 6 6 280 5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
PASLAUGOS 

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

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

Tel. 773-494-9989 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

GREIT PARDUODA 
r|rį|r=—n f ' r s t Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res 70S-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ,,sidings'\ 

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

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

Akių l igų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos ARAS ŽUOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TTERRi DALLAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V . RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815-363-9595 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prianamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak Lavvn, IL 
55 L VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Bmhurst, IL60126 

630-941-2609 

laimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčią. S v. Mišias aukojo kun. An
tanas Saulaitis, šeimos nariams daly
vaujant liturginėse apeigos. Vargo
nais sakralinę muziką švelniai ir 
jausmingai atliko muzikė, misijos 
choro vadovė Jūratė Lukminienė. Iš 
ten velionio palaikai, vilkstinės auto
mobilių lydimi, buvo nuvežti į Švento 
Kazimiero lietuvių kapines, Čikagoje. 
Įleidę Anatolijaus žemiškus palaikus 
j duobę, kad ir šaltam vėjui pučiant, 
dalyvavusieji palydėjo karstą gėlėmis 
o gatvės triukšmas nesutrukdė Da
lios Januškienės pradėtai atsisveiki
nimo tradiciniai giesmei „Marija, 
Marija", kuri , visiems pri tariant , 
puikiai skambėjo, palydint Anatoli
jaus sielą Amžinybėn. 

Pažvelgus į velionio ilgą, įspū
dingą žemiškąją kelionę, galėtume 
daug ką pasakyti. Anatolijus Milunas 
(Milijanavičius) gimė 1926 m. rug
pjūčio 3 d. Šiauliuose. Ten lankė 
pradžios mokyklą, ėjo j gimnaziją, bet 
1940 m. vasarą ramus jaunuolio gy
venimas tapo sudrumstas sovietų 
Raudonosios armijos okupacijos. 
Antrajam pasauliniam karui bai
giantis, kad išvengtų raudonojo bude
lio kalėjimų ir lagerių, 1944 m. Ana
tolijus pasitraukė iš tėvynės. 1946 m. 
baigė Hanau lietuvių gimnaziją. 
1946-1948 studijavo Aukštojoje tech
nikos mokykloje Darmstadte (Vokie
tijoje). Persikėlęs į JAV 1951-1953 m. 
(Korėjos karo metu) tarnavo JAV ka
riuomenėje. 1954 m. jau Čikagoje su
sitikęs, vedė Hanau gimnazijos laikų 
pažįstamą mergaitę Danutę. 1953-
1955 m. studijavo Illinois universi
tete, o 1957 m. Illinois technologijos 
universitete gavo bakalauro laipsnį. 
Savo profesijoje, civilinėje inžinerijo
je, dirbo visą gyvenimą. Anatolijaus 

Miluno profesinė karjera buvo įdomi, 
plati, aukštai įvertinta, kaip ir jo 
politinė/visuomeninė veikla buvo gar
bingai pažymėta JAV prezidento R. 
Reagan 1982 m. paskyrus jį Naciona
linio patariamojo kelių saugumo ko
miteto nariu. Šiame rašinyje neįma
noma Anatolijaus plačią profesinę, 
politinę bei visuomeninę veiklą iš
samiai pateikti. Ji yra visiems ran
dama „JAV lietuviai", biografijų ži
nyne, (Mokslo ir enciklopedijų leidyk
los institutas, 1998 Vilnius, I tomas 
psl. 688). 

v 

S.m. sausio 5 dieną, 12:45 p.p., 
JAV Kongreso rūmuose atstovas 
John Shimkus priminė a+a Anato
lijaus Miluno netektį Kongreso na
riams savo kalboje, kuri buvo trans
liuojama per 95 televizijos kanalą. 
Kalba truko penkias minutes. J is 
trumpai pristatė Anatolijaus biogra
finius bruožus, jo nuopelnus Ame
rikai ir respublikonų partijai. Kalba 
yra įtrauka į tos dienos JAV Kongreso 
įrašą (CR). 

Su Anatolijaus Miluno netekimu 
užbaigėme vieną mūsų lygos gyvavi
mo tarpsį. Mes jo labai pasigesime. 
Tolerantiška jo asmenybė suartino 
mus, subūrė, sucementavo mūsų or
ganizacinę veiklą virtusia tampria ar
tima asmenine draugyste. Jo pasku
tinį patarimą bei paraginimą - toliau 
sėkmingai tęsti lygos veiklą - mes 
stengsimės ištesėti. 

Mes labai liūdime, kad jis baigė 
savo žemišką kelionę taip nelauktai. 
Bet jo asmeniški ir nuveikti visuo
meniniai darbai lieka mums pavyz
džiu, kaip lojalaus šio krašto piliečio -
tuo pačiu ne mažiau tauraus lietuvio 
patrioto - aukojusio didele savo 
gyvenimo dalį lietuvių tautos labui. 

P r a n a s J u r k u s 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1 4 S O A M b a n g a i š W C E V s t o t i e s 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE 
GIRDĖTI INTERNETU www.wcev1450.com 

T e l . 7 7 3 - 4 7 6 - 2 2 4 2 

http://www.illinoispain.com
http://www.wcev1450.com
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BRONIAUS SILIŪNO GYVENIMO VINGIAI 
Antrojo pasaulinio karo metais 

nuo okupantų pasitraukusiems ir į 
Čikagą atvykusiems lietuviams lie
tuviškos radijo laidos buvo lyg šilta 
salelė svetimoje aplinkoje. Atsimenu, 
kai 1947 m. Halsted gatvėje, Bridge-
port turėjęs „bučernę" mamos pus
brolis Juozas Spaitis atnešė rudą 
plastmasinę dėžutę ir iškilmingai ma
no mamai tarė: „Miliute, atnešiau 
tau birbynę!" Apspitome dėdę ir nu
stebome iš tos „birbynės", t.y. radijė-
lės, išgirdę lietuviškus žodžius. 

Prieš mus atvykusių lietuvių juo
do darbo dėka Čikagoje jau buvo Įkur
tos lietuviškos parapijos, „Lietuvių 
auditorija", spauda, organizacija 
„Knights of Lithuania" („Vyčiai") ir 
kelios radijo programos („Sophie 
Barčus" ir iš Lietuvos atvažiavusio 
jauno vargonininko Antano Vanagai
čio įsteigta radijo laida „Margutis"). 
Mums atvažiavus, laidas vedė jo našlė 
Lilian Vanagaitienė. 

Vanagaičiui pradėjus „Margutį", 
didelis „Margučio" rėmėjas buvo „Ta-
bor Farms" savininkas Juozas Ba-
chunas su žmona. Laikui bėgant, kei
tėsi programos vedėjai, atlikėjai. Apie 
30 metų „Margučio" laidas vedė Pet
ras Petrutis. Tačiau, tam tikroms są
lygoms susiklosčius, 1995 m. maž
daug mėnesiui laida nutilo. 

„Margučio" rėmėjo Juozo Ba-
chuno bičiulis Valdas Adamkus su
kvietė grupę žmonių aptarti galimy
bes laidą tęsti. Pats ėmėsi atsakomy
bės pasirašant sutartis su radijo stoti
mi, darbščioji a.a. Birutė Jasaitienė 
rūpinosi finansais ir po persiorgani
zavimo 1995 m. laida vėl išėjo į eterį 
„Margutis II" pavadinimu. Taip 75 
metus, su maža pertrauka, „Margu
tis" pasiekia Čikagos lietuvius su pra
nešimais apie lietuvių visuomeninę 
veiklą, žiniomis, muzika ir mirties 
pranešimais. 

„Margutis II" steigiamojoje gru
pėje buvo ir Bronius Siliūnas. Pa
vardė Siliūnas mūsų visuomenėje ne
svetima. Siliūnų giminė plati. Bro
nius Siliūnas gimė 1920 m. Lyduvė
nuose, prie gražios Dubysos, kur jo 
tėvas per 40 metų buvo vargoninin

kas. Pats lietuvių kalbos nesimokęs, 
tėvas caro laikais buvo daraktorium, 
slapta mokė vaikus lietuvių kalbos, 
sakydamas, kad vaikai ateina į klebo
niją mokytis poterių. Būdamas 27 
metų vedė 17 -metę evangelike, kuri 
priėmusi katalikybę tapo giliai tikin
ti. Jiems gimė Bronė, Aleksandras, 
Kazimieras, Mečys, Jonas ir Bronius. 

S«ptyniy vaiky tėvai ir penkiolikos anūky 
seneliai — Vladė (iiganaitytė) ir Bronius 
Siliūnai. 

Nors šeima gausi, mokslas buvo 
vertinamas. Baigęs komercinį institu
tą New York ir įsitvirtinęs „Shulze 
Bank" viceprezidentu, Broniaus dėdė 
Aleksandras Siliūnas, atvykdavo į 
Lietuvą, kur praleisdavo nemažai lai
ko ir kiekvienam iš 50 giminių įteik
davo po 100 dol. Jis skatino mokytis 
ir žadėjo finansiškai paremti gausios 
brolio šeimos norą studijuoti, bet jo 
laimė ir galimybės pasikeitė užsida
rius bankui, kuriame jis dirbo. Karo 
audros taip pat ribojo jaunuolių gali
mybes. 

Bronius baigė.Šiaulių valstybinę 
berniukų gimnaziją, kurioje jis mo
kėsi anglų ir lotynų kalbų. Gimna-

v 

zijos baigimo dieną Šiaulius užėmė 
bolševikai. Mokytojų seminariją bai
gusį brolį Aleksandrą suėmė trėmi
mui į Sibirą, bet jis kalėjo Kaune. Ka

zimieras baigė Mažeikių gimnaziją, ir 
tėvas prikalbino važiuoti į Marijam
polę stoti į marijonų vienuolyną. Bro
nius ėmėsi darbų urėdijoje, girininki
joje ir stojo į Kauno universitetą stu
dijuoti medicinos. Tuo laiku Medici
nos fakultetas priklausė Vytauto Di
džiojo universitetui. Tačiau 1943 me
tų kovo mėnesį vokiečiai uždarė Kau
no universitetą. 

Bronius pasitraukė į Vokietiją. 
Vėliau pradėjo lankyti Erlangeno uni
versitetą Alexandrino Bavarijoje, 
studijavo mediciną ir susitiko savo 
gyvenimo draugę Vladę Išganaitytę, 
kuri buvo pradėjusi studijuoti odon
tologiją ir labai domėjosi sportu. 

Vladė su tėvais emigravo į Čika
gą. Netrukus, 1949 m. atvyko ir Bro
nius. Jie apsivedė 1950 m. gruodžio 2 
d. Šv. Jurgio bažnyčioje Čikagos 
Bridgeport rajone, o vestuvinė puota 
vyko „Lietuvių auditorijoje". (Abiejų 
šių pastatų jau nebėra, nugriaut i 
„progreso" vardan.) Jų santuoką Die
vas palaimino, jiems gimė Danutė, 
Vytautas, Mindaugas, Algimantas, 
Darius. Rimas ir Donatas. 

Čikagoje Bronius dirbo „Svvift" 
kompanijos skerdykloje, kur jam bu
vo sutraiškytas nykščio galas. Niekas 
nesirūpino gydymu, tik aprišo ir pa
klausė: „Ar pakentėsi". Po to jis išėjo 
dirbti į „Hart Schaeffner and Mane" 
siuvyklą, uždirbo po 0.75 cnt. per va
landą, o už poros metų, dirbdamas 
„piece-work", jau gavo po 2 dol. per 
valandą. Siuvykloje buvo labai šilta, 
tekdavo stovėti prakaito baloje. Tuo 
pat metu Bronius lankė įvairius kur
sus, pvz., braižybos. 

Su dviem draugais jis nutarė ati
daryti k rau tuvę Čikagos Brighton 
Park apylinkėje, o vėliau dar vieną 
Marąuette Park. Pardavę savo dalį 
pastarojoje parduotuvėje, pirko na
mą, kuriame daug metų gyveno su 
žmona, uošviais ir nemaža šeimynėle. 
Visi vaikai studijavo. 1984 m. Bronius 
išėjo į pensiją. J is teigia, kad visur gy
venime reikėjo suktis. Didžiulė para
ma buvo žmona Vladė, kuri būdama 
ypatingai darbšti, energinga ir rūpes
tinga ne tik rūpinosi savo tėvais, sep

tyniais vaikais, bet ir daug padėjo 
krautuvėje. 

Dirbdamas įvairiose organizaci
jose Bronius turėjo daug pažinčių. 
Įstojus į „Tautinę sąjungą" teko ben
drauti su daugeliu tų laikų inteligen
tų, ypač įsimintina pažintis su dr. Bie-
žiu. Apie 40 metų priklausė „Lithu-
anian Chamber of Commerce", kur 
pirmininkas buvo St. Balzekas, vyres
nysis. Susipažinta ir su verslininku, vi
suomenininku Antanu Rudžiu. Teko 
susipažinti ir su amerikiečių politi
kais, demokratais ir respublikonais. 

Dažnai Bronius bendravo su as
menimis susijusiais su „Margučiu", 
pvz. Vijeikiu, Mockumi, Bachunu, 
Oliu ir t.t. Jis padėjo ruošti „Margu
čio" pikniką „Rivervievv" atrakcionų 
parke, kur susirinko apie 10,000 žmo
nių. 

Prasidėjus Lietuvos nepriklaus-
mybės atstatymo laikotarpiui, Siliū
nas įsitaisė trumpų bangų imtuvą, 
klausė žinias ir jas perduodavo „Eks
tra Express" „Lithuanian Hot-line", 
iš kur žinios buvo skubiai prane
šamos lietuvių visuomenei, kad būtų 
greitai reaguojama į lemtingus įvy
kius Lietuvoje. 

10 metų (1995 - 2005) Bronius 
Siliūnas buvo ne tik „Margučio II" 
koordinatorius, bet nuoširdus ben
dradarbis. Kiekvieną antradienio va
karą čikagiečiai girdėjo jo paties 
kruopščiai paruoštą užsienio spau
dos, ypač Lietuvai skirtų žinių, apž
valgą. Apžvalgą pateikdavo maloniu 
balso tembru, aiškia tarsena. O žinias 
rinkdavo sąžiningai, net atsisakyda
mas dalyvauti pobūviuose, svečiuo
se. Jam tai buvo ne pareiga, ne našta, 
o su meile atliekama savanoriška 
veikla. 

Galime pažinoti Bronių Siliūną 
kaip verslininką, galime pažinoti jį 
kaip „Margutis II" bendradarbį, nes 
kiekviena ranka palengvina naštą, 
bet ypač, Bronius ir Vladė Siliūnai, 
yra gerbtini kaip tėvai, kurių atžaly
nas (vaikai ir anūkai) yra ne tik dori 
žmonės, - jie nedingo iš lietuvių ben
druomenės. 

Indrė Tijūnėlienė 

„MES NESILIAUSIME IEŠKOJĘ..." 
Tuos žodžius būtų galima pava

dinti šiandieninio LMA „Dainavos" 
motto, nes kiekviename koncerte an
samblis klausytojams pateikia nau
jovių: naujų sąskambių, naujų ir ne
įprastų, jau visiems pažįstamų, kū
rinių interpretacijų. Svarbiausia — 
„Dainavai" visuomet pavyksta atrasti! 

Praėjusį sekmadienį, sausio 28 
d., Čikagos priemiestyje, Carl Sand-
burg gimnazijos „Performing Arts" 
centre, vykusio koncerto pertraukos 
metu, salės fojė teko sutikti vieną 
pirmųjų dainaviečių — Aleksą Smil
gą (jis jau nebedainuoja), kuris iš ki
šenės išsitraukė pageltusį ir apsi-
trynusį „dainaviečio pasą" — su nuo
trauka dar iš Hanau stovyklos (Vo
kietija) laikų, kai „Dainavos" vardas 
ir dainos pirmą kartą pasigirdo po
kario Vokietijoje. Ar A. Smilga būtų 
anuomet tikėjęs (ir ne vien jis), kad 
ansamblis ne tik išliks pusšimtį me
tų (savo sukaktį „Dainava" paminėjo 
2005 -aisiais), bet jo „evoliucijos ke
lias" atves į šiandieninį koncertą, pa
vadintą mįslingu „Per slenkstį" var
du? 

Galbūt kai kurie mūsų vyres
nieji tautiečiai, pratę prie „kitaip at
rodančios ir kitokias dainas dainuo

jančio" ansamblio, sekmadienį jau
tėsi šiek tiek nusivylę (pasigirdo vie
nas kitas toks balsas), tačiau be rei
kalo — koncertas buvo puikus, dai-
naviečiai gerai jam pasiruošę: jokio 
nereikalingo akordo, jokio disonan
so, detonacijos. Juo labiau, kad di
džioji dalis kūrinių buvo atlikta a ca-
pella, bet dainaviečiai lengvai įveikė 
ir žaibiškai besikaitaliojančius tem
pus, ir kūrinių nuotaiką, ir neleng
vai ištariamus (ypač lotyniškus) žo
džius. 

Koncerte nebuvo vientisos, ap
jungiančios temos, nebent tai laiky
tume religinėmis ir patriotinėmis 
užuominomis, kurias labiausiai iš
ryškino skaitovė Dalia Cidzikaitė, tarp 
muzikos kūrinių įterpdama kun. 
Kęstučio Trimako („Ieškančiojo pėd
sakai") ištraukų, Henriko Nagio, 
Bernardo Brazdžionio poezijos, ir 
Vytauto Landsbergio kilnių minčių 
apie tėvynės meilę. 

„Dainava" skaitovų talentais sa
vo koncertus dažnai paįvairina. Ma
lonu, kad ieško vis naujų dailiojo žo
džio perteikėjų — o Dalia Cidzikaitė 
buvo viena iš geriausių. Tik visa bė
da, kad didžioji salės dalis jos nema
tė. Kažkodėl skaitovė buvo „užkišta" 

visiškai scenos šone, beveik prany
kusi t a r p uždangos ir fortepijono. 
Būtų daug įspūdingiau, jeigu skai
tančią tuos gražius žodžius bū tume 
visi galėję matyt i . Negana to, progra
mos pabaigoje ji nebuvo pakviesta 

išeiti į scenos vidurį ir kar tu su diri
gentu Darium Polikaičiu, akompa-
nia tor iumi Vidu Neverausku bei 
šauniomis dainavietėmis, atlikusio

mis žaismingą, išdykėlišką intarpėlį 
„Muzikinėje mišrainėje", pasirodyti. 
Ne vienas koncerto dalyvis po pro
gramos išėjo iš salės įsitikinęs, kad 
D. Cidzikaitės skaitymas buvo iš 
anksto įrašytas ir perduotas koncerto 
metu. Tai t ikras rengėjų neapsižiū
rėjimas. 

„Dainava" pirmojoje koncerto 
dalyje atliko kompozitoriaus Vytau
to Miškinio (žodžiai Bernardo Braz
džionio ,Amžių keleivis". (Atrodo, 
kad muz. Darius Polikaitis ypač 
mėgsta V. Miškinio'kūrybą, nes kone 
kiekviename koncerte vieną ar kitą 
šio kompozitoriaus kūrinį išgirsta
me.) Įspūdingai nuskambėjo ilgokos 
komp. Jono Tamulionio (žodžiai Jus
tino Marcinkevičiaus) „Namų psal
mės", kurios aidėjo truputį monoto
niškai (tai ne dainaviečių-, bet kom
pozitoriaus „nuopelnas"), bet kartu 
iškilmingai ir naujoviškai. Tiek 
„Amžių keleivio", tiek „Namų psal
mių", tiek kai kurių kitų kūrimų žo
džiai buvo išspausdinti gražiai pa
ruoštoje programoje (spausdino 
„Draugo" spaustuvė) ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba, tad klausytojai 
galėjo su jais susipažinti. 

Nukelta į 11 psl. 
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ARILDAI KLORAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą JIM, dukrą ADRIA, 
sūnų ALEKSĄ ir mamą JULIJĄ VAILOKAITIENĘ bei 
kitus šeimos narius ir kartu liūdime. 

Dovilų ir Bielskų šeimos 

„MES NESILIAUSIME IEŠKOJĘ..." 
Atkelta i š 10 psl. 
Nors iš esmės to nereikėjo, nes 

dainaviečių dikcija labai aiški ir 
visus dainuojamus žodžius galima 
suprasti. 

Antroje koncerto dalyje galbūt 
įspūdingiausiai nuskambėjo „Miš
kas" (Nijolės Sinkevičiūtės muzika, 
Balio Sruogos žodžiai), ypač į jo 
pabaigą įjungiant kelis akordus iš 
„dainaviečių himno" — „Kur giria 
žaliuoja". Beje, šią dainą ansamblis 
publikai padovanojo koncerto pa
baigoje, kai ji nesiliovė plojusi ir rei
kalavusi „biso". 

Nors programoje rašoma, kad 
„Dainavoje" šiuo metu dainuoja 60 
dainininkų, bet koncerte dalyvavo j ų 
daug mažiau. Svarbu pabrėžti, kad 
dainaviečių gretas sudaro įvairaus 
amžiaus dainininkai — visai jauni, 
vidutinio amžiaus ir net jau žila
plaukiai. Tačiau visus jungia meilė 
lietuviškai dainai, visi koncerto me
tu atiduoda savo dalį. Kai Lietuvių 

opera ar kiti chorai skundžiasi vy
riškų balsų stoka, „Dainava" t ikrai 
gali pasididžiuoti gražiu tenorų, ba
ritonų ir bosų būriu. Svarbiausia — 
ansamblyje daug jaunų veidų, tad 
„Dainava", ypač turėdama tokį ta
lentingą ir jauną vadovą-dirigentą 
Dariaus Polikaičio asmenyje, dar 
ilgai mus džiugins savo koncertais. 

Tik kodėl mūsų tautiečiai ne
įvertina tų lobių, kurie jiems ta ip ar
ti, tiesiog ranka pasiekiami? Kodėl 
neatsiliepia į kvietimą ateiti ir pa
siklausyti išskirtinio koncerto? Sek
madienį oras, tiesa, buvo šaltokas, 
bet keliai sausi, švarūs, diena saulė
ta, o nuvažiavimas į salę — labai pa
prastas. Publikos galėjo būti žymiai 
daugiau, nes tokie koncertai kasdien 
nepasitaiko. Visi, kurie neprisirengė 
ar dėl kurios kitos menkos prie
žasties neatvyko į koncertą, šiandien 
turėtų „graužtis pirštus iš nusimini
mo". Valio „Dainavai"! 

Danutė B i n d o k i e n ė 

Margumynai 
' . • : ' , • • • 

Gyvenimą ilgina malonumai 
Moksliniai tyrimai rodo, kad 

Lietuvoje didėja pensinio amžiaus 
žmonių procentas. Todėl didėja po
reikis kalbėti apie jų psichologines 
problemas ir sveikatą. Specialistų 
nuomone, išlaikyti gerą sveikatą ir 
nuotaiką yra visai nesunku. 

Klaipėdos universiteto docentas 
Faustas Stepukonis, atliekantis moks
linius tyrimus apie pagyvenusių 
žmonių sveikatą, paneigė mitus, 
kurie sako, jog senyvas amžius ir li
gos yra neatsiejami, vyresni žmonės 
nesugeba mokytis ir sveikata labiau
siai priklauso nuo paveldimumo. 

Pasak docento, Lietuvoje tik 5 
proc. senolių gyvena globos namuose, 
o kiti yra savarankiški ir geba savimi 
pasirūpinti. Be to, kasmet mažėja li
gonių, sergančių sunkiomis ligomis. 

F. Stepukonio nuomone, ribotos 
protinės galimybės yra tik tų žmonių, 
kurie nesistengia jų lavinti, nesidomi 
įvykiais. Taigi kiekvienas pagyvenęs 
žmogus turi galimybę įgyti naujų 
įgūdžių. 

Sveikatos paveldimumui taip pat 
negalima suversti visos kaltės. Jo 
įtaką sudaro tik 30 proc. Žmonės daž
niau paveldi ne ligas, o gyvenimo bū
dą, įpročius, kurie ir lemia sveikatos 

būklę. 
Šių metų moksliniai tyr imai 

rodo, kad 65-mečiai ir vyresni žmo
nės sudaro 15,3 proc. visų Lietuvos 
gyventojų. Kasmet šis skaičius vis 
auga. 

Nepaisant to, senatvę galima ati
tolinti ir kur kas ilgiau jaustis žva
liems. Docentas F. Stepukonis pasiūlė 
kelias paprastas taisykles, kuriomis 
gali naudotis kiekvienas senjoras. 

Pirmiausia reikia reguliarios 
protinės ir fizinės mankštos. Kiek
vienas turi mėgstamų užsiėmimų: 
sprendžia kryžiažodžius, skaito, eina 
pasivaikščioti. Visa tai nematomos, 
bet veikiančios „tabletės". 

Panašiai veikia ir domėjimasis 
aplinkoje vykstančiais įvykiais, ben
dravimas su artimaisiais, kaimynais. 

F. Stepukonis patarė nebijoti 
papramogauti ir kartais pasimėgauti 
tuo, ko dėl sveikatos paprastai at
sisakoma. Tik reikia jausti saiką. 

Kaip tai padaryti, senjorai mo
kėsi konferencijoje, kurią surengė 
įstaiga „Trečiasis amžius", remiama 
Klaipėdos miesto savivaldybės ir 
Klaipėdos universiteto sveikatos 
fakulteto. 

„Klaipėda" 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą . 

T H E L I T H U A N I A N W O R L O - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 
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RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Mūsų Brangi Duktė ir Sesutė Ramutė Plioplytė. 
gimusi Canada, Toronto, sulaukusi 53 m. iškeliavo 2007 
m. sausio 29 d. Anapus saulės pas savo tėvelį, kuris į ten 
nukeliavo prieš 32 metus. 

Liūdi mama Vincė, broliai Audrius, Algis, Vitas ir 
sesuo Rasutė su šeimomis. 

Dieve, priimk savo prieglobstin! 

Pranešame, kad 2007 m. sausio 29 d., sulaukusi 53 metų am
žiaus, mirė 

A t A 
RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 2 d. nuo 3 v. p.p. iki 
9 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen 
P a r k , I L . 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 3 d. 9:30 vai. r. Brady-Gill 
laidojimo namuose, iš kur a.a. Ramutė bus palydėta į Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mi-

v 

šios. Po šv. Mišių Ramutė bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Musų brangiai giminaitei 
A t A 

ARILDAI KLORA 

mirus, skaudžios netekties paliestai Jos motinai mūsų 
brangiai JULIJAI VAILOKAITIENEI, jos vyrui JAMES, 
sūnui ALEKSUI, dukrai ADRIAI, pusbroliui ALGIMAN
TUI, pusseserei ANGELIKAI ir kitiems giminėms, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, kar tu liūdime ir meldžiame 
Visagalį Dievą suteikti jiems paguodą. 

Aldona Prapuolenytė 
Jurgis Prapuolenis 

- j Marius Prapuolenis 
Aurelijus ir Vida Prapuoleniai 

Mylimai mamytei 
A t A 

BIRUTEI TIJUNAITYTEI 
SALDUKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris BIRUTĘ ir 
LAIMĄ, linkėdami Viešpaties paguodos ir stiprybės. 

Laimutė ir Aloyzas Aidžiai 
Aldona Aistienė 

Elena Dambriūnienė 
Dr. Jonas ir Eugenija Geniai 

Veronika Jankauskienė 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai 

Dr. Sofija Oželytė 
Laima Platerienė 

Vytautas Puzinauskas 
Vakarė Valaitienė 

Aleksandra Zalubienė 

' 

http://www.draugas.org
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APYLINKĖSE 

• V a s a r i o 3 d., šeš tad ien i , 9:30 
vai. r. Šv. Kazimiero Kongregacijos 
seserys seselių motiniškame name 
(2601 W. Marąuette Road, Chicago) 
kviečia visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos įsteigė
ja Motina Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias aukos 
kun. Ramil Fajardo, St. Clemet para
pijos klebonas asistentas. 

• P o e t o B e r n a r d o . Brazdžionio 
šimtojo gimtadienio minėjimas vyks 
vasario 4 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont. Popietėje dalyvaus ir ją 
ves aktorė Audrė Budrytė-Nakienė, 
poeto rašytus laiškus skaitys Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė Stasė 
Petersonienė, gitara gros Povilas 
Strolia. Rengia „Margutis II". 

• V a s a r i o 4 d., s ekmadien i , 1 va i . 
p.p. Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus Gintaro salėje (2 aukštas; 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Filate
listų draugija „Lietuva" kviečia į vi
suotinį susirinkimą. Po susirinkimo 
bus kavutė, užkandžiai, vyks bendra
vimas. Bus galima prekiauti ir pasi
keisti pašto ženklais. 

• V a s a r i o 4 d., sekmadien i , Mo-
zerio salėje tuoj po lietuviškų Mišių 
Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapija (2745 
W. 44th Street, Chicago, IL) kviečia 
visus į LB metini susirinkimą. Asme
nys, negalintys dalyvauti, prašomi 
atsiųsti solidarumo įnašą paštu. 

• V a s a r i o 4 d., s ekmad ien i , po 11 
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
metinis susirinkimas. 

• A m e r i k o s l ie tuvių tarybos a t s 
tovybė Washington, DC, — Jungtinis 
Amerikos Pabaltijiečių komitetas 
(JBANC) vasario 9 - 1 0 dienomis 
L'Enfant Plaza viešbutyje ir Wood-
row Wilson centre (Washington, DC) 
ruošia 7-ąją Baltijos konferenciją 
„Nafta ir kraujas: Baltijos energija ir 
komunizmo palikimas". Konferen

cijos garbės svečias — Lietuvos Res
publikos 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 
ei. paštu: AltCenter@aol.com 

•Vasar io 16 d., penktad ien į , 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 į mamos paro
dos atidarymą atvyksta iš Vokietijos. 

•Vasar io 17 d., šeštadienį, 6 va i . 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Le
mont, Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" organizuoja pianistės iš 
Vokietijos Gabrielės Gylytės labdaros 
koncertą. Visus muzikos mylėtojus 
maloniai kviečiame apsilankyti jau
nosios pianistės koncerte. 

•Vasar io 17 d., šeštadienį , 8 vai . 
v. Willowbrook Grand Hali (8900 S. 
Archer Road, Willow Springs, IL) 
įvyks Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio koncertas. Bilietus galima 
įsigyti: „Lietuvėlėje", „Atlantic Ex-
press Corp.", „Bravo". Tel. informa
cijai: 630-464-5000 arba www.scen-
tras.com. 

•Vasar io 24 d. Ateitininkų na
muose, Lemont įvyks Gavėnios susi
kaupimo diena. Ją ves kun. Kęstutis 
Kevalas iš Kauno vyskupijos, šiuo 
metu dirbantis kapelionu Vargdienių 
seserų vienuolijoje Putname bei ra
šantis daktaro darbą. Registruotis 
pas Ireną Polikaitienę 630-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. 

•Vasario 25 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemont įvyks Vytauto Maželio 
knygos „Portretai" sutiktuvės. Si 
knyga — tai antologija apie 70 žymių 
išeivijos kultūrininkų ir politikų, dar 
gyvenančių ar jau iškeliavusių į ana
pilį niujorkiečių. 

A.A. Anatolijaus Siuto vadovautos Amerikos lietuvių radijo" archy
vinė medžiaga (garso į.rašai, plokštelės ir kt.) perkeliama į Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrą. Archyvinės medžiagos sutvarkymu ir perkėlimu pa
sirūpino velionio žmona Sigita Slutienė. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e Avenue 
C h i c a g o , IL 60629 
T e l . 773-776-8700 

Toli free 24 h r . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

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

kitų klasikų tapybos ir 
skulptūros darbų. 

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

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

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

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 

tel. 773-585-9500 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Per pasaulį nuvilnijo antrasis 
Nacionalinis diktantas 

Nacionalinį diktantą Čikagoje naktį rašė aštuoni lietuviai. Dešinėje krašte 
stovi LR konsulato darbuotojas, diktanto organizuotojas Tadas Kubilius. 

Š. m. sausio 27 d. Lietuvos Res
publikos generalinis konsulatas Či
kagoje organizavo antrojo Naciona
linio diktanto, kurį rengė Lietuvos 
politikos savaitraštis „Atgimimas" 
kartu su Valstybine lietuvių kalbos 
komisija, Lietuvos nacionaliniu radi
ju ir televizija, LR Užsienio reikalų 
ministerija bei kitomis Lietuvos ins
titucijomis, rašymą konsulato patal
pose. Tai buvo vienintelė vieta JAV, 
kurioje buvo galima rašyti Nacio
nalinį diktantą tuo pačiu laiku kaip 
ir Lietuvoje ir dalyvauti konkurse 
dėl raštingiausio Lietuvos piliečio ti
tulo. 

JAV gyvenantys lietuviai buvo 
aktyviai raginami rašyti Nacionalinį 
diktantą Čikagoje bei prisijungti 
prie visų Lietuvoje ir kitose užsienio 
šalyse tą pačią dieną ir tą pačią va
landą rašančių diktantą lietuvių. 
Nacionaliniu diktantu nebuvo sie
kiama patikrinti ar lietuviai moka 
visas lietuvių kalbos gramatikos tai
sykles ir skyrybos niuansus, bet no
rima paskatinti, kad kiekvienas pa-
mąstytume apie mūsų kalbos grožį 
ir girdimo žodžio esmę. 

Svarbiausia griežta šio diktanto 
sąlyga, kad diktantas turi būti rašo

mas visose valstybėse tą pačią dieną 
ir tuo pačiu metu apsunkino JAV gy
venančių lietuvių pasiryžimą rašyti 
diktantą LR generaliniame konsula
te, nes Nacionalinis diktantas buvo 
rašomas 3 vai. nakties Čikagos 
laiku. Vis dėlto patys ištvermingiau
si ir patriotiškiausiai nusiteikę lietu
viai nepatingėjo atvykti į konsulatą 
ir rašyti diktantą tokiu neįprastu 
laiku. Iš viso diktantą rašė aštuoni 
žmonės. Kelios minutės prieš prasi
dedant Nacionaliniam diktantui, su
sirinkusieji konsulate sulaukė LR 
Užsienio reikalų ministro Petro Vai
tiekūno skambučio iš Vilniaus, kuris 
palinkėjo sėkmingai parašyti diktan
tą ir pasidžiaugė, kad Amerikoje gy
venantys lietuviai nepatingėjo atsi
kelti ir rašyti diktantą vėlyvą naktį. 

Vasario 17 d. Vilniuje vyks an
trasis — finalinis diktanto konkurso 
etapas, bet geriausiai diktantą už
sienyje parašiusieji bus renkami jau 
po pirmojo turo. Geriausiai diktantą 
parašiusiam užsienio lietuviui LR 
Užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas pažadėjo padovanoti sa
vo parkerį. 

LR generalinio konsulato 
informacija 
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Jono Dovydėno paroda 

Sugrįžimas į paliktą kraštą" 

Lietuvių dai lės muziejuje, PLC, 14911 127th Street, Lemont. 

Parodos atidarymas vasario 3 d., šeštadienį. 6:30 vai. v. 

Muziejaus darbo valandos: šeštadieniais - sekmadieniais nuo 11 vai. 
r. iki 2 vai. p.p. 

mailto:AltCenter@aol.com
http://www.scen-
http://tras.com
mailto:jpolikaitis@aol.com

