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Lietuvos Respublikos piliečio paso pirmojo lapo pavyzdys. Dokumentai.lt nuotr. 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 
Dvigubą pilietybę galėtų turėti tie 
Lietuvos piliečiai, kurie yra gavę Eu
ropos Sąjungos (ES), NATO šalių ar j 
euroatlantines struktūras besiin
tegruojančių valstybių pasus. 

Tokį siūlymą Tėvynės sąjungos 
vadovas Andrius Kubilius suformula
vo „Dvigubos pilietybės" koncepcijo
je, nustatančioje pačius bendriausius 
pilietybės suteikimo principus. 

„Lietuvos Respublikos pilietis 

gali išsaugoti Lietuvos pilietybę ir 
Įgyti kitos valstybės pilietybę tik tuo 
atveju, jeigu ta kita valstybė yra Eu
ropos Sąjungos narė, NATO narė ar
ba atitinka euroatlantines integraci
jos kriterijus. Tokių šalių sąrašą 
tvirtina Seimas", — rašoma koncep
cijoje. 

Šiuo metu Konstitucijos 12 
straipsnio 2 dalyje galimybė turėti 
dvigubą pilietybę numatoma tik iš
imtiniais atvejais, tačiau šis klausi
mas yra itin aktualus užsienio lietu
viams — tapę valstybės, kurioje gy
vena, piliečiais jie iškart praranda 
Lietuvos pasą. 

Pernai rudenį Konstitucinis 
Teismas išaiškino, kad pagal Kons
tituciją dvigubos pilietybės atvejai 
turi būti reta išimtis ir dvigubą pilie
tybę įteisinančius įstatymus paskel
bė prieštaraujančius pagrindiniam 
šalies įstatymui. 

Koncepcijoje Tėvynės sąjungos 
pirmininkas taip pat siūlo, kad Lie
tuvos pilietybę Nukelta j 6 psl. 

Užsienio lietuviams atsibodo biurokrat i ja 
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 

Jungtinės Karalystės lietuvių ben
druomenės atstovai Lietuvos prezi
dento, Vyriausybės ir Seimo atstovų 
prašo supaprastinti konsulinių pas
laugų teikimo tvarką šalies užsienio 
atstovybėse. 

Bendruomenės atstovų ketvirta
dienį išplatintame pranešime teigia
ma, jog šiuo metu konsulinių pas
laugų teikimo sistema — sudėtinga, 
nepaslanki, paprasčiausių dokumen

tų tvarkymas atima daug laiko, pas
tangų ir nemažai kainuoja, o kai ku
rie teisės aktų reikalavimai yra ab
surdiški. 

Jungtinės Karalystės lietuviai 
nori, jog būtų atsisakyta reikalavimo 
gimusiam vaikui išduodant kelionės 
dokumentą į ambasadą atsivežti nau
jagimį, taip pat, kad būtų sutrumpin
ti užsienyje gimusių vaikų pirmojo 
paso išdavimo terminai, kurie šiuo 
metu siekia 6—12 mėnesių. 

Lietuvių diasporos atstovų teigi
mu, kreipiantis dėl pasų išdavimo, 
reikėtų atsisakyti reikalavimo pateik
ti gimimo ir santuokos liudijimų ver
timus į lietuvių kalbą, jeigu jie yra 
parašyti viena iš pagrindinių Europos 
Sąjungos kalbų. 

Jungtinėje Karalystėje gyvenan
tys tautiečiai taip pat norėtų, jog kon
sulinei veiklai tobulinti būtų efek
tyviau išnaudojami šiuolaikinių tech
nologijų pasiekimai. 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. Futbolas. 
Pagerbta pasaulio čempi
onė J. Daktaraitė (p. 1, 2) 
•Dr. L. Kriaučeliūnui 
prisiminti (p. 3) 
• Gyvenimo traukiniu su 
„Alatėja" (p. 1, 4-5) 
•E.R. Mackevich — šių 
metų Balzeko muziejaus 
metų žmogus (p. 5, 8) 
•Jaunimo centrui — 50 
metų. Moterų klubas (p. 8) 
•Sv. Kazimiero parapijai 
Montreal 100 metų (11) (p. 
9) 
• Jėzaus Kristaus giminią 
švęskime lietuvių parapi
jose (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.34 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Gyvenimo t rauk in iu su „Alatėja / / 

Balzekui ,,Alatėjos" klubo narės padovanojo tautodailininko iš Lietuvos K. Pas
tarnoko paveikslą. Lina Briaukus 

A u d r o n ė Sidaugienė •we pavargus, nusivylus ir atsikan-
L o r e t a T i m u k i e n ė d u s b u i t i e s > ^ P norisi pro langą ste

bėti paskutinius vėjo draskomus la-
Kai lekiant gyvenimo traukiniu Pus> gėrėtis nuo ežero kylančiu pas-

iš vienos stotelės į kitą pagauname laptingu rūku Nukelta į 4 psl. 
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Šeštadienį — priedas, Kultūra. 

Estai rado 
„Prezidentą 
Smetoną" 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 
Estijos povandeninės archeologijos 
specialistai atskleidė dar vieną An
trojo pasaulinio karo paslaptį — Bal
tijos jūros gelmėse aptiktas nuskan
dintas Nepriklausomos Lietuvos ka
rinių jū rų pajėgų laivas „Prezidentas 
Smetona". 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", vienintelio Nepriklausomos Lie
tuvos karo laivo žūties vieta buvo ži
noma apytiksliai — 1945 metų sausį 
išplaukęs iš Helsinkio uosto jis nu
skendo Suomijos įlankoje, patekęs į 
minų užtvarą. 

Kitų šaltinių duomenimis, jį nu
skandino vokiečių povandeninis lai
vas U745. 

Nukel ta į 6 psl. 

PERIODICALS 

m 
s 
•D 
> 

o 
z o 
H 
o 
m 
< 

» 
f* 

— > 
= co 
r- i 
: 2 
~ O 
r- H 
=- O 
=_ z h 8 
=_ O 
E: 2 
r- o =_ I oo 
=_ o 

03 
m 
> r* cn 
g 
< 

O 

252 
8 r-"D 
m 5 >2? Z > o 
m "r o> > o o 
Q -n co 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

http://Dokumentai.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. lapkričio 30 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė EdL Šulaitis 

jveikti ir Gruzijos futbolininkai 
Po gražios pergalės Kaune prieš 

Ukrainos rinktinę Lietuvos fut
bolininkai išvykoje nugalėjo ir Gru
ziją tokiu pačiu - 2:0 rezultatu. Tai 
buvo paskutinės 2008 metų Europos 
futbolo čempionato atrankos turnyro 
rungtynės. 

Lietuvos rinktinė savo grupėje 
turėjo rungtyniauti su stipriomis 
pasaulio futbolo atstovėmis: Italija, 
Prancūzija, Škotija, Ukraina. Jos pir-
menybinėje lentelėje ir išsirikiavo 
tokia tvarka. 

Geriausiai pasirodė Italija, kuri iš 
12 rungtynių surinko 29 taškus. Tri
mis taškais atsilikusi ėjo Prancūzija. 

Lietuva su 16 taškų liko penkto
je vietoje, už savęs palikdama Gruziją 
(10) ir Farerų salas (0 taškų). Lietu
viai turėjo didelę progą aplenkt i 
Ukrainą ir atsistoti IV vietoje, tačiau 
ukrainiečiai paskutiniame susitikime 
netikėtai iškovojo 1 tašką, lygiomis 
sužaisdami su Prancūzija (2:2). 

Iš kitų grupių Į 2008 m. Europos 
čempionatą pateko: Lenkija, -Portu

galija, Ispanija, Švedija, Graikija, 
Turkija, Čekija, Vokietija, Rumunija, 
Olandija, Kroatija, Rusija. Taip pat 
rungtyniavo ir pirmenybių šeimi
ninkai : Austrija ir Šveicarija. 
„Euro-2008" finalinis turnyras vyks 
2008 m. birželio 7-29 dienomis. Bur
tais 16 rinktinių bus suskirstytos j 4 
grupes gruodžio 2 d. Liucerna (Švei
carija). 

Didžiulė sensacija buvo Anglijos 
nepatekimas i šias baigiamąsias Eu
ropos futbolo varžybas. Anglijos 
r inktinė žaidė E grupėje ir čia pirmą 
vietą užėmė Kroatija (29 taškai) ir 
Rusija (24 taškai) . Anglai vienu 
tašku atsiliko nuo rusų ir turėjo 
pasitenkinti trečia vieta. Tiek pat 
taškų iškovojo ir Izraelis, bet tik 
įvarčių santykis juos nus tūmė į 
ketvirtąją vietą. 

Paskutinėse rungtynėse Kroa
tija, į-veikusi Angliją 3:2, ne tik už
darė anglams kelią į baigiamąjį tur
nyrą, bet ir at idarė Rusijai vartus į 
geriausiųjų gretas. 

G. Paulauskas stengiasi išsaugoti kamuolį per rungtynes su gruzinais. 
E PA-ELTA nuotr. 

Lietuva pakilo 29-iomis vietomis 
Iškovojusi dvi pergales iš eilės 

(prieš Ukrainą ir Gruziją) Lietuvos 
futbolo rinktinė pakilo net 29-iomis 
vietomis, buvę 90-aisiais, naujausiais 
FIFA paskaičiavimais lietuviai - 61-ieji. 

Pirmasis dešimtukas atrodo taip: 

1. Argentina, 2. Brazilija, 3. Italija, 
4. Ispanija, 5. Vokietija, 6 Čekija, 7. 
Prancūzija, 8. Portugalija, 9. Olan
dija, 10. Kroatija. Mūsų kaimynai 
latviai užima 88-tą vietą, o Estija turi 
pasitenkinti 128-ta. 

Lietuva laimėjo benamių čempionatą 
Nors tarptautinėje futbolo areno

je Lietuva negali labai pasigirti savo 
pergalėmis, tačiau ji neseniai laimėjo 
vieną turnyrą: ji tapo Europos bena
mių salės čempionato nugalėtoja. 

Lietuvos atstovai Gdanske (Len
kija) III Europos benamių salės fut
bolo turnyre iškovojo aukso meda
lius. Lietuvos futbolininkai grupinėse 
varžybose įveikė 9:0 čekus, 5:0 len

kus ir 2:3 pralaimėjo estams. Pus
finalyje Lietuva laimėjo prieš Ukrai
ną (3:2), o finale - prieš Rusiją (4:1). 

Benamių futbolo čempionato tik
slas - suvienyti socialines negandas ir 
priklausomybės ligas įveikiančius 
žmones, o jų pavyzdžiu įžiebti viltį 
atsidūrusiems bėdoje ir paskatinti 
juos nenuleisti rankų nelaimėje. 

PAGERBTI LIETUVOS KREPŠINIO ŽYMŪNAI 
TARP JŲ IR PASAULIO ČEMPIONĖ J. DAKTARAITĖ 

EDVARDAS SULAmS 

Šįmet Lietuvoje iškilmingai buvo 
paminėtas Lietuvos krepšinio 85-
metis. Ta proga dar pavasarį Kauno 
karininkų ramovėje buvo pagerbtos 
buvusios ir dabartinės krepšinio 
įžymybės, kurias esame įpratę vadin
ti žvaigždėmis. Tąsyk ten susirinko 
patys didžiausi ir žymiausi Lietuvos 
krepšinio atstovai, pelniusieji aukso 
medalius olimpinėse žaidynėse ar 
pasaulio pirmenybėse, tarp kurių 

v 

buvo Šarūnas Marčiulionis, Arvydas 
Sabonis, Sergejus Jovaiša, Modestas 
Paulauskas, Kazimieras Petkevičius, 
Angelė Rupšienė, Ramunė Šidlaus
kienė ir Jūratė Daktaraitė. 

Čia noriu išskirtinai paminėti 
Tarybų Sąjungos moterų krepšinio 
rinktinės žaidėją J. Daktaraitę, kuri 
1959 m. Maskvoje rinktinei padėjo 
iškovoti pasaulio aukso apdovano
jimus. Tai buvo pirmoji Lietuvos 
krepšininkė, laimėjusi pasaulio pir
menybių auksą. 

Su šia krepšininke man teko 
bendrauti prieš beveik 50 metų, kai 
ji, kaip Tarybų Sąjungos rinktinės 
narė, lankėsi įvairiuose JAV mies
tuose ir čia rungtyniavo su amerikie
tėmis. Kaip žinome, tuo metu TSRS 
moterų krepšinio rinktinės treneris 
buvo mūsiškis Stepas Butautas, vė
liau treniravęs Kubos krepšininkus. 

Su J. Daktaraitė ir S. Butautu 
tuo laiku teko užmegzti pažintį, kuri 
neišdilo ir vėlesniais metais. Gaila, 
kad Stepas jau prieš kurį laiką iške
liavo amžinybėn, tačiau Jūratė ir šian
dien dar yra judri ir tvirta moteris. 
Jai pernai suėjo 70 metų, bet ji atro
do žymiai jaunesnė. Gimusi Klaipė
doje, ji daugiau negu 10 metų žaidė 
Lietuvos komandoje, taip pat ilgokai 
atstovavo TS moterų rinktinei. Ji 
tapo ne tik pasaulio, bet ir du kartus 
(1960 ir 1962) Europos čempione. 

Šįsyk į Jūra tę mūsų dėmesį at
kreipė St. Petersburg mieste, Flori
doje, gyvenanti Ona Petrienė, kuri 
džiaugiasi savo seserėčios J. Dakta-
raitės ir kitų krepšinio veteranų 
pasiektais laimėjimais bei linki jiems 
sėkmės ir ateityje. 

Prieš beveik 50 metų susitikau 
su Jūrate Peoria mieste, Illinois vals
tijoje, su ja teko ne tik pabendrauti, 
bet ir padaryti nuotraukų. Vieną, iš 
tų laikų užsilikusių nuotraukų čia ir 
spausdiname. 

Taip atrodė J. Daktaraitė prieš be
veik 50 metų savo viešnagės Ame
rikoje metu. Nuotraukoje j i kalbasi 
su žurnalistu Vytautu Zalatoriumi. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57 00 

Pirma klase: kasdien S 340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600 00 • 1/2 metų $300.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
)AV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant j Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaite 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, 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: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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DR. LEONUI KRIAUČELlONUI PRISIMINTI 
Pranešimas skaitytas dr. L. Kriaučeliūnui skirtame minėjime Ateitininkų namuose, Lemont, IL 2007 m. lapkričio 25 d. 

B. Nainys minėjime skaito prane
šimą. Laimos Apanavidenės nuotr. 

BRONIUS NAINYS 

„Jautėmės labai įžeisti... Beveik 
50 metų mes visais įmanomais būdais 
stengėmės Lietuvai padėti. Lietuvos 
vardu kalbėjome per visas pagrin
dines mūsų organizacijas. Rašėme 
memorandumus, klapatinome laisvo
jo pasaulio vyriausybes, rengėme 
demonstracijas, skelbėm pasaul iui 
apie tą žalą, kurią okupantas daro 
mūsų kraštui, aiškinome klastingąjį 
Ribbentropo - Molotovo paktą... Tik 
tokiomis visų bendromis pas tan
gomis ir buvo paskelbtas Kovo Vie
nuoliktosios aktas. Ir štai už visas tas 
pastangas pasijutom a t s tumt i lyg 
pamotės vaikai... Mes, Lietuvoje 
gimę ir augę, kovoję dėl jos laisvės, 
buvome pripažinti nevertais gauti 
net Lietuvos pilietybę... Džiaugėmės, 
kad Tautininkų frakcija Seime balsa
vo prieš tokio įstatymo priėmimą" — 
kalbėjo Amerikos lietuvių taut inės 
sąjungos pirmininkas, Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto vice
pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, atvykęs į Vilnių, į šio politikų 
telkinio veiklos baigiamąjį posėdį 
1992 metais birželio mėnesį, pri
mindamas dar, kad tiek laiko, darbo 
ir lėšų Lietuvai atidavęs, j is Lietu
voje lankosi užsienio pasu, taigi kaip 
turistas. (Ištrauka iš dr. Leonui 
Kriaučeliūnui prisiminti ką tik išleis
tos knygos „Tai mano Lietuva", p. 
232). 

Tačiau vis tiek dr. Leono gimtinė 
jam liko tokia, kokią labai taiklus 
knygos pavadinimas nurodo. Nei toks 
— tiesiog apmaudus nusivylimas 
tėvynės meilės iš jo širdies neišplėšė. 
Ir tikiu, nebūtų išplėšęs nei dabar, 
kai ir po penkiolikos metų tie žodžiai 
Lietuvos padėties aptar imui t inka 
taip, lyg jie būtų pasakyti šiandien. 
Nors Pasaulio. Lietuvių Bendruome
nės, kurios veiklus narys buvo, ne 
kartą stambiais darbais jai talkinęs ir 
dr. Kriaučeliūnas, valdybos pastan
gomis Lietuvos pilietybė mums buvo 
grąžinta 1997 metais, tačiau lygiai 
prieš metus Konstitucinis Teismas ją 
vėl iš mūsų atėmė, ir taip dauguma 
mūsų į tėvynę vykstam, naudo
damiesi užsienio pasais, kaip turistai . 
Vėl toks pat nusivylimas, kurį anais 
metais giliai pajuto taurus lietuvis 
kovotojas dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Čia niekas nepasikeitė. 

Dr. Leono Kriaučeliūno darbai 
lietuviškai visuomenei, bent jau ati
desnei, gerai žinomi, nes jie jau ne 
kartą viešai buvo išryškinti, o dabar 
jo gyvenimo mylimos bendrakeleivės 
ponios Irenos pastangomis surinkti ir 
pakartoti patraukliai išleistoje, puoš
nioje knygoje yra puikus šaltinis ir 
mažiau jį pažinusiems su iškiliu JAV 
lietuvių ne vien tik politinės, bet ir 
brandžios kultūrinės bei labdaros ir 
visuomenės veikėju išsamiau susi
pažinti. Todėl jų čia nebekartosiu. 
Man skirtą 10 minučių laiką bandy
siu išnaudoti šiek tiek kita linkme, 
dabartinei Lietuvai, nuėjusiai būdin
gu keliu, kurio nei aš pats, nei dauge
lis mano kartos išeivių, tuo labiau dr. 
Leonas, visiškai nesitikėjom. Ir jeigu 
šiandien j is atsikeltų, tikrai nu
stebtų, nebesusigaudydamas, a r tik
rai į tą pačią savo „Manąją Lietuvą" 
sugrįžo. Buvęs Lietuvos tautininkų 
sąjungos pirmininkas Rimantas 
Smetona kandidatuoja į Seimą Ka-
zimiros Prunskienės partijos sąraše, 
o per tą sąrašą patekęs į jį jau šliejasi 
prie liberaldemokratų. Dabartinis 
pirmininkas Gintaras Songaila pasi
rašo jungties sutartį su dar neišryš
kintos partijos lietuvių tautos atžvil
giu krypties — konservatoriais. Dėl 
to, nors ir labai atsargiai mąsty-

bei ideologinė tautinė veikla, pro
fesinė — milijoninės vertės smulkių
jų gyvuliukų gydymo klinika Kaune 
Veterinarijos akademijai, kurioje 
dr. Leonas pats šią specialybę įsigijo. 
Tačiau vis tiek kartu su visomis 
šiomis įvairiomis dr. Leono veiklos 
šakomis kartu ėjo toji „Mano Lie
tuva" ir netlaidžios grumtynės dėl jos 
laisvės bei valstybinės nepriklau
somybės. 

Tiesiogiai su ja susijusiam darbui 
dr. Leonas pasirinko, pagal jį, pačią 
tinkamiausią grupuotę — Lietuvių 
tautinę sąjungą. Ji — politinė gru
puotė, bet ar tai partija? Tuo labiau, 
Antano Smetonos-Augustino Volde
maro trylika metų Lietuvą valdžiusi 
partija? Vargu, ar Amerikos lietuvių 
tautinei sąjungai tiktų tas pats ap
tarimas, kuriuo atpažįstamos kitos, 
tarkim, socialdemokratų, krikščionių 
demokratų, valstiečių liaudininkų 
partijos, savo atraminius pamatus 
klojančios žmonių klasėse, skirian
čiose darbdavį nuo darbininko, tikin
tį nuo ateisto, skurdeivą nuo kapita
listo, doktrinistą nuo liberalo. Bet 
jeigu ALTS ir buvo partija, tai dr. 
Leonas tikrai nebuvo partietis. Per 
daug jis buvo lietuvis, kad partiečiu 
galėtų būti. 

Kaip tik tokio užsispyrimo labai reikėtų dabar 
Lietuvoje. Lietuvių tautinė sąjunga, Amerikos, Kanados, 
Didžiosios Britanijos, Australijos bei visų kitų kraštų, o 
taip pat ir Lietuvos, turėtų būti stipri, vieninga, tikrai 
neturėtų prie ko nors šlietis ar jungtis, bet ji pati turėtų 
būti trauka bei telkinys tų, kuriems savoje valstybėje 
pagrindinis veikėjas yra lietuvių tauta, kuriems Lietuva 
— lietuvių valstybė. 

damas, baiminuosi dėl tiek daug 
metų puoselėtos ir lietuvių tautai 
tiek daug gero davusios tautinės 
minties laidotuvių. Ir kyla toks jaus
mingas, tačiau vis stiprėjantis klausi
mas, ar taip būtų buvę, jeigu dr. 
Leonas, jau tada spėjęs susipažinti su 
atgimusios Lietuvos viršūnėmis ir kai 
kuriais atžvilgiais net įtakingu tapęs, 
nebūtų taip anksti iškeliavęs. O jo 
visapusiškam pasireiškimui tėvynėje 
dirva buvo plati. 

Ir ne tik politikos baruose, ku
riuose dr. Leonas išryškėjo vėliausiai. 
Pirmiausia jis lietuviškoje visuome
nėje ta rp pirmųjų atsistojo kaip 
stiprus kultūrininkas. Tai liudija jo 
suorganizuotos dvi tautinių šokių 
šventės Lietuvių Bendruomenės rė
muose, beje, su politiniu atspalviu, 
tvykstelėjusiu net pačiuose Baltuo
siuose Rūmuose — viešniomis buvo 
išsikviestos ir jose dalyvavo preziden
to Nixon dukros ir žmona — pažy
mėtinas ir turbūt pirmas toks įvykis 
lieutviškos išeivijos istorijoje. Paskui 
parama „Dainavos" ansambliui ir 
tautinių šokių grupei „Grandžiai", 
„Draugo" romano premijoms, ir ypač 
„Dirvai". Kultūros barą sekė šalpa — 
BALFas ir Montessori, visuomeninė 
— lietuvių tautos genocido paroda 

Daug metų mudu vienas kitą 
pažinojom, ir sutarėm, ir ne, prik
lausėm net skirtingom ideologinėm 
grupėm, jeigu jos iš tikrųjų skirtingos 
buvo, tačiau Lietuvos, lietuvių tau
tos, Lietuvos valstybės ir santvarkos 
atžvilgiu skirtumų tikrai neturėjom. 
Taip pat, kaip lietuvybės išlaikymo 
atžvilgiu šioje Atlanto pusėje. Nors 
oficialiai parašyta, kad dr. Leonas 
Kriaučeliūnas buvo narys ir vėliau 
net šešias kadencijas Amerikos lietu
vių tautinei sąjungai pirmininkavo, 
tačiau iš tikrųjų jis buvo visos lietu
vių tautos sąjungos narys, lietuvių 
tautinės valstybės puoselėtojas, kūrė
jas. Tokios Lietuvos, kurią dabar kos
mopolitai visomis jėgomis naikina, ir 
nemažai vadinamų, o gal net ir tikrų, 
tautininkų, jeigu tokiom užmačiom 
oficialiai ir nepasiduoda, tai į jas moja 
ranka. Kaip kitaip suprasti jau čia 
minėtų tautininkų vadovų Lietuvoje 
posūkius į nežinia kuo iš tikrųjų 
kvepiančią Kazimiros Prunskienės 
kelis kartus pavadinimus keitusią, o 
dabar valstiečiais liaudininkais persi-
vadinusią partiją ir sandorį su lietu
vių tautos atžvilgiu aiškios krypties 
neturinčiais, su kairiaisiais besimei-
likaujančiais konservatoriais. Labai 
abejoju, ar tokie posūkiai būtų gali
mi, jeigu dr. Leonas gyventų. 

Taip pat negaliu praeiti nepa
minėjęs irgi labai būdingų, kelių kitų 
dr. Leono Kriaučeliūno bruožų. Bent 
išskirtinų dviejų. Verslas su politika 
nesimaišo — ryškiai ir, aišku, teig
čiau, teisingai skelbia šiandien par
tiniai politikai Lietuvoje. Taip pat ir 
kultūra su politika. Jokia kultūra 
neturi tarnauti politikai, jau ypatin
gai garsiai šaukia kosmopolitai, beje, 
patys kultūrą naudodami savo tiks
lams siekti. Dr. Leonas nė vienos iš tų 
taisyklių nebojo. Tiesa, kultūros ir 
politikos jis nemaišė, bet savo gyve
nimo kelyje jas abi puikiai mokėjo 
pastatyti lygiagrečiai vieną šalia kitos 
ir šiose abiejose srityse net dirbti. 
Įrodymui — knyga „Tai mano Lie
tuva", su daugelio ilgesnių bei 
trumpesnių straipsnių autorių šią jo 
savybę išryškinančiais pavyzdžiais. 
Dėl ko dr. Leonui taip sekėsi? Atsa
kymas nesudėtingas: jo darbas buvo 
ne sau, bet tik Lietuvai, ir dar būdin
ga — kartu su visa visais požiūriais 
lietuviška šeima, kuria jis pats dažnai 
pasikliaudavo. Čia išryškėja ir tas 
antrasis mano užsimintas bruožas, 
kurį pavadinčiau grįžimu atgal. Dr. 
Leonas buvo ne posėdinis, bet dirban
tis, užmojus vykdantis veikėjas, o 
vykdant kartais prireikdavo nuo 
posėdininkų „linijos" šiek tiek ir 
nukrypti. Nesutarimas — ir dr. Leo
nas pristodavo. Stebi, reikalas neina. 
Neramu. Gal ir blogai padariau, 
geras užmojis gali žlugti, o tai jau 
būtų negerai — mąstydavo. Ir jo bū
dingas kreipimasis į žmoną Ireną: 
mama, kažin ar jie gerai daro? Ir po 
to dr. Leonas atgal su jais. O tai jau 
stambi visuomenininko stiprybė ir 
bendram reikalui didelė nauda. Dar 
ir dėl to, kad toks jo nusiteikimas 
grįžti dažniausiai visą reikalą pasuk
davo jo pageidaujama kryptimi. 
Tokių bangelių yra buvę ir mudviejų 
bendravimo kelyje. 

Bet kartais būdavo ir kitaip. 
Reikėdavo ir užsispyrimo parodyti, o 
tai dr. Leonas taip pat sugebėdavo 
padaryti, bet ir likti kartu su kitaip 
manančiais. Ir dėl to jis visada būda
vo sėkmingas. Neprisimenu nė vieno 
atvejo, kur užmojuose jis būtų pra
laimėjęs. Tai grįžta mano atmintin 
todėl, kad kaip tik tokio užsispyrimo 
labai reikėtų dabar Lietuvoje. Lie
tuvių taut inė sąjunga, Amerikos, 
Kanados, Didžiosios Britanijos, Aust
ralijos bei visų kitų kraštų, o taip pat 
ir Lietuvos, turėtų būti stipri, vie
ninga, tikrai neturėtų prie ko nors 
šlietis ar jungtis, bet ji pati turėtų 
būti trauka bei telkinys tų, kuriems 
savoje valstybėje pagrindinis veikėjas 
yra lietuvių tauta, kuriems Lietuva 
— lietuvių valstybė. Ir drįstu sakyti, 
kad tik tokia, o ne kuria nors kita 
mintim gyventų ir dr. Leonas Kriau
čeliūnas ir stebėdamas šiandienius 
įvykius savo mylimai žmonai Irenai 
jau taip sakytų: mama, turbūt jie jau 
negerai daro, padėkim jiems grįžti 
atgal, į tautą, nes Mano Lietuva turi 
būti visų lietuvių Lietuva, lietuvų 
tautos laisva, nepriklausoma, demok
ratiška valstybė. Užmojis, kurio 
mums visiems reikia siekti. Ir taip 
užsispyrusiai užsimoję mes tikrai 
išreikštume didžiausią pagarbą prieš 
dešimtį metų per anksti mus paliku
siam dr. Leonui Kriaučeliūnui. 
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Gyvenimo traukiniu su „Alatėja" 

„Alatėjos" narės. 

Linkuvos pagalbines mokyklos vaikai padare savo dovana klubo moter ims. 

Atkelta iš 1 psl. ir girdėti išskren
dančių paukščių sparnų plazdėjimą... 
Širdis veržiasi išlipti artimiausioje 
stotelėje ir įsikibti į parankę artimai 
draugei ar bičiuliui. Labai norisi jau
kiame, keptais obuoliais kvepiančia
me kambaryje išgerti puodelį arbatos 
ir būti išgirstam... O ant širdies tiek 
visko daug - palikti namai, kelyje 
sutikti žmonės, gėris, meilė, grožis, 
kurio kartais taip trūksta ir kurį 
atrandame arba sukuriame... 

Lapkričio 24 d. moterų klubas 
„Alatėja'* antrojo gimtadienio proga 
kvietė savo draugus ir bičiulius, gim
inaičius ir pažįstamus keliauti sim
boliniu gyvenimo traukiniu. Kaip ir 
kvietime buvo pabrėžta — simbolinis 
traukinys iš tiesų sustojo Balzeko 
muziejuje 3 valandą po pietų. Ne
atsitiktinai šiam renginiui pasirink
tas Padėkos savaitgalis. Prieš porą 
metų, lapkričio mėnesį, klubas ofi
cialiai pradėjo savo veiklą, o jo narės 
yra dėkingos savo šeimoms, drau
gams ir visiems geriems žmonėms, 
palaikantiems ir remiantiems jas. 
Esame labai dėkingos Balzeko mu
ziejaus įkūrėjui S. Balzekas, jo direk
torei Ritai bei darbuotojoms Irenai ir 
Reginai, kad jie mus jau an t rus 
metus iš eilės svetingai priėmė po 
savo stogu. Atsidėkodamos muziejui 
padovanojome tautodailininko iš Lie
tuvos K. Pastarnoko paveikslą „Ka
lėdų rytą", o visiems susirinkusiems 
— simbolinę kelionę — poezijos, 
dainų, muzikos, šokių ir vaizdinių 
šventę. 

Pirmoji stotelė — „Gimtinė" 

Simbolinis traukinys pirmiausiai 
sustojo „Gimtinės" stotelėje. Čia 
ekrane stebėdami nuostabiausius 
Lietuvos vaizdelius, klausėmės N. 
Labuckaitės ir kitų poetų eilių, ku
rias skaitė klubo moterys: „Tavo 
saulė apšviečia mane, kai nakt is 
nusileidžia... /Tavo šakos apglėbia 
mane, kai trūksta gerumo... /Tavo 
šaknys pagirdo mane, kai, laimės 
ištroškus, bejėgė parpuolu ant tavo 
širdies, gimtine." Labai gražiai 
liaudišką sutart inę atliko sesutės 
Austėja ir Daumantė Kaveckaitės. 
Kiekvienas pritars, kad „gimtinė — 
mūsų visų kelio pradžia, gimtinė — 
paukščio lizdas, į kurį visada traukia 
sugrįžti, gimtinė — iki ašarų bran
gūs, šilti prisiminimai, gimtinė — 

namai, kvepiantys vaikyste, mamos 
kepamais blynais, gimtinė — mūsų 
tvirtybės šaknys, kurios padeda augti 
aukštyn", tad moterų ansamblio 
(vadovė Evelina Karalienė) atlieka
ma daina apie mūsų gimtinę „Ašara 
Dievo aky" sugraudino ne vieną. 

Toliau aplankėme „Meilę" 
ir „Vaikystę" 

Antroji stotelė, į kurią kiekvienas 
svajoja pakliūti — tai „ Meilė". Šis 
jausmas, kuris nėra svetimas nei jau
nam, nei senam, dažnai yra mūsų 
gyvenimo variklis. Eiles apie meilę 
keitė valso sūkuryje besisukantys 
jaunieji šokėjai Karolis ir Karolina, 
jiems pritarė Virgis Kaveckas, atlikęs 
ilgesingą dainą „Papartėlė". Linga-
vom į taktą ir kiekvienas tyliai 
mąstėm apie savo gyvenimo meilę. 

O kai sustojome trečioje stotelėje 
„Vaikystė", nuo veidų nedingo šyp
senos. Ekrane žiūrėjome į besikei
čiančius savo prabėgusios vaikystės 
veidus, kartu klausėmės ir gėrėjomės 
jaunaisiais talentais: Gabrielė skaitė 
eiles, vaikų pop grupė „Svajonė" 
atliko vadovės Alinos sukurtą dainą 
„Svajonių šalyje", Gabrielė ir Lukas 
šoko rumbą. Bet labiausiai visus pak
erėjo mažiausi šventės dalyviai — 
šaunūs dainorėliai: 5 metukų Otilija 
ir 3 metukų Karolis Zikai. 

O kokia ke l ionė be draugystės 
ir.. . moterų? 

Gyvendami šioje Atlanto pusėje 
daugelis mūsų sutikome nemažai 
naujų draugų, tad negalėjome neuž
sukti į dar vieną gyvenimo stotelę, 
kurios pavadinimas — „Draugystė". 
„Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie 
pakelia mus aukštyn, kai mūsų spar
nai pamiršta, kaip reikia skraidyti" 
— deklamavo Gitana. Skambėjo for
tepijono muzika: skambino Berta, 
Emilija, Karolis. Susimąstėm, koks 
prasmingas ir kupinas netikėtumų 
bei paslapčių kasdieninis draugų ben
dravimas, kiek daug stiprybės ir jėgų 
semiamės iš draugystės šaltinio. 

Penktoje stotelėje kalbėjome apie 
Moteris. Laima Sineokienė papa
sakojo legendą apie tai, kaip Dievas 
sukūrė genialų tvarinį — moterį: 
gražią, stiprią, emocingą, kartais 
nesuprantamą, o kartais labai naivią, 
bet visada mylinčia... 

Dovanos 

Šventės svečiai. Dainuoja ,.Svajone". 
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Dainuoja sesutės Kaveckaitės. 

Paskutinioji stotelė — 
„Gyvenimas" 

Kelionės pabaigoje mūsų laukė 
paskutinė stotelė — „Kažkas, neat
siklausęs mūsų, — nes kaip galėjo 
atsiklaust, jei mūsų dar tuomet išvis 
nebuvo — /Pradėjo rinkti atsitiktinu
mus, kaip pajūrio akmenukus — dži
ugius, skaudžius, keistus... /Paskui, 
atnešęs saujom kupinom, pridėjo 
gėrio, blogio, meilės, neapykantos... 
/Viską gerai išmaišęs, prikrovė pilną 
kiaurą maišą, užrišo ir baltom rai
dėm užrašė: GYVENIMAS". Dainą 
apie gintarus dainavo Austė Asa-
dauskaitė, o liaudišką padavimą, 
kaip Dievas žmogų metais apdalino, 
papasakojo Vida Kaveckienė. Prita
riant kanklėms (Genutė Razumienė) 
moterų ansamblis atliko lietuvių 
liaudies dainą apie liepą. 

Įveikę tokią ilgą ir sudėtingą 
kelionę šion Atlanto pusėn, pasiju-
tom tarsi viena šeima, tad visi — 
klubo narės, jų šeimos ir svečiai — 

sustoję smagiai dainavom visiems 
žinomą „Giminių" dainą. Mūsų šven
tė buvo skirta ,,Alatėjos" antrajam 
gimtadieniui. Tad, kaip ir įprasta 
tokia proga, buvom apdovanotos: 
Napervilio moterų klubo „Vilnia" 
atstovė Jolita įteikė dovaną ir šiltus 
linkėjimus, mūsų draugai pripūtė 
didžiulį balioną, Linkuvos pagalbinės 
mokyklos auklėtiniai atsiuntė pačių 
išsiuvinėtą dovaną. Bet pati bran
giausia dovana buvo mūsų svečiai. 
Dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie šios šventės programos ir 
padovanojusiems žodį, šokį, dainą. 

Antroji dalis — parama 

Pasivaišinę prie šventiškai pa
puoštų stalų, kuriuos padengė mūsų 
šauniosios klubietės, paragavę trijų 
didžiulių gimtadienio tortų (dėko
jame Jovitai ir Nijolei), rinkomės į 
antrąją šventės dalį. „Alatėja" remia 
vaikus Lietuvoje bei likimo nu
skriaustus ir nelaimės aplankytus 
žmones čia, JAV Kad tai galėtume 
daryti dažniau, surengėme labda
ringą loteriją. Prizų buvo tikrai labai 
daug, o parduotų bilietėlių — dar 
daugiau... Nuoširdžiai dėkojame 
„Amerikos lietuvio" redaktoriui B. 
Abručiui, „Draugui" už padovanotus 
prizus — jų leidžiamų laikraščių 
prenumeratą, mūsų bičiulėms kir
pėjoms Rasai ir Sigai už dovanų kor
teles, taip pat klubietėms, kurios 
padovanojo prizus — bilietus į kino 
teatrą, Pramonės ir mokslo muziejų 
ir dar kelias dešimtis vertingų 
dovanų. 

Klubo narės dar ilgai aptars 
pasirengimą šventei ir patį renginį, 
nes tikrai visoms buvo smagu repe
tuoti, linksma dainuoti, ruoštis gim
tadieniui, džiaugtis šia švente su sa
vo draugais ir artimaisiais. Ir, aišku, 
kurs planus naujiems renginiams, 
susibėgimams ir siųs naujas dova
nėles mūsų mažiesiems draugams 
Lietuvoje. 

Mažieji solistai Olivija ir 
Karolis. Šoka Karolis ir Karolina. 

• ' • 

41-ojo Balzeko muziejaus Metų žmogaus apdovanojimo gavėja E. 
Mackevich. 

E. R. Mackevich - šių metų 
Balzeko muziejaus metų žmogus 

šventes da lyv ia i . Linos Briaukus - .--•-

DALIA CIDZIKAITE 

Šiais metais 41-asis Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus Metų 
žmogaus apdovanojimas ir t i tulas 
paskirtas Abraham Lincoln Bicen-
tennial Commission direktorei Eileen 
R. Mackevich. 

Apdovanojimas iš nee i l inės 
organizacijos 

Nors Mackevich yra gavusi ne 
vieną apdovanojimą (Garbės laipsnį 
iš Dominican Universi ty (1996), 
dukart apdovanota „Chicago Tribū
ne" už indėlį į meną, Didžiosios Bri
tanijos ambasadorius JAV jai įteikė 
„Member of British Empire" ap
dovanojimą, o 2004 metais ji išrinkta 
į įtakingiausių moterų šimtuką), ji 
sakė, kad šis Balzeko muziejaus Metų 
žmogaus apdovanojimas jai reiškia 
labai daug, mat jį gauna iš tikrai ne
eilinės organizacijos ir tautos. „Čika
gos miestas nebūtų toks turtingas be 
tokių etninių bendruomenių kaip 
lietuviai, norvegai, meksikiečiai, af-
roamerikiečiai, lenkai, kurie drauge 
sudaro nuostabią šio miesto mozai
ką", — teigė šių metų Balzeko muzie
jaus apdovanojimo gavėja. 

„Sis apdovanojimas, — sakė ji, — 
yra puiki galimybė įvesdinti lietuvių 
bendruomenę bei jos kultūrinį centrą 
Čikagoje į mano dabartinį projektą — 
JAV prezidento Abraham Lincoln 
dviejų šimtų metų gimimo jubiliejų." 
Mackevich mato nemažai bendrumo 
tarp Lietuvos ir Lincoln išpažintų 
vertybių. Lietuva yra nedidelė tauta, 
bet tuo pačiu ji ir XX amžiaus laisvės, 
demokratijos simbolis, leidusi iškilti 
individui, sakė ji . „Niekas negali 
pamiršti Lietuvos vaidmens ištrinant 

Sovietų Sąjungą iš pasaulio žemė
lapių." 

Tapo garbės l ietuve 

Net ir iki šių metų apdovanojimo 
Mackevich nebuvo pašalinis žmogus 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Kurį laiką ji buvo šio muziejaus tary
boje. Pati Mackevich sakė, jog pirmą 
kartą su Balzeko muziejumi susipaži
no, kai dirbo Chicago Public Library 
Tuo metu jos pagrindinis rūpestis 
buvo — kaip lenkų ir lietuvių litera
tūrą pristatyti kuo platesniam skaity
tojų ratui, todėl teko dirbti su ne 
vienu lenkų ir lietuvių muziejumi. 
Kaip tik tuo metu Chicago Public 
Library taryboje buvo ir Stanley 
Balzekas, Jr., kuris ir pasiūlė jai tapti 
vienu iš Balzeko muziejaus tarybos 
narių. „Tie, kas pažįsta Balzeką, — 
sakė Mackevich, — žino, jog jis visus 
sutiktus žmones kviečia tapti garbės 
lietuviais ir prašo, kad jie savo di
delius ir mažus gabumus paaukotų 
muziejui". 

Muziejaus nepamirš ir ateit ies 
planuose 

Paklausta, ar, tapusi Abraham 
Lincoln Bicentennial Commission 
direktore, ji vis dar palaiko ryšį su 
Balzeko muziejumi, Mackevich at
sakė, jog stengiasi nenutrūkti nuo 
muziejaus reikalų, ji ypač šiltai įverti
no Sigitos Balzekas darbą, tvirtino, 
jog ir ateityje stengsis nepamiršti 
muziejaus ir, jeigu pavyks, pasiryžusi 
padėti jam artimiau susipažinti su 
pagrindiniais fondais, dirbančiais su 
dideliais projektais, kad ateityje gali
ma būtų drauge dirbti ties tokiomis 
programomis Nukelta į 8 psl. 
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Paauglių alkoholio vartojimas 
pasiekė grėsmingą mastą 

Generolas Raymond Henault 

NATO generolas: Lietuvos 
ka r iuomenė profesionalėja 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 
Lietuvos kariuomenės transformaci
ja atitinka Baltijoms šalims keliamus 
reikalavimus, teigia NATO karinio 
komiteto p i rmin inkas generolas 
Raymond Henault. 

Kaip ketvirtadienį Vilniuje žur
nalistams sakė R. Henault , Lietuvos 
sprendimas kar iuomenę padaryti 
profesionalia visiškai su tampa su 
NATO kursu ir poreikiu dėmesį su
telkti ne į kiekybę, o į kokybę. 

Paklaustas apie Rusijos pasi
traukimą iš Įprastinės ginkluotės Eu
ropoje sutarties (ĮGES), generolas, 
pabrėžė, jog NATO vis dar laiko 
ĮGES kertiniu Europos saugumo ak
meniu ir pabrėžė, kad Aljansas tei
giamai vertina naujų šalių prisijungi
mo prie šios sutart ies galimybę, kai 
tik Rusija išves savo pajėgas iš Mol
dovos ir Gruzijos. 

„Nematome reikalo keisti dabar 
egzistuojančios sutart ies. Mes labai 
įdėmiai stebėsime, esu t ikras, kad jū
sų Vyriausybė taip pat įdėmiai seks 
įvykius, jei Rusija vis dėlto pasi
trauks iš ĮGES", — sakė R. Henault. 

Dar vasarą Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin paskelbė, kad jo šalis 
nuo gruodžio 12-osios gali nebesilai
kyti sutarties, kuri riboja, kiek pa
jėgų Rusija gali turėti jos europinėje 

Estai rado ,,Prezidentą Smetoną / / 

Atkelta iš 1 psl . 
Talino jūrų muziejaus darbuoto

jai prieš porą metų pasigyrė aptikę 
lietuviams brangų laivą, bet vėliau 
paaiškėjo, kad jų žinios nebuvo tiks
lios — giluminiais prietaisais užfik
suotas jūros dugne gulintis medinis 
burlaivis. 

,,Šįkart neapsirikome — Suomi
jos įlankos viduryje, maždaug 80 met
rų gelmėje, gulintis skenduolis — jū
siškis laivas 'Prezidentas Smetona'. 
Dėl to nėra jokių abejonių", — sensa
cingu radiniu džiaugėsi jau 30 metų 
Baltijos gelmes naršant is Talino jūrų 
muziejaus istorikas Vello Masą. 

Estų išvadas patvirtino Klaipė
dos universiteto povandeninių tyri
mų centro specialistas Jūrat is Lia-
chovičius: „Baltijos dugne aptikto 
skenduolio konstrukcija atitinka lai
vo 'Prezidentas Smetona ' aprašus, 
nuotraukas. Iš tikrųjų atrastas vie
nas mūsų šalies valstybingumo sim
bolių". 

dalyje — taigi, kiek tankų ir kareivių 
gali dislokuoti ir Baltijos šalių pašo
nėje. Parlamentas jau patvirtino tokį 
sprendimą, apie jį oficialiai informuo
ta NATO. 

Rusija, pati nepatvirtinanti šio 
dokumento, reiškia nepasitenkinimą, 
kad to nepadaro NATO, ir kad prie 
sutarties, pasirašytos dar tarp NATO 
ir nebeegzistuojančio komunistinio 
Varšuvos pakto, neprisijungia Ba-lti-
jos valstybės. 

Tuo tarpu Lietuva ne kartą pa
reiškė prisijungsianti prie ĮGES kai 
tam bus sudarytos sąlygos. Lietuva 
prie 1999 metais Stambule pasirašy
tos adaptuotos ĮGES galėtų prisi
jungti tik jai įsigaliojus, t.y. kai ją pa
tvirtins visos 30 prie jos tuomet prisi
jungusių valstybių. Kol sutartis nėra 
patvirtinta, naujos šalys, tarp jų ir 
Baltijos, prie ĮGES prisijungti negali. 

Praėjus penkeriems metams po 
galutinio termino, pasibaigusio 2002 
metais, Rusija nėra įvykdžiusi vienos 
iš esminių sutarties sąlygų — išvesti 
pajėgas iš Gruzijos ir Padnestrės 
Moldovoje. 

Visos NATO valstybės iki šiol lai
kėsi pozicijos, kad kol Rusija ne
įvykdys savo įsipareigojimų, jos nega
lės įvykdyti savųjų, tai yra patvirtinti 
sutarties. 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 
Alkoholio vartojimas vaikų ir pa
auglių tarpe pasiekė grėsmingą mas
tą, teigia medikai. 

Mokslininkų atlikti tyrimai, ku
riuos ketvirtadienį Prezidentūroje 
surengtoje konferencijoje „Destruk
tyvus elgesys ir alkoholis" pristatė 
Kauno medicinos universiteto profi
laktinės medicinos katedros docentė 
Nida Žemaitienė, rodo, jog alkoholį 
vartoja vis daugiau jaunų žmonių. 

2003 metų duomenimis, 12,8 
proc. tarp 15-16 metų berniukų ir 4,7 
proc. mergaičių alkoholį teigė per mė
nesį vartojantys 10 ir daugiau kartų. 
Per nepilną dešimtmetį intensyviai 
girtaujančių vaikų skaičius išaugo 
daugiau kaip o kartus. 

.„Vaikai, kurie taip intensyviai 
girtauja, kas trečią dieną svaiginasi 
alkoholiu. Jei tokiu intensyvumu ge
riama, labai neilgas laikas reikalin
gas, kad išsivystytų rimta priklauso
mybė", — teigė N. Žemaitienė. 

Anot jos, Lietuvoje beveik neliko 
vaikų abstinentų. 2003-iasiais alko
holio nevartojo 1,8 proc. mergaičių ir 
2,3 proc. berniukų. 

„2006-ųjų metų tyrimų duome
nimis, vyraujantis amžius, kuomet 
vaikai pirmą kartą pasigeria, yra 11-
12 metų, o sulaukus penkiolikos me
tų, jau nėra tų, kurie galėtų nusiger
ti pirmą kartą", — teigė mokslininkė. 

Tarptautinės moksleivių svei-

Šį 1917 metais Vokietijoje pasta
tytą 60 metrų ilgio ir 586 tonų van-
dentalpos laivą Lietuva Įsigijo 1926 
metais ir pavadino tuomečio šalies 
prezidento Antano Smetonos vardu. 

Vienintelis karo laivas saugojo 
jūros sienas, buvo naudojamas kaip 
valstybės vadovo jachta. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, Šventosios uoste stovėjęs laivas 
„Prezidentas Smetona" atiteko sau
gumiečiams. Nuleidus valstybės vė
liavą ir išvijus lietuvišką įgulą, jis bu
vo pervardintas 'Pirmūnu'. Okupan
tai šį laivą Baltijos jūroje naudojo pa
krančių apsaugai, minavimui. 

Karo pradžioje laivui „Preziden
tas Smetona" buvo suteiktas kitas 
vardas — „Koral". 1945 metų pra
džioje laivas lydėjo iš Helsinkio į Ta
liną plukdomą kraną. Manoma, kad 
Suomijos įlankoje tada jį atakavo ir 
nuskandino vokiečių povandeninis 
laivas. Maždaug pusė įgulos narių žu
vo. 

katos ir elgesio studijos pateikiami 30 
pasaulio šalių tyrimų rezultatai rodo, 
jog per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos 
padėtis žymiai pablogėjo. 

„1998 metais mes turėjome pa
grindo džiaugtis, jog alkoholio varto
jimo požiūriu Lietuva atrodo pakan
kamai gerai. Mergaitės buvo tarp tų, 
kurios girtavo bene mažiausiai, ber
niukai — per vidurį. Suskaičiavus 
duomenis šiemet, mergaitės atsidūrė 
toje pačioje vietoje, tik, deja, nuo kito 
galo, o lietuvių berniukai pagal alko
holio vartojimą lenkia tik estus", — 
teigė N. Žemaitienė. 

Anot jos, populiariausi alkoho
liniai gėrimai tarp 11-15 metų vaikų 
ir paauglių — alkoholiniai kokteiliai 
ir alus, tačiau yra vartojančių ir 
stipresnius gėrimus. 

„Tyrimai rodo, jog 8,8 proc. mer
gaičių piktnaudžiauja kokteiliais, o 
8,2 proc. berniukų renkasi kokteilius, 
8,2 proc. — alų. Beveik 3 proc. ber
niukų naudoja ir stiprius alkoholi
nius gėrimus", — sakė mokslininkė. 

Anot jos, dauguma girtaujančių 
nepilnamečių nesupranta žalingo al
koholio poveikio. 

„Moksleiviai nesupranta. Moky
tojų pagauti girti devintokai aiškina, 
kad jie nieko negėrė, tik alaus. Reikia 
pastebėti, jog alus daugelio jaunų 
žmonių supratimu iš viso nėra alko
holis", — kalbėjo N. Žemaitienė. 

Konservatoriai: dviguba pilietybė... 
Atkelta iš 1 psl. 
išsaugotų vaikai, gimę kitoje valsty
bėje, kurioje pilietybė automatiškai 
suteikiama neatsiklausus vaiko tėvų 
norų. Tačiau kartu nustatoma sąly
ga, kad bent vienas iš vaiko tėvų tu
rėtų būti Lietuvos pilietis. 

„Siūlau spręsti vaikų, gimusių 
Airijoje arba Didžiojoje Britanijoje, 
problemą, kai jie tiesiog gimimu įgau
na tos valstybės pilietybę. Spręsti nu
matant, kad jie bet kuriuo atveju iš
saugo ir Lietuvos pilietybę", — ket
virtadienį žurnalistams sakė A. Ku
bilius. 

Galiausiai, konservatoriaus pa
ruoštame dokumento projekte siūlo
ma, kad asmenys, kurie iki 1940 me
tų birželio 15 dienos okupacijos buvo 
Lietuvos piliečiai, taip pat jų vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai, galėtų 
turėti dvigubą — Lietuvos ir kitos 
valstybės — pilietybę, tačiau ši teisė 
būtų prarandama dviem atvejais. 

Pirma, jei šie žmonės padarė ar 
norėjo padaryti tarptautinius nusi
kaltimus, tokius kaip'agresija, geno
cidas, nusikaltimas žmoniškumui, 
karo nusikaltimai. Antra, įvykdė ar 
rengėsi įvykdyti nusikalstamas vei
kas prieš Lietuvą. 

Tačiau siūlydamas išsaugoti Lie
tuvos pilietybę asmenims, kurie Ją tu
rėjo iki 1940-ųjų, A.Kubilius numato 
ir alternatyvą — daryti skirtį tarp lie
tuvių ir nelietuvių kilmės asmenų, 
pastariesiems numatant papildomas 
Lietuvos pilietybės įgijimo sąlygas, 
jau turint ir kitos valstybės pasą. 

Tokiu būdu nelietuvis, kuris iki 
nustatytos datos turėjo Lietuvos pi
lietybę, o paskui įgijo kitos valstybės 
pasą, privalėtų išlaikyti lietuvių kal
bos egzaminą, prašydamas suteikti 
pilietybę turėtų nuolat gyventi Lie
tuvoje, turėti legalų pragyvenimo šal
tinį ir išlaikyti Lietuvos konstitu
cinių pagrindų egzaminą. 

„Šiuo atveju aš numačiau ir gali

mą alternatyvą. Dėl to būtų galima 
apsispręsti. Kitaip sakant, darant 
skirtumą tarp lietuvių kilmės asme
nų, kurie iki 1940 metų turėjo Lie
tuvos pilietybę, ir nelietuvių kilmės 
asmenų. Bet šiuo atveju aš primygti
nai neteigiu vieno ar kito varianto, 
manau, kad būtų galima pasvars
tyti", — sakė A. Kubilius. 

Tuo metu, anot siūlymo, visais 
kitais atvejais, kai sprendžiamas dvi
gubos pilietybės klausimas, pagrindi
nę sprendimo teisę turėtų preziden
tas, kuris turi teisę suteikti Lietuvos 
pilietybę išimties tvarka. 

Kaip aiškino A. Kubilius, jis siū
lytų pirmiausia apsispręsti, kada gali
ma suteikti dvigubą pilietybę, kada 
— ne, ir tik po to bandyti „perra
šinėti" visą Pilietybės įstatymą, kurio 
daugeli nuostatų Konstitucinis Teis
mas yra pripažinęs kaip prieštarau
jančias pagrindiniam šalies įstaty
mui. 

Pasak konservatorių vadovo, pri
ėmus įstatymo pataisas, reglamen
tuojančias dvigubos pilietybės įgijimo 
bei praradimo tvarką, būtų galima 
kreiptis į KT, kad šis „peržvelgtų", ar 
pataisos yra suderinamos su Kons
titucija. Taip esą būtų siekiama, kad 
niekam nekiltų neaiškumų. 

Seimo valdyba yra sudariusi 
tarpžinybinę darbo grupę, kurią įpa
reigojo paruošti Pilietybės įstatymo 
pataisų projektą bei ištaisyti priešta
ravimus tarp Konstitucijos ir dvigubą 
pilietybę įteisinančių teisės aktų. 

Iš parlamentarų, Lietuvos išeivių 
ir teisininkų sudaryta grupė, kuriai 
vadovauja Seimo narys Arminas Ly
deka, savo darbą ketina baigti kitų 
metų kovo 1-ąją. 

Tuo metu seimūnai po pateikimo 
yra pritarę socialliberalų vadovo Ar
tūro Paulausko inicijuotam siūlymui 
surengti referendumą, kuriame pi
liečiai išreikštų savo poziciją dėl dvi
gubos pilietybės įteisinimo. 
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Pasaulionaujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

tijoje vis dar siaučia gaisras. 

Pakistano vadovas prisiekė 
kaip civilis prezidentas 

Prezidentas Pervez Musharraf. 

I s lamabadas . lapkričio 29 d. 
(AFP„Reuters"/BNS) — Aštuonerius 
metus Pakistaną valdantis Pervez 
Musharraf ketvirtadienį buvo pirmą 
kartą prisaikdintas kaip civilis prezi
dentas. 

Jo prisaikdinimo ceremoniją tie
siogiai transliavo televizija. P Mu
sharraf, kuris į valdžią prieš aštuo
nerius metus atėjo per karini perver
smą, buvo prisaikdintas prezidento 
rūmuose Islamabade, kitą dieną po 
to, kai pasidavė didžiuliam tarptauti
niam spaudimui ir atsistatydino iš 
ginkluotųjų pajėgų vado posto. 

Priesaiką priėmė Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas Abdul Hameed 
Dogar, kuri P Musharraf paskyrė pa
gal nepaprastosios padėties Įstaty
mus atleidęs iš Teismo sau nepalan
kius teisėjus. 

Tradicine tamsia tunika vilkintis 
P Musharraf pažadėjo laikytis kon
stitucijos ir saugoti bei ginti sali. 

,,Tai labai svarbus j vykis Pa-
kistanui pereinant prie pačios de
mokratijos esmės", — pareiškė P Mu
sharraf, po priesaikos sakydamas kal
bą. 

P Musharraf galia ir įtaka šioje 

branduolinį ginklą turinčioje valsty
bėje, kuri yra labai svarbi JAV kam
panijai prieš ,,al Qaeda" ir strategijai 
Afganistane, turi sumažėti jam atsi
sakius pajėgų vado posto. 

Jis trečiadienį per ceremoniją ar
mijos būstinėje Ravalpindyje vado 
skeptrą perdavė savo išrinktam nau
jam pajėgų vadui generolui Ashfaą 
Kayani. 

„Pakistanas taps stipresnis man 
esant civiliu prezidentu, o generolui 
Kayani — armijos vadu", — sakė P 
Musharraf. 

Praėjusį mėnesį jis buvo perrink
tas per įstatymų leidėjų balsavimą, o 
lapkričio 3 dieną sustabdė konstituci
jos galiojimą, paskelbė nepaprastąją 
padėtį ir atleido iš Aukščiausiojo 
Teismo sau nepalankius teisėjus, kad 
užblokuotų teisinius opozicijos skun
dus dėl jo rinkimų pergalės neatsi
sakius karinio posto. 

„Priesaika, kurią jis duoda, ne
turi teisėtumo ir teisinio pagrindo", -
vėlai trečiadienį žurnalistams sakė 
buvęs premjeras Nawaz Sharif, kurį 
P Musharraf nušalino per 1999-ųjų 
perversmą. 

Putin kreipimesi į tautą paragino 
balsuoti už „Vieningąją Rusiją'' 

Maskva, lapkričio 29 d. 
( , ,Reuters"„Interfax"BNS) — Ne
partinis Rusijos prezidentas Vladimir 
Put in ketvirtadienį pirmą kartą atvi
rai paragino balsuoti parlamento rin
kimuose gruodžio 2 dieną už dabarti
nėje Dūmoje vyraujančią ir Kremliui 
lojalią partiją „Vieningoji Rusija". 

„Galvoti, kad viskas nulemta, ir 
pasiekta plėtotės sparta bei mūsų ėji
mo į sėkmę kryptis išliks automatiš
kai — tai pavojinga iliuzija, — sakė V 
Put in kreipdamasis į tautą artėjant 
sekmadienį vyksiantiems Valstybės 
Dūmos rinkimams. — Viskas, kas pa
daryta, mūsų pasiekta atkakliai ko
vojant ir gali būti išsaugota tik mums 
su jumis laikantis bendros aktyvios 
pilietinės pozicijos". 

Būtent todėl, pabrėžė preziden

tas, jis nusprendė būti pirmasis „Vie
ningosios Rusijos" sąraše. 

„Būtent todėl aš prašau jus ateiti 
į rinkimus gruodžio 2 dieną ir bal
suoti už 'Vieningąją Rusiją', — sakė 
populiarus V Putin, kuris spalį sutiko 
būti įrašytas pirmasis į šios partijos 
rinkimų sąrašą, nors formaliai į ją ir 
neįstojo. 

Anksčiau Aukščiausiasis Teis
mas atmetė opozicinės Dešiniųjų jėgų 
sąjungos ieškinį, kuriame ji reikalavo 
panaikinti V. Putin įregistravimą 
„Vieningosios Rusijos" rinkimų są
raše. 

Dešinieji mano, kad šalies prezi
dentas naudoja tarnybinę padėtį agi
tacijai už „Vieningąją Rusiją" ir 
įkvepia valdininkus spausti liberalius 
politikus. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Buvęs Lenkijos prezidentas Lech 

Walęsa televizijai TVN24 pareiškė, 
kad dabar „prezidento Lech Kaczyn-
ski vietoje atsistatydintų". „Lenkijos 
prezidento Lech Kaczynski vietoje 
atsistatydinčiau, jei atsidurčiau to
kioje situacijoje, kai premjeras pa
reiškia svarbų dalyką tarptautinių 

I santykių srityje, o prezidentas tai su
žino iš žiniasklaidos", — pareiškė L. 
Walęsa. L. Walęsa nuomone, „prem
jeras turi informuoti Lenkijos prezi
dentą apie tai, kad nesirengia blo
kuoti Rusijos įstojimo į PPO" (Pa
saulinę prekybos organizaciją). 

KIJEVAS 
Visi 228 Julija Tymošenko bloko 

(JTB) ir „Mūsų Ukraina" ir „Liau
dies savigyna" (MULS) susivienijimo 
deputatai balsavo bendrame posėdyje 
ketvirtadienį už parlamento koalici
jos sudarymą. Pasibaigus balsavimui 
JTB ir MULS susivienijimo frakcijų 
vadovai Julija Tymošenko ir Via-
česlav Kyrylenko pasirašė atitin
kamą dokumentą. Taigi JTB ir 
MULS sudarė daugumą Aukščiausio
joje Radoje. JTB ir MULS susivieniji
mo frakcijos taip pat išrinko parla
mento koalicijos tarybą iš 18 žmonių 
— po devynis iš frakcijos. 

J A V 

NEW YORK 
Po sprogimo „Enbridge" korpo

racijos naftotiekyje naftos kainos pa
šoko 5 procentais. WTI rūšies naftos 
kainos sausio mėnesio sandoriams 

: New York prekių biržos (NYMEX) 
elektroninėje prekybos sesijoje ket
virtadienį apie vidurdienį siekė 95.17 
JAV dolerio už barelį ir buvo 5 proc. 
arba 4.55 JAV dolerio didesnės negu 
trečiadienio prekybos sesijos pabai
goje. Po sprogimo, per kurį žuvo du 
žmonės, „Enbridge" trečiadienį nu
traukė naftos tiekimą keturiais 1,5 
mln. barelių per dieną pajėgumų naf
totiekiais. Pasak įmonės, naftos ter
minale „Clearbrook" Minnesota vals-

RUSIJA 

MASKVA 
Buvęs' šachmatų pasaulio čem

pionas Gary Kasparov ketvirtadienį 
paleistas iš areštinės, kurioje jis išbu
vo penkias paras dėl dalyvavimo Ne
pritariančiųjų žygyje Maskvoje, pra
nešė „Echo Moskvy". Jis buvo ap
kaltinas viešosios tvarkos pažeidimu 
ir nesankcionuotų eitynių organiza
vimu. Išėjęs į laisvę G. Kasparov žur
nalistams pareiškė, kad prezidento 
Vladimir Putin valdymas „pereina į 
labai pavojingą fazę, kuri virsta į dik
tatūrą". 

Maskvos Saviolov teismas už 
akių pripažino Boris Berezovskij, ku
riam Didžiojoje Britanijoje buvo su
teiktas politinis prieglobstis, kaltu lė
šų iš „Aeroflot" grobimui B. Bere
zovskij ne kartą neigė savo kaltę ir 
sakė, kad yra persekiojamas kaip Ru
sijos prezidento Vladimir Putin kriti
kas. Liepą Rusijos generalinė proku
ratūra pateikė B. Berezovkij kaltini
mą mėginus Įvykdyti valstybės per
versmą. Kaip tikimasi, bausmė bus 
paskelbta vėliau. Prokuratūra prašė 
skirti kaltinamajam devynerius me
tus kalėti. 

A Z I J A 

Ocea. 

ŠANCHAJUS 
Artėjant Kalėdoms, Kinijos ga

mintojai suskubo didinti žaislų, kurie 
šiemet pasaulyje sukėlė ne vieną ko
kybės skandalą, eksportą. Žaislų eks
porto iš Pietų Kinijos Guanduno pro
vincijos vertė spalį, palyginti su rug
sėjo mėnesiu, pašoko 27,6 proc, nors 
pirmąjį rudens mėnesį šis eksportas 
buvo sumažėjęs 5,4 proc. Tai rodo. 
kad nekokybiškų žaislų atšaukimas 
iš prekybos pasaulyje neturėjo dides
nės įtakos šiai Kinijos pramonei. 

MANILA 
Filipiniečių pajėgoms ketvirta

dienį šturmavus penkių žvaigždučių 
viešbutį sostinėje Maniloje, jį užėmę 
maištaujantys kariškiai ir jų civiliai 
rėmėjai buvo areštuoti. Viešbutį užė
mę maištininkai reikalavo nuversti 
vyriausybę. Jie pasidavė elitinėms 
pajėgoms išlaužus duris. 

1-800-775-SBND 
www3tlanticexpresscorpxom 

v« Kroviniu gabenimas 
jCt iv-y . . , {a i vu i v ^ pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu * visas pasaulio šalis. m- \ 

AirFreigltt 
Automobiu pirkimas bei 
[siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

/ Sroaff Packages Truckihg 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
p- statyrras i narus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baltarusijoje oei Ukra ~-o»e. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604SS Ttl. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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E. R. Mackevich - šių metų 
Balzeko muziejaus metų žmogus 

Jaunimo centro Moterų klubo narės savo darbu ir rūpesčiu visuomet 
prisideda prie Čikagos Jaunimo centro išlaikymo (iš kairės sėdi): Laima 
Vaičiūnienė, Nijolė Kaveckienė, pirmininkė Anelė Pocienė ir Albina 
Ramanauskienė; (iš kairės stovi):Stasė Bacevičienė, Irena Dirdienė, Genutė 
Tarienė, Marta Ruikienė, Danutė Rūta, Konstancija Venckutė, Viktorija Va-
lavičienė, Ieva Paplauskienė, Adelė Lietuvninkienė ir Rūta Spurgienė. 

Viktoro Jautoko nuotr. 

JAUNIMO CENTRUI 
ČIKAGOJE - 50 METŲ 

Jaunimo centro moterų klubas 
(1980-2005) 

ANELĖ POCIENĖ 

Jaunimo centro valdybos susi
rinkimas įvyko 1980 m. lapkričio 15 
d. Per šį pirmąjį susirinkimą Jauni
mo centro valdybos pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė išaiškino savo žody
je, kad reikėtų kurti Moterų klubą, 
nes čia, Jaunimo centre, moterų tal
ka būtų labai reikalinga, kad galėtų 
Jaunimo centras - didysis kultūros 
centras Čikagoje išsilaikyti. Idėja 
klubui steigti buvo iškelta Marijos 
Saliklienės. Buvo išrinkta valdyba, 
tik trūko pirmininkės. Valdybos pir
mininkė Irena Kriaučeliūnienė pa
siūlė Salomėją Endrijonienę, kuri 
sutiko neabejodama. 

i i g a m c t e Mote rų k lubo p i rm in i nke 
Saiomeja Endr i jon ienę 1994 meta i . 

Moterų klubo lėšų telkimo darbai 
prasidėjo. Jų buvo įvairių: vakaronės 
su paskaitomis, poezijos dienos, kny
gų pristatymai, vaidinimai, blynų ir 
kugelio kepimai ir daug kitų. O dau

giausia pelno davė krautuvėlė „Lie
tuvėlė". Už visas sutelktas - gautas 
lėšas pirkome Jaunimo centrui reika
lingus daiktus - apvalius stalus, kė
des, staltieses, užuolaidas. O virtuvė
je - indus, puodus, kavinukus, stikli
nes ir kitus reikalingus dalykus. 
Daug prisidėjome darbu prie Jauni
mo centro metinių pokylių - vaka
rienei puošėme stalus, platinome bi
lietus, vedėme loterijas. 

1983 metais buvo nutarta išleisti 
virimo knygą „Mūsų virimo paslap
tys". Visos narės savo skaniausiais 
receptais pripildė knygos lapus. Kny
gą suredagavo Marija Macevičienė. 

1981 metais oficialiai atidaryta 
dovanų krautuvėlė. Daug dalykų bu
vo suaukota, taigi tai buvo grynas 
pelnas Jaunimo centro Moterų klu
bui. 

Jaunimo centro patalpos pildėsi 
lietuvaičiais. Nuo 1990 metų vis dau-' 
gėjo jaunų šeimų. Mokyklai trūko 
vietos. „Lietuvėlę" užleidome (už
darėme) 2002 metais mokinukams -
Čikagos lituanistinei mokyklai. 

1995 m. sausio 20 d. negailestin
ga mirtis po trumpos vėžio ligos pasi
šaukė Salomėją į amžinybę. Moterų 
klubo narės liko be savo vadovės -
pirmininkės. 

Jaunimo centro Moterų klubo 
darbai nesustojo, juos reikėjo tęsti. 
Pirmininkės pareigas sutiko eiti Ane
lė Pocienė. Mūsų narių darbštumas 
papildo mūsų iždą. O kaip tik atsi
randa svarbus reikalas, perkame, kas 
reikalinga. 2005 m. nupirkome indų 
plovimo mašiną už 3,300 dol. 

2000 m. po šv. Mišių kavinėje pa
minėjome 20 metų sukaktį. 

2005 m. minėjome 25 metų su
kaktį. Nors mirtis negailestingai vis 
mažino mūsų darbščių bitelių skai
čių, atsirasdavo norinčių, kurios su
prasdavo mūsų tikslą remti Jaunimo 
centrą ir noriai prisidėjo darbu ir 
aukomis. 

Straipsnis (sutrumpintas) paim
tas iš netrukus pasirodysiančio ju
biliejinio Jaunimo centro 50 metų 
sukakčiai paminėti skirto leidinio. 

Atkelta iš 5 psl . kaip kalba, dailieji 
menai, istorinio palikimo išsaugoji
mas. Ir tai Mackevich norėtų daryti 
su jaunesniais žmonėmis iš Rytų 
Europos, ypač tais, kurie atvyko iš 
Baltijos šalių. 

Chicago Humani t i e s Festival — 
j o s kūdikis 

Mackevich buvo viena iš Chicago 
Humanities Festival įkūrėjų bei šio 
festivalio prezidenčių. Su šia progra
ma ji išdirbo nuo 1989 iki 2005 metų. 
Paprašyta prisminti savo indėlį ir 
vaidmenį steigiant minėtą festivalį, 
Mackevich prisiminė, jog prieš tap
dama Chicago Humanities Festival 
dalimi ji daugelį metų dirbo Illinois 
Humanities Council, beje, drauge su 
Amerikos lietuvaite Kristina Valaitis. 
Minėtos tarybos pirmininkui ir ten 
dirbusiems žmonėms sugalvojus 
pakelti žmonių susidomėjimą hu
manitariniais mokslais ir discipli
nomis, pradėta dirbti su 4-5 organi
zacijomis. Netrukus tų organizacijų 
skaičius išaugo iki 40. Mackevich 
didžiuojasi, jog jos ir kitų pastangų 
dėka buvo sukur tas vienas iš di
džiausių kultūrinių renginių, kuria
me žmonės daugiau nei tris savaites 
gali įdomiai praleisti laiką. 

„Augame t ik išbandydami save" 

Iš pradžių Mackevich dirbo kaip 
vykdančioji festivalio direktorė, vė
liau — kaip prezidentė. J i turėjo gar
bės į festivalį pakviesti tokius garbin
gus svečius kaip rašytoją Czeslaw 

Milosz bei kitus Rytų europiečius 
rašytojus ir menininkus. J i prisipaži
no, jog šiuo metu dirbdama JAV 
sostinėje pasiilgsta festivalio — ,juk 
jis buvo mano kūdikis, kurį aš užau
ginau iki paauglystės". Tačiau gyve
nime norėjosi naujų iššūkių, todėl ji 
priėmė pasiūlymą tapti Abraham 
Lincoln dviejų šimtų metų gimimo 
paminėjimo komisijos direktore. 
„Augame tik išbandydami save ir vis 
susirasdami naujų veiklos sričių" — 
apie savo nueitą kelią kalbėjo Balze
ko Metų žmogaus titulo laimėtoja. 

Plačiau a t ve r t i la i svės ir 
demokra t i j o s duris 

Dabartinis Mackevich darbas 
Washington, DC leidžia jai dirbti su 
pačiais geriausiais Illinois senatoriais 
bei jų pagalbininkais, tarp jų ir sena
toriumi Richard Durbin, kuris, jos 
nuomone, yra pavyzdys visų tų savy
bių, už kurias mes gerbiame šešiolik
tąjį JAV prezidentą Abraham Lincoln 
— sunkų darbą, sąžiningumą, kūry
biškumą, tikėjimą individo verte. 
Anot Mackevich, kaip kartą Lincoln 
yra pasakęs Gettysburg, „mes turime 
nebaigtą darbą" — plačiau atverti 
laisvės, demokratijos ir vienodų gali
mybių duris. Lincoln priklauso vi
soms kartoms ir visiems žmonėms, 
kurie tiki laisve ir demokratija ir man 
yra suteikta didelė garbė rengti šio 
didžio žmogaus dviejų šimtų metų 
gimtadienio paminėjimą. Mackevich 
tikisi, jog jos vadovaujamai komisijai 
pavyks surengti tarptautinį Lincoln 
gimtadienio paminėjimą. 

Metų žmogaus apdovanojimo vakarienė ir pokylis įvyks šių metų 
gruodžio 2 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Pradžia 5 vai. p. p. 

Margumynai 
• • 

„airBaltic" skraidins iš Vilniaus į Paryžių 
Nuo kitų metų kovo 31 dienos 

oro bendrovė „airBaltic" pradės tie
sioginius skrydžius iš Vilniaus į 
Prancūzijos sostinę Paryžių. 

„airBaltic" lėktuvai Charles de 
Gaulle oro uoste kils ir leisis tris kar
tus per savaitę - pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais. Tai 
viena iš naujų oro bendrovės planuo
jamų krypčių kitų metų vasaros skry
džių sezonu. 

„Paryžius - tai vienas gražiausių 
ir populiariausių miestų Europoje, 
kurį drąsiai galima vadinti roman
tikos, meno ir kultūros sostine. Tai ir 
gurmaniškas miestas, kurio negalima 
palikti neparagavus tikrojo prancū
ziško vyno bei kulinarinių patiekalų. 
Nenuostabu, kad turistai šį miestą 
pamilsta vos atvykę, o pabuvoję il
giau, vėl nori sugrįžti", - teigė „air
Baltic" viceprezidentas ir atstovybės 
Lietuvoje vadovas Tadas Vizgirda. 

Anot T. Vizgirdos, nauji skrydžiai 
bus patogūs ne tik poilsiautojams, 
norintiems susipažinti su šiuo istori-

SIŪLO DARBĄ 

ja tur t ingu miestu, bet ir verslo 
reikalais skrendantiems keleiviams. 
Penktadieniniai skrydžiai bus pato
gūs savaitgalinėms kelionėms, kurios 
ypač populiarios pavasarį. 

Keleiviai į Paryžių bus skraidina
mi „Boeing 737-500" lėktuvu, o 
kelionė truks 2 vai. 45 min. Bilietai į 
vieną pusę kainuos nuo 150 litų, 
įskaitant oro uosto mokesčius. 

Paryžius bus devyniolikta tiesio
ginė „airBaltic" kryptis iš Vilniaus. 

Nors Paryžiaus atskirai prista
tinėti nereikia, oro bendrovė tikisi, 
kad keliautojai šį miestą atras iš 
naujo. 

www.lietuviams.com 

PASLAUGOS 

Experienced Malė & Female Live-in 
CNA or Home Health Aide needed 

Mušt have valid proof to vvork in the 
United States. 

Mušt speak English & Drive. 
312-648-1565 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiticnė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

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

http://www.lietuviams.com
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LIETUVIU SV. KAZIMIERO 
MONTREfiL 100 METU 

Pirmoji lietuvio parapija Kanadoj? 
PETRAS ADAMONIS 

Nr.11 

Klebonas Šimkus paliko Mont-
real 1928 m. birželio 30 d., perduoda
mas naujam klebonui parapijos pa
reigas ir knygas. Tuo metu banke jau 
buvo 3,018.76 dol. ir skolos — 
10,336.24 dol. Grįžęs į Lietuvą kun. 
Šimkus buvo Kauno kunigų semina
rijos dvasios tėvas, vėliau arkivysku
pijos kurijos notaras, Kurtuvėnų ir 
Kalnaberžės nepilnamečių nusikal
tėlių jstaigos kapelionas, Kauno Šv. 
Trejybės parapijos vikaras, apislankė 
ir Amerikoje, vokiečių okupacijos 
metu buvo Girkalnio parapijos kle
bonas, kur buvo išgarsintas Dievo 
Motinos apsireiškimas Girkalnyje. 
Kun. Šimkus Lietuvos bažnyčių žiny
nuose yra užrašytas ir Augustino var
du. 

1928 m. birželio 29 d. į Šv. 
Kazimiero parapiją laikinai perimti 
klebono pareigas atvyko kun. Juozas 
Mačiulionis M.I.C. - marijonas. Ame
rikos Marijonai, matyt, vylėsi įsikurti 
Montreal, tačiau Montreal arkivys
kupas pareiškė, kad jis kviečiamas tik 
laikinai, iki kol montrealietis klieri
kas Jonas Bobinas, studijuojąs Grand 
Seminaire, bus įšventintas kunigu ir 
paskirtas Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu. Susirišus su Marijonų vie
nuolija būtų išspręstas parapijos ku
nigų pastovumas ir jų parinkimas. 
Kun. Mačiulionis, gimęs Marijam
polės apskrityje, 1904 m. atvyko į 
Ameriką. 1917 m. įstojo į Marijonų 
vienuoliją, mokėsi De Paul akademi
joje Čikagoje, Šv. Pranciškaus semi
narijoje Milwaukee, studijavo kano
nų teisę katalikų universitete Washing-
ton, tęsė studijas Apolinaris univer
sitete Romoje, įšventintas kunigu 
1925 m. Čikagoje Aušros Vartų para
pijos klebonas, tam tikru metu dirbo 
„Draugo" administratoriumi ir Tėvų 
marijonų namo vyresniuoju, ilgą 
laiką dirbo Lietuvos Vyčių organi
zacijoje. 

Kun. Mačiulionis, būdamas kle
bonu tik laikinai, nepilnus vienerius 
metus, nedaug ką galėjo nuveikti. 
Pirmiausia jis nukreipė savo dėmesį į 
lietuvišką jaunimą, įsteigdamas Šv. 
Teresės jaunimo draugiją, kuri, nors 
turėjo savo globėją šv. Teresę, bet 
buvo pasaulietiška organizacija. Ji 
turėjo ,,Dramos ratelį" ir sporto sek
ciją. Veikė ir ledo rutulio komanda, jis 
taip pat globojo visas tris lietuviškas 
mokyklas su 100 mokinių. Šv. Tere
sės jaunimo organizacijai daug pasi
darbavusios yra mokytojos Elena 
Bandžiūtė, Ona Bandžiūtė ir mokyto
jas Pranas Tautkus - pirmasis drau
gijos pirmininkas. Kleb. Mačiulionis 
dažnai pabrėždavo, kad jaunimas yra 
parapijos ateitis. 

Klebonas Mačiulionis 1929 m. 
vasario mėn. per kelis puslapius 
„Draugo" laikraštyje plačiai aprašė 
Sv. Kazimiero parapiją ir jos 20 metų 
istoriją. Sutrauktai: kad visoje Kana
doje yra 4,000 lietuvių, kad Šv. Kazi
miero parapija yra pirmoji lietuvių 
parapija Kanadoje, su daugeliu jaunų 
žmonių ir gražia ateitimi. Į pamaldas 
bažnyčioje susirenka 800 žmonių. 
Išvykdamas kleb. Mačiulionis perda

vė naujam klebonui kun. Jonui 
Bobinui parapiją su labai pagerėjusia 
parapijos finansine padėtimi: banke 
buvo 4,513.37 dol, o parapijos skolų 
tebuvo likę tik 8,361.63 dol. 1929 m. 
birželio 10 d. kleb. Mačiulionį Mont
real jaunimas gražiai išlydėjo į ge
ležinkelio stotį kaip padėką už paro
dytą rūpestį jaunimu. 

Montreal gimęs ir augęs Grand 
Seminaire klierikas, kun. Jonas Bo
binas buvo įšventintas kunigu ir 
paskirtas Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu 1929 m. birželio mėn 29 d. 
Tenka paminėti, kad tuo pačiu metu 
Montreal Grand Seminaire mokslus 
baigė ir kunigu įšventintas buvo Paul 
Emile Leger, vėliau Montreal arki
vyskupas - kardinolas. Per daugybę 
metų Montreal Grand Seminaire 
mokslus baigė ir buvo įšventinti 
kunigais šie lietuviai: kun. Jonas J. 
Jakaitis, kun. Jurgis Šimkus, kun. 
Lionginas Kavaliauskas, kun. Juozas 
A. Lipkus, kun. Jonas Bobinas, kun. 
J. Bakanas, kun. J. Jutkevičius-Jutt, 
kun. Br. Mažukna, kun. Mykolas 
Tamulevičius, kun. Alfonsas Volungis 
ir du broliai dvyniai: kun. Antanas ir 
kun. Julius Jutkevičiai, kun. Juozas 
Pauliukonis, kun. Albinas Jankaus-
kas-Jankus, dauguma jų buvo iš 
Springfield, MA, JAV vyskupijos. 

P a s t o v u m o la iko ta rp i s 

Montreal gimęs ir augęs, 25 m. 
amžiaus, tik ką baigęs kunigų semi
nariją, net nebuvęs vikaru ir be jo
kios parapijos reikalų tvarkymo pa
tirties, kun. Jonas Bobinas buvo pas
kirtas Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu. Montreal dienraštis „La Pres-
se" įdėjo kun. J. Bobino nuotrauką su 
užrašu: „Jauniausias klebonas 
Quebec'o provincijoje." Montreal 
arkivyskupijos kurijai sudarė daug 
rūpesčių dažnas klebonų keitimasis 
ir nesusipratimai tarp klebonų ir 
parapijiečių. Skirti klebonu čia gimu
sį ir baigusį vietos seminariją būtų 
geriau negu iš kitur atvažiavusį. 

Kun. J. Bobinas išbuvo klebonu 
30 metų. Šiuo laikotarpiu buvo daug 
pasikeitimų: buvo didelė ekonominė 
krizė (depresija), bedarbystė, karas 
Ispanijoje, Pasaulinis karas, krašte 
įvyko ekonominiai ir socialiniai pa
sikeitimai, Lietuvos okupacijos ir 
nauja pokarinė imigrantų banga, 
kuri ilgesniam ar trumpesniam lai
kui apsigyvendavo Montreal. Pilnai 
aprašyti šio laikotarpio neįmanoma. 

Antroji imigrantų banga, atvy
kusi 1926-1933 metais, gerokai su
stiprino Šv. Kazimiero parapiją ir jos 
organizacijas. Buvo laikomos sekma
dieniais 3, o vienu metu net 5 šv. Mi
šios, didėjo parapijos pajamos - apy
linkės prancūzai pradėjo lankyti Šv 
Kazimiero šventovę, o tai kėlė apy
linkės klebonų nepasitenkinimą. 
1929 m. klebono rūpesčiu buvo įkur
ta ir ketvirtoji lietuviška mokykla su 
30 mokinių Rosemont prie Šv. Marko 
parapijos (vedėja Marija Arlaus
kaitė). 

Bus d a u g i a u . 

Stuburo ir skausmo ligos | | Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERM DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUCAR.MD 
Illinois Pain Inst i tute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave . , H ickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DD5, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 St. , Oak. L a w n , IL 
55 E. VVash ing ton , Su i te 2 4 0 1 , 

Ch icago , IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Nebekeisti, bet patikslinti 
Šį kartą skyrelyje „Kaip kal

bame" siūlome „Draugo" skaitytojo 
Algimanto Gurecko nuomonę kal
biniu klausimu. A. T. 

Reikia sveikinti „Draugo" nuta
rimą rašyti svetimus tikrinius var
dus originalo rašyba. Tačiau laikan
tis šio nuosprendžio atsirado pras
mės neaiškumų, kur ių vengiant 
verta pagrindinę taisyklę papildyti 
ir patikslinti, kad ji geriau derintųsi 
su lietuvių kalbos struktūra. Todėl 
tenka pr i tar t i Arvydo Barz dūko 
pasiūlymams, kaip išvengti nepri
imtinų neaiškumų ir nesklandumų 
(„Dar kartą prieš 'baigiant', bet 
nesitikint, kad kas pasikeistų", 
„Draugas", 2007 lapkričio 1 d., p. 5). 

O vis dėlto reikėtų, kad kai kas 
pasikeistų. Juk kalba pirmiausia yra 
susižinojimo ir bendravimo prie
monė, todėl bū t ina išlaikyti jos 
aiškumą, tikslumą, sklandumą bei 
taupumą, nors tai kartais ir neside
rintų su politinio teisingumo, nuo
seklumo ar kitais, gal ir svarbiais, 

bet šalutiniais reikalavimais. Pali
kus svetimus vietovardžius ir žmo
nių vardus bei pavardes be lietu
viškų galūnių, daug kur sakinio 
prasmė lieka daugiaprasmė ir neaiš
ki, taip prarandant kalbos aiškumą 
ir tikslumą, o pridedant papildomus 
lietuviškus linksniuojamus žodžius, 
pav., „New York mieste", nusižen
giama kalbos taupumui ir sklandu
mui. Todėl geriau palikti originalo 
formoje, be lietuviškų galūnių sve
timus vardus vardininko linksnyje, 
bet kituose linksniuose vis dėlto 
reikėtų pridėti lietuviškas galūnes, 
nes kitaip bus sunku susikalbėti. 

Taip pat verta priimti lituanisto 
prof. dr. Antano Klimo pasiūlymą 
lietuviškai rašyti ne vien tik Čika
gą, bet ir dar kelis kitus Lietuvoj iš 
seno gerai žinomus Amerikos mies
tus su senais ir skaitlingais lietuvių 
telkiniais. Tikrai, bent jau Niujor
ku i turėtų būt taikoma ta pati 
išimtis kaip ir Čikagai . Juk jis taip 
pat išskirtinai svarbus Amerikos lie
tuvių išeivijos gyvenime ir istorijoj. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 
MACHINIST - NEAR DOWNTOWN 

Manufactur ing company near downtown 
Chicago needs Rotary Transfer Setup 

Machinist. Related experience required. 
Job requires own tools, ability to read 

prints, use shop measuring instruments, 
knovv Quality Contro l procedures, expe-
rience vvith supervising machine opera-

tors. S20+/hr. Email resume to 
h r@wsf lab .com, fax t o 312 666 8597 , 

or apply at 701 W Erie St. Chicago. 

MACHINIST SUPERVISOR - RIVER NORTH 
Manufacturing company in downtown Chi
cago needs Secondary Operations Super-

visor vvith experience setting up various ma-
chines. Mušt have ovvn tools, ability to read 

prints, use shop measuring instruments, 
knovv Quality Control procedures, expe-

rience supervising machine operators. $18-
$22/hr. Basic math skills, proficiency rea-

ding/vvriting English a mušt. Email resume 
to hr@wsflab.com, fax to 312 666-8597, 
or in person at 701 W Erie St. Chicago 

www.draugaj.org 

http://Nr.11
http://www.illinoispain.com
mailto:hr@wsflab.com
mailto:hr@wsflab.com
http://www.draugaj.org
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JĖZAUS KRISTAUS GIMIMĄ ŠVĘSKIME LIETUVIŲ PARAPIJOSE 
Adventinis ir kalėdinis 2007 m. kalendorius lietuvių apylinkėse 

Šv. Antano parapijoje (Cicero) 
1510 South 49th Court, Cicero, Illinois; Tel. 708-652-0231 

Kiekvieną Advento sekmadieni 9 vai. r. - Sv. Mišios (lietuvių k.) 
Gruodžio 13d. , ketvirtadienį - Adventinis susitelkimas. 5:00 - 5:30 vai. v. 
- Sutaikinimo sakramentas (išpažintys lietuvių k.), 5:30 vai. v. - Sv. Mišios 
(lietuvių k.) 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 9 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. Mišios 
(lietuvių k.). 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje 
(Brighton Park) 

2745 West 44th Street, Chicago, Illinois; Tel. 773-523-1402 

Gruodžio 15 d., šeštadienį - Adventinis susitelkimas. 2 v. p. p. - Bendruo
meninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi). Kalėdų krepšelis 
- mūsų dovanos Lietuvoje vargstančioms šeimoms, galite paaukoti pintinė
je bažnyčios priekyje per visas lietuviškas pamaldas Advento metu. Dovanos 
perduodamos per Lietuvos vyskupų konferencijos „Caritas" organizaciją. 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 7 vai. v. - bendra Kūčių vakarienė 
parapijos salėje (pranešti kun. J. Kelpšui tel. 773-523-1402) 
10 vai. v. - Prakartėlės palaiminimas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. 
Mišios (lietuvių k.) 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 10 v. ryto - Kristaus Gimimo šv. 
Mišios (lietuvių k.) 

Tėvų jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centre) 
2345 West 56th Street, Chicago, Illinois; Tel. 773-737-8400 

Gruodžio 8 d., šeštadienį - Adventinis susitelkimas. 8:30 vai. r. - 1 vai. p. 
p. - Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) Čik
agos lituanistinės mokyklos mokiniams (kun. A. Baniulis, SJ) 
4 vai. p.p. - Bendruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažin
timi) ir šv. Mišios (kun. A. Baniulis, SJ) 
Gruodžio 9 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas. 9:30 vai. r. - Sutai
kinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - šv. Mišios, pamokslas (kun. 
A. Baniulis, SJ) . 
Gruodžio 16 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas. 9:30 vai. r. - Su
taikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - šv. Mišios, pamokslas 
(kun. A. Baniulis, SJ) 
Gruodžio 23 d., sekmadienį - 10:30 vai. r. - šv. Mišios, po šv. Mišių vaikų 
kalėdinis koncertas, Kalėdų senelis. 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 4 vai. p. p. - Prakartėlės palaimini
mas, Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios, po šv. Mišių kalėdaičių 
laužymas ir kalėdiniai sveikinimai. 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 10:30 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. 
Mišios 
Sausio 1 d., antradienį - Dievo Gimdytojos iškilmė, Civiliniai Naujieji 
Metai. 10:30 vai. r. - šv. Mišios 

VVaukegan - Lake County apylinkėje 
(Libertyville/Mundelein) 

Gruodžio 15 d., šeštadienį - Adventinis susitelkimas 1 vai. p. p. - šv. 
Mišios (kun. J. Kelpšas) Santa Maria Popolo Chapel, 116 North Lake Street 
(Rout 45), Mundelein, Illinois; informacija tel. 847-244-4943. 
Gruodžio 22 d., šeštadienį 4 vai. p. p. - Kalėdų eglutės šventė, Kalėdų 
senelis Gedimino lituanistinėje mokykloje, Liberty Civic Center, 135 West 
Church Street, Libertyville, Illinois. 

Šv. Onos - Kopų parapijoje (Beverly Shores) 
PO. Box 727; 433 East Golfwood Road, Beverly Shores, Indiana; tel. 219-

879-7565 

Gruodžio 16 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas 1 vai. p. p. - Bend
ruomeninės Sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios 
(kun. Aid. Gudaitis, SJ) 

Dievo Apvaizdos parapijoje (Detroit) 
25335 West Nine Mile Road, Southfield, Michigan; Tel. 248-354-3429 

Gruodžio 1 d. - gruodžio 16 d. - Aukų eglutė parapijos prieangyje. 
Suaukoti pinigai skiriami Vilniaus „Versmės" vidurinei mokyklai, nupirkti 
„Braille" kompiuterį vaikams su negalia. 
Gruodžio 8 d., šeštadienį - Advento rekolekcijos. 10:00 vai. r. - Sutaikini
mo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - šv. Mišios, pamokslas (kun. T. 
Karanauskas, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos vikaras). 3:30 vai. p. p. -
Sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 4 vai. p.p. - šv. Mišios, pamokslas 
(kun. T. Karanauskas) 
Gruodžio 9 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas. 10 vai. r. - Sutaikini
mo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - šv. Mišios, pamokslas (kun. T. 
Karanauskas). 12 vai. p. p. - Skautų ruošiamos bendros Kūčios salėje. 
Gruodžio l6 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas. 10 vai. r. - Sutai
kinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - Jaunimo šv. Mišios, pamok
slas (kun. R. Repšys). 12 vai. p. p. - „Žiburio" mokyklos ruošiama Kalėdų 
eglutė salėje. 

Gruodžio 23 d., sekmadienį - Adventinis susitelkimas. 10 vai. r. - Sutai
kinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 vai. r. - šv. Mišios, pamokslas (kun. 
R. Repšys) 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 11 vai. v. - Prakartėlės palaiminimas, 
Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios. Po šv. Mišių kalėdiniai sveikini
mai ir priėmimas salėje 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 10:30 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. 
Mišios. 
Gruodžio 31 d., pirmadienį - Naujų Metų išvakarės. 7 vai. v. - šv. Mišios, 
8 vai. v. - Naujų Metų sutikimas salėje. 
Sausio 1 d., antradienį - Dievo Gimdytojos iškilmė, civiliniai Naujieji 
Metai. 10:30 vai. r. - šv. Mišios 

Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų koplyčioje 
(Putnam) 

600 Liberty Hwy, Putnam, Connecticut; Tel. 860-928-7955 

Iki gruodžio 8 d. Seserų metinės rekolekcijos (kun. Artūras Kazlauskas) 
Gruodžio 7 - 9 d. Adventinis susitelkimas. 
Gruodžio 14 - 16 d. Adventinis susitelkimas. 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 6 vai. v. - bendra Kūčių vakarienė 
apylinkės lietuviams. 9 vai. v. - Kristaus Gimimo (Piemenėlių) šv. Mišios. 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 11 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. 
Mišios. 

Šv. Petro parapijoje (South Boston) 
75 Flaherty Way, South Boston, Massachusetts; Tel. 617-268-0353 

Gruodžio 15 d., šeštadienį - Adventinis susimąstymas. 11:30 vai. r. - 1 vai. 
p. p. - Sutaikinimo sakramentas (išpažintys), Konferencija, Eucharistijos 
adoracija ir palaiminimas (kun. A. Zygas). 
Gruodžio 24 d., pirmadienį - Kūčios. 6 vai. v. - Kristaus Gimimo (Pieme
nėlių) šv. Mišios (lietuvių k.), po šv. Mišių bendra Kūčių vakarienė parapijos 
salėje. 
Gruodžio 25 d., antradienį - Kalėdos. 9 vai. r. - Kristaus Gimimo šv. Mišios 
(anglų k.). 10:15 vai. r. - Lietuviškos kalėdinės giesmės (parapijos choras, 
vad. Daiva Navickienė). 10:30 vaL r. - Kristaus Gimimo šv. Mišios (lietuvių k.). 

Žinias surinko ir kalendorių paruošė Nerijus Šmerauskas 
ei. paštas: nuostaba@gmail.com, tel. 773-875-8847 

Povilas Pukys. 
„Anuokart prie uosto" 

Neseniai Vilniaus knygų rinkoje 
pasirodė Povilo Pūkio „Anuokart 
prie uosto" keturiolikos novelių 
rinkinys. Knyga gražiai išleista, ilius
truota Klaipėdos miesto nuotrau
komis ir autoritetingai parengta. 
Veiksmas vyksta „anuokart" Klai
pėdos uoste ir apylinkėse prieš pat 
Vokietijai užimant Klaipėdos kraštą. 
Pagrindinis veikėjas jaunas vaikėzas 
Endris ir jo „chebra", kurie Klai
pėdos uoste išgyvena savo jaunystę 
įsileisdami į visokias išdaigas. 
Novelės sujungtos į vieną ištisą 
veiksmą taip, kad intriguojanti 
panorama neleidžia nuo knygos atsi
traukti. Pukys autoritetingai ir 
gražiai suderina koloritinį veikėjų 
atspalvį, jų galvoseną, kalbą ir išsi

reiškimus. Žemaitiški ir vokiški po
sakiai duoda knygai to laiko tikrą ir 
natūralų Klaipėdos krašto vitražą. 
Pukys labai savitai perduoda tai kny
gos skaitytojui. Novelės pilnos sąmo
jo ir paradokso. „Chebros" išgyveni
mai ir nuotykiai uoste tęsiasi per visą 
knygą ir intriguoja skaitytoją. Pradė
jus sunku nuo jos atsitraukti. Pasi
jauti pats vienu tų vaikėzų ir neno
romis grįžti į savo anuokart prie 
uosto, ar miesto, a r kaimo jaunystę, 
kvepiančią medum ir šunybėmis. 

Knyga primena kadaise dar Lie
tuvoj leistą „Gatvės berniuko nuo
tykiai" ir šiuo metu Amerikoje ir pa
saulyje paplitusį rinkinį „Harry 
Potter". 

Autorius gimęs Palangoj, augo 
Klaipėdoj. Mokėsi Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje iki 1939 metų 
kovo mėneso. Vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą grįžo į Palangą ir 
tęsė mokslą Vytauto Didžiojo gim
nazijoje, kuri buvo perkelta į 
Palangą. Vėliau persikėlė į Vilnių, 
kur baigęs gimnaziją įstojo į Vilniaus 
universitetą ir vėliau į Vilniaus peda
goginį institutą. Su savo straipsniais 
dalyvauja Lietuvos žurnalistikoje. 
Talkininkavo „Draugo" dienraštyje. 
Dirbo kurį laiką Lietuvos kino studi
joje redaguodamas kino periodiką. 
Šiuo metu redaguoja žurnalą „Liu
teronų balsas" Vilniuje. 

Reikia laukti, kad Pukys greit 
pasirodys su tolimesniais Endrio 
nuotykiais naujoje knygoje. 

A. Venckus 

mailto:nuostaba@gmail.com
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Alusų stalui 
Pievagrybiai - grybai, 

kurie neauga miške 
Pievagrybiai, skirtingai nei jų 

miško broliai, dygsta ne tik iš žemės. 
Beveik prieš 400 metų vienas vals
tietis, turėjęs nedidelį šiltnami netoli 
Paryžiaus, pastebėjo, kad ant kom
posto krūvos išaugo gražių grybų su 
baltomis kepurėlėmis. Pasirodė, kad 
šie grybai auga ir ant šiukšlių, ir ant 
mėšlo, ir neveikiančiose šachtose, ir 
senose akmens kasyklose. 

po 3.5 oz (100 g) sviesto ir sauso 
baltojo vyno, 

2 kiaušinių tryniai, 
6 riekelės baltos duonos. 
Nuvalytus pievagrybius, ipylę 

citrinos sulčių, baltojo vyno ir įbėrę 
miltų, 5-7 minutes pakepinkite įkai
tintame svieste. Nuolat maišydami 
kepkite 5 minutes, nuimkite nuo ug
nies ir toliau nuolat maišydami įmuš-
kite 2 kiaušinių trynius. Pasūdykite 
ir papipirinkite. 

Svieste arba skrudintuve apkep
kite mažų baltos duonos riekelių, 
išdėliokite jas ant lėkštės, ant kiek
vienos uždėkite grybų masės. Su
muštinius patiekite karštus. 

Sumuštiniai su pievagrybiais 

1.10 Ib (0,5 kg) pievagrybių, 
1 šaukštas miltų, 
3.5 oz (100 g) sviesto, 
vienos citrinos sultys, 
2 kiaušinių tryniai, 
4.4 oz C125 g) grietinės, 
baltos duonos riekelių. 

Pastebėta, kad jų grybiena, per- Pievagrybius sudėkite Į troškin-
nešta į kitą vietą, ne žūsta, o tik dar tuvą ir, įbėrę miltų, ipylę karšto van-
labiau išsiplečia. Vadinasi, pievagry- dens, kad apsemtų grybus, įkaitin-
bius galima auginti dirbtiniu būdu? 
Sis atradimas sudomino mokslinin
kus, ir netrukus neįprastus grybus 
imta auginti visoje Europoje. 

Šiandien pievagrybiai yra augi
nami pramoniniu būdu. Dešimtys 
Azijos, Siaurės ir Pietų Amerikos, 

tame svieste juos kelias minutes 
pakepkite. Sumažinkite ugnį ir, nuo
lat maišydami, troškinkite 20 min., 
kad susidarytų vientisa masė (pada
žas be gumuliukų). Pasūdykite, papi
pirinkite. Nuėmę nuo ugnies, įpilkite 
sumaišytos su tryniais bei citrinos 

Afrikos šalių per metus į rinką pa- sultimis grietinės ir patiekite į stalą 
tiekia iki keturių milijonų tonų 
dirbtinai užaugintų pievagrybių! 
Parduotuvėse jų galima nusipirkti 
ištisus metus. 

Pievagrybiuose yra naudingų 
baltymų, nedidelis kiekis riebalų, 
įvairių cukrų, mineralinių druskų, 
fosforo rūgšties, kalio, tačiau svar
biausia tai, kad juose gausu ekstrak
tų ir aromatinių medžiagų, kurios 
patiekalams suteikia ypatingą skonį 
ir kvapą. O ir valyti juos labai papras-

su pakeptais svieste ir mažais kube
liais supjaustytos duonos gabalė
liais. 

Pica 

Įdarui: 
0.9 Ib (400 g) pievagrybių, 
2 svogūnai, 
šaukštas sviesto, 
0.3 Ib (150 g) sūrio. 
Su minkykite sluoksniuota tešla 

ta: plonos odelės, dengiančios jaunų iš 1 stiklinės miltų, augalinio aliejaus 
pievagrybių kepuraitę, galima nelup
ti, nes joje gausu aromatinių me
džiagų. Tačiau grybus būtina gerai 
nuplauti. Be to, apdorotus ir sup
jaustytus grybus reikėtų tuojau pat 

bei sviesto (po 3 šaukštus), pusės 
stiklinės pieno ir druskos. Iškočiokite 
0.2-O.3 in (5-7 mm) storio lakštą, 
įdėkite jį į skardą ir užlenkite kraš
tus. Ant tešlos dėkite kapotų ir pa-

pamerkt i į parūgštintą vandenį, keptų svieste svogūnų, po to sluoksnį 
antraip pievagrybiai pajuoduos. pievagrybių, pasūdykite ir papipi-

Kokių patiekalų galima pasigam- rinkite. Gausiai užbarstykite tarkuo-
inti iš pievagrybių? Ogi pačių įvai- tu sūriu ir kepkite įkaitintoje orkaitė-
riausių. 

Sumušt in ia i „Delikatesas" 

0.55 Ib (250 g) pievagrybių, 
vienos citrinos sultys, 
1 šaukštas miltų, 

je 25 min. 

Bulvės su grybais 

Po 8-10 pievagrybių ir bulvių, 
2 svogūnai, 
2-3 šaukštai sviesto, 

Mūsų mylimai šeimos draugei 
A t A 

JADVYGAI PENČYLIENEI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame jos 
sūnums RIMANTUI ir GIEDRIUI bei jų šeimoms. 

Giedrė Šaulienė ir 
Daiva Bajorūnaitė su šeimomis 

Davtona Beach (FL) Lietuvių klubo nariui 
A t A 

inž. MEČISLOVUI RUMBAIČIUI 

mirus, žmonai JANINAI, sūnui ARVYDUI su šeima ir 
anūkei KRISTINAI reiškiame gilią užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

Aukos Lietuvos Dukterų draugijai 
$1,000 A. Tiškuvienė. 
$300 Irena Kr iauč iūn ienė . 

• 

-

$200 Irmina Lesevičiūtė. 
$190 dr. J. ir S. Galante. 
$145 Patricija N. Paulauskaitė. 
$100 Birutė Kozica, Vanda Stankus, Natalija Sodeikienė. 
$80 Aldona Rekašienė. 
$60 Birutė Briedienė, Emilija Kielienė. 
$50 Nijolė Kairienė, Valentina Brazienė, Aldona Eidukonienė, Dalia 
Slėnys, Brighton Park Namų sav. draugija, Valerija Krasauskienė, Lydia 
Liepinaitienė. 
$40 Emilija Pakštienė. 
$35 Marija Remienė. 
$30 Emilija Pakštas, Danguolė Bartkuvienė, Aldona Mažeikienė, Ona 
Kartanas, Danguolė Vitkus, Saulė Jautokaitė, Marija Noreikienė, Julija 
Smilgienė. 
$25 Elena Vasiliauskienė, Genovaitė Musonienė, P Skruodienė, 
Mikalina Petrošius. . 
$20 Monika Gudaitienė. Emilija Vengianskienė, Diana E. Noreika, 
Irena Gelažienė, Teresė Kazlauskienė, Emilija Ambrozaitis, Ona 
Žukauskienė, Olimpija Baukienė, Aldona Ješmantienė. 
$15 Aldona Sobieskienė, Aldona Naudžius, Danutė Vidžiūnas, Aldona 
Bitinienė, Marija Kapačinskienė. 
$10 Regina Smolinskienė, Vida Slenienė, Nijolė Bikulčius, Birutė 
Razmienė, Agota Tiškuvienė. 
$5 Ona Gradinskas. 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja aukotojams linkėdamos jiems 
Dievo palaimos. LDD adresas: 2735 W. 71 St., Chicago,IL 60629. 
Tel. 773-925-3211. 

pusė stiklinės grietinės, 
žalumynų, druskos. 
Nuluptas bulves išvirkite ir 

v 

smulkiai supjaustykite. Šviežius 
pievagrybius taip pat išvirkite, sup
jaustykite ir pakepinkite svieste 
kartu su svogūnais. Iškeptus pieva
grybius uždėkite ant bulvių, užpil
kite sviestu arba grietine, užbars
tykite žalumynais ir uždengę dan
gčiu troškinkite 5-7 min. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D LOAN A S S O C I A T I O N O F CHICAGO 

f a j 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
• - B S l (773) 847-7747 
LENDEft Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

Pievagrybių apkepas 

2.20 Ib (1 kg) pievagrybių, 
pusė stiklinės sviesto, 
2 šaukštai džiūvėsėlių, 
2 kiaušiniai, 
stiklinė pieno, 
2 šaukštai kapotų žalumynų, 
druskos, 
pipirų pagal skonį. 
Pievagrybius nuvalykite, smul

kiai supjaustykite, pasūdykite ir pa
kepinkite svieste. Išplakite kiauši
nius, įpilkite pieno ir šiuo plakiniu 
užpilkite grybus. Įdėkite sviesto, o 
baigdami troškinti, Įberkite smulkiai 
kapotų žalumynų. 

Masę supilkite i pateptą sviestu 
ir pabarstytą džiūvėsėliais troškintu-
vą, ant viršaus uždėkite mažų sviesto 
gabalėlių, uždenkite dangčiu ir kep
kite orkaitėje, kol apskrus. Apkepą 
sudėkite j lėkštės ir patiekite karštą, 
užpylę tirpintu sviestu. 

„Savaitė'* 
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ČIKAGOJE IR APYLINKES! 

•Pranešame, kad „Draugo" ad
ministracijoje galite nusipirkti Kalė
daičių. 

• J a u n i m o c e n t r o 50-mečio poky
lio, kuris vyks gruodžio 2 d. metu, 
svečiai galės įsigyti dar dažais kve
piančią knygą „Jaunimo centrui -
50". Kviečiame visus j Jaunimo cen
trą. 2 vai. p. p. - šv. Mišios Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. 3 vai. Jaunimo 
didžiojoje salėje vyks akademija ir 
meninė programa. Stalus ir pavienes 
vietas galite užsisakyti tel. 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

•Regis trac i ja į Daumanto -Die-
lininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopą 
bus uždaryta gruodžio 2 d. Jei turite 
klausimų, kreipkitės j Laimą Alek
sienę: jas@ateitis.org. 

•Gruodž io 2 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Street, Chicago, Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija rengia Tilžės 
Akto 89-ių metų minėjimą. 

•Moks le iv iu ate i t ininku susirin
kimas vyks šeštadienį, gruodžio 8 d. 
6 vai. v. Pasaulio lietuvių centro val
gykloje. Giedosime Kalėdines gies
mes Centro gyventojams. Grįžę į 
Ateitininkų namus, darysime labda
ros projektą. Bus vaišės. 

•Gruodž io 8 d., šeštadienį , 7 vai. 
v. Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje vyks susitikimas su geologu, 
gamtos mokslų daktaru Vincentu 
Korkučiu. 

• J A V LB Social inių Reikalų ta
rybos ruošiamas tradicinis Labdaros 
vakaras bus šių metų gruodžio 8 d. 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st St., Chi
cago, IL 60629. Svečiuosis muzikė 
Stasė Jagminienė. Bilietus galima įsi
gyti skambinant tel. 773-476-2655 ar
ba atvykti į „Seklyčios" raštinę. 

• P a l . J. Matulaičio misijos cho
ras, vadovaujamas Jūratės Lukmi-
nienės, rengia tradicinį Kalėdinį kon
certą sekmadienį, gruodžio 9 d. Idant 
nereikėtų važiuoti kitur, pietūs 12 
vai. p. p. bus didžiojoje salėje. Kon
certas vyks misijos bažnyčioje 1:30 
vai. p. p. Bilietus pietums ir koncer
tui galima įsigyti prieš ir po pamal
dų misijos prieangyje sekmadieniais. 
Taip pat galima užsisakyti pas R. 
Stropų tel. 815-836-7845. Kviečiame 
visus. 

• Č i k a g o s ir apylinkių v isuome
nė maloniai kviečiama į Čikagos 
Mokslo ir pramonės muziejaus (Mu-
seum of Science and Industry), 57-os 
ir Lake Shore Drive gatvių sankryžo
je, tradicinę programą „Kalėdos pa
saulyje ir šviesų šventė", kuri tęsis 
iki 2008 m. sausio 13 d. Gruodžio 9 
d., sekmadienį, 2:45 vai. p. p. progra
mą atliks tautinių šokių grupės „Suk
tinis" (vadovai Salomėja ir Vidman
tas Strižigauskai) ir „Lietuvos Vy
čiai" (vadovė Lidija Ringienė). Čika
gos lietuviai šioje programoje dalyvau
ja beveik nuo pat šventės pradžios 
1941 metais. Kviečiame visus atvykti! 

•Gruodž io 11 dieną, antradienį, 
7 vai. v. Lietuvos generalinis konsula
tas Čikagoje maloniai visus kviečia į 
Pasaulio lietuvių centro Bočių menę 
(14911 127th Street, Lemont, IL 
60439) į susitikimą su Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnų delegacija, vadovaujama 
ministerijos sekretoriaus Anatolijaus 
Rimkevičiaus. 

•Gruodž io 14 d., penktadienį , 7 
vai. v. iprieškalėdinė mugė-jomar-
kėlis. Kviečiame dailininkus dalyvau
ti mugėje. Savo darbeliais galėsite 
pradžiuginti meno mylėtojus. Stalus 
prašome užsisakyti tel. 708-349-4768 
arba laimaa@hotmail. com 

• L i e t u v o s Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje kartu su Bal
zeko lietuvių kultūros muziejumi 
rengia susitikimą su Lietuvos na
cionalinės UNESCO komisijos Na
cionalinio komiteto „Pasaulio atmin
tis" nare, Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir 
rankraščių skyriaus vedėja Jolita Ste
ponaitiene. Susitikimas vyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. 60629, gruo
džio 15 dieną, šeštadienį, 7 vai. v. Tel. 
pasiteiravimui - 773-582-6500. 

•V i ln iaus styginio kvarteto kon
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7 
vai. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont. Į labdaros koncertą 
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė". 

•Vasar io 10 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti
mo koncertas. Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė". 

Gerbiami skaitytojai, 

artėja Kalėdos. Visi laukia dovanų. Nuostabu ta proga gauti 
dovanų gerą knygą, video kasetę ar kompaktinę plokštelę. 
„Draugo" knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nusipirk
ti esantį knygynėlyje leidinį. Jei Jūs iš anksto užsisakysite, pageidau
jamą pirkinį mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

Kad galėtumėte savo draugus, pažįstamus ir gimines pradžiug
inti Sv. Kalėdų proga, užsisakykite leidinius iki i. m. gruodžio I d. 

„Draugo* knygynėfio adresas: 4545 W. 63th Street Chicago, 1L 60629 
Tel. pasiteiravimui: 775-585-9500 

GRUOD2JO 3 D., SEKMADIENI, 12.30 VAL. 
PASAULIO LIETUVIU CENTRAS: 1M<*11 127TH. ST. . LEMONT, IL 60M3<* 

fyftfciĮ:. 

Neįprasta* speKtaKiis-pješimo pamoKa. Bus galima įsigyti daiiininKų 
Gintaro Jociaus ir "Rolando Kiauicvičiaus Mustruotu. Knygų, su autografais. 

"Renginio truKmė *5 rnin. Kaina $9. 

„PIEŠIU, PIEŠIU PASAKĄ" - KALĖDINIS RENGINYS VAIKAMS. 
Dail ininkai Rolandas Kiaulevičius i r Gintaras Jocius 
improv i zuo to va id in imo metu pakvies mažuosius 

i r jų tėvel ius j spalvų i r pasakų pasaulį. 
Renginio metu vaikai galės ne t i k pasidžiaugti pasakų 

veikėjais, bet i r patys išmėgins juos nupiešti. 
Renginys jvyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont , 

sekmadieni , g ruodž io 9 d. 12*30 va i . p. p. 
Maloniai kv ieč iame apsi lankyt i . 

Organizacijų ir pavienių asmenų dėmesiui! 
Visi, norintys jdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius 

sveikinimus j dienrašti „Draugas", sveikinimo tekstus 
kartu su auka prašome atsiųsti ikL4£UO^žio~JX-d. 
„Draugo* administracijai, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629. 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Gruodžio 14 d., 
penktadienį, 7 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre 
įvyks jungtinės parodos 

„KURSO DRAUGAI" 
atidarymas 

Dalios Jormolovičiūtės 
batikos darbas 

„Kažkada buvom mokiniai, o dabar esame mokytojai. 1985 m. 
baigėme Šiaulių universito Dailės fakultetą ir nuo tada dėstome 
dailę Panevėžyje i r Telšiuose. Kūryba mums - laisvalaikio užsiėmi
mas, bet ž iūr ime j ją r imta i " , - teigia buvę kurso draugai: Audronė 
Varkalienė (dirba Panevėžio vaikų dailės mokykloje, direktoriaus 
pavaduotoja. Dėsto skulptūrą); Danguolė Gailiūnaitė (dirba Pa
nevėžio vaikų dailės mokykloje, tapybos ir dailės Istorijos moky to 
ja ) ; Valdemaras Eitutis (sėkmingai vadovauja Telšių vaikų dailės 
mokyklos kolektyvui , bei dėsto tapybą. Kuria tapybos darbus) ir 
Dalia Jarmolavičiūtė (dirba Panevėžio V§| „Dailusis ornamentas" 
dailės mokytoja) . 

Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje. 

mailto:jas@ateitis.org

