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Apdovanoti emigrantus grįžti 
kvietę moksleiviai 

Emigrantus grįžti moksleiviai kvietė laiškais. 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — pakviesti emigravusius tautiečius. 
Vilniaus Užupio gimnazijai skirta Gimnazistų laiškus įvertino pro-
20,000 litų premija — mokykla ap- jekto „Kryptis — namo" rengėjai, at-
dovanota už iniciatyvą laiškais namo rinkę šią iniciatyvą iš keliolikos kan

didatų: žurnalistų, ambasadorių, po
litikų darbų, prisidėjusių prie išvy
kusių gyventojų sugrąžinimo ir pi
liečių išlaikymo Lietuvoje. 

. Vienas iš nugalėtojus rinkusios 
komisijos narių žurnalistas Virgi
nijus Savukynas spaudos konferenci
joje trečiadienį sakė, kad moksleivių 
laiškai apdovanoti dėl kelių prie
žasčių. 

„Lėmė jausmas, tai, kas sunkiai 
apčiuopiama. Mes žinome, kad išva
žiuodami emigrantai palieka ne tik 
namus, bet labai dažnai ir savo vai
kus . Tai yra vienas iš stipriausių ry
šių, kuris jungia su Lietuva ten sve
t u r gyvenančius. Kai mes stojome į 
ES, sociologai aiškino, kad žmonės į 
E S nori, nes nori geresnio gyvenimo 
savo vaikams. Dabar mes įstojome į 
ES, daugelis pasinaudojo savo teisė
mis, išvažiavo užsidirbti ir štai bū
tent vaikai kviečia atgal", — komisi
jos pasirinkimą Nukelta į 6 psl. 

Seimo narys bijo susidorojimo 
Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 

Parlamentaras Petras Gražulis tre
čiadienį viešai paskelbė kreipimąsi į 
vidaus reikalų ministrą prašydamas 
garantuoti jo saugumą, nes esą jam 
grasinama fiziniu ir politiniu susi
dorojimu. 

Tokį pareiškimą liberaldemokra-
tų frakcijai priklausantus seimūnas 
paviešino po trumpos pertraukėlės, 
kai Seimas galutinai pritarė konser
vatoriams nepalankioms laikinosios 
komisijos išvadoms dėl buvusio sa
vanorio ir Valstybės saugumo depar

tamento (VSD) pareigūno J u r o 
Abromavičiaus žūties aplinkybių. 

„Prie manęs prišokęs Seimo na
rys Rimantas Dagys pradėjo mane 
įžeidinėti ir pagrasino fiziškai ir poli
tiškai susidoroti. Kadangi R. Dagys 
yra Tėvynės sąjungos narys, o šią 
partiją Seimo laikinoji komisija įvar
dijo kaip turinčią sąsajų su teroristi
nės organizacijos požymių turinčia 
asmenų grupe, neabejoju, jog gąsdini
mai yra realūs", — Seimo tribūnoje, 
išdėstė P Gražulis. 

Parlamentaro kreipimasis, kuria

me prašoma „įvertinti R. Dagio gra
sinimų pagrįstumą bei imtis prie
monių užtikrinti jo saugumą", buvo 
skirtas vidaus reikalų ministrui Rai
mondui Šukiui. 

Tuo metu R. Dagys tokius kalti
nimus vadina „fantazijomis" ir „įsi
vaizduojamomis baimėmis". 

Seimo trečiadienį patvirtintose 
išvadose Tėvynės sąjunga siejama su 
teroristinės organizacijos bruožų tu
rinčia grupuote ir kaltinama dariusi 
spaudimą J. Abromavičiaus nužudy
mą tyrusioms institucijoms. 

Šiame 
numeryje: 

•Lietuvių telkiniuose. 
Sv. Antano m-klos Detroit 
suėjimas. Hartford pokylyje 
pilnutėlė salė (p. 2) 
• Suprantame ir 
palaikome... represijas (p. 
3) 
•„Draugo" lietuviukai (p. 
4) 
•Vienintelis kelias atsispir
ti svieto perėjūnams — 
vienytis (p. 5, 8) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Sv. Kazimiero parapijai 
Montreal 100 metų (15) (p. 
9) 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.35 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Dauguma — už D. Grybauskaitę 
Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 

Eurokomisarė, buvusi Lietuvos fi
nansų ministrė Dalia Grybauskaitė 
būtų ryškiausia rinkimų į preziden
tus favoritė, jei nuspręstų juose daly
vauti. 

Už D. Grybauskaitę balsuotų 
25,6 proc. apklaustųjų. 

Už dabartinį šalies vadovą Valdą 
Adamkų, einantį jau antrą kandenci-
ją, balsuotų 13,7 proc. apklaustųjų. 

Tai rodo naujienų portalo ,,Del-
fi" užsakymu ,,Spinter tyrimų" lap
kričio 8-16 dienomis atlikta gyvento
jų apklausa. 

Trečioje pretendentų eilės vieto
je — valdančiųjų socialdemokratų va
dovas premjeras Gediminas Kirkilas 
ir jį kritikuojantis opozicinių konser
vatorių vadovas Andrius Kubilius, 
kuriuos prezidento poste norėtų ma
tyti po 5,9 proc. apklausos dalyvių. 

Valdančiųjų Valstiečių liaudi
ninkų vadovė žemės ūkio ministrė 
Kazimira Prunskienė sulauktų 5,1 

Dalia Grybauskaitė. 

proc. rinkėjų paramos. 
D. Grybauskaitę šalies preziden

to poste dažniau norėtų matyti vyrai, 
aukščiausio išsimokslinimo, di
džiausių pajamų, didmiesčių gyven
tojai, 26-45 metų amžiaus rinkėjai. 

Nukelta į 6 psl. 
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Atsistatydino 
Latvijos 
premjeras 

Ryga, gruodžio 5 d. (BNS) .— 
Latvijos premjeras Aigars Kalvitis, 
tesėdamas pažadą, kurį praėjusį mė
nesį davė intensyvėjant kritikai dėl 
jo griežto stiliaus ir pasitraukus ke
liems ministrams, trečiadienį įteikė 
prezidentui Valdis Zatlers atsistaty
dinimo prašymą. 

„Skelbiu apie savo atsistatydini
mą iš premjero posto ir/tuo pačiu vi
so ministrų kabineto atsistatydini
mą", — sakoma A. Kalvitis pareiški
me, paskelbtame po susitikimo su ša
lies vadovu. 

Klausimas dėl vyriausybės atsis
tatydinimo bus įtrauktas į ketvirta
dienį įvyksiančio Seimo plenarinio 
posėdžio darbotvarkę. Jame A. Kal
vitis ketina panagrinėti savo vyriau
sybės darbą. 

Anksčiau jis pažymėjo, jog keti
no tai padaryti dar iki to, kai V Zat
lers žengė neįprastą žingsnį ir pa
ragino jį vyriausybės atsistatydinimo 
dieną viešai panagrinėti tai, kas pa
daryta ir nepadaryta. 

41 metų A. Kalvitis, kuris prem
jeru tapo 2004 metų gruodį, ir jo va
dovaujamas ministrų kabinetas to
liau laikinai tęs darbą, kol artimiau
siomis savaitėmis bus suformuota 
naujos sudėties vyriausybė. 

Pastaraisiais mėnesiais opozici
nės partijos vis labiau kritikavo A. 
Kalvitis dėl, pasak jų, autoritarinio 
valdymo stiliaus. 

Be to, masines protesto akcijas 
Rygoje Nukelta \ 7 psl. 
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DETROIT, Ml 1 
Šv. Antano pradžios mokyklos 

baigusiųjų suėjimas 
LINAS MIKULIONIS S 
Detroit Šv. Antano parapija 

buvo pastatyta 1923 metais. Pra
džios mokykla baigta 1927 metais. 
Kunigas Boreišis buvo pirmasis kle
bonas. Lietuvių kilmės pranciškonės 
seselės mokytojavo nuo 1930 m. iki 
1972 m. 

Spalio 6-7 dienomis įvyko Sv. 
Antano pradžios mokyklos baigu
siųjų suėjimas. Dalyvavo įvairiais 
metais mokyklą baigę mokiniai (mo
kykla veikė nuo 1927 iki 1972 m.) 

Taigi atvyko įvairaus amžiaus bu
vusieji mokiniai. Spalio 6 d. vakare 
Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre vyko vakarienė ir oficiali pro
gramos dalis. Susirinko maždaug pu
santro šimto dalyvių. Kai kurie jų 
atvyko net iš Floridos, Boston ir 
Colorado. Dauguma lietuvių kilmės, 
bet nemažai ir meksikiečių bei kitų 
etninių grupių. Dalyvavo jau pensijon 
išėjęs, buvęs ilgametis Sv. Antano 
parapijos klebonas kun. Stanevičius, 
dabartinis Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Babonas ir Dievo Apvaiz

dos klebonas kun. Repšys. 
Subuvimą vedė Vytas Kaunelis 

(Šv. Antano mokyklą baigęs 1968 
metais). Pirmas kalbėtojas buvo kun. 
Stanevičius. Po to įvairus dalyviai pa
sidalino savo asmeniniais Sv. Anta
no mokyklos prisiminimais. Jie ats
tovavo maždaug kiekvienam penk
mečiui. Florence Mizer pakalbėjo 
apie 1935-1940 laikotarpį, Robert 
Boris - 1940-1945, Hector Hernan-
dez - 1945-1950, ses. Nina Rodri-
guez - 1950-1955, Antanina ir Al
dona Ciunkaitės - 1955-1960 ir John 
Dumasius - 1960-1966. Po vakarie
nės visi bendravo su seniai nematy
tais klasiokais. Kitą dieną, spalio 7 
d., daug kas atvyko į Šv. Antano baž
nyčią šv. Mišioms. 

Suėjimo komitetas: Rūta Kau
nelis Freeland, Regina Garliauskas-
Goebel, Birutė Kutkus-Gillis ir Linas 
Mikulionis. Salės papuošimas: Au
dronė ir Jūratė Pusdešrytės. Grafi
kos dizaineris: Philip Campau. Lei
dinio redaktorė: Katherine Fairley. 

Seni draugai. Šv. Antano parapija, Detroit, Ml. 

HARTFORD, CT 
— 

Metiniame pokylyje pilnutėlė salė 
Nenorim girtis, bet Hartford 

apylinkės LB metinį pokylį laikome 
pavykusiu. Jis įvyko lapkričio 10 d., 
šeštadienį, Švč. Trejybės parapijos 
salėje. Pradžią skelbėm 6 vai. p.p., 
bet kol susirinko gausūs dalyviai, 
programa prasidėjo truputį po sep
tynių. Buvo dejavimų, kodėl vėluoja-
masi, kas čia darosi. Taip kartais 
atsitinka, ne viską galima šimtu pro
centų suorganizuoti, ypač kai 
„Berželio" šokėjai renkasi iš toliau, 
važiuoja užpildytais greitkeliais. Jie 
atliko meninę programą. Grupei jau 
35 metai, vadovauja Dalia Dzikienė. 

Jos dabartinė pagalbininkė yra Asta 
Nenortienė. Grupei priklauso 19 
šokėjų, jie vakare pašoko šešis šokius, 
puikiai juos atlikdami. Programoje 
taip pat dalyvavo dainos grupė iš 
New Britain „Sodžius", vadovaujama 
Raimondos Jalinskienės. Grupę šiuo 
metu sudaro penkios moterys ir vie
nas vyras. Vakarui vadovavo Ramin
ta Nenortienė, pradėjusi programą 
savo sukurtu eilėraščiu. Ji pakvietė 
Hartford apylinkės pirmininką Vik
torą Kogelį pasveikinti susirinkusius, 
ypač iš toliau atvykusius svečius. 
Publikoje matėsi visų bangų ir am

žiaus lietuvių. Po programos visi 
pasistiprino lietuvišku maistu ir savo 
atsineštais gėrimais. Loterija buvo 
turtinga, ypač kai J. Liudžius pri
sidėjo su savo raguoliu, o A. Sai-
mininkienė su savo šiaudinukų pa
veikslu. Šokiams grojo S. Telšinskas. 
Iš pradžių senesnio stiliaus muzika, o 
vėliau skambėjo jaunimo mėgiama 
modernia. Vakaras baigėsi vidurnak
tį. Ačiū visiems apsilankiusiems, 
prisidėjusiems prie vakaro pasiseki
mo. 

DLG 
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Alfonso Dzilco nuotr 
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DETROIT MI 

Paremkite Detroit 
J&burio" lituanistinę 

mokyklą! 

Mokyklos tradicinė „Kalėdų 
eglutė" tvyks sekmadieni gruo
džio 16 dieną po 1030 vai. ryto 
šv. Mišių. Bus skanaus lietuviško 
maisto, pyragų stalas ir loterija. 
Kalėdiniame spektaklyje daly
vaus visi mokyklos mokiniai. Po 
vaidinimo atvyks Kalėdų Sene
lis, kuris aplankys Detroit apy
linkės vaikučius. 

Šiais metais Senelis rinks 
aukas organizacijai „Vaiko var
tai t mokslą", kuri šelpia dienos 
centrus Lietuvoje, skurstan
čioms šeimoms ir beglobiams 
vaikams padėti. Aukoti bus ga
lima pinigais arba (naujais) žie
miniais rūbeliais - šalikus, švar
kus, pirštines. 

lauksime visų Kalėdų Eg
lutėje! 

Vida Pekorienė 
„Žiburio" mokyklos vedėja 
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SUPRANTAME IR 
PALAIKOME... REPRESIJAS 

KĘSTUTIS GIRNIUS 
Politikos apžvalgininkas, 
Vilniaus universiteto docentas 

Vėl suklupo Lietuvos užsienio 
politika. Nors dauguma Europos 
Sąjungos šalių ir Amerika kritikavo 
Gruziją dėl ypatingosios padėties 
paskelbimo, Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Petras Vaitiekūnas 
tvirtino, kad oficiali Lietuvos pozicija 
Gruzijos atžvilgiu yra suprasti ir 
palaikyti. 

Iš Tbilisi grįžęs ministras teigė, 
jog visi Gruzijos valdininkai jam 
aiškino, kad jokių pokyčių nebus, kad 
euroatlantinė integracija, Europos 
vertybių puoselėjimas yra Gruzijos 
kelias, ir jie to tvirtai laikysis... „Tad 
nemanau, kad mūsų politika turi 
keistis, kol nesikeičia pati Gruzijos 
politika", — sakė ministras. 

Lietuvos politika yra 
sunkiai suprantama. Ji 
nesiderina su kadaise pirš
ta „moralia užsienio poli
tika", pagal kurią Lietuva 
turėjo laikytis dorovės 
normų, atvirai kritikuoti 
šių normų pažeidimus, 
ginti demokratiją ir žmo
gaus teises. 

Sentimentai - kilnūs, bet proble
ma ta, kad Gruzijos politika jau paki
tusi. Nepaisant Gruzijos valdininkų 
teiginių, ji neatitinka Europos verty
bių. Susidorodama su demonstran
tais Gruzijos policija elgėsi gerokai 
žiauriau negu milicininkai ir karei
viai, kurie 1988 m. rugsėjo 28 d. iš
vaikė demonstrantus Gedimino aikš
tėje. Vadinamasis bananų balius 
sukėlė visuotinj Lietuvos pasipikti
nimą ir nulėmė pirmojo sekretoriaus 
Petro Griškevičiaus atstatydinimą. 
Tuometinė komunistų valdžia, ne
pretendavusi atstovauti Vakarų ver
tybėms, nepaskelbė ypatingosios pa
dėties, neuždraudė Sąjūdžio spau
dos. 

Vienas atvejis gali daug pasakyti 
apie šalies valdžią, bet Gruzijoje jų 
būta tiesiog per daug. Prezidentas 
Michail Saakašvili vangiai atšaukė 
ypatingąją padėtį. Po jos paskelbimo 
prokuratūra apkaltino pagrindinį 
opozicinės televizijos stoties „Imedi-
Television" savininką Badri Patar-
kacišvili sąmokslu prieš valdžią. 

Susidorojimas su politiniais 
oponentais tampa norma 

Rugsėjo pabaigoje buvęs šalies 
gynybos ministras Iraklij Okruašvili 
apkaltino M. Saakašvili korupcija ir 
ketinimu nužudyti žinomą versli
ninką. Kitą dieną I. Okruašvili buvo 
suimtas, apkaltintas įvairiais nusi
kalstamais veiksmais. Po dešimties 
dienų arešto jis per Gruzijos televi
zijos laidą prisipažino kaltas. Taigi 
valdžios kritikų laukia areštas, ir jei 
ne parodomasis teismas, tai bent 
vieša išpažintis per televiziją. 

Kurį laiką Vakarų valstybės sten

gėsi nekreipti dėmesio i M. Saakašvili 
megalomaniją ir autoritarinius po
linkius, prezidento galių stiprinimą, 
teisėtvarkos organų ir parlamento 
pavertimą valdžios tarnaitėmis, val
stybės galių centralizavimą Vladimir 
Putin pavyzdžiu. 

Bet Lietuva pasiryžusi kišti galvą 
į smėlį ir elgtis taip, lyg švelnūs 
Gruzijos valdžios žodžiai jai būtų 
svarbesni negu represiniai veiksmai. 
Lietuvos politika yra sunkiai supran
tama. Ji nesiderina su kadaise piršta 
„moralia užsienio politika", pagal 
kurią Lietuva turėjo laikytis dorovės 
normų, atvirai kritikuoti šių normų 
pažeidimus, ginti demokratiją ir žmo
gaus teises. Šiurkščių demokratijos 
normų pažeidimų akivaizdoje Lietu
va tyli, o šiuo atveju tyla reiškia pri
tarimą. Engėjo tapatybė neturė tų 
lemti ryžto ginti žmogaus teises ir 
demokratiją. 

P a s a k R V a i t i e k ū n o , L i e t u v o s 
p o l i t i k a - s u p r a s t i i r p a l a i k y t i 

Palaikomi demonstrantus mušę 
milicininkai, o ne nukentėjusieji; 
spaudos laisvės varžytojai, o ne jos 
netekusieji; demokratijos principų 
pažeidėjai, o ne jų aukos. Esą mūsų 
šalis „per daug gerai supranta", ką 
reiškia baisūs išbandymai ir du de
šimtmečius tvyranti separatizmo grės
mė. Bet išbandymus ir grėsmę pergy
veno visi gruzinai, ne tik M. Saaka
švili. 

Abejingumas Gruzijos valdžios 
siautėjimui kelia abejonių dėl Lie
tuvos užsienio politikos gairių. Ar 
Lietuvai svarbiau ginti demokratijos 
normas, ar palaikyti jas pažeidžiančią 
valstybę, net jei ji priešiška Maskvai? 
Ar Lietuva vadovaujasi principu, kad 
mano priešo priešas yra mano drau
gas, tiksliau tariant, kad Rusijos prie
šas yra mano draugas? Prieš metus 
šis klausimas iš viso nebūtų iškilęs, 
arba būtų buvęs laikomas nepagrįstu 
ir absurdišku kaltinimu - bet ne šian
dien. 

Pastaruoju metu Vakarų spaudo
je pasirodo straipsnių apie didėjantį 
senųjų Europos Sąjungos šalių neri
mą dėl naujųjų narių antirusiškų 
nuostatų, negebėjimo pirmenybę skir
ti dabarčiai. Perdėtas jų į tarumas 
sunkina pastangas plėtoti abipusiš
kai naudingus santykius su Rusija. 

Ypač priekaištaujama Lenkijai 
ir Balt i jos va ls tybėms 

Senajai Europai be galo įgriso 
brolių Kaczynski vadovauta Lenkija, 
jos ult imatumai ir pretenzijos. Len
kija vetavo Europos Sąjungos dery
bas su Rusija dėl naujos bendradar
biavimo sutarties, reikalavo, kad Są
junga priimtų specialią politinę dek
laraciją, garantuojančią energetinį 
saugumą Lenkijai ir kitoms naujoms 
ES narėms, viešai kritikavo Vokie
tijos parengtą dokumentą Samaros 
susitikimui su Rusija, nes jis esą 
Maskvai buvo per daug nuolankus. 

Lietuva buvo pagrindinė Len
kijos šalininkė jos ginčuose su 
Maskva, iš dalies ir su Briuseliu. Len
kija susižavėjusi ir riteriškai nusi
teikusi Lietuva davė suprasti, kad ir 
ji vetuos derybas su Maskva. 

Nukel ta į 5 psl. 

Vairuotojų įniršis 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

A
tsisėdus rašyti prieš akis iškilo du priešingi įvykiai ir atmintyje 
užsilikę jų įvaizdžiai. Vienas atsitiko visai neseniai, spalio mėne
sio pradžioje, važiuojant greitkeliu Wisconsin valstijoje. Buvo sau

lėta diena. Automobilių ant kelio beveik nebuvo, gal po vieną ar du kas 
kilometrą. Savo motornamiu važiavau leidžiamu greičiu. Iš vieno įvažia
vimo į greitkelį iš dešinės skubėjo mane pralenkti sunkvežimėlis. Prieš 
jam mane pralenkiant pasibaigė jo juosta ir jis turėjo kiek pristabdyti, kad 
manęs neužkliudytų. Dėl to jam teko pereiti į mano juostą, bet netrukus 
jis jau mane lenkė ir pirštu signalizavo savo įniršimą. Atrodo, jis tikėjosi, 
kad aš pristabdysiu ir leisiu jam iš įvažiavimo juostos prieš mane įvažiuoti 
į greitkelio juostą, kurioje sau ramiai važiavau. Labai panašus atvejis 
pasikartojo už poros dienų. Tai geri įniršusių vairuotojų pavyzdžiai. 

Kitas vaizdas yra iš 1999 metų gruodžio 23 dienos, greitkeliu prava
žiuojant Ft. Worth/Dallas, Texas, miestus. Vienoje vietoje pastebėjau, kad 
dešinė kelio juosta buvo pilna automobilių, kurie vos judėjo. Kitose dvie
jose ar trijose juostose kairėje judėjimas buvo normalus. Gal kokia avari
ja įvyko, sau galvojau, bet niekas nebandė jos apvažiuoti iš kairės. Už ko
kios mylios paaiškėjo spūsties priežastis. Buvo dvi dienos prieš šv. Kalėdas 
ir žmonės važiavo į apsipirkimo centrą, kuris nebetalpino visų klientų ir 
todėl atvykstantieji su savo automobiliais buvo išsidriekę ant greitkelio. 
Negirdėjau jokių įkyrių pypinimų, nemačiau jokių grūmojančių kumščių, 
nors padėtis tam buvo pritvinkusi. Visi mandagiai ir kantriai laukė savo 
eilės patekti į prekybos centrą. 

Angliškas posakis „Road rage" (vairuotojo įniršimas) oficialiai įsipi-
lietino tik 1997 metais, kai jis buvo įtrauktas į Oxford English Dictionary, 
Words laidą. Susierzinimas ir pyktis yra įniršusio vairuotojo savybės. Kar
tais spaudoje bandoma atskirti agresyvų vairavimą nuo įniršusio vairavi
mo, tačiau dėl to nesismulkinsime. Prie agresyvaus vairavimo priskiria
mas kelio juostų keitimas be signalizavimo, pavojingas užlindimas, kito 
sekimas esant per arti, nežiūrėjimas šviesos signalų ir t.t. Kalbama apie 
dvi agresyvaus vairavimo rūšis. Viena yra chroniška būsena, tapusi ti
pišku ar charakteringu vairavimo stiliumi, nesvarbu kokiose aplinkybėse 
tai būtų. Antroji rūšis — situacinė agresija — daugiau susijusi su išori
nėmis sąlygomis, pvz., kelių statyba, sustojusiu traukiniu, automobilių 
avarijomis ir t.t. 

Carol Tavris, Los Angeles psichologė ir apmaudo specialistė, mano, 
kad šiais laikais žmonės savo pyktį išlieja lengviau negu praeityje. Dar 
svarbiau, kad dėl to nebūna blogų pasekmių. Jos žodžiais, mes tiesiog 
garbiname agresiją. Tuo abejojantys kviečiami arčiau pasekti televizijos 
programas, populiarias dainas, filmus ir video žaidimus. Kiti specialistai 
kalba apie žemą pakantą nesėkmėms. Tokie yra įsitikinę, kad jie neturėtų 
būti trukdomi nepatogumų ar kantrybės reikalaujančio elgesio. Prie to 
gali prisidėti aplinkos įtakos, kaip triukšmas, klimatas, judėjimo kamšatis 
arba „kamščiai" ir teritoriškumas. Kaip ten būtų, įniršę vairuotojai jau
čiasi morališkai iškilesni už kitus ir galvoja, kad jie neturėtų būti trukdo
mi. Įniršę vairuotojai yra pritvinkę pykčio, neturi supratimo, kas aplink 
juos vyksta ir priešinasi aplink vykstantiems pokyčiams. Jie yra emociškai 
nesubrendę ir ciniškai nusiteikę autoritetui. 

Svarbu bet kokio vairuotojo nusiteikimas bei įsitikinimai. Kokios 
mintys kyla, kai prieš mus kas nors lėtai važiuoja? Galimi įvairūs pa
aiškinimai. Galime manyti, kad tai yra to lėto vairuotojo žioplumas ar ne
mokšiškumas. Gali mus įtakoti vairuotojo išvaizda, jo rasė, lytis, amžius, 
etniškumas, apranga, ir net svoris. Gal svarbu esančio judėjimo tempas: 
gal vairuojamas apgedęs automobilis ar ligonis vežamas į ligoninę. 

Išgyvendami įtampą turime du pasirinkimus — kovoti arba bėgti! To
kioje padėtyje mūsų kūnas tam atitinkamai pasiruošia. Įtampai sumažin
t i yra daugybė būdų, pavyzdžiui, mankšta, meditacija, pergalvojimas, 
gyvenimo būdo pakeitimas ir t.t. Kai kurie mano, kad nieko negalima 
daryti, kas sumažintų vairuotojų įniršimą. Tačiau yra svarbu išmokti ir 
praktikuoti ginamojo vairavimo būdą (angį. „defensive driving"). Tą ter
miną pirmą kartą išgirdau CTA autobusų vairuotojų apmokyme Čikagoje 
prieš 50 metų. Ten mus mokė ne kaip autobusą vairuoti, bet kaip išla
viruoti žioplių ir nemokšų perpildytame judėjime. Mums bandė įdiegti 
požiūrį, kad visi vairuotojai yra arba akli, arba nemoka skaityti, arba ne
atskiria spalvų, arba yra kurti, arba protiškai atsilikę. Taip pat priminė, 
kad jie gali būti neblaivūs, narkotikų prisiriję arba išprotėję. Negalėjome 
pasitikėti kitų vairuotojų išmintimi ir iš jų laukti gerų sprendimų. Viską 
patys turėjome numatyti ir bet kieno galimas klaidas sumažinti. Vėliau 
gyvenime teko vairuoti autobusus, taksiukus ir sunkvežimius. 

Neužmirština mūsų pačių kantrybės svarba. Idealiai žiūrint, kantrus 
žmogus turėtų rūpintis kitų gerove tiek pat, kaip ir savo. Kantrybę daž
nai laikome pykčio priešingybe. Nekantruolius vadiname karštakošiais, 
pienburniais, nesubrendusiais, mamos vaikeliais, karvėmis, vištomis ar 
dar negražiau. Kantrybė vis tik yra sielos dorybė. Iš tikrųjų, kantrybė 
padeda mums dorotis su kasdieninėmis nesėkmėmis ir gyvenimo skaus
mais. Tarp jų rikiuojasi ir įniršę vairuotojai. 

Skaitytojams linkime sėkmės ir kantrybės perkant kalėdines dova
nėles. Daugelis į parduotuves vyks vairuodami automobilius. Kelyje sau
gokitės duobių ir įtūžusių vairuotojų. 
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Smagu, kad vis. daugiau gauname žinių ir iš toliau nei Čikaga įsikūrusių mokyklų. Manau, visiems įdomu žinoti, kas jose 
veikiama, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais gyvena jaunieji lietuviukai. Šį kartą pas mus svečiuojasi San Francisco lituanistinė 
mokykla. Taip pat visiems primename apie paskelbtą rašinių konkursą ,,Mano herojus". Rašykite mums. 

Redaktorė 

SAN FRANCISCO - TREČIABANGIAI IR LITUANISTINĖ MOKYKLA 
DONATAS IANUTA 

San Francisco mieste lietuviai 
burtis pradėjo XX a. pradžioje, prieš 
I Pasaulinį karą. Tada čia gyveno 
.apie 100 lietuvių, ir veikė Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje kuopa. Po II 
Pasaulinio karo atvykusieji lietuviai 
San Francisco apylinkėje rado dvi 
atskirai veikiančias lietuvių grupes. 
Vieni buvo „pažangieji", t.y., komu
nistinių pažiūrų žmonės. Kita grupė 
susibūrė apie 1945 m., kai du lietu
viai, JAV kariai, grįžę iš karinės tar
nybos, atsirado šiame mieste. Tai bu
vo Antanas Skirius ir dr. Jonas Zai-
kis. Atvykę „dypukai" jungėsi į šią 
antrą grupę. 

1950 m., Amerikos visuotinio gy
ventojų surašymo metu San Francis
co apylinkėse gyveno 879 lietuviai, iš 
kurių 610 buvo gimę JAV, o 269 -
atvykėliai. 1951 m. sausio 13 d. kuni
go dr. Viktoro Pavalkio pastangomis, 
buvo sušauktas vietos lietuvių susi
rinkimas, kuriame buvo įkurtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės skyrius, 
kartu su BALF'o skyrium. 

Palyginus su kitom JAV lietuvių 
kolonijomis, čia lietuvių visuomet bu
vo mažai. Be to, visi plačiai išsiskirs
tę, toli vienas nuo kito. Atstumai di
deli - daug kam j subuvimus reikia 
keliauti 50 mylių ir toliau. Nesant 
kompaktiškos lietuvių apgyventos 
teritorijos, nėra ir geografinio centro, 
nėra parapijos, nėra nuolatinės susi
rinkimo vietos. Tačiau atvykstantieji 
džiaugiasi gamta, klimatu ir darbus 
visi susiranda. Čia yra lietuvių moks
lininkų, gerų meistrų ir statybinin
kų, gydytojų ir kitų profesionalų. 

Per maždaug 50 metų mes, ant
ros bangos lietuviai, keletą kartų 
bandėme įsteigti lituanistinę mokyk
lą. Tik atvykus dabartiniams, trečios 
bangos lietuviams, norai įsteigti li
tuanistinę mokyklą pagaliau įgyven

dinti - praėjusiais metais įkurta mo
kyklėlė „Genys". 

Visas San Francisco lituanistinės 
mokyklos steigimo variklis ir energija 
- lietuvaitė Virgilija Talli, gimusi ir 
užaugusi Kaune, baigusi ten Jėzuitų 
gimnaziją. 1997 metais atvažiavo į 
JAV ir University of Bridgeport, CT, 
apsigynė Bachelor of Science laipsnį 
biologijoje. Paskui įgijo Doctor of Chi-
ropractic diplomą California. Turi du 
berniukus. Vyresnį, 7 metų Marių jau 
antri metai kas šeštadienį veža greit
keliu - valandą pirmyn ir valandą at
gal - į lituanistinės mokyklos pa
mokas. 

Šiais metais kaip ir praeitais, 
mokyklėlė padalinta į dvi klases -
mažesniųjų ir vyresniųjų. Vyres
niems patalpas kas šeštadienį užlei
džia savo klinikoje dr. Alvydas Koncė. 
Mažesnieji mokosi vienoje iš Donato 
Janutos namų svetainių, kurioje sus
tatyti: stalai, suolai, rašomoji lenta, 
sudėti įvairūs mokslo reikmenys. Do
nato Janutos 8 metų dukrytė Orinta 
Janutai tė yra viena iš dviejų klasėje 
besimokančių „dypukų" atžalų. 

Mažesniųjų klasę pirmuosius 
metus labai sėkmingai pradėjo ir ve
dė Jovita Stanišauskiene iš Klaipėdos 
krašto, mokytojavusi 30 metų Lie
tuvoje. Mokytojai Stanišauskienei iš
važiavus į Lietuvą, šiais metais ma
žesniųjų mokytoja yra Dalia Žirgu-
lytė iš Kauno. Mokytoja Žirgulytė, 
baigusi Lietuvos muzikos akademiją 
(buvusią Lietuvos konservatoriją), 24 
metus mokytojavo J. Naujalio mu
zikos gimnazijoje Kaune. 

Klasėje - dešimt 3-8 metų vaikų 
ir 10 metų Karolina, kuri ir mokosi, 
ir padeda mažiausiems. Ne visi vai
kučiai moksle vieno lygio, tai klasė 
suskirstyta į tris grupes. Mokytojos 
darbas nelengvas, nes tokio amžiaus 
vaikams reikia ne tik mokslo, bet ir 
šiek tiek priežiūros bei drausmės 

Mažesniųjų mokinukų klasė prie mokomo stalo, su m o k y t o j a Dalia Žir
gulytė. V. Talli nuotr. 

(„Domai, ša! Sėdėk" , „Orinta, ką tu 
ten darai?", „Romai, kodėl šokinėji? 
„Aaa. Zinai kur tualetas? - Nelauk" 
ir t.t.). Karolina labai pagelbsti mo
kytojai. 

Vyresniųjų klasę jau antrus me
tus moko Rosana Šleževičiūtė. Rosa
na - iš Raseinių apylinkės, įgijusi Vil
niaus universitete tikybos mokytojos 
specialybę, po to - magistro laipsnį 
Boston College, 4 metus gyveno Čika
goje. Rosanai pasikeisdamos padeda 
dar dvi lietuvaitės. Kristina Jonu-
šaitė-Mattienė - buvusi čikagietė, 
baigusi Maironio lituanistinę mokyk
lą, šokusi tautinių šokių grupėje 
„Grandis", dirbusi su „Nerijos" tun
to skautėmis ir stovyklavusi Rako 
stovyklavietėje. Kristina turi magist
ro laipsnį mokytojavimo srityje ir da
bar siekia daktarato University of 
San Francisco. Kita mokytojos padė
jėja - Daiva Bagočiūnaitė - gimusi ir 

užaugusi Šilutės miestelyje. Baigusi 
Klaipėdos universiteto Pedagogikos 
fakultetą. 

Vyresnių klasę šiuo metu lanko 7 
7-10 metų amžiaus vaikai. Žada įsi
jungti dar du mokinukai . Klasėje 
mokoma lietuvių gramatikos, skaity
mo, Lietuvos istorijos ir Lietuvos 
gamtos/geografijos. Du vaikai nemo
ka lietuviškai, tai mokytojos padė
jėjos Kristina ir Daiva, atskirai dar
buojasi su jais, pradedant eiliniais žo
dyno žodžiais ir tęsiant gramatikos 
taisyklėmis. 

Praeitais mokslo metais mokinu
kai išmoko deklamuoti, šokti, dainuo
ti, vaidinti. J ie pasirodė per bendras 
San Francisco lietuvių Kūčias ir 
Nepriklausomybės minėjimą. Moki
nukai ruošiami ir šių metų pasirody
mui. Tobulinama visų mokinukų lie
tuvių kalba. Visi mokosi lietuviškų 
eilėraščių ir dainų, susipažįsta su 

v ,rf-.nii i ju kiase su mokytojomis Kristina Jonušaite-Mattiene ir Rosana 
Š ' P / P V I f l Ū t P 

SKELBIAME RAŠINIO KONKURSĄ MOKSLEIVIAMS 

„MANO HEROJUS" 
Lauksime Jūsų rašinėlių iki š. m. gruodžio 30 d. 
adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Ant voko pažymėti: „'Draugo' lietuviukai", konkursui. 
Geriausi rašiniai bus premijuojami, tad nurodykite 
tikslų savo adresą ir, jei mokotės lituanistinėje 
mokykloje, nurodykite kokioje. 

Su nekantrumu laukiame Jūsų rašinių. 

„'Draugo' lietuviukų" redaktorė 
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Po Eugenijaus Algimanto Bartkaus apdovanojimo Lietuvos prezidentūroje 
2005 m.: (iš dešinės) Aušrinė Trapinskiene, E. Bartkaus dukra Viva Ona Bart
kus, Kastytis Trapinskas, Eugenijus A. Bartkus, Vydūnas Trapinskas, Dan
guolė Bartkus, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Aleksandras Šleinys, 
kun. Antanas Saulaitis, Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras 
Songaila su žmona. 

VIENINTELIS KELIAS 
ATSISPIRTI PRIEŠ SVIETO 
PERĖJŪNUS-VIENYTIS 

Lietuvoje lankėsi Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Eugeni jus Algiman
t a s Ba r tkus (buvęs Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos pirmininkas ir 
Amerikos lietuvių tarybos pirmi
ninkas), atvykęs dalyvauti Tėvynės 
sąjungos ir Lietuvos tautininkų są
jungos susijungimo renginiuose. E. 
Bartkus - iš profesijos statybos inži
nierius - Lietuvoje yra vykdęs ne vie
ną projektą. Lietuvos valstybė už 
veiklą išeivijoje ir paramos organiza
vimą Lietuvai jį yra apdovanojusi 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro kryžium. 
Naudodamiesi proga kalbiname sve
čią apie politiką ir jo paties veiklą. 

- Koks šio aps i lankymo tiks
las? 

- Tėviškę lankau kasmet po porą 
kartų. Šį kartą atvykau dėl tauti
ninkų jungimosi į Tėvynės sąjungą. 
Lietuvos tautininkai norėjo pasikon
sultuoti su Amerikos tautininkais. 
Priėjom prie išvadų, kad vienintelis 
kelias atsispirti prieš svieto perė
jūnus, tokius kaip Uspaskichas, yra 
grupuotis Lietuvos dešiniosioms par
tijoms. Tikimės, kad prisijungs ir 
krikščionys demokratai. Tai bus dar 
stipresnė grupė. Lauksim ir grupės 
liberalų - tautiškų, patriotiškų 
žmonių. 

Kodėl tie perėjūnai Uspaskichas, 
Borisovas, lenda į lietuvišką politiką? 
Matyt, yra priežasčių. Už jų stovi di
deli pinigai. Geriau, kad ir nušalinta
sis prezidentas R. Paksas į politiką 
jau nebelįstų. 

Aš labai entuziastingai pritariau 
susijungimui. Ir kiti mano kolegos 
tautininkai Amerikoje manė, kad 
reikėjo ką nors daryti. Čia, Lietuvoje, 
tautininkai buvo labai nustumti į 
šoną. Apie juos jau niekas nerašė ir 
nekalbėjo, sunku jiems buvo pra
simušti į žiniasklaidą. Jų svoris buvo 
likęs labai mažas. Seime tautininkai 
atstovų neturi, nors savivaldybėse 
dar yra: Akmenėje ir Vilkaviškyje. 
Manau, kad dabar tautininkai atgis, 
sugrįš tie, kurie buvo pasitraukę. O 
pasitraukė iš nusiminimo ir dėl men
kos organizacijos. Jeigu pasiseks 
sukurti naują sistemą, daugelis grįš. 

- Kodėl, Jūsų nuomone, tau

t in inka i Lietuvoje nus i lpo? 
- 50 metų bolševikai visokiais 

būdais koneveikė tautininkus. Žmo
nės nepratę atpažinti tiesos ir tau
tininkų neparėmė. Ir tautinės min
ties vadų trūko, tie, kurie nepasi
traukė į Vakarus, buvo išnaikinti. Iš 
senų buvo likęs vienas kitas. Tau
tininkai daugiausia ir nukentėjo nuo 
okupantų. 

- Žinome, k a d Amer ikos t au 
t in inka i s t ipr ia i r ė m ė L ie tuvos 
t au t in inkus . 

- O, žinoma, rėmėm kiek galė
jom. Nors mūsų galimybės irgi labai 
ribotos. Rėmėm tik iš savų aukų, 
valdžia mums pinigų neduoda. Kaip 
aš paskaičiavau, tautininkai atsikū
rusios Lietuvos organizacijas parėmė 
650,000 dol. , tautininkus - ketvirčiu 
milijono dol., Genocido tyrimo centrą 
- technika, atlyginimais darbuoto
jams ir knygų leidybos finansavimu -
ketvirčiu milijono, 150,000 dol. išlei
dom studentų stipendijoms (po 500 
dol. viena stipendija metams). Dabar 
jau išleidom visas santaupas, kiek tu
rim - tik smulkiems savo reikalams. 

- Gal apžvelgtumėte Ameri
kos lietuvių tautininkų veiklą, 
tai buvo stipri pol it inė grupė. 

- Tam tikru metu buvo labai 
stipri, bet dabar jau nusilpo. Tauti
ninkai yra labai sena politinė grupė 
Amerikoje. Ji prasidėjo dar po Pir
mojo pasaulinio karo. Kai mes, po
karinė karta, atvažiavome į JAV, tau
tininkų buvo trys srovės: New Yorke 
veikė Tautininkų centras su Juozu 
Ginkum priekyje; Clevelande veikė 
Feliksas Žiūrys ir Kazys S. Karpius 
su Lietuvai vaduoti sąjunga; Čikagoje 
- Antanas Olis su savo grupe. 1949 
metais tos trys grupės susijungė, prie 
jų prisidėjo tautininkai, atvykę iš 
Vokietijos lagerių, ir susikūrė Ame
rikos lietuvių tautinė sąjunga. Tuo 
metu prisijungiau ir aš, dar studen
tas, bebaigiąs mokslus. Taigi tauti
ninkas esu jau beveik 60 metų. 

Pagrindinė mūsų veikla buvo -
politinė kova dėl Lietuvos laisvės. 
Reikėjo atstovauti Lietuvai tada, kai 
Lietuva pati negalėjo savęs apginti 
tarptautiniu mastu. Mes labai akty
viai dirbom ALTe - Amerikos lietuvių 
taryboje, Nukelta į 8 psl. 

LaišjkaL aMMaaaMairiča. 
Rašykite mums ei. paš to adresais: 

redakcija@draugas.org 
daiia.cidzikaite@gmail.com 

DAUGIAU APIE ATKAKLIUS KIAULININKUS 
Po to, kai faksu nusiunčiau 

„Draugui" šiame skyriuje š.m. lap
kričio 28 d. išspausdintą laišką apie 
Lietuvai daromą žalą srutų, teko su 
šia tema geriau susipažinti perskai
čius Tautvydo Trumpos straipsnį 
„Dar kartą apie srutas, kiaules ir 
kiaulystes". Šis Lietuvos žaliųjų ju
dėjimo remiamas straipsnis kalba 
apie vis didėjančią grėsmę Lietuvai 
tapti ES kiaulide, ypač jei danų kiau
lininkų norai išsipildys, didinant Lie
tuvoje jų esančius kiaulių ūkius, tiek 
kiaulių, tiek ūkių skaičiumi. Tad bent 
trumpai pažvelkime į paskutiniu lai
ku Lietuvoje daug nagrinėjamą temą. 

Lietuvos ir kitų šalių patirtis ro
do, kad dideli kiaulių ūkiai kenkia 
gamtai ir gyvenamajai aplinkai. Da
nų kiaulininkai, padedami bankų ir 
pasinaudodami ES Lietuvos ūkinin
kams skirtomis lėšomis, steigia Siau
rės ir Vidurio Lietuvoje didelius kiau
lių ūkius, o Lietuvos politikai giriasi 
augančiomis investicijomis ir augan
čiu BVP (bendruoju vidaus produk
tu). Tuo tarpu Lietuvos gyventojai 
lieka toliau nusivylę, tai matosi iš 
emigracijos, mokytojų, kultūros dar
buotojų, policininkų ir gydytojų strei
kų. Kai tokia pramonė atsiduria už
sieniečių rankose, tai jie Lietuvos 
darbuotojams (Lietuvoje) moka 10-
20 kartų mažesnes algas, negu mo
kėtų saviems danams. Jei jie taip 
sparčiai steigs ir didins kiaulių ūkius, 
elgdamiesi taip, lyg tik jie viską žino, 
o mes, lietuviai, nieko, tai tapsime jų 
alkoholikų, vagių, ubagų bei valkatų 
kolonija. Srutų bus žymiai daugiau 
nei sovietmečiu, nes bus daugiau 
auginama kiaulių. Nors kiaulių fer
mos (įdomu, ar rusiškas žodis „fer
ma" yra iš prancūziško „ferme" ar 
priešingai?) ir srutų kaupimo rezer
vuarai būtų pakankamai modernūs, 
tačiau pagrindinė problema yra skys
to mėšlo laistymas laukuose. Anks
čiau ar vėliau bus katastrofiškai už
teršti apylinkės šuliniai ir net toli
mesnių miestelių bei miestų geriamo
jo vandens ištekliai. Pavyzdžiui, Pak
ruojo rajono kiaulidžių srutų nuodai 
pasieks net tolimesnius Šiaulių ir 
Radviliškio geriamojo vandens šalti
nius. 

Žinovų tvirtinimu, kiaulidės tu
rėtų būti 5-7 kilometrai toliau nuo 
gyvenviečių, o dar saugiau būtų, jei 
kiaules bei paršus augintų mažes

niuose ūkiuose. Nors Lietuvos įstaty
mai reikalauja aplink tokius kom
pleksus pusantro kilometro sanita
rinės apsaugos zonos be gyvenamųjų 
namų, visuomeninių pastatų, maisto 
įmonių, danai, siekdami kuo didesnio 
pelno, lietuviškus įs tatymus apeina. 
Nors ES rekomenduoja pažangų sru
tų tvarkymo būdą, bū ten t - gaminti 
iš jų elektrą ir šilumą arba blogiausiu 
atveju, srutas terpti į žemę, tuo su
mažinant smarvę ir s ru tų patekimą į 
atvirus vandens te lkinius , tačiau 
danai ir toliau ruošiasi laistyti ant 
pievų ir dirvų. * 

Vien tik tobulesnių srutų valymo 
priemonių, kaip minėjau pereitame 
laiške, neužtenka gamtą išsaugoti 
ilgainiui. Sia tema toliau bemąstant 
prisimena Valdo Adamkaus, dabar
tinio Lietuvos prezidento, prieš ke
letą dešimtmečių gamtos-apl inkos 
apsaugos srityje pasiekti laimėjimai. 
Jo JAV Penktojo regiono aplinkos 
apsaugos agentūros vadovavimo me
tu buvo išvalyti kenksmingomis me
džiagomis siaubingai užteršti , žuvų 
gyvybes nepalaikantys milžiniški Di
dieji Ežerai (Great Lakęs). 

Neabejoju, kad Prezidentui rūpi 
Lietuvos gamtosauga ne mažiau negu 
kadaise rūpėjo JAV vandenys arba 
kaip dabar rūpi Europos Sąjungos 
(ES) sutarties klausimai Briuselyje, 
kur prieš keletą dienų jis buvo pa
skelbtas Metų europiečiu. Juo jis bu
vo išrinktas svarbiausia už tai, kad 
tarpininkaudamas padėjo perkalbėti 
užkietėjusiai užsispyrusį Lenkijos 
prezidentą nuo Europos vienybę 
drumsčiančio požiūrio. Anot Prezi
dento, toks pripažinimas yra už jo 
kaip derybininko misiją. Jeigu taip, 
tai tokia LR prezidento Valdo Adam
kaus derybininko misija neabejotinai 
praverstų bei pasi tarnautų ir santy
kiuose su danų kiaulininkais, padėtų 
susidoroti su ne savo žemę taip 
atkakliai teršiančiais kiaulių auginto
jais. 

Tikėkimės, kad Prezidento įta
kos dėka visa tai bus pasiekta, o iki 
tol belieka pritart i Lietuvos žaliųjų 
judėjimui ir T. T rumpos žodžiais, 
„priešintis kiaulininkų ir sukiaulė-
jusių valdininkų bei politikų planuo
jamom kiaulystėm". 

L e o n i d a s R a g a s 
Itasca, IL 

SUPRANTAME IR PALAIKOME... REPRESIJAS 
Atkelta iš 3 psl. Vilnius taip 

pat atkakliai kritikavo VoKietijos 
planus Baltijos jūra tiesti dujotiekį, 
kaltino ją solidarumo stoka, nors ne 
vienas įtarė, kad Lietuvos laikyseną 
iš dalies lemia noras pelnytis iš 
Rusijos dujų transporto per Lietuvos 
teritoriją. 

Tiems, kurie neturi tvirtų nuos
tatų Lietuvos atžvilgiu ar yra pa
siryžę blogai apie ją galvoti, Vilniaus 
abejingumas žmogaus teisių pažeidi
mams Gruzijoje patvirtins įtarimą, 
jog primityvios antirusiškos nuosta
tos yra vienas pagrindinių Lietuvos 
užsienio politikos variklių. Kaip ki
taip paaiškinti supratimo ir palaiky

mo politiką? Be to, stiprins įsitiki
nimą, kad ES neturė tų tapti Maskvos 
ir kovingųjų rytų europiečių kon
frontacijos įkaite. 

Akylesni Lietuvos politikos ste
bėtojai puikiai žino, kad iki šiol Ru
sijos santykiai su Lietuva buvo geri, 
gerokai draugiškesni negu su Estija 
ir Lenkija. Jie gali klausti , ar Lietuva 
neiškeičia savo ankstesnės niuansuo
tos politikos į gerokai šiurkštesnį, ko-
vingesnį variantą. I r a r tai tik šios 
Vyriausybės, šio užsienio reikalų 
ministro politika, ar tai reiškia nuo
dugnesnį Lietuvos užsienio politikos 
kurso posūkį. 

Veidas.lt 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:daiia.cidzikaite@gmail.com
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Darbo partijai — nauji įtarimai 

Mokytojai toliau grasina streikais. 

Prezidentas prašo mokytojus 
susilaikyti nuo ilgalaikių streikų 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus supran
ta mokytojų nusivylimą ir palaiko 
garsiai išsakomą nepasitenkinimą 
dėl deramai neįvertinto jų darbo. Tuo 
pat metu šalies vadovas prašo moky
tojus susilaikyti nuo ilgalaikių strei
kų, tęsti dialogą su Vyriausybe ir ža
da paramą, kad būtų vykdomi peda
gogams duoti įsipareigojimai. 

„Dideli krūviai mokykloje ir ma
ži atlyginimai - tai skaudi mūsų gy
venimo tikrovė, kurios, deja, dar ne
pavyko pakeisti į gerąją pusę, — sako 
šalies vadovas. - Tačiau suvokdamas 
Jūsų darbo atsakingumą ir reikalin
gumą, niekaip negaliu pateisinti ir 
pritarti iniciatyvai rengti ilgalaikius 
streikus." 

Prezidento spaudos tarnybos 

pranešime pažymima, kad šalies va
dovas ne kartą ragino Vyriausybę 
spręsti mokytojų problemas, ir pasta
ruoju metu randasi teigiamų poslin
kių. Lapkričio mėnesį Švietimo ir 
mokslo ministerija su trimis mokyto
jų profsąjungomis pasirašė susitari
mą, kur is yra vykdomas. 

Lietuvos vadovo nuomone, mo
kyklų uždarymas kelioms dienoms 
tampa nebe mokytojų teisių gynimu, 
o jiems skirtos švietėjiškos, auklėja
mosios misijos paneigimu. 

„Mokytojo, kaip ir gydytojo, dar
bas" yra išskirtinai svarbūs visuome
nei, ypač jaunajai kartai , daro labai 
didelę įtaką visų žmonių požiūriui į 
valstybę", — pabrėžia prezidentas V 
Adamkus. 

Grumtynės su ES dėl elektrinės 
Ar Lietuva skelbs karą ES dėl Ig

nalinos atominės elektrinės? Eks
pertai ir politikai nesutaria, kokios 
sankcijos grėstų Lietuvai, jeigu ji 
mestų toki iššūkį ES. Tačiau pripa
žįstama, kad problemos sprendimą 
galėtų pateikti referendumas ir iš
reikšta tautos valia, kurią ES turėtų 
pripažinti. 

Neseniai „karą" pažadėjo parti
jos Tvarka ir teisingumas (liberalai 
demokratai) partijos pirmininkas Ro
landas Paksas, pareiškęs, kad „parti
jai Tvarka ir teisingumas (liberalai 
demokratai) laimėjus artėjančius Sei
mo rinkimus ir sudarius Vyriausybę, 
antrasis IAE blokas nebus uždarytas, 
nepriklausomai nuo to, kokios nuo
monės apie tai būtų ES." 

Interviu su Paryžiaus Sorbonos 
universiteto ES teisės tyrėju Sta
nislovu Tomu: ,;Smok pirmas - kon
troliuosi situaciją". 

— Kas nutiktų, jei Lietuva 
uždarytų Ignalinos AE negavusi 
ES pritarimo? Kokios sankcijos 
grėstų Lietuvai? Ar tai galėtų 
grėsti, pavyzdžiui, pačios narys
tės sustabdymu? 

— Viskas priklauso nuo to, kokiu 
teisiniu būdu tai būtų padaryta. Jei
gu Vyriausybė sakys, kad „mes, kiš
kiai, jums įsipareigojome, bet dabar 
apsigalvojome, labai prašome: Jūsų 
Dieviškoji Ekscelencija, atleiskite 
mums", - sankcijos tikrai bus pinigi
nės ir didelės. Tai neteisingas po
žiūris. Lenkijos ir Estijos diplomatai 
niekada taip nesielgia. Pirma, ES tei
sė iš viso nereikalauja uždaryti IAE 
2009 m. Antra, ES neturi detalios 
sankcijų nustatymo sistemos, todėl 
kalbos apie konkrečius skaičius yra 
spekuliacija. Šioje srityje yra visiškas 

teisinis neapibrėžtumas. Pasitikintis 
savimi prancūzų diplomatas pasi
r inktų kitą strategiją - Europos Ko
misija, reikalaudama uždaryti Ignali
nos AE, pati pažeidė savo įsipareigo
j imus Lietuvai ir todėl turi sumokėti 
mums kompensaciją. Reikia patiems 
kreipt is į Liuksemburgo Teismą. 
Jeigu tokio teisminio proceso inicia
tore būtų pati Lietuva, finansinių 
sankcijų nebūtų. Smok pirmas - kon
troliuosi situaciją. 

— Ar Lietuva turėtų grąžinti 
l ėšas , kurios jau skirtos iš ES 
Ignal inos AE uždarymui ir yra 
Įs isavintos? 

— Ne, neturėtų. Lietuva neatsi
sako pačios idėjos uždaryti seną elek
trinę. Kai bus pastatyta nauja, užda
rysime seną. Mūsų Stojimo akto Ket
virtasis protokolas numato, kad už
darymas įvyksta tik tuo atveju, jeigu 
Lietuva turi fizinę galimybę pakeisti 
senus pajėgumus naujaisiais. Tuo 
atveju, jeigu mūsų valstybė neturi iš 
kur gauti elektros, ES teisė leidžia 
atidėti uždarymą. Jeigu Komisija ne
sutinka, ją reikia paduoti į teismą. 
Europos žaliųjų partija neleistų 
a t imt i iš Lietuvos pinigų, skirtų 
uždarymui. Geriau pavėluotas užda
rymas, nei jokio. 

Stojimo sutartimi ES įsipareigojo 
finansuoti IAE uždarymą ir senųjų 
pajėgumų pakeitimą naujaisiais. Ko
dėl 2009 metais Lietuva neturės kuo 
pakeisti senų pajėgumų? Todėl, kad 
ES blogai vykdė savo įsipareigojimus 
ir nepadėjo mums laiku modernizuoti 
elektros sektorių. ES pati pažeidė su
tartį. Būtų absurdiška sakyti, kad ES 
pažeidė Europos teisę ir todėl dabar 
gali daryti dar didesnius pažeidimus. 

Balsas.lt 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 
Generalinė prokuratūra Darbo parti
jai per jai atstovaujantį advokatą Val
demarą Bužinską trečiadienį pareiš
kė papildomus įtarimus. 

„Inkriminavo Darbo partijai, 
kaip juridiniam asmeniui, naują vei
ką dėl neteisingai pateiktų duomenų 
mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai 
rinkimų komisiją, jų įtraukimą į ap
skaitą, kas leido gauti 6 milijonus litų 
valstybės dotacijos", — sakė Genera
linės prokuratūros atstovė spaudai 
Aurelija Juodytė. 

2006-siais pateikus pirminius 
įtarimus Darbo partija buvo kaltina
ma nuslėpusi apie 8 mln. litų pajamų, 
nedeklaravusi apie 7 mln. litų iš
laidų. 

Pagal dabar pareikštus įtarimus 
Darbo partija įtariama neįtraukusi į 
buhalterinę apskaitą daugiau kaip 24 
mln. litų pajamų ir apie 23 mln. iš
laidų, bei nesumokėjus apie 4 mln. li
tų mokesčių. 

Šiuos įtarimus prokurorai for
muluoja kaip galutinius prieš bai
giant tirti bylą ir perduodant ją teis
mui. 

Generalinis prokuroras Algi
mantas Valantinas yra sakęs, kad 
Darbo partijos byla teismą pasieks 
dar šiemet. Tačiau bylą tiriantis pro
kuroras Saulius Verseckas yra sakęs, 
kad įtariamiesiems pareiškus norą 
susipažinti su bylos medžiaga, bylos 
perdavimas teismui gali įvykti ki
tąmet. 

Ketvirtadienį į Generalinę pro
kuratūrą kviečiamas ir finansinėmis 
machinacijomis įtariamas Darbo par
tijos pirmininkas Viktoras Uspaski-
chas. 

Partijos įkūrėjas po ilgo slapsty
mosi Rusijoje nuo Lietuvos teisingu
mo į Lietuvą grįžo šį rudenį. Spalį 
jam nepavyko laimėti savivaldos rin
kimuose, tačiau jis vėl išrinktas Dar
bo partijos vadovu. 

Išminavimo operacija užtruko 
beveik parą 

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) — 
Karo laikų sprogmens neutralizavi
mo operacija Vilniaus pakraštyje už
truko beveik parą. Antradienio po
pietę rastą nesprogusią bombą, iš
minuotojai sunaikino tik trečiadienį 
per pietus. 

Antradienį apie 4 vai. po pietų 
sostinės pakraštyje, laukuose greta 
Versmių g., buvo aptiktas maždaug 
70 cm ilgio ir 20 cm skersmens avia
cinis sprogmuo. 

Išminuotojai nustatė, kad tai vo
kiečių gamybos aviacinė bomba. Dėl 
nežinomų priežasčių ji nesprogo ir 50 
metų pragulėjusi žemėje kėlė didelį 
pavojų. 

Išminuotojai bombos nedrįso 
transportuoti, kadangi ji galėjo bet 

kada sprogti, ją buvo nuspręsta nai
kinti vietoje, kurioje ji rasta. 

Kol išminuotojai apžiūrėjo sprog
menį ir įvertino situaciją, laukuose 
sutemo. Todėl sprogmens neutraliza
vimo operacija buvo atidėta iki ryto. 

Trečiadienį išminuotojai bombos 
sunaikinimui kruopščiai paruošė įvy
kio vietą. Teigiama, kad sprogmens 
neutralizavimo operacija buvo su
dėtinga. Greta driekiasi dujotiekis, 
nutiestos elektros perdavimo linijos, 
čia pat yra geležinkelis. 

Trečiadienį apie pietus bomba 
sėkmingai sunaikinta. Tuo metu gre
ta įvykio vietos trumpam buvo sus
tabdytas traukinių judėjimas gele
žinkeliu. 

Apdovanoti emigrantus grįžti kvietę... 
Atkelta iš 1 psl. 
aiškino V Savukynas. Apie 200 laiškų 
mokiniai parašė dar pavasarį — mo
kykla taip paminėjo kovo 11-ąją. Užu
pio gimnazijos direktoriaus pavaduoto
ja Violeta Motiejūnienė spaudos konfe
rencijoje sakė, kad laiškus ^aikai dau
giausia rašė emocionalius. 

,,Jie rašė: šiandien skinate 
obuolius arba apelsinus kažkur sve
tur. Ar jums rytais nekvepia lietuviš
kos žemuogės? Buvo ir tokių, kurie 
džiaugėsi, kad emigrantai gali save 
realizuoti užsienyje, bet rašė, kad 
būtų dar smagiau, jei mes galėtume 
gyventi Lietuvoje ir kurti čia dar ge
resnę visuomenę, turtingesnę valsty
bę", — pasakojo V Motiejūnienė. 

Per metus trukusį projektą 
„Kryptis — namo" iš viso įteiktos dvi 
premijos: be 20,000 litų premijos 
Užupio gimnazijai, 100,000 litų 
stipendija skirta į Lietuvą sugrįžu

siam mokslininkui Daumantui Ma
tuliui. 

Lietuvos gyventojai yra vieni iš 
labiausiai migruojančių ES. Skirtin
gais skaičiavimais po nepriklausomy
bės atkūrimo iš Lietuvos išvyko maž
daug 14 proc. (500,000) piliečių. 
1990-1993 metais didžiausi emigra
ciniai srautai buvo į buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas, o nuo 1994 me
tų — į Vakarus. Po Įstojimo į ES mig
rantų srautas išaugo ir per metus gali 
siekti iki 50,000. 

Projektą „Kryptis - namo" vykdė 
telekomunikacijų bendrovė „Telia 
Sonera". 

Nors organizatoriai džiaugiasi 
projekto rezultatais, jau atsiranda ir 
idėjos kritikų. Pastaruoju metu spau
doje pasirodė straipsnių, kuriuose 
stebimasi, kad į tėvynę sugrįžę emi
grantai skatinami didelėmis pinigų 
sumomis. 

Dauguma — už D. Grybauskaitę 
Atkelta iš 1 psl. 

V Adamkų dar vieną kadenciją 
už valstybės vairo dažniau norėtų 
matyti didmiesčių gyventojai. 

G. Kirkilas ir K. Prunskienė — 
mažesnių miestų bei kaimo gyvento
jų numylėtiniai, A. Kubiliaus simpa-
tikų gretos, anot apklausos rengėjų, 
gana išsibarsčiusios, kiek ryškesnė 
tendencija, jog už šį politiką dažniau 
balsuotų vyresni nei 45 m. rinkėjai. 

Politologo Antano Kulakausko 
manymu, D. Grybauskaitė prisime
nama kaip gera ūkininkė, tvarkiusi 
šalies finansinį ūkį, o jos dabartinė 
pozicija eurokomisarės poste taip pat 
suteikia jai pranašumo. 

Eiliniai prezidento rinkimai nu
matyti 2009-ųjų rudenį. Nei D. Gry
bauskaitė, nei kiti minėtieji politikai 
dar nėra aiškiai pasakę, ar dalyvaus 
juose. 

http://Balsas.lt
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naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS Snių agentūrų pranešimais) 

Atsistatydino Latvijos premjeras 

Pasitraukęs Latvijos premjeras Aigars Kalvitis. 

A tke l t a iš 1 psl. 
surengė mokytojai, medikai, polici
ninkai, geležinkelininkai, priešgaisri
nės ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai, 
taip pat pensininkai, itin nepatenkin
ti 2008 metų biudžetu, kuris smar
kiai sumažina valstybinių institucijų 
darbuotojų darbo užmokesčio augimą 
kovos su infliacija dingstimi. 

Nors apie būsimą atsistatydi
nimą A. Kalvitis paskelbė dar lapkri
čio 7 dieną, dabartinė valdančioji koa
licija ir opozicinė partija „Naujasis 
laikas" pradėjo derybas dėl naujos vy
riausybės sudarymo, visiško aišku
mo, kokia bus naujoji koalicija ir kas 
užims premjero postą, kol kas nėra. 

Koalicija turi pateikti Y Zatlers 
galimų kandidatų į premjerus sąrašą, 
o prezidentas apie savo pasirinkimą 
turėtų paskelbti kitą savaitę. 

Į dabartinę valdančiąją koaliciją, 
kuri kontroliuoja 56 iš 100 vietų par
lamente, įeina keturios partijos: 

Liaudies partija, Latvijos pirmosios 
partijos ir „Latvijos kelio" susivieniji
mas, „Tėvynei ir Laisvei" ir Judėjimo 
už Latvijos nacionalinę nepriklauso
mybę susivienijimas ir Žaliųjų ir vals
tiečių sąjunga. 

Oficialiai kandidatą į premjerus 
kol kas paskelbė tik „Naujasis lai
kas". Tai — eurodeputatas Valdis 
Dombrovskis. 

A. Kalvitis interviu sakė neatme
tąs galimybės, kad ateityje dar kartą 
gali ryžtis prisiimti premjero įsipa
reigojimus. 

„Vyriausybės vadovas visada tu
rėjo sunkų uždavinį spręsti visuome
nės problemas. Man buvo suteikta 
garbė ir galimybė vadovauti šaliai, 
kai Latvijos liaudies ūkis plėtojosi 
itin sparčiai, kai mūsų gyventojų pa
jamos augo greičiausiai", — trečia
dienį sakė jis interviu Latvijos radi
jui, pažymėdamas, kad įtvirtinti tokį 
lygį ateityje bus ne taip lengva. 

Bush vėl tenka aiškintis dėl Irako 
Washington, DC, gruodžio 5 d. 

(,,Reuters"/BNS) — JAV prezidentas 
George W. Bush antradienį turėjo at
sakinėti i klausimus dėl to, ar spalio 
mėnesį perspėdamas, kad Teheranas 
gali sukelti trečiąjį pasaulini karą, ži
nojo apie žvalgybinę informaciją, kad 
Iranas sustabdė savo branduolinių 
ginklų programą. 

„Ar negalima jūsų kaltinti šios 
grėsmės padidinimu?" — buvo pak
lausta prezidento per spaudos konfe
renciją kitą dieną po to, kai jo admi
nistracija paskelbė naują metinį Na
cionalinės žvalgybos pranešimą, ku
riame daroma išvada, kad Iranas 
2003 metais sustabdė savo branduo
linių ginklų programą. 

„Apie šį pranešimą buvau infor
muotas praėjusią savaitę", — atsakė 
G. W. Bush 

Tačiau demokratų, žiniasklaidi-
ninkų ir žvalgybos ekspertų dėmesį 
atkreipė tokia vėliau pasakyta jo 
pastaba: „Rugpjūtį, manau, JAV žval
gybos vadovas Mike McConnell atėjo 
ir pasakė: 'Turime naujos informaci
jos'. Jis man nesakė, kokia ta infor
macija". 

JAV retorika dėl Irano branduo
linės programos piką pasiekė spalio 
17 dieną, kai G. W. Bush perspėjo, 
kad branduolinį ginklą turintis Ira
nas galėtų sukelti trečiąjį pasaulinį 
karą. 

Kitą dieną viceprezidentas Diek 
Cheney paskelbė savo perspėjimą dėl 

„rimtų pasekmių" Iranui, jei jis neat
sisakys branduolinės veiklos. 

v 

Sie komentarai pakurstė nuogąs
tavimus dėl galimų JAV karinių 
veiksmų Irano atžvilgiu, o pasaulines 
naftos kainas paskatino kilti 100 JAV 
dolerių už barelį ribos link. 

Antradienį kai kurie buvę žvalgy
bos pareigūnai sakė, kad G. W. Bush 
ir kiti aukščiausi Baltųjų rūmų pa
reigūnai apie minimas žvalgybininkų 
išvadas tu rbūt buvo informuoti ge
rokai prieš metinio pranešimo pas
kelbimą. 

„Negaliu įsivaizduoti to, kad Mc
Connell pasakytų apie tai prezidentui 
ir nepasakytų, kokia iš tikrųjų ta 
informacija, — komentavo buvęs G. 
W. Bush Nacionalinės saugumo tary
bos narys Flint Leveret. — Manau, 
jie tikrai su faktais elgėsi laisvai". 

Metiniame pranešime pateikia
ma bendra 16 JAV žvalgybos agentū
rų nuomonė kokia nors strategiškai 
Jungtinėms Valstijoms svarbia tema. 
Tačiau buvę pareigūnai sako, kad 
šiuose dokumentuose būna mažai 
naujos informacijos. 

„Prezidentas ir jo aukšti nacio
nalinio saugumo pareigūnai kasdien 
informuojami, o tų trumpų praneši
mų temos parenkamos turint omeny
je tai, kas laikoma svarbiausiais 
dalykais einamosios politikos klausi
mams", — sakė buvęs žvalgybos 
aukšto rango analitikas Paul Pillar. 

•»'%dP:ĮBfc^liP «^JW» 

VARŠUVA 
Beveik visos Lenkijos ministeri

jos kitais metais turės apriboti iš
laidas ir tokiu būdu rasti pinigų mo
kytojų atlyginimams padidinti. To
kias 2008 metų biudžeto projekto pa
taisas siūlo Lenkijos Seimo finansų 
komisija. Jei pataisos būtų priimtos, 
Lenkijos prezidentūra atsisakytų 2 

j mln. zlotų, vyriausybė — 6 mlm, o 
! Seimas — 22 mln. zlotų, būtų ap

karpytos ir specialiųjų tarnybų išlai-
I dos. Vyriausybė nusprendė, jog vals-
; tybės biudžeto išlaidos 2008 metais 

padidės ne daugiau kaip 3 procentais. 

ROMA 
Vienas pasipiktinęs Italijos kuni

gas įtikino gėrimų kompaniją „Red 
Bull" atšaukti savo produkto rek
lamą per televiziją, kuriai buvo pa
naudota Kristaus gimimo scena, teig
damas, kad tokia reklama reiškia ne
pagarbą krikščionybei. Kunigas Mar-
co Damanti iš Sicilijos miesto parašė 
energetinio gėrimo gamintojams, 
pasmerkdamas jų reklamą kaip 
„šventvagišką aktą", ir pirmadienį 
pranešė iš karto gavęs atsakymą, ku
riame kompanija pažadėjo ją atšauk
ti. Minimoje reklamoje vietoje trijų 
išminčių, Betliejuje lankančių kū
dikėlį Jėzų, buvo rodomi keturi vy
rai. Ketvirtasis išminčius nešėsi 
„Red Bull" skardinę. 

RUSIJA 

MASKVA 
60 proc. Rusijos gyventojų prita

ria „nacionalinio vadovo" idėjai, šios 
idėjos priešininkų yra trigubai ma
žiau — 19 proc, rodo sociologų atlik
tų tyrimų rezultatai. Pagal lapkritį 
Rusijos viešosios nuomonės tyrimo 
centro (RVNTC) surengtą apklausą, 
Maskvoje ir Sankt Peterburge „na
cionalinio vadovo" idėja susilaukia 
kiek mažesnės paramos (48 proc.) nei 
kituose miestuose ir kaimuose (59-66 
proc). Tuo tarpu kas antras (52 
proc) apklausos, surengtos 156 mies
tuose ir kaimuose 46 Rusijos srityse, 

i M h\ 

kraštuose ir respublikose, dalyvis kol 
kas nežino, ką reiškia sąvoka „nacio
nalinis vadovas". 

§\JfmM4Ft\ 

BANKOKAS 
Tailando sostinėje Bankoke dau

giau kaip šimtas tūkstančių žmonių 
trečiadienį suplūdo į gatves aplink 
Didžiuosius rūmus pasveikinti ger
biamo šalies karaliaus Bhumibol 
Adulyadej, švenčiančio 80 metų ju
biliejų. Minios žmonių, apsirengusių 
geltonais marškiniais ir mojuojančių 
vėliavas su monarchijos emblemo
mis, išsirikiavo palei plačias alėjas, 
kuriomis į rūmus gelsvos spalvos au
tomobiliu „Rolls Royce" pravažiavo 
karalius. Geltoną spalvą tailandiečiai 
sieja su pirmadieniu — savaitės die
na, kurią gimė karalius. Nuo pra
ėjusių metų, kai karalius paminėjo 
savo valdymo 60 metų sukaktį, tap
damas ilgiausiai soste išbuvusiu mo
narchu, milijonai žmonių geltonus 
marškinius vilki kiekvieną pirmadie
nį. 

KABULAS 
Kabule trečiadienį mirtininko 

automobiliui įsirėžus į afganų armi
jos autobusą ir sprogus, žuvo ma
žiausiai 16 žmonių. Tai jau antras 
toks išpuolis per dvi dienas, kai šaly
je lankėsi JAV gynybos sekretorius 
Robert Gatės. Ekstremistų Talibano 
judėjimas, kuris 1996-2001 metais 
valdė šalį, prisiėmė atsakomybę už šį 
išpuolį Kabulo pietuose rytinio piko 
metu, įvykdytą R. Gatės baigus vizitą 
Afganistane, kurio tikslas buvo įver
tinti pastangas prieš intensyvėjantį 
sukilimą. Iš autobuso liko pajuodęs 
sumaitoto metalo karkasas be stogo 
ir šonų. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Naujajai vyriausybei patvirtinus 

Kyoto protokolą, kurio tikslas — ma
žinti šiltnamio efektą sukeliančių du
jų išmetimus pasaulyje, Australija 
suskubo įkurti klimato kaitos tyrimų 
centrą. Bendradarbiaudamas su Me
teorologijos tarnyba ir Sandraugos 
mokslinių ir techninių tyrimų orga
nizacija, naujasis Australijos oro ir 
klimato tyrimų centras stebės ir ana
lizuos orų kaitą, vandenyno lygį. 

1-800-775-SEND 
www.atIamicexpresscorpxom 

Ocea, 

* * * * * 

« ^ 
Kroviniu gabenimas 
latvy j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. tįr 

LUl < « . • AlrFrelgtit 

>ry*. 

Automobiliu pirkimas bei 
sfcjfll-nas \ visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje, 

Small Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje Baltarusijoje be< Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ttt. 1 708-599 9680 
Fax. 1 708599-9682 TeU 1 800-775 7363 

http://www.atIamicexpresscorpxom
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VIENINTELIS KELIAS 
ATSISPIRTI PRIEŠ SVIETO 
PERĖJŪNUS - VIENYTIS 

departamento politika mums buvo 
labai nepalanki, jis būtų mus sunaik
inęs, bet negalėjo - mes prieidavom 
prie senatorių, Kongreso narių, gu
bernatorių, jie mus rėmė. Negalėjo 
panaikinti ir mūsų ambasados, kuri 
buvo labai nepatogi JAV State depar
tamentui. Atsilaikėme. 

- Ka ip J u m s a t r o d o gyveni
mas L ie tuvo je? J a u a r t ė j a m e 
pr ie Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
dvideš imtmečio . P i rmo j i n e p r i k 
lausomybė iš v iso t i e k t e t r u k o i r 
š iandien sakoma, k a d a n u o m e t 
buvo p a s i e k t a d a u g i a u n e g u 

A t k e l t a iš 5 ps l . kuri susidėjo iš 
visų patriotinių organizacijų; VLIKe 
- Visos Lietuvos išlaisvinimo komite
te, BALFe - Bendrajame Amerikos 
lietuvių fonde - šalpos organizacijoje. 
Man pačiam, Lietuvos reikalais rū
pinantis, teko susitikti su penkiais 
JAV prezidentais. Labai dažnai lan-
kydavomės Senate, Kongrese, infor-
muodavom apie padėtį Lietuvoje. 
Mums buvo svarbu, kad neužmigtų 
Lietuvos byla, kad ji nebūtų pamiršta 
ir padėta j šoną. 

ALTas iš JAV prezidento Roo-
sevelt buvo išgavęs pareiškimą, kad 
JAV valstybė Lietuvos okupacijos dabar. Ka ip J u m s a t r o d o ? 
nepripažįsta. Ta nepripažinimo poli
tika išsilaikė iki pat galo - kol buvo 
atkur ta Lietuvos nepriklausomybė. 
Dėl to lengviau buvo atsikurti Lie
tuvos atstovybei, konsulatams. Jeigu 
mūsų nebūtų buvę, Lietuvai tarptau
tiniame forume būtų buvę sunkiau 
atsistoti. 

Tautininkai veikė ir kultūros sri
tyje. Rėmėm skautus, neolituanus, 
jaunimo žygius. Jaunimo žygiuose 
labai aktyvus buvo dabartinis Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus. O 
juk mes' visi turėjom savo darbus, 
turėjom užsidirbti duoną. Taigi visa 
veikla vyko savaitgaliais ir po darbo. 
Labai garbingas žmogus buvo Leo
nardas Simutis, tiesa, jis buvo ne tau
tininkas, bet krikščionis demokratas 
ir „Draugo" dienraščio redaktorius. 
Jis 25-erius metus buvo ALTo pir
mininkas. Įsivaizduojate, kokią sun
kią naštą jis nešė 25-erius metus? Po 
jo ALTo pirmininkas buvo inž. An
tanas Rudis, o dar vėliau tas pareigas 
teko užimti man. Man ir treji metai 
atrodė labai daug. 

s i lpni t a u t i n i n k a i ? 
- Gali būti. Lietuva puolė į kos

mopolitizmą. Skriaudžiami mokyto
jai. Kai jie patys skriaudžiami, neke
lia ir krašto patriotizmo. Kur tai 
matyta, kad sargas uždirbtų geriau 
už mokytoją! Tai sunku įsivaizduoti. 
Na, bet yra pažangos ir šiais laikais -
to negalima nematyti. Didelė ekono
minė pažanga. Pačioje pradžioje di
delė paspirtis atėjo iš užsienio lietu
vių - siuntėme pinigus, siuntinius, 
padėjom tarptautiniais reikalais. Bet 
reikia pasakyti, nors ekonomiškai 
Lietuva pakilo, bet netolygiai - viena 
dalis stipri, kita liko nuskriausta, 
neprižiūrėta. Anais laikais preziden
tas Antanas Smetona kėlė visas puses 
- kaip vargšą, taip ir turtingą, jis 
bandė pakelti ūkio vidurkį. Dabar yra 
labai daug turtingų žmonių, bet silp
nas ir per daug lėtai auga vidurinysis 
sluoksnis, kuris paprastai būna val
stybės nugarkaulis. Nors kai pasi
žiūri - visi gražiai apsirengę, pavalgę, 

Eugenijus Algimantas Bartkus. Lietuvos prezidento apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 

www. president.lt 

- Anais laikais Lietuva buvo 
Teko dirbti su Pijum Grigaičiu ir labai patriotiška. Inteligentijos buvo 

su Miku Vaidyla, Kaziu S. Karpiu, palyginus nedaug, bet per 20 metų 
kurie buvo ALTo veikėjai, ir su valstybė užaugino dvi kartas labai 
Antanu Oliu, kuris buvo ypač efek- išmokslintų, tautiškai nusiteikusių, 
tyvus Lietuvos byloje, Washingtone sąžiningų žmonių. Reikia pripažinti 
suorganizavo du sąskrydžius, kur lie- didelius anų laikų pasiekimus - iš 
tuviai, suvažiavę iš visos Amerikos, ūkininkų, prastų žmogelių pastatė 
susitiko su politikieriais, dėstė lietu- kraštą ant kojų: įkūrė mokyklas, 
viskas problemas, suvežė meno paro- Žemės ūkio akademiją, Veterinarijos 
das, geriausius chorus. Vienoje va- akademiją, universitetą Kaune, Siau-
karienėje dalyvavo apie 100 sena- liuose, Klaipėdoje, Žemės ūkio mo-
torių. Tai buvo apie 1957 metus. Bu- kyklą Dotnuvoje. Mes neturėjome 
vo tokie veikėjai dr. Steponas Biežis, automobilių, kitų dalykų, kuriuos 
Juozas Bačiūnas, Antanas Lapinskas dabar Lietuva turi, bet dabar kiti 
ir kt. Įsijungė mūsų karta - Jonas laikai, kiti masteliai. Svarbiausia, į 
Jurkūnas, mano tėvas Juozas Bart- ką mažai kas atkreipia dėmesį - tuo
kus ir kt. Turėjom daug skyrių Bos- met buvo pagarba žmogui. Lietuvis 
tone, New Yorke, Richmond Hills, jautėsi garbingas, jis niekam rankų 
Baltimorėje, Pittsburghe, Detroite, nebučiavo ir stovėjo tiesiai, buvo ger-
Clevelande, Čikagoje, Cicero, Gary, biamas ir save gerbė. Tai buvo gal di-
Omahoj, Los Angeles ir kt. - visoje džiausiąs anų laikų nuopelnas. Save 
Amerikoje. gerbiantys mažažemiai sukūrė pat-

Mes veikėm Washingtone, tą patį riotų, atsidavusių žmonių tautą, 
darė skyriai vietose - bandė palaikyti 
lietuvišką politiką - okupacijos nepri- - Gal š iuo la ik inė L i e t u v a sto-
pažinimo politiką. Amerikos State ko ja p a t r i o t i š k u m o t o d ė l , k a d 

mokosi. Yra daug mokyklų, ir gerų 
mokyklų. 

- O k a s č i a k a l t a s - t a i vy
r i a u s y b i ų b ė d a ? 

- Be abejo, vyriausybių įtaka. 
Valstybė nerėmė mažojo verslo, at
virkščiai - bandė jį sunaikinti. Aš 
dažnai atvažiuodavau į Lietuvą, man 
skųsdavosi verslininkai, kaip žiauriai 
su jais elgdavosi mokesčių rinkėjai: 
kad tik sunaikintų, užuot padėję kur
tis. Visa politika buvo prieš vidurinio
jo sluoksnio kūrimą. Matyt, tie, kurie 
sėdėjo valdžioje, bijojo viduriniojo 
sluoksnio, kuris būtų nuėjęs pas tau
tininkus. 

- K a i p J ū s m a n o t e , ar, susi
j u n g u s t o m s t r i m s k l a s ik inėms 
s r o v ė m s - k o n s e r v a t o r i a m s , t a r p 
k u r i ų j a u y r a t r e m t i n i a i b e i po
l i t ka l in i a i , k r i k šč ion ims demok
r a t a m s i r t a u t i n i n k a m s , r e ika l a i 

IŠNUOMOJA 

p a g e r ė s ? A r t o p a k a k s ? 
- Bus visko, bus labai sunku, bet 

matau, kad yra geros valios. Laikas 
parodys. Čia, mano bu te Vilniuje, 
kažkada buvo susirinkusios tar t is 
šešios srovės, tarėsi ir net buvo pasi
rašę sutartį, bet išsiskirstė dar ne
išėję pro duris. O dabar matau pirmą 
kartą, kad tariamasi labai rimtai. 

- Ž i n o m e , k a d J ū s d a u g pr i s i 
dė jo te p r i e dr. L e o n o Kr i auče -
l i ūno k l i n i k o s K a u n e s t a t y b o s . 

- Mes su Leonu Kriaučeliūnu 
buvom seni draugai . J is paprašė 
manęs pagloboti kl inikų statybą. 
Atvažiavom, atr inkom architektus, 
statybininkus. Dalį projekto pada
rėm mano biure Čikagoje, paskui 
perkėlėme architektams čia. Važinė
jau į Kauną kelerius metus po keletą 
kartų. Pinigus laikiau labai kietai 
savo rankose, todėl projektas buvo 
įvykdytas labai ekonomiškai. Ir gra
žus projektas. Paskui dr. Antanas 
Razma, kuris tuo metu buvo Lietuvių 
fondo pirmininkas, paprašė pasižiū
rėti, kaip einasi Lietuvių fondo finan
suojama Kauno Čiurlionio galerijos 
rekonstrukcija. Atvažiavau, matau -
blogai. Jie 25 tūkstančius dol. jau 
buvo davę danams, ir tie doleriai din
gę - danai iš jų pavogė. Nuvažiavau į 
Kopenhagą ir pamačiau, kad tai 
vagys. Priverčiau nutraukt i bet ko
kius susitarimus su jais. Paskui atėjo 
iš Danijos ambasados į Lietuvos 
kultūros ministeriją skundas, kad 
juos lietuviai skriaudžia. Na, bet mi
nisterijoje jau apie juos žinojo. Dir
bau su architektais ir su statybi
ninkais ir mums taip pat gražiai išėjo, 
ypač gražiai, lyginant su sąlygomis. 
Man ne visus pinigus teko prižiūrėti, 
bet kas priklausė nuo manęs - laikiau 
kietai ir čia. 

- A r n e m a n o t e , k a d r e i k t ų j 
L i e tuvą g r a ž i n t i p r e z i d e n t o An
t a n o S m e t o n o s p a l a i k u s ? Vienin
t e l i o p r e z i d e n t o p a l a i k ų n ė r a 
L ie tuvoje . 

- Manom, t ikrai manom, kad 
Smetonos palaikus reiktų grąžinti į 
Lietuvą. Keletą kar tų esame kreipęsi 
į šeimą. Kol buvo gyva Juliaus Sme
tonos, prezidento sūnaus, žmona, ji 
sakydavo - nuvešit, ateis rusai ir 
išmes, sunaikins. Negalėjom jos įti
kinti. Dabar prieš kokius trejus me
tus buvau susitikęs su Smetonos šei
ma - su anūkais Antanu (muziku) ir 
Vytautu - Juliaus sūnumis. Ir Valdas 
Adamkus prisidėjo. Ir vėl išgirdom -
dar per anksti . Palaikai priklauso 
šeimai, jų valios reikia paisyti. Dabar 
į šeimą kreipėsi Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Andrius Kubilius, žiū
rėsim. Ketiname važiuoti į Clevelan-
dą ir apie tai su Smetonos anūkais 
pasikalbėti ir mes, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos žmonės. 

Kalbėjosi 
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

PASLAUGOS 

$k 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

m 1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . I k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖT! 
INTERNETU www.wcev1450.com 

Išnuomojamas butas Oak Lawn 
(106 ir Ktlpatrick g vės). 

4 dideli kambariai. 1 mleg., 1 darbo 
kamb.. oro vėsintuvas, naujai išdažy

tas, švariame, ramiame name. 
$695 per mėnesi + užstatas. 

T e l . 7 7 3 - 2 S 4 - 7 8 0 0 

S k e l b i m u s k y r i a u s 
t e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 5 > S O O 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

http://president.lt
http://www.wcev1450.com
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LIETUVIU SV. KAZIMIERO 
HONTREdL 100 METŲ 

Pirmoji li«tuvi<j parapija Kanadoje 
PETRAS ADAMONIS 

Nr. 15 

Parapijos komitetas dažyti sam
dė eilinę kompaniją (kad būtų pigiau) 
ir, nelaimei, sugadino bažnyčios 
akustiką, nors buvo balsų, kad baž
nyčios ne taip paprastai dažomos. 

Pabrėžiant kleb. dr. F. Jucevi
čiaus Įdėtą rūpestį išmokėti skolas, 
reikia pasidžiaugti jo sakomais pras
mingais pamokslais, kurie parapi
jiečiams paliko gilius prisiminimus. 
Klebonas yra parašęs filosofinių 
knygų: „Tauta tikrovės ir mito 
žaisme", „Mintis dialektiniame žais
me", „Menas spalvų ir formų žais
me". Veikė parapijos choras, vado
vaujamas ilgamečio vargonininko -
muziko Kazimiero Zižiūno, kuris be 
kitų kūrinių yra parašęs „Mišias jau
nimui" ir gaidas dainai „Šlama šilko 
vėjas", kuri ir dabar dar dainuojama. 
Jam mirus 1964 m., chorui apie 10 
metų vadovavo muz. A. Ambrozaitis, 
jam išvykus - Egidija Petrauskaitė ir 
J. Skėrys, o nuo 1979 m. kun. 
Maurice Milox. Veikė Sv. Onos ir Sv. 
Elzbietos draugijos. 

Bėgo metai, parapijiečių skaičius 
sparčiai mažėjo. Buvo matomas 
didelis skirtumas per 22 kleb. dr. F. 
Jucevičiaus darbo metus - nuo 1960 
m. iki 1982 m., kada klebonas atsi
statydino ir išvyko į Romą, į Šv. 
Kazimiero kolegiją. 

Parapijos pastovumo ieškant 

Klebonui dr. Feliksui Jucevičiui 
1982 m. sausio mėn 7 d. iš anksto 
pareiškus apie atsistatydinimą, para
pijiečiai pradėjo ieškoti naujo kle
bono. Arkivyskupija siūlė tėvams 
jėzuitams iš Aušros Vartų parapijos 
perimti Sv. Kazimiero parapijos ad
ministravimą, bet dėl dvasininkų 
trūkumo jie atsisakė. 1982 m. liepos 
11 d. parapijiečių susirinkime buvo 
nutarta, kad parapija tur i išlikti 
savarankiška, aptarnaujama lietuvio 
kunigo. Arkivyskupija sutiko su nu
tarimu ir patarė susirasti kunigą. 
1982 m. rugsėjo 1 d. atvyko kun. 
Stasys Šileika, SDB (salezietis) ir 
arkivyskupijos buvo paskirtas Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu. 

1982 m. sukako 75 m. nuo para
pijos jsikūrimo, todėl klebonas tuojau 
pat ėmėsi organizuoti sukakties mi
nėjimą. Kanadoje nėra jokios kitos 
lietuviškos taip ilgai išsilaikiusios in

stitucijos. Buvo sudarytas 75-čio mi
nėjimo komitetas, kurio pirmininkas 
buvo kun. St. Šileika, SDB, nariai: 
Juozas Bernotas, Petras Adamonis, 
Aleksas Vičas, Leonas Markauskas, 
Juozas Piečaitis. Jų talkininkai -
parapijos komitetas. Nutarta minėji
mą ruošti 1983 m. balandžio 16-17 
dienomis. Ruošiant minėjimą dau
giausia darbo įdėjo pats klebonas, o 
nariai buvo tik padėjėjai. Minėjimas 
praėjo iškilmingai, su pakilia nuotai
ka, publikai aplankius visus ren
ginius. 

Šeštadienį po pietų šventė pra
sidėjo minėjimo akto paskelbimu 
Marguerite de Lajemmerais gimnazi
jos salėje, po to vyko meninė progra
ma, dainavo solistė G. Capkauskienė, 
solistas A. Keblys, giedojo Toronto 
vyrų choras „Aras", Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų chorai, mer
gaičių choras „Pavasaris". Vakare Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pokylį 
suruošė parapijos komitetas. Sekma
dienį įvyko iškilmingos pamaldos, 
kurias koncelebravo Montreal arki
vyskupas Paul Gregoire ir vyskupas 
Vincentas Brizgis. Per Mišias giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos choras ir 
Toronto vyrų choras „Aras". Šventė 
baigta priėmimu, pietumis parapijos 
salėje. 

Parapijos gyvenimas vėl pagy
vėjo, nes klebonas artimai bendravo 
su parapijiečiais, veikė choras, para
pijinės organizacijos. Susiorganizavo 
pensininkų klubas „Auksinis rate
lis". Buvo ruošiamos tradicinės para
pijos vakarienės, bazarai. 

1984 m. kovo 4 d. sukako 500 
metų nuo šv. Kazimiero mirties. Ši 
sukaktis buvo plačiai minima Lie
tuvoje ir išeivijoje. Šv. Kazimiero pa
rapijiečiai šią brangią lietuviui su
kaktį šventė pirmąjį kovo sekmadienį 
iškilmingomis pamaldomis su Aušros 
Vartų parapijiečiais. Pamaldose buvo 
didelis būrys jaunimo, pasipuošusio 
tautiniais rūbais. Jie Mišių metu 
nešė aukas, skaitė Šv. Raštą, spe
cialias klebono paruoštas intencijas ir 
maldą. 

1987 m. Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktis Montreal buvo paminėta 
kantata „Kryžių ir rūpintojėlio Lie
tuva" (žodžiai poeto Henriko Nagio, 
muzika muz. Aleksandro Stankevi
čiaus). Bus daugiau. 

*.»—*»* _ \ į j ' " ' I U M — 

Lituanistinės mokyklos mokslo metu užbaigimas 1964 m 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TIRTO DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGAlįMD 
Illinois Pain Institute 

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.i l l inoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Sufte 2401, 

Chicago, IL j 
Tel . 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

Patarimai vairuotojams 
prasidėjus žiemai 

Nors šių metų žiema artėjo labai 
lėtai, gruodžio pirmąją parodė, kad ji 
jau čia. Ar mes pasiruošėme pasitikti 
žiemos kelius ir ledą? Žinoma, kad 
ne. Laiko nebuvo, o ir tikėti nesi
norėjo, kad žiema taip greitai ateis. I r 
štai: 

•Padangos nepakeistos į žiemi
nes, kad geriau sukibtų su slidžia 
danga; 

•Langų valytuvai nepakeist i , 
blogai valo langus; 

•Neįpiltas specialus žiemos se
zono skystis langams valyti; 

•Ledo grandiklių nenusipirkote, 
arba nesusiradote nuo praeitos žie
mos. 

Todėl dabar paskubėkite ir visa 
tai susirasti, kad važiuotumėte sau
giau. 

Kaip važiuoti pradėjus 
ledėti? 

•Sumažinkite greitį iki saugaus; 
•Laikykitės didesnio a t s tumo 

nuo priekyje važiuojančio automo
bilio: jei pakanka laiko ir stabdymo 
kelio, tai spidometro greitį turi atitik
ti stabdymo kelias 50 mylių - 50 
metrų, 80 mylių - 80 metrų. O jei 
labai slidu, tuomet greitis turėtų būt i 
kuo mažesnis, o atstumas - kuo di
desnis - pusantro karto, lyginant su 
greičio rodykle; 

•Laikykitės kairiosios kelio 
pusės, kad staigiai stabdydami galė
tumėte turėti du pasirinkimus: stab
dyti ir pavojingai artėti prie priekinio 
automobilio, arba stabdyti ir lėtai 
išvažiuoti į kelkraštį, kad išvengtu
mėte susidūrimo su kitais automobi
liais; 

•Jei stabdant automobilį j i s 
pradeda slysti, pradėkite t rūkčio
jančiai stabdyti: atleidžiant ir vėl 
švelniai spaudžiant stabdžio pedalą, -
taip automobilio ratai pradeda ne-
beslysti ir sukdamiesi sukimba su 
kelio danga; 

•Kad neužšaltų langai šildymo 
oro sroves nukreipkite į priekinį stik
lą; 

•Jei ima ledėti langas ir bakelyje 
yra specialaus žieminio ledą t i rp

dančio skysčio, po truputį papur
kškite ir valytuvai nuvalys pradedan
tį susidaryt i leduką. O jei ir tai 
nepadeda, geriau sustokite pakelėje 
ir nevažiuokite, kad išliktumėte sau
gūs. Tačiau ir šiuo atveju, šildykite 
mašinos priekinį stiklą, kad atšiltų 
langas ir vėl važiuotumėte gerai 
matydami; 

•O jei tik ruošiatės važiuoti pra
sidėjus ledėjimui, tuomet gerai įšil-
dykite automobilį ir priekinį bei ga
linį langus; 

•Pasitikrinkite ar bakelyje pa
kankamai langų valymo ir ledą tirpi
nančio skysčio, jei nepakanka, pripil
kite pilną bakelį; 

•Į automobilį atsineškite ir visai 
žiemai pasidėkite šiltą paltą, kepurę, 
šaliką, šiltą apklotą ir būtinai šiltas 
pirštines, gerai dar būtų šiltus žiemi
nius batus - purvabridžius - nelai
mės atveju; 

•Pasirūpinkite ledo grandiklių, 
šluotele, taip pat kastuvėliu - sniegui 
atsikąsti arba ledui atidaužyti. 

Nepamirškite: jūsų ir kitų saugu
mas pirmiausia priklauso tik nuo 
jūsų atidumo, budrumo ir labai geros 
orientacijos. Būkite budrūs, kantrūs 
ir gerbkite kitus - tai garantuoja di
desnį saugumą. Saugių ir laimingų 
kelionių! 

A l g i r d a s J . V i t kauskas 

http://www.illinoispain.com
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Grupė „Pusbroliai Aliukai ir Sesutė" koncerto metu. 

Naujųjų Metų sutiktuvės su 
.Pusbroliais Aliukais ir Sesute" 
Kokia šventė tautiečio širdžiai 

yra mieliausia? Jei jūs neseniai išvy
kote iš Lietuvos, jūsų atsakymas grei
čiausiai bus - Naujieji Metai. Tokią 
dieną norisi visus rūpesčius palikti 
praeityje ir naują kalendoriaus lapelį 
versti su viltimi, kad kitąmet tikrai 
„pačiupsime sėkmę už uodegos". Pas
kutinę - stebuklingą naktį norisi pra
leisti kažkaip ypatingai. Kur eiti? 
Vieni pateikia patrauklią aplinką, 
gausias vaišes, bet labai jau kasdie
niška šou programa. Kitur viskas at
rodo gerai, bet barmenas, įpylęs 20 
gramų „ugninio vandens", siūlo grįž
ti į eilės galą prie baro... 

v 

Šiemet visas šias problemas siū
losi išspręsti pramogų organizavimo 
kompanija U4RIA USA. Ar prisime
nate praėjusių metų sutiktuves su 
Klaipėdos parodijos teatru ir Vitalija 
Katunskyte? Tęsiant tradiciją, šiemet 
gruodžio 31 d. 8 val.v. jūs vėl kviečia
mi atvykti į Pasaulio lietuvių centrą 
Lemonte. Jūsų lauks šventinė kavi
nės „Smilga" vakarienė, nemokamas 
alkoholio baras bei viena populiariau
sių Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliu
kai ir Sesutė". Publiką apšildys an
samblis „Kaukas". 

Tie, kas pamena garsiąsias Kau
no „Žalgirio" dvikovas su Maskvos 
CSK, tikrai prisimena „Brolių Aliu
kų" dainas, šlovinusias A. Sabonį, S. 
Jovaišą, V Chomičių, R. Kurtinaitį 
bei jų pergales. Vienas iš legendinės 
grupės narių - Evaldas Melnikas 
1996 metais sukūrė savo kolektyvą, 
pavadinęs jį „Pusbroliais Aliukais ir 
Sesute". Prie grupės prisijungė Sil
vija Kairienė ir „Prologe" kartu su 
Giulija dainavęs Kęstutis Valionis. 
„Buvo 'Broliai Aliukai' ir norėjome 
išlaikyti pavadinimą. Iš tiesų esame 
kita grupė. Dabar labai norėtume 
vadintis kitaip, tačiau kelio atgal nė
ra" - teigia Silvija Kairienė. 

Trijulė jau spėjo išleisti 8 CD al
bumus. Du iš jų pelnė platininius ap
dovanojimus, o trys „pasipuošė auk
su." Muziką dainoms kuria Evaldas. 
Jo kūriniuose lietuviški motyvai daž
nai susipina su Lotynų Amerikos bei 
rusiškais ritmais. Trijulė bendradar
biauja su trimis poetais, kurie kuria 
dainų tekstus. „Svarbiausia, kad 
priedainis būtų lengvai įsimenamas, 
o žodžiai - prasmingi" - dalijasi pas

laptimis Evaldas. 
„Beje sėkmės formulė buvo at

rasta ne iš karto. Mokydamasis insti
tute, grojau pusrūsyje bliuzroką ir 
vesdavau šokius. Pastebėjau, kad lan
kytojų ėmė sparčiai mažėti. Supra
tau; kad žmonėms reikia lengvesnės, 
linksmesnės muzikos. Roką galima 
groti savo malonumui, siauram drau
gų ratui..." - dalijasi mintimis Eval
das Melnikas. „'Pusbroliai Aliukai ir 
Sesutė' nemėgsta 'faneros' (dainavi
mo pagal fonogramą - red.). Muzika, 
aišku, visada yra iš anksto įrašoma. 
Tačiau dainuojame tik gyvai, nes 
žiopčioti pagal fonogramą mums yra 
tikra kančia"- atvirauja Silvija. 

Trijulė nebijo eksperimentuoti. 
2005 metais „Pusbroliai Aliukai ir 
Sesutė" nusprendė dalyvauti Eurovi-
zijos atrankos konkurse. Tai buvo 
pirmasis bandymas dainuoti angliš
kai. Žodžius dainai „My Pretty" pa
rašė O. Zotovas, o muziką, kaip visa
da, Evaldas Melnikas. Eksperimentas 
buvo sėkmingas. Trijulė pasiekė at
rankos finalą. „Pusbroliai Aliukai ir 
Sesutė" yra konkurso „LTV dainų 
dešimtukas" nugalėtojai (2004 m.) 
bei prizininkai (2006 m.). Daina , An
geliukas" pelnė pirmąją vietą ir 
10,000 litų premiją. Mus apšaukė 
švaistūnais, nes pinigus tuoj pat iš
leidome įvaizdžio keitimui"- prisipa
žįsta Silvija. 

Dainininkai su koncertais, kurių 
surengia net apie 20 per mėnesį, 
skersai išilgai išmaišė Lietuvą. Per
nai jų talentu žavėjosi Kanados lietu
viai. Šiemet trijulė jau koncertavo 
Anglijoje ir Lenkijoje. „Lenkijoje su-
mušėme visus lankomumo rekor
dus"- džiūgavo Silvija. - Taigi atėjo 
eilė ir Čikagos lietuviams pamiklinti 
kojas, skambant temperamentingai 
grupės muzikai. Būsimiems vakaro 
svečiams patariame ateiti gerai pail
sėjus, nes koncertas bus ilgas ir labai 
labai linksmas..." 

Bilietus į 2008 metų sutiktuves 
galima įsigyti kavinėje „Smilga" (tel.: 
630-427-0929). Siekiant išvengti 
grūsties, vietų skaičius į renginį bus 
ribotas. Daugiau informacijos galima 
gauti paskambinus telefonu: 630-
669-4055. 

U4RIA USA info. 

Užbaikite 2007 metus su 
naujai išleistu žurnalo 
„Lituanus" numeriu 

Paskutinis šių metų žurnalo 
„Lituanus" anglų kalba numeris pa
sižymi temų įvairumu. Klaipėdos 
universiteto profesorė Danutė Pet
rauskaitė ir Alicante universiteto 
(Ispanija) muzikos dėstytojas Jose 
Maria Esteve Faubel pristato Ispa
nijoje žinomą, per keturiasdešimt 
tarptautinių muzikos premijų gavusi 
laureatą, Lietuvoje gyvenantį kompo
zitorių Joną Tamulionį. Pateiktas 
išamus jo kūrinių sąrašas, aptaria
mos jo kompozicijų stilius ir augan
ti jo įtaka kituose kraštuose, ypatin
gai Japonijoje. Diskutuojama, kas 
paskatino jį domėtis ispanų muzika, 
kurti gitarai ir kodėl jis Ispanijoje 
susilaukė didelio pasisekimo. 

Laimonas Briedis, podoktorines 
studijas tęsiantis Toronto universi
tete, straipsnyje „Vilnius on the Map 
of Sarmatia I" analizuoja Sarmatijos 
įtaką Lietuvoje renesanso ir baroko 
laikotarpiais ir kaip ji atsispindėjo 
tuometinėje kartografijoje bei išleis
tuose kelionių apžvalgose. 

E. Novickas, Illinois universiteto 
PLB Lituanistikos katedros magist
rė, aptaria Kazio Borutos romaną „Bal-
taragio malūnas" ir pateikia jos vers
to į anglų kalbą šio veikalo ištrauką. 

Regina Narušienė, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkė, pa
aiškina kitų kraštų pažiūrą į dvigubą 
pilietybę ir pateikia eilę pavyzdžių, 
kaip Lietuva gali suteikti dvigubą 
pilietybę konstitucijos pakeitimu. 

Knygų recenzijų skyriuje apžvel
giamos dvi neseniai išleistos knygos: 
E. J. Barnes „Birds of the Baltic: An 
Ornithological Travelogue" ir Graži
nos Sviderskytės ,,The Hurricane 
Captain". Pastaroji knyga apie bu
vusį Lietuvos oro kariuomenės kapi
toną Romualdą Marcinkų kuris bū
damas lakūnu Antrojo pasaulinio 
karo metais tarnavo anglams. Vėliau 
pateko į vokiečių nelaisvę. Už ban
dymą organizuoti pabėgimą buvo 
Hitlerio tiesioginiu įsakymu sušau
dytas. 

Daugiau nei penkiasdešimt metų 
anglų kalba leidžiamas mokslinis 
žurnalas „Lituanus" supažindina 
svetimtaučius su Lietuvos istorija ir 
kultūra. Žurnalo vyriausia redaktorė 
- prof. Violeta Kelertienė, Illinois 
universiteto PLB Lituanistikos kate
dros vedėja. Ilgametis žurnalo admi
nistratorius - Arvydas Tamulis. 
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Keturiskart per metus išeinančio 
žurnalo prenumeratos kaina - tik 20 
dol. Prenumeratos adresas: Litua
nus Foundation, Inc., 47 W. Polk St. 
Suite 100-300, Chicago, IL 60605. 
Taip pat galite kreiptis internetu: 
admin@lituanus.org 

„Lituanus" interneto svetainėje 
www.lituanus.org galite rasti se
niau žurnale spausdintus straips
nius. 

Artėjant Kalėdoms, „Lituanus" -
puiki dovana vaikams, anūkams ir 
draugams, kurie nori išsamiau susi
pažinti su Lietuvos kultūra. Nauji 
prenumeratoriai nemokamai gaus 
Lietuvių liaudies dainų ir sutartinių 
kompaktinę plokštelę. 

D. K. 

Išeivijos dailininkų dėmesiui! 
Spalio 20 d. sukako 50 metų, kai buvo atidaryta Čiurlionio galeri

ja Jaunimo centre. Ta proga Čiurlionio galerija, padedant mece
natei Magdalenai Birutei Stankūnei-Stankūnienei. organizuoja 
jubiliejinę paroda-konkursą. Parodos atidarymas įvyks 2008 m. 
vasario 22 d., penktadieni, 7*30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuvių kilmės išeivijos dai
lininkai, dirbantys bet kokia technika. Konkursui priimami darbai 
(vienas autorius gali pateikti 2 darbus) padaryti po 2000 metų. 

Darbus iki 2008 m. sausio 15 d. siųsti: Konkursui, Čiurlionis Art 
Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

Kitoje darbo pusėje ant prisegto lapo prašome nurodyti auto
riaus vardą, pavardę, atlikimo techniką ir trumpą dailininko gyve
nimo aprašymą. Siunčiant keramikos ar stiklo darbus, lapą Įdėti i 
siuntini. Duomenys reikalingi būsimam jubiliejinės parodos kata
logui. Darbai dailininkams bus grąžinami. 

Dailininkai bus premijuojami: Dvi I premijos po 500 dol., dvi II 
premijos po 300 dol. ir dvi II premijos po 200 dol. Bus išleistas Šios 
parodos katalogas. Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768 (Laima Apa-
navičienė). EI. paštas: laimaa@hotmail.com 

mailto:admin@lituanus.org
http://www.lituanus.org
mailto:laimaa@hotmail.com
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Prie stalo su britu - įpročiai 
ir etiketas 

Visi žinome garsiąją ir britų itin 
mėgstamą arbatą su pienu, tačiau 
apie kitus valgymo papročius yra 
girdėję tik retas. Vis daugiau lietuvių 
laimės ieškoti ar aplankyti giminaičių 
vyksta į Didžiąją Britaniją, todėl 
britišką stalo etiketą būtų pravartu 
žinoti. 

Britai įprastai valgo tris kartus 
per dieną: pusryčius (Breakfast) -
tarp 7 vai. ir 9 vai. r., pietus (Lunch) 
- tarp 12 vai. ir 1:30 vai. p. p. ir 
vakarienę (Dinner, kartais vadinama 
Supper) - tarp 6:30 vai. ir 8 vai. v. 
Gausiausias yra vakarienės stalas, 
išskyrus sekmadienius, kuomet 
įprasta stipriausiai pavalgyti vidur
dienį, o ne vakare. Sekmadienio pie
tūs turi ir specialų pavadinimą -
Roast Dinner, kadangi jų metu daž
niausiai valgomas kepsnys, patiekia
mas su Jorkšyro pudingu ir dviejų 
rūšių daržovėmis. Be šių valgių britai 
taip pat turi arbatėlę (Afternoon tea), 
kas iš tiesų yra lietuviškų pavakarių 
atitikmuo (užkandžiaujama apie 4 
vai. p. p.), ir taip vadinamąją High 
tea arbatos gėrimo ceremoniją maž
daug apie 6 vai. p. p. 

Pusryčiai 

Daugeliui žmonių tradiciniai 
angliški pusryčiai asocijuojasi su 
kiaušiniais, kumpiu, dešrelėmis, 
skrudinta duona, grybais ir pupe
lėmis bei kavos puodeliu. Tačiau 
šiandien tokius pusryčius britai valgo 
nebent savaitgaliais arba tokie tradi
ciniai pusryčiai gaminami tik ma
žuose šalies kaimeliuose. Kasdien dėl 
sveiko gyvenimo būdo pamišę lon-
doniečiai pasitenkina javainiais su 
pienu, skrudintos duonos rieke ir 
šviežiomis apelsinų sultimis ar kavos 
puodeliu. 

Pietūs 

Pietų lietuviška prasme britai 
nežino. Pietūs šioje šalyje labiau pri
mena mūsiškius priešpiečius, nes jų 
paskirtis tiesiog apmalšinti alkį, kas 
daugeliu atveju daroma tiesiog trau
kinyje ar prie kompiuterio. Bene dau
giausiai valandų per savaitę dirban
tys britai valandos trukmės pietus 
laiko prabanga. Todėl pietų metu pa
prastai nevalgomas šiltas maistas. 
Tradiciniai pietų meto užkandžiai 
yra sumuštiniai, traškučiai, keletas 
vaisių ir gaivinantis gėrimas. Čia 
paplitusi iš vakaro pasiruoštų pietų 
tradicija. Sutepti sumuštiniai, nuo 
vakarienės likę makaronai ar salotos 
paprastai nešiojamos plastikiniuose 
indeliuose - iš čia kilęs dažnai varto
jamas britiškų pietų pavadinimas 

„packed lunch". 

Vakarienė 

Vakarienė yra pagrindinis britų 
valgis. Vakarienei dažniausiai valgo
mas riebiu padažu paskanintas kep
snys su dviejų rūšių daržovėmis 
(„two veg"), kurių viena paprastai 
yra bulvės. Vis dėlto populiarėjant 
sveikos gyvensenos idėjai, vis daž
niau vakarienei renkamasi iš maka
ronų ar ryžių patiekalų, taip pat 
sparčiai populiarėja indiškas kari 
(curry) ar kiniečių maistas. Jau mi
nėta, kad sekmadieniais gausiausiai 
valgoma per pietus, kuriems britai 
renkasi tradicinį jautienos, avienos 
ar kiaulienos kepsnį su Jorkšyro pu
dingu ir daržovėmis. Jautienos keps
nys dažniausiai paskaninamas bal
tųjų krienų padažu, kiauliena -
obuolių, o avienos mėsa - mėtų pa
dažu. 

Ketvirtos valandos arbatėlė 

Arbatėlė arba kava paprastai 
patiekiama su tradiciniais užkan
džiais? sklindžiais su grietinėlė ar 
uogiene (scones), ir tokiu atveju vadi
nama Cream tea bei sumuštiniais su 
agurkais ir sausainėliais. Šiais laikais 
arbatėlės tradicija, atsiradusi aukš
tuomenės sluoksniuose, kuomet tur
tingos damos kviesdavosi drauges į 
namus puodeliui arbatos, pamažu 
nyksta, nes šiuolaikinės moterys daž
niausiai tokiu metu dar dirba. Vis 
dėlto savaitgaliais daugeliui lon-
doniečių tai puiki pramoga. Kai ku
riuose restoranuose ar viešbučiuose, 
kuriuose patiekiama arbatėlė, vietas 
reikia užsisakyti prieš kelis mėne
sius. 

Šeštos valandos arbata 
(High tea) 

Si tradicija siejama su vidurinią
ja klase, kuri net ir senais laikais 
neturėjo popiečio arbatėlės. Vietoj 
jos, pasibaigus darbo dienai, maž
daug tarp šeštos ir septintos valandos 
vakaro, žmonės papildomai užkąsda
vo prieš vakarienę - tai būdavo arba 
saldumynai (sausainiai, pyrago gaba
lėlis ir pan.), arba sūris su skrudinta 
duona, minkšta bandelė su šalta 
mėsa ar keptas kiaušinis. Sis valgis 
pradėtas vadinti „High tea" arba 
tiesiog „tea". 

Valgydami nepamirškite, kad 
britai ypatingą dėmesį skiria stalo 
manieroms. Tad visas maistas, iš
skyrus sumuštinius, traškučius, vai
sius, turi būti valgomas su stalo 
įrankiais. Pica ar viščiukas gali būti 
valgomas rankomis, bet tik barbekiu 
metu arba labai neformalioje aplin
koje. Duona valgoma atsilaužiant po 
gabalėlį - niekuomet nekandama nuo 
visos riekės. Baigus valgyti stalo 
įrankiai turi būti sudėti lėkštėje vie
nas prie kito, įrankiai neapverčiami. 
Pasirodysite labai nemandagūs, jei 
valgysite nuo peilio, pradėsite valgyti 
neatnešus maisto visiems, kramtysite 
čepsėdami, valgydami laikysite alkū
nes ant stalo, kalbėsite pilna burna 
ar krapštysite maisto likučius iš tarp-
dančių pirštais. 

Londonozinios.com 

A t A 
VANDA FRANKIENĖ 

VAITKEVIČIENĖ-TAMAŠAUSKAITĖ 
pedagogė rašytoja 

Mirė 2007 m. gruodžio 3 d. St. Petersburg, FL, sulaukusi 98 
metų. 

Liūdinti liko: duktė Vida Meiluvienė, 2 anūkai Linas ir Alius 
Meilai su šeimomis, 6 proanūkiai, podukra Birutė Šepskienė su šei
ma, Lietuvoje liko pusbrolis prof. Evaldas Palšaitis su šeima. 

A. a. Vanda priklausė Šv. Kazimiero misijai, JAV Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvių klubui, Lietuvos Dukterų draugijai ir Rašytojų 
draugijai Čikagoje. 

Atsisveikinimas vyks penktadienį, gruodžio 7 d. Petkus laidoji
mo namų koplyčioje Lemont, nuo 5 vai. p. p. iki 8 vai. v. 

Šeštadienį, gruodžio 8 d. a.a. Vanda bus palydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misiją. Po 11 vai. šv. Mišių velionė bus laidojama Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

V P A D E K A ^ 
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AtA 
JURGIO JURGUČIO 

atminimui 
šeima skyrė aukas 
Jėzui tų g i m n a z i j o m s 
Vilniuje ir K a u n e . 

Jurgio Jurgučio 
šviesų gyvenimą ir p rasmingus 
darbus pagerbdami , Lietuvos 
jaunimo Švietimą pa rėmė: 

Irena, Ginas, Algis Alantai, Redford, Ml, Rimantas ir Vilija Alksniniai, Dear-
born Hts, Ml, Casey ir Irene Ambrose, Bioomfield Hilis, Ml, Petras Andriuške
vičius, Steriing Heights, Ml, Viktoras ir Gražina Ankai, Bioomfield Hills, Ml, 
kun. Alfonsas Babonas, Detroit, Ml, Algimantas ir Birutė Bubliai, Bioomfield 
Hills, Ml, Valentina Bulota, Redford, Ml, Diana Busuito, Troy, Mi, Gailė V. Čer
niauskas, D.D.S., River Forest, II, Bronė Ciunkienė, YVarren, Ml, Bob ir Audra 
Copes, Novi, Ml, Aida Damian ir Dana Arlauskas, Canton, Ml, Juozas ir Danu
tė Doveiniai, Clinton, Ml, Aldona Duoba, Livonia, Ml, Robert ir Dee Fatr, W. 
Bioomfield, Ml, Regina Gariiauskas-Goebei, Livonia, Ml, Danutė Geidys ir Lo
reta Mikeška, VVhitmore Lake, Ml, Kastytis ir Rita Giedraičiai, Livonia, Ml, Jau
nutis ir Dalia Giivydžiai, Franklin, Ml, Paulius ir Alma Jankai, Steriing Heights, 
Mi, Robertas ir Regina Janukaičiai, Dearborn Hts, Ml, Elena Jokša, Redford, 
Ml, Danguolė Jurgutienė, Vvest Bioomfield, Mi, Kazys ir Elena Karveliai, Novi, 
Mi, Rimantas ir Rusnė Kaspučiai, Canton, Mi, Kaspučių šeima, Farmington 
Hills, Mi, Julija Kutkus, Dearborn Hts, Ml, Rita, Rasa ir Emilija Kutkus, Hunt-
ington Woods, Mi, Algirdas ir Ismena Lefkiai, Farmington, Mi, Majauskų šei
ma, Plymouth, Ml, dr, Stepas ir dr. Giedra Matai, independence, OH, Rimas ir 
Vilija Matvekai. VValied Lake, Ml, Linas ir Rūta Mikulioniai, Northviile, Ml, 
dr. M. Miškinienė, Orchard Lake. Ml, Janina ir Vacys Mitkai, West Bioomfield, 
Mi, Joe ir Medea Mondro, Ann Arbor, Mi, Česlovą Naumienė, Livonia, Ml, Dalia 
ir Kazys Navasaičiai. Bioomfield Hiiis, Ml, Jolanta Nemanis, Plymouth, Ml, Po
vilas ir Virga Norkevičiai, W. Bloomfieid, Ml, Orentų šeima, Novi, Ml, Juozas ir 
Irena Orentai. Novi, Ml. Emily Patz, Beverfy Hills, Ml, Raymond Petrauskas. 
Davisburg, Ml, Danutė Petronienė, Dearborn Hts, Ml, Vytautas ir Ramutė 
Petruliai, Franklin, Ml, Algirdas ir Nijolė Plečkaičiai, Detroit, Ml, Gintaras ir 
Regina Puškoriai, Novi, Mi, Rožė Razauskas, Dearborn Heights, Ml, Darius ir 
Margaret Rudžiai, Livonia, Ml, Rugienių šeima, Bioomfield Hills, Ml, Algis ir 
Linda Rugienius, Downers Grove, IL, Ramoną Rūkštelė, Bloomfteld Tovvnship, 
Mi, Leonas ir Ona Sabaliūnai, Ann Arbor, Mi, Robertas ir Rita Seleniai, Livo
nia, Ml, Vanda Šepetienė, Dearborn Hts, Mi, Ada Simaitytė, Plymouth, Ml. Sau
lius Simoiiunas, Detroit, Ml, Vitas ir Danutė Sirgedai, Novi. Mi, Kęstas ir Al
dona Sontai, Troy. Ml, Genutė Stasienė. Detroit, Mi, Dalia Stonienė, W. Bioom
field, Ml, Remigijus Sužiedėlis, Lake Viila, IL, Edward ir Alma Sventickai, 
South Lyon, Mi, Vitas ir Taura Underiai, Livonia. Ml, Vytautas ir Aldona Vait-
kai, Lemont, IL, Rimigijus ir Raminta Vilkai, Livonia, Ml, Vytas Viskantas. 
Northviiie, Mi, Tony ir Viktorija Viskantai, Northviile, Ml, Algis ir Yolanda Zapa-
rackai, Farmington Hills, Mi, Nata Zaranka, Livonia, Ml. Paulius Zubrickas, Ply
mouth, Ml, Vitas ir Kristina Zubrickai, Vvblverine Lake, Ml, nežinomas asmuo. 

"Jesuit Fathers-Bartic Project" dėkoja velionio šeimai, artimiesiems ir draugams, 
kurių dėka gimnazijose bus tęsiami svarbūs jaunimo švietimo ir dvasinio auklėjimo projektai. 

Lithuanian Jesuit Fathers-Baltic Project", 12690 Archer A ve., Lemont, IL 60439. A fm 

http://Londonozinios.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

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

•Netradicinis meno renginys -
paroda „Vandens ženklai" ir paveiks
lo kūrimas gyvai Įvyks šeštadienį, gruo
džio 8 d., 6 vai. v. Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC, Lemont. Dalyvauja daili
ninkai: Gintaras Pocius, Rolandas 
Kiaulevičius, Nora Aušrieriė ir Alvy
das Pakarklis. Kviečiame dalyvauti. 

•Pal . Jurgio Matulaičio misijos 
choras kartu su vaikų choru „Vytu
rys" (vadovas Darius Polikaitis) ren
gia tradicini kalėdinių giesmių kon
certą gruodžio 9 d., sekmadienį, 1:30 
vai. p. p. misijos bažnyčioje. Parapi
jiečių patogumui 12 vai. p. p. PLC di
džiojoje salėje bus pietūs. Bilietai 
pietums ir koncertui bus platinami ir 
gruodžio 9 d. bažnyčios prieangyje. 
Visus kviečiame pasiklausyti kalė
dinių giesmių. 

•Gruodžio 9 d. nuo 4 vai. p.p. iki 
10 vai. v. pramoginių šokių studija 
„Baltija" didelius ir mažus kviečia į 
Kalėdinį vakarą „Kalėdų žvaigždės". 
Vakaras vyks Belvedere Chateau, 
8055 W. 103rd Street, Palos Hills, IL. 
60465. Bilietus galima nusipirkti ka
vinėje „Smilga", parduotuvėse „Lietu
vėlė" ir „Lithuanian Plaza (Palos Hills). 

•Gruodžio 14 d., penktadieni, 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks jungtinės parodos „Kur
so draugai" atidarymas. Parodoje ma
tysite buvusių kurso draugų: Audro

nės Varkalienės, Danguolės Gailiū-
naitės, Valdemaro Eitučio ir Dalios 
Jarmolavičiūtės (autorė dalyvaus pa
rodos atidaryme) darbus. Maloniai 
kviečiame apsilankyti parodoje. 

•Ateit ininku Kūčios vyks gruo
džio 16 d. Jaunimo centre. Mišios - 1 
vai. p. p., po jų - šventiniai pietūs. 
Kviečiame nedelsiant registruotis pas 
dr. Oną Daugirdienę tel. 630-325-3277 
arba: odaugirdas@hotmail.com. Pa
likdami žinutę būtinai atsakove ar 
laiške praneškite skambinusiojo tele
fono numerį, kad būtų galima pat
virtinti skambučių registraciją. Bi
lietų kainos: vaikams iki 8 metų - ne
mokamai, jaunučiams, moksleiviams, 
studentams 10 dol., suaugusiems - 20 
dol., pensininkams - 15 dol. 

•„Draugo" skaitytojų dėmesiui! 
Dienraščio administracija praneša, 
kad kai kurie 2008 m. kalendoriai ne
turi viršelio. Prašome, kad skaityto
jai, gavę nekokybišką kalendorių, 
praneštų apie tai administracijai tel. 
773-585-9500. Skaitytojams, gavu
siems kalendorių be viršelio, bus iš
siųstas kitas kalendorius. Iš anksto 
atsiprašome už nesklandumus. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

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

sveikinimus j dienrašti „Draugas", sveikinimo tekstus 
kar tu su auka prašome atsiųsti iki gruodžio 17 d. 
„Draugo" administracijai, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Birutė Tamulienė, gyvenanti Garden Grove, CA, užsiprenumera
vo „Draugą" ir kartu atsiuntė 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuošir
džiai Jums dėkojame. 
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GRUODŽIO 22 D. 
LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS „DAINAVA 

(meno vadovas Darius Polikaitis, koncertm. Ričardas Šokas), 
7 vai. v. kviečia visus \ koncertą 

/ / 

i / ' „KUR ŠVIESA TAVOJI 
Marquet te Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje 

Bilietus galima įsigyti parduotuvėse: „Lietuvėlė", 
„Dovanėlė", kavinėse „Seklyčia" ir „Bravo". 

Juos taip pat patogu pirkti internete www.dainava.us 
arba paskambinus telefonu 800-494-8497. 

Mašinų aikštelė koncerto metu bus saugoma. 

M E N O 
A N S A M B L I S 
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SU ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 
Draugo fondui aukojo: 
Algis ir Angelė Raulinaičiai 200 dol., Burbank, CA 
Petras Peleckas 200 dol., Chicago, IL 
Daumantas ir Vyga Dikinis 100 dol., Sonoma, CA 
Vytautas Gutauskas 100 dol., Palos Hills, IL 
Viktoras ir Rūta Jautokai 100 dol., Oak Lawn, IL 
Genovaitė Juodikis 100 dol., Lemont, IL 
Danguolė Kviklytė 100 dol., Chicago, IL 
Midland Federal Sav. & Loan Assoc. 100 dol., Bridgeview, IL 
Aldona Prapuolenytė 100 dol., Putnam, CT 
Marija Remienė 100 dol., Westchester, IL 
Dr. Nora Sugintas 100 dol., West Bloomfield, MI 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja vis iems aukotojams! 

i^/y/ / ' /»ww/^//w^^ 

Kaip visada, taip ir šį kartą šaunieji mūsų talkininkai atėjo \ pagalbą. Jie padėjo išsiųsti „Draugo" skaitytojams 2008 metų kalendorių. Nuotraukoje sėdi 
iš kairės: Marija Remienė, Jurgis Vidžiūnas, Vaclovas Jakovickas, Aldona Lekeckienė, Adelė Lietuvninkienė, Ona Gradinskienė. Stovi: Pranas Totoraitis, 
Aldona Totoraitienė, Aldona Šmulkštienė, Vitalis Lekeckas, Antanas Paužuolis, Viktorija Valavičienė, Antanas Valavičius, Birutė Zalatorienė, Algis Čepėnas 
ir Mėta Gabalienė. „Draugo" redakcija ir administracija nuoširdžiai dėkoja talkininkams. jono Kuprio nuotr. 

mailto:odaugirdas@hotmail.com
http://www.dainava.us

