
Nuo penktadienio lietuviai 
po Europą keliaus laisvai

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.Vytautas Pinkus.

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) — 
Nuo penktadienio, kuomet Lietuva 
oficialiai pradės narystę Šengeno erd
vėje, laisviau keliaus ir lietuviai, ir 
trečiųjų valstybių piliečiai.

„Pagrindinė nauda yra susijusi 
su laisvu asmenų judėjimu — ne tik 
Lietuvos piliečių, bet ir legaliai Lietu
voje gyvenančių kitų asmenų. Jeigu 
užsienietis, ne ES pilietis, turi leidi
mą gyventi Lietuvoje, jis su šituo lei
dimu galės važinėti po visą Šengeno 
erdvę be apribojimų”, — pirmadienį 
surengtoje spaudos konferencijoje sa
kė URM Konsulinio departamento di
rektorius Vytautas Pinkus.

Pristatydamas Šengeno susitari
mo įtaką piliečių kelionėms, V Pin
kus pažymėjo, kad praktiškai visoms

valstybėms, kurios nėra sudariusios 
kokių nors lengvatinių sutarčių su 
ES, už visas vizas yra nustatomas 60 
eurų (apie 207 litų) mokestis, neprik
lausomai nuo vizos tipo. Papildomus 
susitarimus dėl pigesnių vizų — už 
35 eurus (apie 120 litų) — ES turi su 
Rusija, Ukraina, Moldova. Lietuvai 
įstojus į Šengeno erdvę, nesikeičia ga
liojanti Kaliningrado tranzito tvarka, 
tačiau probleminis lieka Baltarusijos 
klausimas.

„Su Baltarusija pagindinė ypaty
bė yra tai, kad Baltarusija nėra su
dariusi sutarčių su ES ir panašu, kad 
artimiausiu metu jų nebus. Todėl 
pagrindinis įrankis, kuris turėtų pa
lengvinti bendravimą tarp mūsų ir 
mūsų kaimynų, — susitarimas dėl

Vietinio eismo”, — sakė Konsulinio 
departamento direktorius.

Jo teigimu, jau kitų metų antro
je pusėje su Baltarusija ketinama pa
sirašyti susitarimą, kuris leistų pa
sienio zonos gyventojams, turin
tiems pagrindą vykti į kitą valstybę 
— lankyti kapų ar susitikti su gimi
nėmis, gauti kelis metus galiojantį 
pasienio eismo leidimą, kuris leistų 
atvykti į kaimyninės valstybės pa
sienio zoną — iki 50 kilometrų. Tokį 
susitarimą ketinama pasirašyti ir su 
Rusija — dėl Kaliningrado srityje gy- 
venačių lietuvių ir prie sienos su Ru
sija gyvenančių rusų paprastesnio 
keliavimo.

Nuo gruodžio 21-osios pasienie
čiai nebevykdys pasienio tikrinimų 
prie sausumos sienų su Lenkija ir 
Latvija kaip iki šiol, per minėtas sie
nas vykstantiems asmenims neberei
kės sustoti pasienio kontrolės punk
tuose ir pasieniečiams pateikti priva
lomų kelionės dokumentų, keliau
jančiųjų į kitą Šengeno erdvei prik
lausančią valstybę jūros keliu doku
mentai taip pat nebus tikrinami.

Tačiau keliaujantieji į Šengeno 
erdvės valstybes ir po gruodžio 21 
dienos turėtų pasiimti asmens tapa
tybę patvirtinantį dokumentą — pa
są, asmens tapatybės kortelę arba 
vairuotojo pažymėjimą — prie Šen
geno vidaus sienų dokumentų kon
trolės nebeliks, tačiau jų gali parei
kalauti asmenį užsienio valstybėje 
sustabdę pareigūnai — policininkai, 
pasieniečiai, migracijos tarnybų dar
buotojai ir pan.

Nedarbo
lygis pasiekė 
kritinę ribą

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) — 
Lietuvoje nedarbo lygiui nukritus že
miau 5 proc. ribos, personalo at
rankos specialistai skambina pavo
jaus varpais — esą jau pasiekta kriti
nė riba.

Personalo paieškos bendrovės 
„Search & Selection” teigimu, pasta
ruoju metu itin sustiprėjo, įmonių 
konkurencija ieškant darbuotojų.

„Kritinę ribą turi ne tik nedarbo 
augimas, bet ir mažėjimas. Sparčiai 
augant užimtumui, ypač sumažėja 
laisvų darbuotojų pasirinkimas, įmo
nės nebeturi iš ko rinktis, todėl suak
tyvėja žmonių 'medžioklė’”, — pra
nešime spaudai sakė „Search & Se
lection” atrankos departamento va
dovė Lina Narvilai tė.

Pasak jos, esant tokiai situacijai 
darbo rinkoje, viena kompanija 
sprendžia problemas kitos sąskaita.

Teigiama, kad situacija šalies 
darbo rinkoje kontroliuojama, kai vi
dutinis nedarbo lygis yra 4,5 — 5 
proc. Tačiau lapkričio pabaigoje jis 
buvo 4,3 proc. — 0,1 proc. punkto di
desnis nei prieš mėnesį.

„Šiandien darbdavys, sužinojęs 
apie savo darbuotojos planuojamas 
motinystės atostogas, naujo žmogaus 
pradeda ieškoti dar tą patį mėnesį. 
Apie plėtrą galvojantys vadovai dar
buotojais taip pat rūpinasi iš anksto, 
nes žino, kad gero specialisto gali 
tekti ieškoti ne du ir ne tris mėne
sius”, — sakė L. Narvilaitė.

PERIODICALS

Kandidatui | ministrus — 
aukšti prezidento reikalavimai

• Sveikatos klausimais. 
Paukščių gripas artėja prie 
Lietuvos (p. 2)
•Lydi šventadienis (p. 3) 
•Lietuviai išeivijoje nori 
miegoti ramiai (p. 4-5) 
•Nuomonė. Atvirai kalbant 
(p. 5, 9)
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•Lietuvių telkiniuose. 
Alytus bus Rochester 
„Sister City”. Detroit para
pijos gegužinė (p. 8) 
•Lietuva ir Latvija (7) (p. 9) 
•„Saulutė” kviečia j lab
daros koncertų (p. 10)

Valiutų santykis
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT

Regimantas Čiupaila.
Eltos nutor.

Vilnius, gruodžio 17 d; (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus, priė
męs kandidatą į vidaus reikalų mi
nistrus, dabartinį viceministrą Regi
mantą Čiupailą, priminė jam būtiny
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bę reformuoti policijos sistemą.
„Prezidentas pabrėžia, kad poli

cijos pareigūnų neatsakingas elgesys 
keliuose, policijos nesugebėjimas su
varžyti kontrabandininkų veiklos 
Lietuvos pasienio rajonuose ir kitos 
problemos kelia teisėtą visuomenės 
pasipiktinimą ir nepasitikėjimą”, — 
po susitikimo su kandidatu žurnalis
tams sakė prezidento atstovė spau
dai Rita Grumadaitė.

Pats R. Čiupaila, nors dar neiš
girdęs prezidento apsisprendimo 
skirti jį ministerijos vadovu, svar
biausiu būsimu darbu įvairdijo naujo 
generalinio komisaro skyrimą ir poli
cijos sistemos reformą.

„Tai visų pirma policijos įvaiz
džio kėlimas per pačių policijos dar
buotojų motyvaciją: tai apimtų tiek 
mokymo įstaigą, tiek struktūrinį at
lyginimų sutvarkymą”, — pertvar
kos gaires skelbė R. Čiupaila.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS____________ __________________

Paukščių gripas artėja 
prie Lietuvos

Kauno visuomenės sveikatos 
centras (KVSC) informuoja, kad 
paukščių gripas artėja vis arčiau 
Lietuvos. Lietuvos Respublikos vals
tybinės maisto ir veterinarijos tarny
bos duomenimis, paukščių gripo vi
rusas nustatytas Sadova vietovėje, 
vienoje didžiausių Lenkijos paukščių 
fermoje, kur auginama 360 tūkst. 
vištų. Ši vietovė yra maždaug 3 km 
nuo fermos Karnyšine, kur užkratas 
aptiktas 2007 m. gruodžio 1 dieną. 
Gyventojai, auginantys naminius 
paukščius, ir keliaujantys į kitas šalis 
asmenys raginami imtis visų atsargu
mo priemonių tam, kad išvengti šios 
pavojingos infekcijos plitimo..

2003 m. Pietryčių Azijoje prasi
dėjusios paukščių gripo epidemijos 
tarp paukščių tęsiasi iki šiol ir suke
lia vis naujus protrūkius, kurie pa
siekė ir Rusijos Federacijos teritoriją, 
palietė ir devynias Europos Sąjungos 
šalis. Nuo šios ligos nugaišo ir/ar bu
vo paskersta milijonai paukščių, ta
čiau infekcija neaplenkė ir žmonių. 
Nuo 2003 metų paukščių gripo infek
cija diagnozuota net 337 žmonėms, iš 
kurių 207 mirė.

KVSC Užkrečiamųjų ligų profi
laktikos ir kontrolės skyriaus vedėjos 
Orinos Ivanauskienės teigimu, daž
nai sutapatinamos įprasto (sezoni
nio) gripo, paukščių gripo ir pande- 
minio gripo sąvokos. Sezoninis gripas
- ūmi infekcinė liga, sukeliama gripo 
viruso žmonėms. Gripo virusas dėl 
tam tikrų savybių nuolat kinta — mu
tuoja. Dėl kintančios antigeninės 
gripo viruso sudėties, PSO kiekvie
nais metais prognozuoja labiausiai 
paplitusias viruso padermes A 
(H1N1) ir (H3N2) bei B ir rekomen
duoja būsimojo sezono gripo vakcinos 
antigeninę sudėtį. Paukščių gripas - 
paukščių infekcinė liga, kurio anti- 
geninė sudėtis skirtinga nuo žmonių 
gripo viruso ir yra A(H5N1) arba A 
(H7N7). Kol kas nėra duomenų, kad 
paukščių gripo infekcija būtų perduo
dama nuo žmogaus - žmogui. Tačiau
- žmogui vienu metu užsikrėtus 
paukščių gripo A (H5N1) virusu ir

Lietuvos verslininkai nesibodi vežtis paukštienos iš 
Lenkijos paukščių gripo regionų

Lenkijoje atsiradus paukščių 
gripo židinių, Lietuvos verslininkai 
nesibodi pažeidinėti draudimą ir iš 
apkrėstų regionų bando į Lietuvą 
įsivežti paukštienos. Valstybinė mais
to ir veterinarijos tarnyba pranešė, 
kad per šią savaitę dėl nustatytų pa
žeidimų neleista į Lietuvos teritoriją 
įvežti daugiau kaip 50 tonų paukš
tienos produktų iš Lenkijos.

„Norime dar kartą pabrėžti, kad 
Lietuvos verslininkai prisiimtų atsa
komybę ir galvotų ne tik apie save, 
bet ir apie visos valstybės gerovę. 
Paukščių gripo patekimas į mūsų šalį 
atneštų be galo didelius ekonominius 
nuostolius valstybei, tuo pačiu ir 
visuomenei”, - pranešime spaudai 
sakė Maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas Vidmantas

įprastu (sezoniniu) žmonių gripu, 
gali įvykti abiejų virusų „apsikeiti
mas” genais, atsirastų visiškai naujo 
potipio A(H?N?) žmonių gripo viru
sas (genetiškai skirtingas nuo dabar 
paplitusių A(H3N2) ir A(H1N1)), ku
riam žmonės neturėtų imuniteto. 
Šiuo atveju, visiškai prisitaikęs gripo 
virusas gali būti perduodamas iš 
žmogaus žmogui, iškiltų naujos gripo 
pandemijos grėsmė. Todėl labai svar
bu saugotis užsikrėsti nuo infekuotų 
paukščių.

Iki šiol Lietuvoje galioja gruodžio 
pirmąją savaitę priimtas Europos 
Komisijos sprendimas, draudžiantis 
lenkiškos paukštienos eksportą iš tų 
teritorijų, kur aptiktas paukščių gri
pas. Tačiau, sparčiai plintant ligai 
Lenkijoje, svarstoma galimybė kreip
tis į Europos Komisiją su prašymu 
laikinai uždrausti iš šios šalies gyvų 
paukščių įvežimą į Lietuvos teritori
ją-

Pasak Ivanauskienės, šiuo metu 
nėra taikoma jokių apribojimų ke

Paulauskas.

Plintant paukščių gripui Lenki
joje, tarnyba ir toliau vykdo sugriež
tintą paukštienos produkcijos iš Len
kijos kontrolę. Kontrolė atliekama 
pasienyje, tikrinamos turgavietės ir 
kitos prekybos vietos. Pastarųjų 
dienų kontrolės duomenimis, įve
žamos lenkiškos paukštienos produk
cijos kiekiai labai sumažėjo.

Pasak Valstybinės maisto ir ve
terinarijos tarnybos Skubios veiklos 
ir užkrečiamųjų ligų centro vedėjo 
Mindaugo Kašinsko, ypatingas dė
mesys yra kreipiamas į siuntas iš 
tų Lenkijos vaivadijų, iš kurių yra 
uždraustas paukštienos įvežimas, 
taip pat į produktų ženklinimą, koky
bę.

liautojams, keliaujantiems į paukščių 
gripo paveiktas šalis. Tačiau, atsi
žvelgiant į blogėjančią paukščių gripo 
rizikos žmonėms situaciją, Lietuvos 
gyventojams ir keliaujantiems į šalis, 
kuriose nustatytas ir/ar įtariamas 
paukščių gripas, patartina atsižvelgti 
į Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centro rekomendacijas, 
kaip reikėtų elgtis prieš kelionę, 
kelionės metu bei po kelionės.

Prieš kelionę:

- prieš kelionę išsiaiškinkite ar 
toje šalyje į kurią ketinate vykti nėra 
nustatytų paukščių gripo atvejų, ar 
ten masiškai negaišta paukščiai;

- pasirūpinkite, kad kelionės me
tu būtų užtikrinta medicinos pagalba 
(kelionės vaistinėlė, sveikatos 
draudimas ir kt.);

- pasiskiepykite sezonine vakcina 
nuo gripo;

- prieš išvykdami išsiaiškinkite 
kaip ir kur gauti medicininę pagalbą 
pasirinktoje šalyje.

Kelionės metu:

- venkite kontakto su gyvais (net 
ir sveikai atrodančiais), sergančiais 
ir/ar nugaišusiais paukščiais (viš
tomis, žąsimis, antimis, laukiniais 
paukščiais);

- jeigu įmanoma venkite lankytis
komercinėse ar namų ūkio paukščių 
fermose ir turguose, kur auginami, 
laikomi; parduodami gyvi paukščiai, 
paukštiena; ‘

- nelieskite paviršių, kurie gali 
būti užteršti paukščių išskyromis, 
išmatomis;

- nevalgykite patiekalų, kuriose 
gali būti termiškai neapdorotos 
paukštienos;

- kruopščiai ir dažnai plaukite 
rankas su vandeniu ir muilu, jeigu 
nėra tokios galimybės visuomet 
turėkite su savimi drėgnas servetėles 
impregnuotas alkoholio turinčiu 
skysčiu. Rankų plovimas pašalina 
infekciją ir tokiu būdu išvengiama 
užkrato perdavimo;

- jeigu susirgote kelionės metu, 
kreipkitės medicinos pagalbos.

Jei kelionėje gaminate mais
tą:

- ypač svarbu plauti rankas prieš 
ir po paukštienos apdorojimo mais
tui;

- paukščių gripo virusas H5N1 
yra neatsparus karščiui. Paukštiena 
gali būti nukenksminama apdorojant

„Kalvarijų poste patikrinta 15 
transporto priemonių. Penkios iš jų, 
kurios priklauso įmonėms „Aivida”, 
„Nivigrė”, „Gregoris”, „Romega” ir 
„Nematekas”, vežė paukštieną. Dėl 
grubių veterinarijos sanitarijos rei
kalavimų pažeidimų 44 tūkst. kilo
gramų paukštienos siuntos sulaiky
tos ir grąžinamos. Dvi transporto 
priemonės vežė produkciją iš tos Len
kijos vaivadijos, kur nustatyti šeštas 
ir septintas paukščių gripo atvejai”, - 
sakė M. Kašinskas.

Į „Maxima LT” prekybos tinklą 
buvo bandoma pristatyti 2,539 kilo
gramai gyvūninių produktų, tačiau 
dėl grubių veterinarijos sanitarijos, 
higienos ir ženklinimo reikalavimų 
nesilaikymo siunta grąžinta atgal.

BNS

termiškai 15 minučių 56° C tempe
ratūroje arba 5 minutes 62° C tem
peratūroje; virš 70° C virusas žūva 
nedelsiant

- termiškai neapdorotą paukš
tieną laikykite atskirai nuo termiškai 
apdorotos; nenaudokite tos pačios 
lėkštės termiškai apdorotai paukš
tienai, jeigu prieš tai toje lėkštėje 
buvo padėti termiškai neapdoroti 
paukštienos produktai.

Po kelionės:

10 dienų stebėkite savo 
sveikatą;

- jeigu susirgote 10 dienų laiko
tarpyje (karščiavimas, kosulys, du
sulys) skubiai kreipkitės medicinos 
pagalbos. Kreipdamiesi pagalbos nu
rodykite: 1) kokius pastebėjote simp
tomus (pakilo temperatūra, skauda 
galvą, raumenis, atsirado kosulys); 2) 
į kokią šalį buvote išvykęs; 3) ar 
turėjote kontaktą su paukščiais ar su 
įtariamu sergant/sergančiu paukščių 
gripu asmeniu.

Šiuo metu dar kviečiame gyven
tojus pasiskiepyti sezoninio gripo 
vakcina, kurios dar turi visos ASPĮ, 
kuri apsaugotų nuo susirgimo įpras
tu gripu ir padėtų išvengti gripo 
komplikacijų. Šiai dienai, sezonine 
gripo vakcina Kauno apskrities gydy
mo įstaigose pasiskiepijo 4,2 proc. 
asmenų.
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LYDI ŠVENTADIENIS
III Advento savaitė

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo 
paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?” Jėzus atsakė: 
„Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, 
raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, 
vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins 
manimi”.

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dy
kumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švel
niais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure 
karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, 
ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm 
tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių 
iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus 
karalystėje didesnis už jį.

(A — Sekmadienio Evangelija pagal Matą 11, 2-11).

Tikras žmogus
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

darbus. Ten pranašiški žodžiai sutin
kami kurčia tyla, o vienodumas ir pri
sitaikymas vertinami labiau nei ori
ginalumas. Tai iškilminga visuome
nė, kurioje vietoje veidų matome tik
tai kaukes.

Karaliaus rūmuose pilna pagal
vių ir gultų, skirtų žmonėms, atsisa
kiusiems savo vidinės laisvės ir trokš
tančių įsitaisyti kuo patogiau. Jonas 
Krikštytojas yra laisvas žmogus, to
dėl jis yra kalėjime. Jis niekada nie
kam nepataikavo, niekada nebijojo 
pasakyti tiesos, be baimės leidosi ir 
įkalinamas, tačiau net ir tos sienos 
nepalaužė jo dvasios. Jonui visuomet 
rūpėjo svarbiausi dalykai, dėl kurių, 
kaip jis pats suvokė, verta atsisakyti 
tariamų patogumų. Jis niekada nega
vo rūmų auklėjimo ir nežinojo, kad 
kartais gali atrodyti naudinga kauke 
pridengti savo veidą. Jonas Krikšty
tojas gyveno dykumoje, kur nuolat 
siaučia vėjai, tačiau jis nebuvo vėjo 
lankstoma nendre. Karalių soduose 
nendrių galima rasti labai daug. Ko 
gero, galėtume pasakyti, jog stengia
masi jų pasodinti kiek galima dau
giau, iki pat karalystės pakraščių. 
Nendrės patikimos, nes jos linksta 
ten, kur papučia vėjas. Jos paklusnios 
ir moka prisitaikyti. Jos linksta 
pageidaujama kryptimi, kartais dar 
prieš tai, kai papučia vėjas, nujaus
damos galimas nuotaikas. Papučia 
Bažnyčios Susirinkimo vėjas, ir jos 
linksta ta kryptimi, tačiau greitai 
atsitiesia ir palinksta kita kryptimi, 
papūtus kitos krypties vėjui. Iš tiesų, 
sako jos, buvo gal kiek ir sunkoka 
tiek laiko išbūti nenatūralioje padėty
je. Nendrės palinksta link Bažnyčios 
vargšų, pasišvenčia tarnavimui, bet 
sugeba, pasikeitus klimatui, pagauti 
akimirką, kai naudinga nusilenkti 
marmurą ir plytas siūlantiems rėmė
jams. Net nėra laiko pajusti, kada 
nuo paprastų, „paskutinių”, „niekam 
nereikalingų” žmonių pereinama pas 
galinguosius, tuos, kurie turi svorį 
visuomenėje.

Jonas Krikštytojas, savo išsilavi
nimą gavęs dykumos mokykloje, visa
da parodė savo ištvermę. Jis atsispy
rė visoms madoms, prisitaikėlišku
mui, išskaičiavimams, intrigoms, gu
driems manevrams. Jam nereikėjo 
ginti jokios pozicijos, todėl jis suge
bėjo rasti savyje drąsos išlikti savimi, 
nepaisant visų pasikeitusių vėjo 
krypčių. Jis, išaugęs ir subrendęs 
dykumoje, paprasčiausiai išliko tikru 
žmogumi, tvirtu ir nepalaužiamu. 
Kaip tik todėl Išganytojas ir giria Jo
ną Krikštytoją. Vėduoklę gali išlaikyti 
ir nendrė. Kryžiaus nešimui reikalin
gas tvirtas žmogus.

Pagal „Vatikano radijų" parengė
N. Šmerauskas

Tikrojo humanizmo ir 
teisingumo ilgesys

EDMUNDAS SIMANAITIS

Tarp gimusių iš moterų nėra 
buvę didesnio už Joną Krikštytoją, — 
sako minioms Jėzus, prieš tai nuro
dydamas, kas sudaro tą Jono didybę, 
tampančią pavyzdžiu visiems Jėzaus 
sekėjams.

Visų pirma, Jonas negyvena ka
rališkuose rūmuose. Švelniais drabu
žiais vilkintys gyvena aure karaliaus 
rūmuose, — sako Išganytojas. Iš tie
sų, gražūs rūbai dar nėra trūkumas, 
tačiau Viešpats savo dėmesį kreipia 
ne tiek į aprangą, kiek į pačią ap
linką, kurioje gyvena tokie žmonės. 
Ten visuomet labiau žiūrima į išorę, 
nesistengiant įsigilinti į esmę. Pag
rindinį skirtumą sudaro rūbai, o ne 
tai, kas yra žmogaus sieloje. Ten vi
suomet daugiau vertas mokėjimas 
pasirodyti, o ne paties žmogaus daly
vavimas. Ten visuomet bus pastebė
ta, ar laikomasi visų žmonių sugal
votų išorinių taisyklių, bet niekas ne
įvertins ištikimybės tikrosioms verty
bėms. Vietoje tiesos aukštinamas dip
lomatiškumas, ceremonijos užgožia 
tikruosius įsipareigojimus, nekri
tiškas pritarimas pakeičia protingus

Jonas Krikštytojas

B
erods, lapkričio vidury LTV2 programoje „25 kadras” buvo paro
dyta džiūgaujanti jauna moteriškaitė, besirūpinanti Londone 
įsikūrusios lietuvių išeivijos kultūriniais reikalais. Kadangi jauni
mas nepakankamai žino apie praėjusio amžiaus Lietuvos istoriją arba turi 

susidaręs neteisingą supratimą apie tą sunkmetį, kalbėtoja įsigijo įžymaus 
režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus sukurto filmo „Niekas nenorėjo mirti” 
(toliau NNM — E.S.) kopiją. Filmą parodė lietuvių išeiviams ir tikriems 
Londono senbuviams. „Istorinis” filmas patiko ir paliko gerą įspūdį. Lai
kas nuo laiko jau atsikūrusios Respublikos metais dėl šio šedevro Lie
tuvoje sukeliamas triukšmas, lydimas litaurų gaudesio ir būgnų dundesio. 
Meniniu požiūriu vertinant, matyt, neapsirinkama. Filmo fabula nestoko
ja dramatizmo, o ir pabaiga optimistinė — laimi... Bet čia reikia stabtelti. 
Kas laimi?

Kremlius visą laiką kontroliavo tautiškumo pulsą Lietuvoje ir tai kėlė 
okupantui rūpesčio. Tiesmuka buldozerinė propaganda apie socializmo 
pranašumus buvo nepaveiki. Visuomenė gyveno nuolatinio būtiniausių 
prekių ir maisto chroniško stygiaus sąlygomis. Kompartijos viršūnėlei 
teikiamos privilegijos tik aštrino tą skirtumą. Sovietinės laikraštienos 
flagmanas „Tiesa”, dar „Komunistas”, „Agitatoriaus bloknotas” ir spie
čius rajoninių laikraštukų teikė informaciją, gausiai atmieštą iš „centro” 
pumpuojama dezinformacija apie kapitalistinio pasaulio nesėkmes ir 
„buržuazinės” Lietuvos atsilikimą nuo visų pasiekimų Sovietijoje. Apie 
nusikalstamą Stalino ir Hitlerio 1939 m. suokalbį pasidalinti Rytų Europą 
ir po to sekusias okupacijas, nacionalsocialistų ir komunistų vadintas 
„išvadavimais”, Kremlius turėjo vienpusiškai „pataisytą” istorijos vari
antą. Atsirado poreikis jam suteikti įtaigią meninę raišką, vaizduojant 
nuvalkiotą politrukinį mitą apie „klasių kovą” Lietuvoje ir „fašistinio 
režimo nuvertimą.” Rytų kaimynui seniai magėjo šį cinišką imperialistinį 
nepriklausomų valstybių žemių grobimo aktą pavaizduoti kaip „socialis
tines revoliucijas”. Žinoma, nė iš tolo neužsimenant, kad Baltijos šalys 
pirmiausia buvo sinchroniškai okupuotos, o po to „pačios prašėsi į narvą”, 
tuomet Sovietų Sąjunga vadintą.

NNM buvo viena iš daugelio niekšybę ir sunkų nusikaltimą žmonijai 
ir tarptautinei teisei dengiančių skraisčių, nuaustų nebejotinai talentin
gos menininko rankos. Šis paradoksas būdingas posovietinei visuomenei. 
Meno žmonės neturėjo pasirinkimo. Aktoriai negalėjo patys pasirinkti 
vaidmenų. Tačiau jų pilietinę poziciją vertinti derėtų. Dar gausi okupan
to represijas patyrusių tautiečių šeima ypač jautriai reaguoja į okupacijos
ir pasipriešinimo pavergėjui istorijos vertinimus.

■
Filme NNM keturi broliai Lokiai su įspūdingais režisūriniais efektais 

kaunasi su „Apuoko” „banditais” ir, žinoma, laimi. Nė vieno enkavedisto! 
Nė vienos mokytojų ar ūkininkų šeimos, tremiamos į Sibirą! O pirmosios 
masinės tremtys sukėlė Šoką visuomenėje. Tokio žiaurumo niekas nesi
tikėjo ir net neįsivaizdavo. Buvo mėginama parodyti vadinamosios liaud
ies tariamą entuziazmą: „Juk tada gimė kažkas visiškai naujo: į pasaulį 
po šiaudiniais stogais ėjo naujas gyvenimas... („Literatūra ir menas”, 
1966.01.08). Iš tikrųjų „naujas gyvenimas” buvo atneštas ant keturbriau
nių durtuvų. Buvo brutaliai griaunamos ne tik valstybės valdymo struk
tūros, bet ir laužomos tautos tradicijas, slopinama tautinės savimo
nės raiška, tyčiojamasi iš nepriklausomybės ir begėdiškai klastojama 
istoriją.

Beje, pirminis filmo pavadinimas buvo anaiptol ne NNM, o „Teroras”. 
Rusų kalba parašytą scenarijų kruopščiai išblusinėjo Kremliaus polit- 
vadovai ir tada buvo nurodyta kurti filmą. Laikraščiai nerašė, kad oku
panto teroras šiurpino gyventojus. Buvo teigiama, kad „tai baimės, vaka
rykštės dienos iltys, norinčios sugriebti už gerklės naująją dieną”. O toji 
„naujoji diena” švito pagal sutartą Stalino ir Hitlerio minėtą juodąjį ir 
kruvinąjį šimtmečio suokalbį. Štai ir visa negudri propagandos pasakėlė. 
Praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio viduryje dar skaudžiai almėjo 
okupanto vykdyto genocido padarytos žaizdos. Daugybė žmonių su pa
sidygėjimu atmesdavo bolševikų skleidžiamą melą apie laisvės kovas, tru
kusias visą dešimtmetį.

L. Tapinas, pakartodamas visus privalomus sovietmečio štampus, 
teigė, kad suvažiavusiems į tėvo laidotuves keturiems broliams „pavyko 
suburti valstiečius, sutriuškint nacionalistų būrį” („Lietuvos kinema
tografininkai”, 1986, p. 121). Filmo scenarijus gana tiksliai įgyvendino 
vieną iš pagrindinių „socialistinio realizmo” reikalavimų — kaip turi būti 
vaizduojamas pokario gyvenimas: surežisuotos „revoliucijos” ir permai
nos vyko tik liaudies valia, iš pačios liaudies, niekam iš šalies nesikišant. 
Nieko verti paaiškinimai ar pasiteisinimai, kad ne viskas tada buvo žino
ma, ne viską buvo galima pasakyti. Lietuvos kinematografininkai padarė 
paslaugą okupantui, klastodami Tėvynės laisvės kovų istoriją. Gerokai 
apmaudu, kad ši paslauga ir dabar teikiama Kremliui. Yra pagrindo 
manyti, kad NNM ir mūsų dienomis pakišamas ar prakišamas toli gražu 
ne atsitiktinai.

Nukelta į 8 psl.
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LIETUVIAI IŠEIVIJOJE NORI MIEGOTI RAMIAI
Gruodžio 11d. PLC, Lemont, IL LR VRM pareigūnai susitiko su lietuviais

DALIA CIDZIKAITĖ

Š. m. gruodžio 11 d., antradienį, 
Lietuvos Respublikos gen. kon
sulatas Čikagoje surengė Čikagos bei 
jos apylinkių lietuviams susitikimą 
su vienos savaitės darbo vizitui į JAV 
atvykusia LR Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) pareigūnų delegacija, 
vadovaujama ministerijos sekreto
riaus Anatolijaus Rimkevičiaus. At
vykę pirmadienį, vis dar bandantys 
pristaikyti prie pasikeitusio laiko, 
antradienio vakarą delegacijos nariai 
skubėjo į Pasaulio lietuvių centrą, 
Bočių menę, kur jų laukė nelabai 
gausi lietuvaičių grupelė. Vis dėlto, 
tai buvo tokių žmonių grupė, ku
riems praėjusiais metais lapkričio 13 
d. LR Konstitucinio Teismo (KT) pri
imtas sprendimas dėl dvigubos pi
lietybės aukštyn kojom apvertė jų 
gyvenimus ir iki šiol nežino, kurioje 
barikadų pusėje — JAV ar Lietuvos 
— jie liks.

Migracijos politikos departamento 
direktorius Kęstutis Bučinskas.

Išeiviams rūpėjo tik pilietybės 
klausimas

Tuo galima buvo įsitikinti ne
trukus, LR VRM sekretoriui Rimke
vičiui pristačius galimas šio susitiki
mo temas. Buvo siūloma susirinku
sius supažindinti su delegacijos pa
rengta programa (informacija apie 
migraciją Lietuvoje), kuri pristatyta 
susitikime su JAV Saugumo departa
mentu dėl bevizio režimo, įvykusia
me gruodžio 13 d. Amerikos sostinėje 
Washington, DC. Taip pat siūlyta 
susipažinti su naujienomis Lietuvai 
įsijungus į Šengeno erdvę; dėl galimo 
bevizio režimo tarp Kanados ir Lie
tuvos; apie asmens dokumentus. 
Susirinkusieji, mandagiai ir kantriai 
išklausę pirmųjų VRM Migracijos 
politikos departamento direktoriaus 
Kęstučio Bučinsko ir Migracijos de
partamento prie VRM Teisės ir tarp
tautinių ryšių skyriaus vedėjo Vaido 
Kulikausko pranešimų, neparodė su
sidomėjimo trečiąja tema apie Šen
geno informacinę sistemą ir pasiūlė 
pereiti prie jiems labiausiai rūpimos 
temos — LR KT sprendimo ir dvigu
bos pilietybės.

Dalis delegacijos narių su LR gen. konsulu A. Daunoravičiumi (antras iš dešinės).

Konstitucija pasenusi

Bučinsko nuomone, čia, išeivijo
je, ne visiškai tiksliai yra supranta
mas ir aiškinamas KT nutarimas. Gal 
ne visai teisingos žinios ateina iš 
Lietuvos arba jos neteisingai yra in
terpretuojamos — spėliojo jis. Trum
pai pakomentavęs nuo 1989 metų 
įvykusius pilietybės įstatymo pasikei
timus, VRM Migracijos politikos de
partamento direktorius pabrėžė, jog 
niekas nenori iš išeivių atimti LR 
pilietybės, nes dauguma ją įgijo teisė
tu būdu. Nors painiavos yra nemažai, 
Bučinsko teigimu, pilietybė negali 
būti atimama ir VRM jos tikrai ne- 
atiminėja. Delegacijai vadovaujantis 
VRM sekretorius Rimkevičius išsakė 
ir savo asmeninį požiūrį, jog 1992 
metais priimta LR Konstitucija, pasi
keitus aplinkybėms, yra pasenusi. Jis 
sutiko su salėje išsakytu komentaru, 
jog po paskutinių KT sprendimų išėjo 
taip, jog vieni yra lygesni — pasinau
dojo dvibuga pilietybe, o kiti — to 
padaryti jau negali.

Laikas nelaukia — vaikai 
gimsta

Šiuo metu yra nesutariama, ar 
reikia keisti pačią Konstituciją, ar tik 
priimti pilietybės įstatymo pataisas. 
VRM yra parengusi pataisas, skirtas 
pašalinti prieštaravimus, apie kuriuos 
pasisakė KT, ir kurios, susitikimo 
metu neabejojo šios įstaigos pareigū
nai, bus priimtos. VRM sekretoriaus 
teigimu, ypač aktualus yra vaikų, 
gimusių ne Lietuvos Respublikos te
ritorijoje, pilietybės įteisinimas. „Lai
kas nelaukia, o vaikai gimsta, — sa
kė jis. — Pataisos turėtų būti priim
tos dabar, nes laikas nelaukia.” \

Salė siūlė „neklausk-nesakyk” 
politikų

Į susitikimą atėjęs advokatas 
Vladas Stankevičius domėjosi tų 
lietuvių, kurie natūralizavosi per 
paskutiniuosius 12 mėnesių, jau įsi
galiojus KT sprendimui dėl dvigubos 
pilietybės, padėties. Anot jo, pasku
tiniuoju metu nemažai lietuvių pri
ėmė pilietybę tiek JAV tiek Kanadoje. 
Pagal dabartinius įstatymus jie auto
matiškai praranda Lietuvos pilietybę, 
kol Seime ir kitur yra kuriami ir 
nagrinėjami įvairūs pilietybės projek
tai. Stankevičius klausė, ar migra
cinės tarnybos bei pareigūnai, kaip

valdžios vykdytojai, šiuo metu atimi
nėja Lietuvos pilietybę. O gal jos kol 
kas susilaiko nuo pilietybės atėmimo, 
kol yra daug neaiškumo? Juk, — ar
gumentavo jis, — dauguma lietuvių, 
kurie šiuo metu natūralizuojasi, 
nepraneša apie tai Lietuvos įstai
goms, nes žino, kokios bus pasekmės 
— jie bus išbraukti iš Lietuvos pi
liečių sąrašo. Taigi lyg ir vyksta pilie
tinio nepaklusnumo akcija: tokie lie
tuviai galvoja, kad įstatymas yra 
neteisėtas, mat jis pažeidžia prigim
tinę jų teisę, ir tarsi taip pasiteisina 
dėl įstatymo nevykdymo. Advokatas 
paragino VRM ir jai pavaldžių įstaigų 
pareigūnus, kol neaišku, ką daryti, 
nevykdyti dabartinio pilietybės įsta
tymo arba bent naudotis politika 
„neklausk-nesakyk”, kad migracijos 
pareigūnai neklaustų žmonių, kada 
jie tapo kitos valstybės piliečiais. 
Galbūt tai galėtų būti VRM politika, 
kuri atitiktų Lietuvos interesus, — 
siūlė Stankevičius.

Kol kas žaidimas 
toleruoj amas

Bučinskas patikino, jog nors 
pagal šiuo metu galiojantį įstatymą 
Lietuvos pilietybės netenkama nuo 
kitos pilietybės priėmimo datos, Lie
tuvos institucijos tokios informacijos

LR gen. konsulas kalbasi su Lietuvos pilietybės neseniai netekusia Mačiulių 
šeima. Dalios Cidzikaitės nuotr.

sėkmingai slepiama kita pilietybė, iš 
žmogaus paso niekas neatėmė ir 
neatims. Tai „žaidimas, kurį mes žai
džiame ir mes kol kas tą žaidimą 
toleruojame, nes matome, kad situa
cija yra neišspręsta,” — teigė Bučins
kas. Dar daugiau, VRM kartu su 
Užsienio reikalų ministerija padarė 
pakeitimus konsulinėje institucijoje, 
kad asmeniui kreipiantis keisti/ 
išduoti lietuvišką dokumentą, jo ar 
jos nebus prašoma pateikti dokumen
tą, įrodantį asmens statusą kitoje val
stybėje. Tai, anot Bučinsko, turėtų 
įsigalioti netrukus. Ir jeigu tik minis
tras pasirašys, tokia tvarka įsigalios 
ko gero nuo sausio 1 dienos. „Tad 
žengiame žingsnį toliau: reiškiame 
pasitikėjimą žmogumi,” — konstata
vo Migracijos politikos direktorius.
f

Išeiviams — Jono Meko 
likimas?

Vilija Staškevičienė, gimusi trem
tyje lietuviškoje šeimoje, skundėsi, 
jog šiuo metu ji vien dėl to nepriima 
Amerikos pilietybės, nes yra ant 
ribos. „Mano vaikai Lietuvoje yra 
Lietuvos piliečiai, aš irgi noriu ja 
būti. Ar man ponas Prezidentas su
teiks tokią galimybę kaip ponui 
Mekui, ir suteiks išimties tvarka?” — 
klausė ii deleaacifos nariu. VRM
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vo, jog šiuo atveju nei jis, nei jo 
įstaiga negali žmogui patarti, ką 
daryti, jis gali tik paaiškinti, kaip 
įstatymai šiandien traktuoja susida
riusią situaciją ir kaip numatoma 
ateityje daryti. Kaip jums pasielgti — 
yra asmeninis jūsų reikalas — sakė 
jis.

Skaudžios istorijos: lietuviai 
be pilietybės

Ypač skaudžiai nuskambėjo Ma
čiulių istorija, kuria, matyt, dalijasi 
ne viena lietuvių šeima išeivijoje. 
Scenarijus greičiausiai ne vienam 
pažįstamas: X šeima, gavo JAV pilie
tybę, tačiau netrukus kreipėsi į Lie
tuvos migracijos tarnybą prašydama, 
kad tėvams ir vaikams būtų grąžinta 
Lietuvos Respublikos pilietybė, mat 
šeima išvažiuodama iš Lietuvos dek
laravo apie savo išvykimą. Tačiau 
skirtingai nuo kitų šeimų, Mačiulių 
šeimai visas procesas buvo vilkina
mas beveik 3 metus, net penkis kar
tus atėjo laiškai, kuriuose buvo 
reikalaujama tų pačių dokumentų.

Galų gale pernai metais gruodį 
gautas atsakymas, kad iš jų yra atim
ta Lietuvos pilietybė, nors kitiems 
pažįstamiems šis procesas užtruko 
pusę metų ar tris mėnesius ir piliety
bė buvo grąžinta. „Kodėl mums buvo 
atimta pilietybė ir kodėl taip ilgai 
užtruko? — su grauduliu balse 
klausė Žibutė Mačiulienė. — Kodėl ji 
atimta iš vaikų, kurie gimė Lietuvoje, 
kurie yra nepilnamečiai ir kurie turi 
teisę ateityje apsispręsti, . kurios 
šalies piliečiais jie norės būti?” Ka
dangi viskas buvo tvarkoma per LR 
gen. konsulatą Čikagoje, susitikime 
dalyvavęs gen. konsulas Arvydas 
Daunoravičius pažadėjo peržiūrėti šį 
konkretų atvejį ir pažiūrėti, kodėl 
taip nutiko.

Kada galėsime miegoti 
ramiai?

Tad kaip greitai lietuviai išeivijo
je galės ramiai miegoti? Kada Seimas 
priims kokį nors sprendimą? Bučins
kas informavo, jog šiuo metu yra 
sudaryta darbo grupė (pirmininkas 
Arminas Lydeka), į kurios sudėtį 
įeina ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Regina Narušie- 
nė. Pats pirmasis darbo grupės svars
tytas klausimas buvo šiuo metu ypač 
aktualus vaikų pilietybės klausimas. 
Darbo grupė savo sprendimą dėl dvi
gubos pilietybės turi priimti iki kovo 
1 dienos. „Nedaug liko kentėti — 
trys mėnesiai, tada ir pažiūrėsime, 
nes ir Seimas tuos pasiūlymus turės 
priimti dar šioje sesijoje”. Išeivijos 
lietuviai, atsisveikindami su delega
cija iš Lietuvos, prašė pasakyti Seimo 
nariams, kad čia, Čikagoje, jie sutiko 
lietuviškai kalbančius lietuvius, ku
rie moko savo gimtosios kalbos savo 
vaikus, leidžia juos į lietuviškas mo
kyklas ir nori likti lietuviais.

Susitikime su čikagiškiais daly
vavo: Anatolijus Rimkevičius, minis
terijos sekretoriūs; Vygantas Iva
nauskas, Informatikos ir ryšių depar
tamento prie VRM direktorius; Kęs
tutis Bučinskas, Migracijos politikos 
departdmento direktorius; Vaidas 
Kulikauskas, Migracijos departa
mento prie VRM Teisės ir tarptau
tinių ryšių skyriaus vedėjas; Nijolė 
Valintienė, Tarptautinių ryšių ir 
Europos Sąjungos departamento 
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja ir 
Tomas Stankevičius, Policijos depar
tamento prie VRM Policijos informa
cijos valdybos Informatikos ir ryšių 
skyriaus viršininkas.

ATVIRAI KALBANT
IADVYGA DAMUŠIENĖ

Sena draugystė su „Draugu” ver
čia mane parašyti ką nors iš Tėvynės, 
kurioje aš gyvenu jau daugiau nei 10 
metų.

Kol gyvenome abu, Adolfas ir aš, 
būdami dar „jauni”, Tėvynėje lankė
me beveik kiekvieną kultūrinį ren
ginį. Netekus savo 65 metų bendro 
gyvenimo draugo (2003 m.) tokie ma
lonumai sustojo. Sustojo dėl išgyve
namo skausmo, praradus artimiausią 
žmogų mintimis ir įspūdžiais pasida
linti, o laikui bėgant ir dėl pačios atsi
radusių senatvės negalių. Dabar daž
niausiai sėdžiu namuose. Nevairuoju 
jau ir automobilio, nes bijau mirti... 
mirti greitkelyje. Mes, Lietuva, pagal 
gyvybių skaičių esame „sumušę” ava
rijų rekordą Europoje.

Taigi, būdama „bedarbė”, daug 
skaitau ir domiuosi savojo ir pasaulio 
politiniu gyvenimu. O politika šian
dien yra „reikšmingiausias” veiksnys 
visose valstybinio gyvenimo srityse, 
taigi darantis įtaką ir eilinio žmogaus 
gyvenimui.

Neseniai skaityto straipsnio min
timis noriu pasidalinti su „Draugo” 
skaitytojais. Straipsnis buvo išspaus
dintas „Siaurės Atėnuose”. Autorius 
amerikietis žurnalistas David Rem- 
nick, į lietuvių kalbą vertė I. Remei
kienė. Straipsnio pavadinimas suin
trigavo — „Lenino laidotuvės”.

* * *
David Remnick po Lenino „nu

vainikavimo” Rusijoje (ir, žinoma, 
visose sovietų okupuotose valstybėse) 
nuo 1988 iki 1993 m. važinėjo po visą 
Rusiją — nuo „Magadano, Sachalino 
ir Taškento” ir aprašė komunistinės 
imperijos „pomirtines” nuotaikas ir 
patį Rusijos gyvenimą. Skaitydama 
apie visą gyvenimo būdą Rusijoje, 
jaučiau analogiškumą mūsiškiui Lie
tuvoje, po mūsų Nepriklausomybės 
Atgimimo laisvam gyvenimui. Todėl 
ir noriu pasidalinti su skaitytojais 
mintimis apie esamą padėtį, tokią, 
kokią ją mato dar ne visai sugadintos 
mūsų inteligentija, lyginant ir sekant 
to žurnalisto patirtį Rusijoje.

Autorius Rusijos gyvenime matė 
tik pasyvumą ir nusivylimą politiniu 
gyvenimu. Po Jelcin 1991 m. „pučo” 
ir Gorbačiov „perestroikos”, „rusų 
šalies istorija virto netektimi ir 
įžeista garbe — imperija dingo” - 
rašo autorius. — Rinkimai į naują 
parlamentą atvėrė kelią dešimtims 
ultranacionalistų (kaip Žirinovskij) ir 
komunistų ir sunaikino bet kokią 
pergalės prieš 1991 metų pučą ki
birkštį.”

Panašiai buvo ir pas mus Lie
tuvoje. Po šventų Sąjūdžio vilties 
jausmų Lietuvos Nepriklausomybei 
ir žmogiškai laisvei atgauti tauta ne
drąsiai išgyveno džiaugsmą, nes Lie
tuvos erdvėse tvyrojo „kažkas” ne
gero, kas trukdė tikram džiaugsmui 
reikštis. Daug buvusių okupacinės 
valdžios darbuotojų, aukštas parei
gas užėmusių, ir aktyvių komunistų 
partijos narių veržte veržėsi į pir
mąsias eiles patriotinėms kalboms 
sakyti ir kėlė žmonėms nerimą, nepa
sitenkinimą ir abejonę tikrąja laisve 
ir suverenia Lietuvos valstybe. Atvi
rai kalbant, tas jausmas tebelydi dau
gumą Lietuvos piliečių, kovojusių už

Nepriklausomą Lietuvą iki šių dienų, 
nes per 17, neva Nepriklausomybės, 
metų iš tos „kažkas” erdvės priviso 
daug ir pačiame Lietuvos Seime.

Vienas net jų, piktžodžiaujantis 
skandalistas, tiesos žalotojas, be sąži
nės ir savigarbos žmogus — seimū- 
nas, prisimelavęs (mokslo diplomu, 
mokesčiais ir pan.), palikęs savo 
„sėdynę” Seimė, kad išvengtų suėmi
mo išbėgo į savo gimtinę Rusiją, pra
šydamas globos nuo jį persekiojan
čios, jo žmogiškąsias teises varžan
čios Lietuvos vyriausybės. (Po metų 
š. m. spalio pabaigoje grįžo į Lietuvą 
ir vėl kandidatuoja į kitų metų Seimo 
rinkimus). Koks įžūlumas! Koks me
las Lietuvoje pralobusio verslininko! 
(Nusikaltimai be bausmės — Lie
tuvoje!)

Piliečio balsas — balsas 
tyruose. Pilietiškos visuo
menės nėra, niekas jos 
gaivinimu nesirūpina. Jos 
nebuvo okupacijos laikais 
ir dabar jos nėra, ir nepa
geidaujama — taip ramiau 
„kėdėse”.

„Rusijoje šiandien dominuojanti 
pozicija priklauso verslininkams, 
vadinamajai naujajai klasei, — sakė 
žinomo literatūrinio ir politinio žur
nalo ’Znamia’ žurnalistė. Bet tai 
jokia klasė. Tai naujoji buržuazija, 
daugiausiai šalį apvogę spekulian
tai.” Ji kalbėjo ir apie savo draugus 
mąstytojus, kurie šiandien daugiau 
domisi dolerio kursu nei moralės 
problemomis. „Anksčiau”, — sakė ji, 
— „Rusijos kraštovaizdis buvo už
terštas viena propaganda: mes žy
giuojame Lenino keliu ir t.t. Dabar 
televizija, radijas ir laikraščiai per
pildyti kitos rūšies propaganda, kuri 
reklamuoja nepasiekiamą prabangą, 
rodo fantastinius filmus apie tokį gy
venimą, koks vargiai įmanomas. 
Nauja gyvenimo patirtis suglumino 
ne vieną inteligentą, ir jie nesugeba 
moraliai vadovauti. Naujas gyveni
mas juos sunaikino, nors jie kovojo už 
naują gyvenimą, bet viskas virto 
kitaip.”

Dar labai gerai atsimename, kas 
vyko mūsų žemėje 1988-1989 m. Po 
didingų ir atviro džiaugsmo kalbų 
Sąjūdžio šurmulio metu Nepriklau
somybės ir laisvės kibirkštėlė, įžiebta 
kiekvieno doro Lietuvos piliečio šir
dyje, sujungė visus į Baltijos kelią 
ryžtui gyventi laisvai ir tvirtai iš
laikyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Bet ar tai įvyko? Atvirai kalbant, ne 
visai.

Ano dvasinio tautos pakilimo 
metu ne visi turėjo ryžto būti laisvais 
piliečiais. Buvo ir pasiliko norinčių 
būti tik buvusio „žemvaldžio” vasa
lais, jų išliko iki šių dienų. Apgau
dinėdami sovietų nudvasintą žmogų 
ir nesutikę stipraus pasipriešinimo 
tautoje, jų vis daugėjo, priviso ir Lie
tuvos Seime. Tai mūsų valstybinio 
darbo kenkėjai ir dvasingo, ypač 
jauno žmogaus, tobulėjimo stabdžiai.

Doras, teisingas ir patriotinės 
dvasios žmogus pavyzdžiu nestato

mas. Keliami tik be sąžinės, savigar
bos mūsų lietuviško dvaro „ekono
mai” (ūkvedžiai), esantys valstybinė
se pareigose ir verslo „luome”. Todėl 
augančiai kartai, kuri mato tokius 
pavyzdžius, netenka prasmės nei in
telektualinis gyvenimas, nei presti
žas. Matant visą partinę veiklą, siau
čiančias negeroves šeimose, nedorą 
žmonių gyvenimą, doras jaunimas 
tiesiog stumiamas ieškoti geresnio 
kasdienio gyvenimo svetur.

Valstybei turėtų būti gėda! Turė
tų drebėti širdis, giedant V Kudirkos 
paliktus tautai žodžius, kad vaikai 
eitų takais dorybės, kad šviesa ir 
tiesa jų žingsnius lydėtų.

♦ * *
Atvirai kalbant, esu jau beveik 

įpusėjusi savo amžiaus paskutinę 
šimtinės dešimtį. Labai gerai atsi
menu visą Nepriklausomybės atgavi
mo, ekonominio ir socialinio gyveni
mo kelią nuo 1918 iki 1940 metų.

Tai buvo nepaprastos meilės, 
darbo ir aukos remiamas bei vykdo
mas Valstybės Prisikėlimas! Šimt
mečių priespaudą nusimetus, ir Lie
tuvos žemdirbys giliai suprato moks
lo reikšmę tautos vaikų labui ir vals
tybės gyvenimo pažangai. Jis padėjo 
vienam ar dviem savo vaikams siekti 
aukštojo mokslo. Vargo, bet nesi
skundė. Šiandien galima drąsiai pa
sakyti, kad pirmoji Nepriklausomos 
Lietuvos jaunųjų inteligentų karta 
buvo išauginta Lietuvos šviesuolių 
žemdirbių dėka. O šviesių kaimiečių 
buvo didelė dauguma. Ir šeima, ir 
Bažnyčia, ir Mokykla, dirbdamos 
darnoje, išaugino dorą inteligentų 
kartą. Ji buvo nuostabi: siekė mokslo 
aukštybių įvairiose mokslo srityse ir 
specialių amatų mokyklose. Dirbo 
Lietuvai. Dirbo be troškulio pinigui, 
bet geriausiam darbo rezultatui: 
krašto naudai, vertei ir reikšmei. 
Dirbo žmogaus gerovei ir Lietuvos 
įvaizdžiui Europoje.

Šiandien Lietuvoje trūksta dar
bingumo, pareigingumo ir atsakomy
bės jausmo. Ji sunyko sovietų oku
pacijos „penkmečiuose”: kas vilkosi 
— vilkosi, kas vogė — vogė. Ir dabar 
tebesivelka ir tebevagia iš įpročio. 
Jaunoji karta šiandien skandinama 
televizijos, žiaurių, vulgarių, bever
čių, pilnų atviro sekso filmų. Gyvos, 
tiesioginės programos — pusnuogiai 
ar nuogaliai, su blizgučiais nuo bam
bos iki panosės, laukiniai šokiai, 
erotiški iki seksualumo. Atrodo, kad 
nei švietimo, nei kultūros institucijos 
visiškai nesirūpina jaunosios kartos 
auklėjimu, ir gyvenimas plaukia, 
kaip užsakovai nori ir moka. O pini
gas labai galingas Lietuvoje.

Atvirai kalbant, ir mes, suaugę, 
„pamaitinami” televizijoje prabangiu 
tautiečių gyvenimu: puikūs rūmai su 
japoniškais dekoratyviniais sodais, 
su prabangiomis Budos statulomis ir 
Afrikos meno kūriniais. Nežavi, bet 
sužadina norą žinoti, kaip per tokį 
trumpą Nepriklausomybės laikotarpį 
galima „užgyventi” tiek turto (mili
joninio), ypač dirbant valstybinėse 
įstaigose, ar būnant jaunu, žaluma 
dar kvepiančiu, jau milijonieriumi. 
Bet Lietuvos mokytojas, daugiavai
kės šeimos ir Lietuvos pensininkas 
didžiausiam varge, ypač dabar, kai 
pragyvenimo išlaidos išaugo nepro
porcingai darbo atlyginimui.

Man, gaunančiai JAV pensininko 
atlyginimą, sunku suprasti, kaip gali 
žmogus gyventi iš savo atlyginimo 
Lietuvoje. Bet tuo nesirūpinama. Sei
mūnai kelia sau atlyginimus. O vis 
dėlto... tai labai nedora. Iš dabartinių 
nemažų atlyginimų Seimo nariai ar 
Vyriausybėje Nukelta į 9 psl.
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Krikščionys demokratai 
permainų sieks kartu su 
Tėvynės sąjunga

Lietuvos krikščionių demokratų konferenciją pasveikino Vokietijos kanclerė 
Angelą Merkei.

Gruodžio 15 d. įvyko Lietuvos 
krikščionių demokratų (LKD) konfe
rencija, kurioje ši partija turėjo apsis
pręsti dėl tolesnio politinio kelio.

Dar birželio pradžioje LKD kon
ferencija buvo nutarusi pradėti dery
bas su Tėvynės sąjunga dėl jungtinės 
partijos suformavimo galimybės. Nuo 
to laiko tarp Tėvynės sąjungos ir 
LKD vyko intensyvios derybos bei po
zicijų derinimas. Derybininkams pa
vyko sutarti dėl esminių jungtinės 
partijos formavimo nuostatų, šį suta
rimą lapkričio mėnesį patvirtino 
Tėvynės sąjunga, dabar buvo reika
lingas LKD pritarimas.

Aistros prieš konferenciją

Prieš LKD konferenciją aistros 
šioje partijoje tiesiog virė. Vis garsiau 
skambėjo skeptikų balsai, tvirtinan
tys, kad jungtinės partijos formavi
mas — tai krikščioniškosios demokra
tijos Lietuvoje laidotuvės. Dabartinė 
partijos vadovybė buvo kritikuojama, 
jog esą dėl galimybės patekti į Seimą, 
aukojanti senas tradicijas turinčią 
partiją. Skeptikai išsakė daug nuo
gąstavimų ir dėl to, jog Tėvynės są
junga esą niekada nebendravo su 
LKD kaip su lygia partnere, visada 
bandė manipuliuoti krikščionimis de
mokratais.

Dar vienas pakankamai dažnai 
skambėjęs teiginys - TS yra pernelyg 
suartėjus! su socialdemokratais, gal 
net jiems parsidavusi, ir LKD, jung
damasi su TS, praranda galimybę bū
ti nuoseklia ir principinga opozicija.

Susijungimo su Tėvynės sąjunga 
kritikai net sukūrė specialų tinkla- 
lapį internete, kuriame agitavo LKD 
narius priešintis suartėjimui su TS. 
Verta atkreipti dėmesį, kad ir dien
raštis „XXI amžius” konferencijos iš
vakarėse išspausdino ilgą vedamąjį, 
kuriame agitavo krikdemus atmesti 
partijos vadovybės siūlomą jungtinės 
partijos projektą ir veikti sa

varankiškai.
Aktyviai prieš LKD ir TS susi

jungimą agitavo ir Seimo narys, bu
vęs ilgametis LKD narys, dabar prik
lausantis liberaldemokratų frakcijai 
Seime — Petras Gražulis. Jo įsitikini
mu, partija „Tvarka ir teisingumas” 
yra kur kas tinkamesni politiniai 
partneriai LKD už Tėvynės sąjungą.

Audringos diskusijos 
konferencijoje

Aistrų netrūko ir pačioje konfe
rencijoje. Diskusijoje dėl to, kokį ke
lią turėtų rinktis LKD, kalbėtojai 
rungėsi išmone ir metaforomis. Siū
lyta ir neužkonservuoti gyvos krikš
čionybės ir, jei bus pritarta jungi
muisi, giedoti „Amžiną atilsį”, iš 
varžytinių parduoti partijos vėliavą. 
Tačiau, kaip savo kalboje pabrėžė il
gametis LKD narys Albertas Šimė
nas: „susijungimo kritikų problema 
ta, jog jie negali pasiūlyti alternaty
vos.” Pasak A. Šimėno, nėra abejo
nių, jog visi LKD konferencijos daly
viai nori, kad krikščioniškoji demok
ratija turėtų kuo didesnę įtaką vals
tybės gyvenime, jog nebūtų užgožta, 
ištirpdyta, tačiau nepakanka vien ge
rų norų, reikia ir konkrečių pasiūly
mų, kaip to pasiekti.

Aistros virė ir konferencijos už
kulisiuose. Vieni LKD skyrių pirmi
ninkai džiaugėsi ir sakė, jog jau dabar 
sutartinai dirba kartu su TS skyriais. 
Kiti - susirūpinę tvirtino, jog nemato 
bendro darbo su konservatoriais gali
mybių. „Jei bus priimtas sprendimas 
jungtis, nematau kitos išeities — grį
žęs paleidžiu skyrių ir tegu visi eina, 
kur nori”, — tvirtino vieno iš Aukš
taitijos skyrių pirmininkas.

LKD ir TS jungimąsi sveikino 
Vokietijos kanclerė

Jungimosi su TS šalininkai LKD 
sulaukė gana stipraus palaikymo iš

Vokietijos krikščionių demokratų, su 
kuriais tradiciškai Lietuvos dešinio
sios politinės jėgos palaiko glaudžius 
santykius. Laišką LKD konferencijai 
atsiuntė viena įtakingiausių Europos 
politikių, Vokietijos kanclerė Angelą 
Merkei. Jos laiške teigiama:

„Per šį suvažiavimą turėsite pri
imti svarbų sprendimą dėl jungimosi 
su Europos Liaudies partijai priklau
sančia Tėvynės sąjunga. Manau, tai 
svarbus žingsnis siekiant Lietuvoje 
įgyvendinti bendromis vertybėmis 
grįstus tikslus. Vokietijos krikščionių 
demokratų sąjunga CDU susikūrė 
kelių politinių partijų pagrindu. Mū
sų istorinė patirtis parodė, kad viena 
didelė centro dešinioji liaudies partija 
yra geriausias socialinės taikos, de
mokratijos ir teisinės valstybės ga
rantas. Visos Europos krikščionys 
demokratai taip pat anksti suprato, 
kad tik veikdami drauge jie gali su
laukti sėkmės. Šiandien Europos 
Liaudies partija vienydama daugiau 
nei 40 narių yra stipriausia jėga Eu
ropos Sąjungos Parlamente. Esu įsi
tikinusi, kad kitais metais jūs kartu 
su partneriais -ir draugais iš Tėvynės 
sąjungos turėsite puikią galimybę 
kurti savo šalies ateitį vadovauda
miesi krikščionių demokratų verty
bėmis ir tikslais. Tuo baigdama norė
čiau palinkėti Jums sklandžių svars
tymų ir sėkmingo suvažiavimo”.

Bendrą kelią su TS palaikė 
dauguma delegatų

Prieš balsavimą LKD pirminin
kas Valentinas Stundys akivaizdžiai 
jaudinosi. Aštrios diskusijos ir įkaitu
sios emocijos salėje leido spėti, kad 
sprendimas (teigiamas ar neigiamas) 
bus priimtas labai nedidele persvara. 
V Stundys dar kartą paragino visus 
balsuoti, gerai pasvarsčius abi alter
natyvas ir labai atsakingai. Konfe
rencijos dalyviai absoliučia balsų dau
guma atmetė vieno konferencijos de
legato siūlymą balsuoti slaptai. „Bal
suosime atvirai, žiūrėdami vienas 
kitam į akis”, — sakė V Stundys.

Paskelbus balsavimą, į viršų pa
kilo daugybė rankų su oranžiniais 
mandatais ir tapo aišku, jog trapios 
persvaros nuojauta buvo apgaulinga. 
Už LKD ir TS susijungimą balsavo 
201 delegatas, prieš - 81, susilaikė — 
4. Kitaip sakant, istorinis sprendimas 
buvo priimtas net didesne nei 2/3 bal
sų dauguma.

Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį — 
nors LKD konferencija priėmė labai 
svarbų politinį sprendimą, tačiau jis 
dar nereiškia teisinio LKD ir TS susi- 
jungimo.

Kaip tvirtino V Stundys, dar bus 
sudėlioti visi taškai derybų procese, 
daug dirbs LKD valdyba ir taryba. 
Oficialus LKD ir TS susijungimas 
veikiausiai įvyks jau pavasarį, prieš 
pat šv. Velykas.

R. Berankis — pasaulio jaunių čempionas!
Londonas, gruodžio 17 d. 

(ELTA) — Lietuvos tenisininkas Ri
čardas Berankis pirmadienį paskelb
tas 2007 metų pasaulio jaunių (iki 18 
metų) teniso čempionu, pranešama 
Tarptautinės teniso federacijos (ITF) 
interneto tinklalapyje.

17-metis tenisininkas yra pirma
sis Lietuvos bei apskritai Rytų ir Vi
durio Europos atstovas, kuriam pa
vyko užbaigti metus pirmoje planetos 
jaunių sąrašo vietoje.

Pasaulio čempiono titulo likimas 
sprendėsi paskutinę šio sezono sa
vaitę Meksikoje vykusiame „21 Copa 
Mundial Yucatan” turnyre.

V Stundys: „Demokratija - tai 
gebėjimas pripažinti 

ir kitą nuomonę”

Po konferencijos kalbintas LKD 
pirmininkas V Stundys atrodė pavar
gęs, bet ramus. Jis dar kartą pabrėžė, 
kad ši konferencija, be kita ko, buvo 
svarbus LKD vidinės demokratijos iš
bandymas. „Dar kartą galėjome įsiti
kinti, jog partijos nariai nevengia 
emocingų diskusijų, jog jiems labai 
svarbi krikščioniškosios demokratijos 
ateitis Lietuvoje. Labai svarbu, kad 
partijoje nebūtų perskyroas tarp bal
savusiųjų ‘už’ ir ‘prieš’, kad visi išlik
tų viena politine šeima. Ši konferen
cija jokiu būdu nėra finišo linija, bet 
veikiau sunki krikščioniškosios de
mokratijos atgimimo Lietuvoje 
pradžia. Mūsų laukia labai sunkus 
darbas”, — kalbėjo V Stundys.

Paklaustas, ar nesibaimina, jog, 
nepatenkinti konferencijos sprendi
mu, LKD nariai atskils nuo LKD, - V 
Stundys sakė: „Demokratija nėra 
anarchija, bet tvarka. Tai gebėjimas 
pripažinti ir kitą nuomonę, kuri gal
būt skiriasi nuo tavosios. Aš tikiu, 
kad LKD nariai yra subrendę ir iš
mintingi bei įrodys, jog sugeba veikti 
demokratijos sąlygomis. Nė vienas iki 
šiol buvęs krikščionių demokratų 
skaidymasis Lietuvoje nieko gero tik-v
rai neatnešė. Šiandien labai svarbu, 
kad krikščionys demokratai būtų itin 
susitelkę, nes tik tokiu būdu mes 
galėsime pasiekti tiek krikščioniško
sios demokratijos principų atstovavi
mo jungtinėje partijoje, tiek valstybės 
valdyme po Seimo rinkimų”.

Lietuvoje krikščionys demok
ratai skeldėjo nuo pat atsikūrimo At
gimimo laikotarpiu.

Pirmasis skilimas - Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos ir 
Krikščionių demokratų sąjungos ke
lių išsiskyrimas. Pastarajai netrukus 
ėmė vadovauti iš JAV sugrįžęs Kazys 
Bobelis ir abiejų krikdemiškų organi
zacijų politinės pozicijos radikaliai iš
siskyrė.

1999 metais, po dramatiško par
tijos suvažiavimo, nuo LKDP atskilo 
grupė partijos narių, kurie netrukus 
įsteigė neilgai gyvavusią Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungą. 2001 
metais dėl susijungimo pavyko susi
tarti LKDP ir KDS.

Šis kontroversiškas partijų susi
jungimas, deja, nesu vienijo visų 
krikščionių demokratų Lietuvoje, 
bet, priešingai, paskatino naują skili
mą .

Ar 2008-aisiais vėl galima tikėtis 
naujo skilimo LKD? Neabejoju, jog 
tikrai bus žmonių, kurie vilios LKD 
narius į kitas partijas ar ragins steigti 
naują politinę organizaciją. Nema
nau, kad visi dabar LKD priklausan
tys nariai dalyvaus jungtinės dešinio
sios politinės partijos veikloje.

Prieš savaitę po pergalės neofi
cialiame pasaulio jaunių teniso čem
pionate — „Orange Bowl” turnyre — 
R. Berankis iš pirmosios pasaulio 
sąrašo vietos išstūmė ilgą laiką pir
mavusį baltarusį Vladimir Ignatiko, o 
tapęs „21 Copa Mundial Yucatan” 
turnyro nugalėtoju lietuvis garanta
vo pasaulio jaunių čempiono titulą.

R. Berankis šiemet laimėjo atvi
rojo JAV čempionato („US Open”) 
jaunių varžybas, pasiekė Australijos 
čempionato (,,Australian Open”) ir 
Wimbledon turnyrų pusfinalius, o at
virojo Prancūzijos čempionato varžy
bose nukeliavo iki ketvirtfinalio.
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Rusija nugabeno į Iraną pirmąją
branduolinio kuro siuntą ROMA

Italų kino kūrėjas Franco Zeffi- 
relli padės pataisyti popiežiaus Be
nedikto XVI įvaizdį, kai priėmė pa
siūlymą tapti „asmeniniu jo įvaizdžio 
konsultantu”. „Jėzaus iš Nazareto” 
režisierius mėgins parodyti popiežių 
naujoje šviesoje ir pradės permainas 
nuo drabužių, kuriuos, jo teigimu, 
„reikėtų peržiūrėti”. „Ateiti po tokio 
telegeniško popiežiaus kaip Jonas 
Paulius II yra sudėtinga užduotis... 
Popiežius Benediktas XVI atrodo šal
tai, o tai netinka jo aplinkai”, — sakė 
F. Zeffirelli. „Jo drabužiai yra perne
lyg prabangūs ir puošnūs. Jie turėtų 
atspindėti paprastumą ir saiką, kuris 
regimas kituose Bažnyčios ešelo
nuose”, — teigė 84 metų F. Zeffirelli.

Maskva, gruodžio 17 d. („Reu- 
ters”/BNS) — Rusija į Irano Bušehro 
atominę elektrinę nugabeno pirmąją 
branduolinio kuro siuntą, pirmadienį 
paskelbė šią elektrinę statanti Ru
sijos valstybinė agentūra.

„Pirmasis kuro pristatymo eta
pas užbaigtas 2007 metų gruodžio 16 
dieną: konteineriai su kuru, kuriuos 
anksčiau užantspaudavo TATENA 
inspektoriai, pristatyti į vietą ir 
padėti specialiame sandėlyje”, — 
sakoma „Atomstrojeksport” pareiški
me.

Pristatymo procesas užtruks iki 
dviejų mėnesių, nurodė „Atomstro
jeksport”, o pati elektrinė elektros 
energiją pradės gaminti maždaug po 
pusmečio.

Vis dar nebaigta Bušehro elek
trinė yra labai svarbi Irano preziden
to Mahmoud Ahmadinejad ambici-

joms dėl atominės energetikos.
Tačiau Izraelis ir Vakarų vyriau

sybės, pirmiausia — JAV seniai 
tvirtina, kad tikroji Bušehro elektri
nės paskirtis yra būti priedanga 
branduolinių ginklų gamybos projek
tui.

Rusija visada sakė, jog nėra tokių 
planų įrodymų, ir šią Maskvos pozici
ją anksčiau šį mėnesį sustiprino pas
kelbta JAV žvalgybininkų ataskaita, 
kurioje sakoma, kad Iranas 2003 me
tais sustabdė savo branduolinių gink
lų programą.

Rusijos užsienio reikalų ministe
rijos pareiškime pabrėžiama, kad ku
ras į Bušehrą gabenamas kontroliuo
jant Tarptautinei atominės energe
tikos agentūrai (TATENA), ir pridu
riama, kad Bušehre panaudotas 
branduolinis kuras bus „grąžintas į 
Rusiją perdirbti ir saugoti”.

Musulmonai pradeda hadžą

ŽENEVA
JAV sutiko palengvinti Europos 

Sąjungos (ES) įmonėms prieigą prie 
savo milžiniškos paslaugų rinkos 
mainais už draudimą ES įmonėms 
organizuoti azartinius lošimus inter
nete Amerikoje. Kompensacinės prie
monės suteiks ES įmonėms daugiau 
galimybių plėtoti pašto ir kurjerių 
paslaugų, sandėliavimo, mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros verslą 
JAV Šių metų gegužės mėnesį JAV 
pareiškė atsisakanti priemonių, ku
rių žadėjo imtis pagal Pasaulio pre
kybos organizacijos (PPO) susitari
mus azartinių lošimų ir lažybų sekto
riuje.

VARŠUVA
Buvęs Lenkijos prezidentas Lech 

Walęsa yra kandidatas į „ES išmin
čių grupę”, kuri numatys Bendrijos 
ateities gaires 10—20 metų, rašo len
kų savaitraštis „Newsweek”. Nese
niai vykusiame viršūnių susitikime 
Briuselyje lenkai sutiko, jog šiai gru
pei vadovautų buvęs Ispanijos prem
jeras Felipe Gonzalez, tačiau su sąly
ga, kad į ją būtų įtrauktas ir lenkas. 
Pasak savaitraščio, pasiūlymas buvo 
priimtas. Sutikimą posėdžiauti ES iš
minčių grupėje davė ir L. Walęsa, ka
dangi pasak jo, Bendrijai reikia per
mainų.

Lenkijoje pirmadienį 24 valandų 
streiką pradėjo Anglių kompanijos 
(KW) angliakasiai. Ši kompanija yra 
didžiausia anglių gavybos įmonė Eu
ropoje ir vienija 16 kasyklų, kuriose 
dirba 63,500 žmonių. Angliakasiai 
reikalauja padidinti atlyginimus 700 
zlotų, o kompanija siūlo tik 500 zlo
tų. Į šachtas pirmadienį nusileido tik 
už saugumą atsakingi darbininkai — 
metano koncentracijos matuotojai, 
ventiliacijos priežiūros specialistai. 
Apskaičiuota, kad viena streiko diena 
firmai kainuos 43 mln. zlotų (41 mln. 
litų).

PARYŽIUS
Prancūzijos laikraščiai pirmadie

nį spausdina prezidento Nicolas Sar- 
kozy nuotraukas, kuriose jis įamžin
tas su dainininke ir buvusia super- 
manekene Carla Bruni ir kurios du 
mėnesiai po prezidento skyrybų pa
kurstė gandus apie jųdviejų romaną. 
53 metų N. Sarkozy ir 38 metų C. 
Bruni buvo nufotografuoti šeštadie
nį, „Disneilende” netoli Paryžiaus. 
Jie, regis, nė nebandė nuslėpti, kad 
atvyko čia drauge, nors nė vienoje 
nuotraukoje kokios nors jų šiltų jaus
mų apraiškos neužfiksuotos. Elizie
jaus rūmai šių nuotraukų nekomen
tavo, bet žurnalo „L’Express” redak
torius Christophe Barbier sakė, jog 
C. Bruni, kuri anksčiau yra drauga
vusi su tokiais vyrais kaip roko 
žvaigždės Mick Jagger ir Eric Clap- 
ton, jam patvirtino, kad su preziden
tu ją sieja romantiški jausmai.

MASKVA
Rusijos prezidentas Vladimir Pu

tin pirmadienį pareiškė sutiksiąs tap
ti ministru pirmininku, jeigu Dmitrij 
Medvedev bus išrinktas prezidentu. 
„Jeigu Rusijos piliečiai pareikš pasi
tikėjimą Dmitrij Medvedev ir išrinks 
jį šalies prezidentu, tuomet aš būsiu 
pasirengęs vadovauti vyriausybei”, 
— sakė jis pirmadienį per partijos 
„Vieningoji Rusija” suvažiavimą. Jis 
dar pabrėžė, jog šalyje „dar daug ne
išspręstų problemų, dar daugiau rei
kia nuveikti”. „Mums visiems reikia 
dirbti be puikybės ir ambicijų, iš visų 
jėgų”, — pažymėjo V Putin, neseniai 
išrinktas ir į Dūmą, bet atidavęs 
mandatą Sergej Kapkov.

A TLANT/C 1-800-77'5-SEND

Musulmonų maldininkas.

Meka, gruodžio 17 d. (BNS) — 
Saudo Arabijos pareigūnams taikant 
griežtas saugumo priemones, beveik 
2 mln. musulmonų, dalyvaujančių šių 
metų hadže, pirmadienį iš Mekos ke
liauja į Minos slėnį.

Hadžo — kasmet vykstančios pi
ligriminės kelionės į Meką — dalyviai 
vilkėdami baltai ėjo ar autobusais va
žiavo į Miną, esančią už 5 km į rytus 
nuo šio musulmonams švento miesto. 
Jie keliauja pranašo Muhammado, 
atlikusio tokią kelionę daugiau kaip 
prieš 1,400 metų, pėdomis.

Maldininkai visą dieną Minoje

Wikimedia.org nuotr.

melsis ir atsidės dievobaimingiems 
mąstymams, pernakvos palapinėse, o 
paskui keliaus į pietus prie Arafato 
kalno, kur Pranašui, kaip tikima, bu
vo apreikštas paskutinis Korano frag
mentas.

Hadžo kulminacija įvyks antra
dienį, kai tikintieji prie šio kalno visą 
dieną melsis ir prašys Dievo atleidi
mo.

Šiemet hadže dalyvauja Irano 
prezidentas Mahmoud Ahmadinejad, 
kuris bus pirmasis šią piligriminę ke
lionę atlikęs pareigas einantis ira
niečių prezidentas.

r-37 www.atlanticexpresscorp.com

Kroviniu 
lėktuvu į visas p

utomobiiiu pirkimas bei 
untimas i visas pasaulio

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje,

>mulkru siuntiniu siuntimas bei 
įstatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgeviewt IL 60455 Tei. 1 708-S99-9680 
Fax. J 708-599-9682 Tei. 1 800-775-7363

Wikimedia.org
http://www.atlanticexpresscorp.com
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Alytus bus Rochester 
„Sister City”

Lithuanian Heritage Days renginyje lankėsi ir jaunimas.

Rochester, NY savo International 
Sisters Cities programoje turi 10 
miestų iš įvairių valstybių. Prieš porą 
metų Rimo Česonio iniciatyva buvo 
sudarytas komitetas, kurio tikslas — 
Alytų padaryti Rochester Sister City 
Jau gavome Associate Membership ir 
tikimės, kad ateinančiais metais Aly
taus miestas bus pilnateisis narys.

Birželio 10 dieną komitetas suor
ganizavo Lithuanian Heritage Days. 
Programą atliko ansamblis „Sūduva” 
iš Toronto. Renginyje atsilankė dau
giau nei 300 žmonių, kurie džiaugėsi 
lietuviška muzika, skaniais valgiais, 
produktais iš Lietuvos ir kultūrine 
parodėle. Netrukus po festivalio ko
miteto pirmininkas Rimas Česonis su 
žmona Roma ir komiteto narė Jan 
Naujokas su vyru Algiu nuvyko į Lie
tuvą, kur jie dalyvavo Alytaus die

Lietuviškos parodėlės kampelis. Jan Naujokas nuotr.

—

nose, įvykusiose birželio 15—17 d. 
Alytuje jie turėjo progos susipažinti 
su miesto administracija, mokyklo
mis, jų vadyba ir senelių bei ligonių 
globos namais.

Per paskutinius kelis mėnesius 
komitetas darbavosi padėti vargin
giausioms Alytaus „Tekstilės” dar
bininkų šeimoms, praradusioms dar
bą dėl bendrovės bankroto. Išsiųstos 
dėžės su žaislais vaikams ir 20 vaikš- 
čiotojų globos namams. Jan Naujokas 
ir Birutės Litvinienės pastangomis 
Alytaus komitetas įstojo į Rochester 
Affiliate of the Association for Teen- 
Age Diplomats. Tikimės, kad Alytaus 
gimnazijos mokiniai galės Amerikoje, 
o Rochester High School studentai 
Lietuvoje praleisti dalį mokslo metų.

Chester Pieniezny ir
Juozas Laukaitis

Šv. Antano parapijos metinė 
rudens gegužinė

Šv. Antano parapijos metinė ge
gužinė po stogu vyko spalio 28 d., 
sekmadienį. Saulutė skleidė savo šil
tus spindulėlius, rudeninės medžių 
spalvos ir gražus oras kvietė visus į 
Šv. Antano parapiją. Mišių metu 
gražiai nuskambėjo muz. Rimo Kas
pučio atliekama vargonų muzika ir 
giesmės. Šiai ypatingai šventei pirmą 
kartą Šv. Antano lietuviškoje švento
vėje, greičiausiai visoje Michigan val
stijoje, buvo atlikta kompozitoriaus 
Fausto Strolios parašyta giesmė „Ši
luvos Mergelė Marija”. Tai labai jau
dinanti ir reikšminga giesmė. Keli 
maldininkai nubraukė ašaras (šią 
giesmę kompozitorius ir Lietuvos 
Vyčių garbės narys F. Strolia žodžius 
parašė ir muziką sukūrė artėjančios 
2008 m. Šiluvos Mergelės 400 metų 
apsireiškimo sukakčiai paminėti. 
Giesmė parašyta anglų ir lietuvių 
kalbomis. Taip pat ši giesmė, kartu 
su kitomis, yra įrašyta šalia 13 kitų 
giesmių, skirtų Mergelės Marijos gar
bei, išleistoje Lietuvos Vyčių choro 
kompaktinėje plokštelėje Šiluvos

Tikrojo humanizmo ir teisingumo ilgesys
Atkelta iš 3 psl.
Nemažai rafinuotos netiesos apie 

pokarį pateikė „Lietuvos kino apy
braiža” (M. Malcienė, 1974). Ten apie 
NNM rašoma, kad nors ir „nėra 
dokumentais grindžiamų faktų, ta
čiau jo įvykiai buvo tipiški daugeliui 
to meto Lietuvos kaimų” (p. 62). Kaip 
tik atvirkščiai, filme nėra nieko ti
piško to meto Lietuvos kaimui. Vis
kas apversta aukštyn kojom. Lietu
vos kaimas ryžtingai rėmė parti
zanus, ryšininkus. Be kaimo paramos, 
są-moningo patriotinio kaimo gyven
tojų nusiteikimo aktyvus pasiprie
šinimas nebūtų išsilaikęs ištisą de
šimtmetį. To meto kaime labiausiai 
nekenčiamas ir išjuokiamas buvo 
stribas — kaip parsidavėlis, išgama, 
nusikaltėlis. Minėtoje apybraižoje 
tvirtinama, kad NNM — „tai nacio
nalinė drama, sprendžianti amžinas 
humanizmo, teisingumo ir taikos 
problemas”. Nejaugi ir aštuoniolik
taisiais atsikūrusios Lietuvos metais 
kai kurioms institucijoms dar tebe
galioja Maskvos ideologų nurodymas 
skleisti dezinformaciją apie Stalino - 
Hitlerio suokalbį ir jo tikslus, priden
giant juos NNM skraiste?

Jokių „humanizmo, teisingumo 
ir taikos problemų” NNM filmas 
nesprendė. NNM politinis tikslas 
buvo ir, deja, paliko toks pat — ap
gauti istorijos nežinantį nūdienos 
jauną tautietį, lygiai kaip ir sve
timšalį žiūrovą. Negalima pamiršti, 
kad daugelio pilietiškai mąstančių 
tėvynainių dėmesį atkreipė faktas, 
kad tada dar nenušalintas preziden
tas, vykdamas su vizitu į Azebai- 
džaną, vežėsi dovanų... NNM filmo 
kopiją. Naivu būtų tokį politinį riktą 
aiškinti vien tik patarėjų komandos 
nesusivokimu kokios valstybės inte-

SKELBIMŲ SKYRIAUS

TEL 773-585-9500

Mergelės fondui, Lietuvos Vyčių or
ganizacijos padaliniui paremti). Skai
tinius skaitė Antanas Osteika.

Po šv. Mišių gražus būrys parapi
jiečių ir svečių iš Šv. Kazimiero para
pijos Windsor (Canada) susirinko sa
lėje, kur visų laukė parapijos šeimi
ninkės Pranciškos Televičienės ir jos 
talkininkų paruošti gardūs lietuviški 
patiekalai, parapijiečių kepti pyragai, 
o ištroškusių — „Alijošiaus lašai”. Vy
ko gausi ir turtinga loterija. Laimė
tojai džiaugėsi savo dovanomis.

Šventės dalyviai buvo patenkinti 
galėdami tarp draugų ir pažįstamų 
praleisti sekmadienio popietę ir tuo 
pačiu paremti Šv. Antano parapiją. 
Klebonas kun. Alfonsas Babonas pa
dėkojo visiems už gausų atsilankymą, 
taiką ir už parapijos veiklos paramą. 
Dalyviai dar ilgai linksminosi ir šne
kučiavosi su draugais ir pažįstamais. 
Renginys buvo sėkmingas ir parapijai 
pelningas. Gegužinę ruošė kun. Al
fonsas Babonas ir parapijiečiai.

Regina Juškaitė-Švobienė

resus jie gina ar kokių svetimų spe
cialiųjų tarnybų užsakymus vykdo. 
Atrodo, kad tai buvo tikslingai su
planuotas epizodas.

Kita vertus, naudinga, o gal 
tiesiog privalu pasiaiškinti, kodėl 
režisieriaus Jono Vaitkaus filmas 
„Vienui vieni”, ne mažiau įtaigia me
no kalba pasakojantis apie tikrąją 
Tėvynės laisvės kovų istoriją, iki šiol 
neatstovauja Lietuvos kultūrai už
sienyje? Ten yra labai iškalbingų kad
rų, atsveriančių pamfletus tipo „Žali” 
ir NNM. Sakysim, vienas iš jų - scena 
prie numestų miestelio aikštėje iš
niekinimui laisvės kovotojų kūnų. 
Pagyvenusi moteris laužydama ran
kas sušunka: *,,Vy za eto otvietite!” 
(Jūs už tai atsakysite, rus.)

Cituoju iš atminties, tačiau pir
mą kartą filmą žiūrėdamas buvau 
sukrėstas ir dabar drįstu teigti - tai 
pati tikroji, labiausiai reikalinga mū
sų visuomenei ir užsienio žiūrovui 
giliai dramatiška humanizmo ir 
teisingumo pamoka. Antrajam pasau
liniam karui pasibaigus, vokiečiai 
spėriai perprato šią pamoką ir jos ne
pamiršta. Rytuose kol kas to tikėtis 
beviltiška. O namie — Tėvynėje ir 
išeivijoje — gerokai vėluojame.

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
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Vėliau lietuviai sieną norėjo nus
tumti bent iki Liepojos, o latviai atgal 
— iki Klaipėdos. Latviai labai norėjo ir 
Mažeikių geležinkelio trikampio. 
Nors Palanga priklausė DLK Žemai
čių seniūnijai, rusai, XIX a. vesdami 
gubernijų sienas, lietuvišką Palangą 
kažkodėl prijungė prie Kuršo guber
nijos. Latviai ne tik reikalavo sau 
Palangos, bet, naudodamiesi Lietu
vos sunkia karine padėtimi, ją laiki
nai buvo ir užėmę.

Todėl pirmuose pasitarimuose 
tuojau paaiškėjo, kad nebus lengva 
surasti abi puses patenkinančio 
sprendimo. Buvo sutarta sudaryti 
arbitražo komisiją, kuriai pirminin
kautų anglas, Edinburgh universite
to prof. J. I. Simpson. Lietuvos dele
gacijai vadovavo A. Smetona, o Lat
vijos — pramonės ir prekybos minis
tras A. Berzins. Šis arbitražo teismas 
pradėjo posėdžius 1920.12.29 ir po 30 
posėdžių po ilgų ginčų ir nesutarimų 
baigė 1921.03.20.

Iš esmės ši ilga 570 km ilgumo 
Lietuvos-Latvijos siena buvo senoji 
siena tarp Kuršo ir Kauno gubernijų, 
su keliais pataisymais, atsižvelgiant į 
etnografinius ir ekonominius moty
vus. Tyrinėjant sienų klausimą, lat
vių vyriausybės organai mėgindavo 
įbauginti gyventojus, linkstančius į 
Lietuvos pusę, bet esančius latvių 
žinioje. Laikydama Palangos srities ir 
Šventosios upės žiočių atgavimą di
deliu laimėjimu, Lietuvos delegacija 
turėjo sutikti su praradimu šešių 
lietuviškų valsčių Alūkštos (Ilūkstės) 
srityje. Lietuva gavo mažą žemės 
ruoželį prie Zarasų, bet turėjo Lat
vijai atiduoti kelis plotus prie Žaga
rės ir Žeimelio.

Abu kraštai po kelių demokrati
jos metų palinko į diktatūrą. Latvijo
je tai atsitiko gerokai vėliau, tik 1934 
metais, kai buvo paleistas seimas ir 
prezidentui A. Kviesiui baigus savo 
kadenciją 1936 m., prezidento parei
gas perėmė buvęs ministras pirmi
ninkas Karlis Ulmanis, išbuvęs prezi
dentu iki pat bolševikinės okupa
cijos.

Ilgainiui Lietuvos vyriausybei

pavyko surasti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tarpusavio bendradarbiavimo 
formą, nors nei latviai, nei estai nie
kada nesiryžo aiškiai stoti į Lietuvos 
pusę ginče su Lenkija dėl Vilniaus. 
Šitų trijų Pabaltijo valstybių santy
kiai netapo tokiais šiltais, kokie 
galėjo būti. Gal ir gerai, kad nesibro- 
liavome, užteko būti gerais kaimy
nais.

Tad visai nenuostabu, kad ir 
šiandien, nepaisant visų oficialių kal
bų apie bendrus interesus ir brolišką 
sutarimą, tos draugystės nesimato. 
Net ir po 1990 metų nepriklausomy
bės paskelbimo su latviais teko gin
čytis dėl sienos Baltijos jūros dug
ne.

Latviai visuomet galvojo, kad jie 
yra europietiškesni už lietuvius ir 
kad jų sostinė, išdidžioji Ryga, ge
rokai didesnė už Vilnių ar Taliną, 
turėtų būti laikoma tikruoju Baltijos 
regiono centru. Turistai, pabuvę Ry
goje ir Vilniuje, tvirtina, kad Ryga yra 
tikras didmiestis. Čia jiems ir lat
viškas alus „Aldaris” yra geresnis už 
lietuvišką, čia ir merginos gražesnės, 
nors tai, žinoma, yra skonio reikalas. 
Ryga, deja, jau pasižymėjusi ir kaip 
sekso centras, ko Vilniui dar pavyko 
išvengti. Nuo to lietuvius iki šiol gal 
gelbėjo vykusi gausi emigracija. Nors 
šiandien lietuviai verslininkai Latvi
joje gana gerai verčiasi (Lietuvos 
eksportas į Latviją yra antroje vietoje 
po Vokietijos), santykiai tarp jų ir 
latvių liko šalti, o visa Latvija - lyg ir 
visai svetimas kraštas. Rygoje, kaip 
ir anais laikais, lietuvis gali užsidirbti 
pinigų, bet gauti pas kaimyną sielos 
atgaivos jis tikrai ieškos kitur.

Politinėje plotmėje ir Lietuvoje, 
ir Latvijoje daug korupcijos, daug 
nepasitenkinimo valdančiųjų darbu. 
Nors prezidentai Valdas Adamkus ir 
Valdis Zatlers, taip kaip ir neseniai 
pasitraukusi Vaira Vike-Freiberga, 
yra dar gana populiarūs, to negalima 
sakyti apie abiejų kraštų ministrus 
pirmininkus Gediminą Kirkilą ar 
Aigąrs Kalvitis.

Pabaiga.

Akių ligos

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

SKAUSMO GYDYMAS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550 

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių 
bei kitų skausmų gydymas

Stuburo ir skausmo ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGAR,MD
Illinois Pain Institute

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.lllinoispaln.com

ATVIRAI KALBANT
Atkelta iš 5 psl. esantys ministrai 
gali skraidyti po visą pasaulį ir atos
togauti pačiuose žymiausiuose pasau
lio kurortuose. Todėl visuomenė labai 
pasipiktinusi ir daugelis galvoja, kad 
kelių šimtų atsisakę valstybės vyrai 
nepraras tų atostogų, o jų „aukos” dė
ka didesnę duonos riekę gaus dabar 
tikrai vargstantys mokytojai, dirban
tys labai atsakingą darbą Lietuvai.

Kai pajudinami prioritetiniai, 
žmonių gerovę liečiantys reikalai, tai 
tam nėra pinigų — „biudžete nenu
matyta”. Ir kyla klausimas čia pat, ar 
buvo „numatyta” biudžete pasveikin
ti su vieno milijono suma grįžusius 
sportininkus krepšininkus iš rung
tynių Europoje? Juk sportininkas 
sportuoja iš meilės sportui ir krašto 
garbei (jei yra komandoje) ir pasidi
džiavimui. Garbė neperkama pinigais 
ir neapmokama, o įgyjama darbu ir 
doru gyvenimu. Taip ir mokytojas. 
Jis dirba savo profesinį darbą su - 
meile Lietuvos vaikui, jo asmeninei ir 
Lietuvos garbingai ateičiai. Milijonai 
jam už garbingą ir labai vertingai 
atliekamą darbą neduodami. Gauna 
tik menką ir be jokių „premijų” atly
ginimą, kuris šeimos neišmaitina.

* * *
Paklaidžiojau savo Tėvynės rei

kaluose ir grįžtu prie tų Lenino „nu
vainikavimo” pomirtinių nuotaikų 
Rusijoje, palygindama jas su mūsų 
gyvenime buvusiomis ir esamomis 
nuotaikomis.

Grįžęs po savo ilgametės kelionės 
po Rusiją, David Remnick, pasiekęs 
Maskvą susitiko vieną iš stipriausių 
rusų žurnalistų - politikos apžval
gininką Leonidą Radzikovskį. Pa
kvietė jį pietums į vokiečio savininko 
Kempinskio viešbutyje esantį italų 
restoraną. Viešbutis stovi prieš pat 
Kremlių. (Kempinskio viešbučiai yra 
patys ištaigingiausi ir brangiausi 
viešbučiai Europoje).

Rusas žurnalistas, apžvelgęs res
torano aplinką, sako: „Kiek kainuos

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

Vidaus ligos

EDMUNDAS VIŽINAS, MJDV S.C
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai

DR. JOVITA. KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hicko/y Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260.

pietūs? Mažiausiai šimtą dolerių, 
tiesa? Tai vidutinis maskviečio mėne
sio uždarbis. XIX a. jie buvo žemdir
biai ir valstiečiai, bet tarpusavyje jie 
nesimaišė. Dabar kiekvienas manosi 
turįs teisę pietauti pas Kempinskį. Ir 
kiekvienas to nori. Tai viskas, apie ką 
jie galvoja. Negalvoja apie romanus, 
poeziją... viskas sukasi apie dolerį. 
Rusija yra įžengusi į primityviojo ka
pitalo kaupimo stadiją ir jokio mo
ralinio autoriteto nėra.”

Juk, atvirai kalbant, ta kapitalo 
kaupimo stadija, prasidėjusi tuoj po 
Atgimimo, su „alkaniausių”, bedva
sių svetimo turto grobimu tebevyksta 
iki šių dienų. Daug priviso turtuolių 
su „neliečiamybės teisėmis”, net ir 
Konstituciją pažeidus išvengiama 
apkaltos ir bausmės. Ir pas mus, Vil
niuje, baigiamas įrengti „Kempins- 
kis”. Bus ir restoranas, gal ne ita
liškas, gal japoniškas, bet bus. Jame 
valgysime visi, kurie norėsime ir šim
tinės sau negailėsime. Bet pietausime 
gėdingai, nes už langų stovės mūsų 
valstybės „pamestinukai” — mokyto
jai, daugiavaikės šeimos ir pensinin
kai — tėtė, mama ar pensininkai, 
kurie gyvena ant pavojingos ribos — 
nei mirti, nei gyventi.

Visame mūsų valstybiniame gy
venime padėtis šizofreninė: kas buvo 
sakoma ryte, vakare paneigiama arba 
užmirštama, kad buvo sakyta. Valsty
bingumas draskomas partinių inte
resų ir ambicijų. Piliečio balsas — 
balsas tyruose. Pilietiškos visuome
nės nėra, niekas jos gaivinimu nesi
rūpina. Jos nebuvo okupacijos laikais 
ir dabar jos nėra, ir nepageidaujama 
— taip ramiau „kėdėse”.

Bet, ačiū Dievui, atsiranda svei
kų naujų daigų, kurie pamažu kalasi. 
Atrodo, jei dirva bus sveikai maitina
ma, užaugs ir sužydės iki Seimo 
rinkimų. Tai ir būtų Lenino eros pa
likuonių galas ir pradžia demokrati
jos, apie kurią daug kalbama, bet jos 
nėra. Ji dar nesuprasta.

http://www.lllinoispaln.com
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Susipažinkite - 
„Broliai Aliukai ir sesutė”

finalą.
2006 m. grupė dalyvavo 3-čia- 

jame Lietuvos dainų dešimtuko kon
kurse ir laimėjo 3-čią vietą su pini
gine 20,000 Lt premija.

Grupėje dainuoja trys atlikėjai. 
Evaldas Melnikas — grupės vadovas, 
praeityje grupės „Broliai Aliukai” 
narys, šiuo metu — muzikinis pro
diuseris. Kuria muziką. Jo arsenale 
per 100 dainų. Jis atsakingas už 
muzikinę veiklą. Evaldo mėgstamiau
sias laisvalaikio užsiėmimas - lauko 
tenisas. Jo sūnus žinomas Lietuvoje 
lauko teniso treneris. Pats Evaldas 
yra labai darbštus. Jo charakteris su
dėtingas, valdingas, bet — teisingas.

Silvija Kairienė — grupės vadybi
ninkė. Yra sukūrusi 40 dainų teks
tus. Išaugino dvi dukras.Viena jau iš
tekėjusi ir vasarą padovanos Sivijai 
anūką, kita dukra mėgsta žirgų spor
tą. Šiais metais ji debiutavo su savo 
kūrybos daina, nors sakosi nenorinti 
eiti mamos pėdomis. Silvija - impul
syvi, kūrybinga ir atsakinga.

Kęstutis Valionis j grupę atėjo 
vėliausiai, bet iškart įsiliejo į kolek
tyvą. Dirba Kėdainių rajono Truska
vos kaimo kultūros namų direktoriu
mi. Yra įkūręs įvairių muzikinių ko
lektyvų, dalyvauja konkursuose, ku
riuose ne kartą laimėjo. Žmona taip 
pat padeda jam jo veikloje, vadovauja 
šokių kolektyvui. Jis ramus, stabilus 
ir labai draugiškas.

Visi grupės nariai turi muzikinį 
išsilavinimą. Evaldas groja įvairiais 
instrumentais, Silvija - fortepijonu ir 
gitara, Kęstutis - akordeonu, studija
vo vokalą.

Visi yra geri draugai, optimistai 
ir linksmi žmonės. Daug koncertuoja, 
turi daug gerbėjų. Tikisi, kad tarp 
Amerikos lietuvių jie įsigys gerbėjų.

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p. p. PLC Lietuvių fondo 
salėje įvyks vienos populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė” koncertas. Įėjimas — 15 dol. 
auka. Dalis renginio pelno bus skirta 
dienraščiui „Draugas” paremti.

SILVIIA KAIRIENĖ

Grupė „Pusbroliai Aliukai ir se
sutė” susikūrė 1996 vasario 26 d. 
Greit bus 12 metų, kai grupė koncer
tuoja Lietuvoje ir ne tik. „Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė” - tik sceninis kau
niečių vardas. Iš tikrųjų jų nesieja 
jokie giminystės ryšiai. Jie ne tik 
kolegos, bet ir geri draugai.

Aplankė Kanadą, koncertavo joje 
gyvenantiems lietuviams. Teko kon
certuoti šios šalies lietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokiniams. Iš 
viso Kanadoje surengė 6 koncertus. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė po 
grupės viešnagės atsiuntė laišką Lie
tuvos Respublikos Prezidentui Valdui 
Adamkui su gražiais atsiliepimais 
apie grupę.

Grupės „Broliai Aliukai ir sesutė” 
kompaktinis albumas „Jausmų bū
rėja” Lietuvoje laimėjo auksini 
diską.

Grupė yra išleidusi 8 albumus, 
kurie buvo gerai ir labai gerai įver
tinti Lietuvoje. Keturi albumai - 
„Meilė kalta”, „Skrybėlaitė”, „Ne
nuoramos” ir „Jausmų būrėja” buvo 
apdovanoti auksiniais diskais, o 
„Meilė kalta”, „Skrybėlaitė” dar ir 
platininiais diskais.

2004 m. grupė dalyvavo Lietuvos 
dainų dešimtuko konkurse ir laimėjo 
pirmą vieta ir piniginį 10,000 LT pri
zą. 2005 m. dalyvavo atrankoje į Eu- 
rovizijos dainų konkursą ir pateko į

Netrukus čikagiečiai muzikos 
mylėtojai susitiks su garsiu styginių 
kvartetu iš Lietuvos. Vilniaus kvarte
tas jau pažįstamas mūsų klausyto
jams. Prisimename kvarteto kon
certą Fondo salėje, Lemont, kai kvar
tetas koncertavo 2002 m. Lietuvių 
fondo premijos gavimo proga. Tad 
netrukus įvyksiantis koncertas bus 
maloni dovana visiems muzikos my
lėtojams.

Kvarteto debiutas įvyko 1965 m. 
Po trejų metų, kvarteto nariams bai
gus Maskvos konservatorijos aspiran
tūrą, prof. V Gvozdeckij klasėje ir 
stažuotę Budapešte pas prof. A. Mi- 
haly, prasidėjo intensyvi šio kolekty
vo veikla. 1972 m. ansamblis laimėjo 
aukščiausią kvartetų konkurso Lježe 
(Belgija) apdovanojimą, 1973 m. jam 
buvo suteiktas Vilniaus kvarteto var
das. 1979 m. kolektyvui paskirta 
Valstybinė premija, 2002 m. - Lie
tuvių fondo kultūrinė muzikinė dr. 
Antano Razmos vardo premija (JAV). 
2004 m. paskirta Nacionalinė kul
tūros ir meno premija, o 2005 m. Bal
tijos Asamblėjos premija.

Kvartete groja puikūs muzikan
tai: pirmasis smuikas - Audronė Vai
niūnaitė — garsaus kompozitoriaus 
Stasio Vainiūno duktė. Mokėsi Lie
tuvos muzikos akademijoje prof. Vik
toro Radovičiaus ir Maskvos konser
vatorijoje David Oistrach klasėse. Ap-

DĖL 2007 M. KONKURSO MOKSLO 
PREMIJOMS

Pranešame, kad vadovaujantis 
Mokslo premijų skyrimo lietuvių kil
mės užsieniečiams mokslininkams 
bei Lietuvos Respublikos pilietybę 
turintiems mokslininkams, gyvenan
tiems užsienyje, nuostatais, patvir
tintais Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 
21 d. įsakymu Nr. ISAK-1853 (Žin. 
2006, Nr. 105-4022; 2007, Nr. 115- 
4715) skelbiamas 2007 m. mokslo 
premijų skyrimo lietuvių kilmės už
sieniečiams mokslininkams bei Lie
tuvos Respublikos pilietybę turin
tiems mokslininkams, gyvenantiems 
užsienyje, konkursas (toliau vadina
ma - konkursas).

Kandidatus konkursui gali teikti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos užsienio šalių lietuvių bendruo
menės. Jeigu šalyje lietuvių bend
ruomenės nėra paraiškas gali teikti 
pavieniai mokslininkai.

Konkurse gali dalyvauti mokslo 
laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turin
tys Lietuvos Respublikos piliečiai il
giau nei trejus metus nuolat gyve
nantys užsienyje bei lietuvių kilmės 
asmenys pateikę krašto lietuvių ben
druomenės išduotą užsienio lietuvių 
kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba 
kitus Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo (Žin. 2002, Nr. 95-4087; 
2006, Nr. 46-1645) 26 straipsnio 4 da
lyje nurodytus lietuvių kilmę įrodan
čius dokumentus.

Konkursas skelbiamas 5 premi

———■—

„SAULUTĖ” 
KVIEČIA Į

LABDAROS
KONCERTĄ
dovanota Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio ordi
nu. Kvartete griežia nuo 1965 m; 
antrasis smuikas - Artūras Šilalė — 
mokėsi Lietuvos muzikos akademijo
je, prof. Jono Urbos klasėje. Kvartete 
griežia nuo 1999 m.; altas - Girdutis 
Jakaitis — mokėsi Lietuvos muzikos 
akademijoje pas Evaldą Vyčiną ir 
prof. Petrą Radzevičių. Kvartete grie
žia nuo 1996 m. ir violončelė — Au
gustinas Vasiliauskas — mokėsi Lie
tuvos muzikos akademijoje prof. Do
mo Svirskio ir Maskvos konservatori
jos prof. Aleksėj Zybcev klasėse. Ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. 
Kvartete griežia nuo 1970 m.

Visi kvarteto nariai koncertuoja 
ir kaip solistai bei įvairiuose kituose 
ansambliuose. A. Vainiūnaitė ir A. 
Vasiliauskas yra Lietuvos muzikos 
akademijos profesoriai.

Vilniaus kvartetas yra apkeliavęs 
apie 50 pasaulio šalių, kasmet suren
gia po 80 koncertų Lietuvoje ir už
sienyje.

Vilniaus styginio kvarteto kon
certas vyks sausio 23 d., trečia
dienį, 7 vai. v. Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje, Lemont. 
Į labdaros koncertą kviečia Lietuvos 
vaikų globos būrelis „Saulutė”.

Paruošė 
Laima Apanavičienė

/

joms:
— Premija už pastarojo dešimtme

čio pasiekimus mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veikloje hu
manitarinių ir socialinių mokslų sri
tyse;

— Premija už pastarojo dešimtme
čio pasiekimus mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veikloje fizi
nių, biomedicinos ir technologinių 
mokslų srityse;

— Premija už viso gyvenimo nuo
pelnus mokslui ir pasiekimus huma
nitarinių ir socialinių mokslų srityse;

— Premija už viso gyvenimo nuo
pelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir technologinių mokslų 
srityse;

— Premija už mokslo pasiekimų ir 
patirties sklaidą.

Premijos dydis — 13,000 Lt. De
talesnę informaciją apie konkursą ga
lima rasti Švietimo ir mokslo minis
terijos interneto svetainėje, adresu 
http://www.smm.lt/nauj ienos/kon 
kursai.htm .

Paraiškos ir dokumentai priima
mi iki 2008 m. sausio 31 d. ei. paštu 
ausra.gribauskiene@smm.lt arba 
faksu +370 5 2190100.

Maloniai kviečiame teikti moks
lininkų kandidatūras mokslo premi
joms gauti.

Dr. Stasys Bačkaitis
JAV LB Krašto valdybos mokslo 

reikalams vicepirmininkas
PLB Švietimo komisijos narys

http://www.smm.lt/nauj
mailto:ausra.gribauskiene%40smm.lt
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Brangiausios tradicijos 
neturėtų išnykti

Tęsinys iš gruodžio 14 d., 11 psl.

AtA
POVILAS PEŠKAITIS

Mūre 2007 m. gruodžio 14 d., 9 vai. vakare, sulaukęs 92 metų. 
Gimė 1915 m. kovo 9 d. Lietuvoje, Zarasų apskrityje, 

Antalieptės valsčiuje, Zokasių kaime.
Gyveno Lemont, anksčiau Čikagoje Marąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Vanda Rauckinienė su vyru Alfonsu; sūnus 

Stasys su žmona Patricia; anūkai Rasa Kelpšienė su vyru Raimiu, 
Audrė Pocienė su vyru Tomo; Paulius su žmona Lisa; Pamela Perino 
su vyru Tony; Steve Peskaitis; proanūkiai Anthony, Nicholas ir 
Christopher Perino, Daina ir Kristina Kelpšiai, Stefutė, Alyssa ir 
Sofija Pociai bei kiti giminės Lietuvoje.

A.a. Povilas buvo vyras a.a. Stefanijos Simanavičiūtės. 
Priklausė Zarasiškių klubui ir Lemont Lietuvių Bendruomenei. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, gruodžio 18 d., nuo 9 vai. r. 

iki 11 vai. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 127th 
St., Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos 11 vai. ryto. Po šv. Mišių a. a. 
Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfunerąlhomęs.ęom

RIMA KVIKLYTE-RUZGIENE

• • •
Prieš valgant visi sustoja aplink 

stalą, persižegnojus sukalbama mal
da ar iš Šventojo Rašto perskaitomas 
tai progai skirtas skaitinys, palaimi
nami valgiai ir senelis, tėvas ar kitas 
vyriausias šeimos žmogus pradeda 
dalinti paplotėlius. Dalinantis paplo
tėlius (Dievo duoną), sakomi gra
žiausi, geriausi palinkėjimai, linkint 
sveikatos, meilės, laimės, ramybės, 
taikos ar skalsos. Paplotėliai valgomi 
tylomis, susikaupus. Po to visi sėda j 
savo vietas ir pradeda ragauti šios 
iškilmingos vakarienės patiekalus.

Tie šeši ar dvylika patiekalų, su
dėtų ant Kūčių stalo, nors trumpam 
verčia sustoti ir pamąstyti apie pra
ėjusius metus ir ateitį, šio vakaro 
prasmę ar net valgių simboliką:

Dvylikos patiekalų ant stalo pa
dėjimas simbolizuoja metų mėnesius 
— tiek patiekalų ant stalo reikia 
turėti, kad kiekvienas metų mėnuo 
būtų tinkamai pamalonintas. Kai 
kuriuose Lietuvos regionuose teigia
ma, kad taip pagerbiama dvylika 
Kristaus apaštalų.

Pirmasis valgis — Dievo duona 
(paplotėlis). Juo dalinamasi kiekvie
nam atsilaužiant. Linkima džiugių 
švenčių, vėl visiems sveikiems susi
rinkti prie kitų Kūčių stalo. Kai ku
riose šeimose yra gražus paprotys vi
sus Kūčių, o ir šv. Kalėdų valgius api
barstyti susmulkintais paplotėliais, 
kad visi šeimoje gyventų santarvėje, 
mylėtų vienas kitą.

Toliau valgomi sūrūs valgiai, tai 
žuvis, silkė, grybai. Valgysi žuvį - bū
si judrus ir gyvybingas, kaip žuvis.v
Žuvis ir silkė — vaisingumo simboliai. 
Jos primena apaštalus, kurie buvo 
žvejai, o taip pat ir Dievo stebuklą 
prie Samareto ežero, kai minios žmo
nių buvo pamaitintos keletu žuvų ir 
septyniais kepalėliais duonos. .

Virtų grūdų mišinys „kūčia” sim
bolizuoja geras dienas, laimę, svei
katą, gerą derlių, o taip pat ir tai, kad 
Marija ir Juozapas, eidami užsirašyti,

į ilgą kelionę buvo pasiėmę negen
dančio maisto — įvairių javų.

Žirniai simbolizuoja pirmųjų 
žmonių Adomo ir Ievos išvarymą 
iš Rojaus, o taip pat žmonių ašaras. 
Jų reikia valgyti, kad ateinančiais 
metais būtų mažiau ašarų.

Kūčiukai (parpeliukai, prėsku- 
čiai) - simbolizuoja paskutinės va
karienės duoną, meilės vakarienę - 
agapę, duonos kepalėlį vėlėms vaišin
ti. Tai skalsos ir sotumo simbolis. Jie 
valgomi, kad visus ateinančius metus 
netrūktų duonos kasdieninės, o 
žemdirbiams gerai javai derėtų.

Aguonos, linų sėmenys, kanapės 
apeigose simbolizuoja derlių, gausą, 
tai sėkmės ir ištekliaus simboliai.

Obuoliai simbolizuoja Rojaus 
medį, Adomo ir Ievos išvarymą iš Ro
jaus. Kūčių vakare mamai ir tėtei 
dera suvalgyti padalintą į dvi dalis 
obuolį, kad šeimoje būtų visad darna.

Medus ant Kūčių stalo - šviesos 
ir sveikatos simbolis, vaisingumo 
ženklas, turto išraiška.

Riešutai simbolizuoja tvirtumą, 
sotumą, meilę. Radus dvilypį riešutą 
- laukia labai geri metai.

Duona ir pyragas — stiprybės, 
proto, ištikimybės, skalsos, kūrybinių 
galių simbolis.

Spanguolės simbolizuoja gyvybę, 
jos saugo nuo ligų ir priešų.

Visi apvalios formos patiekalai 
simbolizuoja sugrįžtančią saulę, švie
sos pergalę. . T

Valgant Kūčias, nereikia suval
gyti visų patiekalų. Tuščios lėkštės - 
blogas ateinančių metų ženklas. To
dėl visų patiekalų būtina paskanauti, 
bet nepersivalgyti. Nakčiai įprasta 
Kūčių stalą palikti padengtą, nes ma
noma, kad šeimos vėlės ateina prie jo 
pabendrauti, pasivaišinti ir palinkėti 
mums šioje žemėje sėkmės.

Baigus valgyti, vaikai dėkoja 
tėvams, o tėvai linki vaikams būti 
sveikiems, geriems ir visiems laimin
gai susitikti prie kitų Kūčių stalo. 
Vakarienė baigiama persižegnojus.

Pabaiga.

AtA
Dail. NIJOLEI BANIENEI

ąnpinS .pįėfnhd
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mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą RIMĄ, dukteris 
FELICIJĄ ir INGRIDĄ, jų šeimas bei kitus artimuosius.

Amerikos Lietuvių Moterų draugija 
(LAWAA inc.)

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AfA
JANINA TALLAT-KELPŠAITĖ 

PRAPUOLENIENĖ

Už prieš keturius metus gruodžio 23 d. mirusios Janinos sielą šv. 
Mišios bus aukojamos sekmadienį, gruodžio 23 d. 9 vai. r. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte.

Prašome tą dieną prisiminti Janę ir kartu pasimelsti.
Liūdintys Jurgis, Dalia ir Rimtis

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
APOLONIJA 

KONDROTAITĖ 
KOKLIENĖ

Mūsų brangi motina, močiutė ir promočiutė išėjo amžinybėn 
1997 m. gruodžio 26 d.

Šv. Mišios užjos sielą bus aukojamos sekmadienį, gruodžio 23 d., 
9 vai. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šiose 
Mišiose.

Šeima
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KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

♦Kalėdinis koncertas „Patikėki
stebuklu”, vyks Tėvų jėzuitų koply
čioje, 5620 S. Claremont Avė., Chi
cago. Koncerte dalyvauja: vaikų est
radinio dainavimo studija, „Tu ir Aš” 
(vadovė Loreta Karsokienė), mokyto
jų Jolantos Banienės ir Mindaugo 
Matkaus jaunieji pianistai atlikėjai.

♦Gruodžio 22 d. Lietuvių meno
ansamblis „Dainava” 7 vai. v. kviečia 
visus į koncertą „Kur šviesa Tavoji”. 
Marąuette Park Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo šventovėje. Bilietus gali
ma įsigyti parduotuvėse: „Lietuvėlė”, 
„Dovanėlė”, kavinėse „Seklyčia” ir 
„Bravo”. Juos taip pat patogu pirkti 
internete www.dainava.us arba pas
kambinus telefonu 800-494-8497. Nuo 
Pasaulio lietuvių centro 5:30 vai. p. p. 
į koncertą bus galima nuvažiuoti auto
busu (asmeniui - 10 dol.). Vietas užsi
sakyti tel. 630-968-0184 (R. Kronas).

♦Gruodžio 31 d. 8 vai. v. Jus vėl
kviečiami atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga” vakarienė, nemo
kamas baras bei viena populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė”. Publiką apšildys ansamb
lis „Kaukas”. Bilietus į 2008 metų 
sutikimą galima įsigyti kavinėje 
„Smilga” (tel: 630-427-0929). Sie
kiant išvengti grūsties, vietų skaičius 
į renginį bus ribotas. Telefonas pasi
teiravimui: 630-669-4055.

♦Klaidos atitaisymas. „Draugo”
(2007 m. gruodžio 15 d.) straipsny
je „Labdaros pokylis ‘Seklyčioje’” 
įsivėlė klaida. Vienos antraštės nuo
trauka turėtų būti: Pokylio viešnios: 
Emilija Paužuolienė, Stasė Saka- 
vičienė, Viktorija Valavičienė ir Adelė 
Lietuvninkienė. Redakcija

Edmundas ir Marytė Vasiliauskai, Hinsdale, IL, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus ateinančių šv. Kalėdų proga ir vietoje kortelių skiria pini
ginę auką „Draugui ”.

* * *
Mielus gimines, draugus, pažįstamus sveikiname su šv. Kalėdomis. 

Linkime sveikatos, džiaugsmo, Dievo globos 2008 metais.
Maria ir Antanas Vycai.

* * *
Laimės, džiaugsmo ir ramybės linki Marytė Černiūtė ir sveikina 

gimines ir draugus su šv. Kalėdomis. Lai Naujieji metai būna gausūs Dievo 
palaimos.

* * *
Dr. Ferdinandas ir Vanda Kaunui sveikina savo gimines ir draugus 

šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
* * *

Milita ir Aleksas Lauraičiai sveikina draugus ir pažįstamus su šven
tėmis. Linkime linksmų, malonių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

* * *
Šv. Kalėdų proga sveikinam visus mūsų gimines, draugus ir pažįsta

mus, linkėdami sveikų ir laimingų Naujų metų! , J. ir d. Mockaičiai

KALĖDINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

Tėviškės parapijos evangelikų liuteronų bažnyčia
5129 S. Wolf Rd. Western Springs, IL 60558 

Tel.: (708) 229-2795 arba (708) 567-9044 
tinklalapis: www.teviske.org 

kun. Liudas Miliauskas

Gruodžio 23 d. - IV Advento sekmadienis. 11:30 vai. r. pamaldos su Šv. 
Vakariene.
Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčių pamaldos. 5 vai. p. p. - Pamaldos lietuvių ir 
anglų kalbomis, giedos parapijos choras
Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 11:30 vai. r. — pamaldos lietuvių ir anglų 
kalbomis, giedos parapijos choras.
Gruodžio 30 d. - pirmas sekmadienis po Kalėdų. 11:30 vai. r. - pamaldos 
su Šv. Vakariene.

„Draugo” knygynėlyje

Nudžiuginkite savo draugus 
ir artimuosius

Julijos Jačėnaitės kompaktinė 
plokštelė „Visos ‘Saulės zuikučio’ 
dainelės” - puiki dovana mūsų ma
žiesiems ir ne tik. Spalvingame rin
kinyje vaikams ir visai šeimai net 
dvidešimt penkios dainos ir dainelės 
— vienos dainuotos, kai Julija dar 
buvo maža, kitos - jau subrendusios 
dainininkės.

Kita kompaktinė plokštelė „Ro- 
mansero bėgančiam laikui” — tai poe
zijos ir muzikos meditacija, kurią ku
ria žinoma aktorė Virginija Kochans- 
kytė ir jaunas klasikinės gitaros vir
tuozas Saulius Lipčius. Tai tyli kalba 
prie žvakių šviesos apie gyvenimą, 
apie greitai bėgantį laiką, apie tamsą 
ir šviesą, jų buvimą greta. Tai tauri

baladė, mokanti kantrumo, meilės, 
išminties, kviečianti nekovoti su lai
ku, tiesiog gyventi ir mylėti...

Nudžiuginkite savo draugus ir 
artimuosius gražia Kalėdine ar Nau
jametine dovana.

Šias kompaktines plokšteles 
galite nusipirkti „Draugo” knygynė
lyje. Vienos plokštelės kaina - 15 dol. 
Ją galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 3 dol. Per
siunčiant daugiau — už kiekvienos pa
pildomos plokštelės persiuntimą — 2.5 
dol. mokestis.

Paruošė L. A.

♦ * *
Linksmų šventų Kalėdų ir ramybės ir sveikatos kupinų Naujų 2008 metų 

savo giminėms ir draugams linki Rimas ir Irena Laniauskai iš Druski
ninkų — Lietuvoje.

* * *
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Kalėdų proga. Tegul 2008- 

ieji metai atneša laimę ir sveikatą! Kazys ir Elena Majauskai

LR GENERALINIAME KONSULATE 
NEW YORK PRISTATYTA KNYGA 

APIE SIBIRO TRĖMIMUS

Nuotraukoje: knygos viršelio autorė Asta Bublienė, pianistas Edvinas 
Minkštimas, dr. Giedrė Kumpikaitė, generalinis konsulas New York amba
sadorius Jonas Paslauskas.

Lietuvos Respublikos generali
niame konsulate New York gruodžio 
12 d. pristatyta Juzės Avižienytės — Žu
kauskienės knyga „Nelaukta kelionė”.

„Knygos autorė apie sunkius iš
gyvenimus pasakoja nekaltindama li
kimo, bet atskleisdama, kaip neeili
niu darbštumu ir sumanumu lietuviai 
sugebėjo išgyventi ir rodyti pavyzdį 
aplinkiniams”, - pristatyme pažy
mėjo Lietuvos generalinis konsulas 
ambasadorius Jonas Paslauskas, pa
brėždamas ramų ir taurų rašytojos 
toną.

Knygos leidėja Tautos fondo val
dybos pirmininkė dr. Giedrė Kumpi
kaitė papasakojo apie knygoje objek
tyviai ir analitiškai aprašytą savo šei
mos istoriją ir išgyvenimus (knygos 
autorė - dr. Kumpikaitės teta), su
laužytus likimus, bei ilgą šios knygos 
kelionę pas skaitytoją. Šiemet sukako 
20 metų nuo knygos autorės mirties.

„Mano teta gynė savo šeimą kaip 
liūtė... Gal toks jos atsitolinimas nuo 
fizinių ir moralinių kančių — šalčio,

bado, priespaudos, padėjo jai išlikti 
gyvai. Visur jaučiasi geležinė valia 
nepasiduoti. Jos istorija nėra unikali, 
yra tūkstančiai panašių, bet kiekvie
na skirtinga. Vieno asmens kančios 
yra visos lietuvių tautos skriauda”,- 
rašo G. Kumpikaitė knygos įžangi
niame žodyje.

Ši knyga, pasak dr. Giedrės Kum
pikaitės, jau išversta į anglų kalbą ir 
šiuo metu jai ieškoma leidėjo. Dr. G. 
Kumpikaitė dėkojo Tautos fondui už 
pagalbą platinant šią knygą JAV

„Būtina pasakoti apie šį tolstantį 
mūsų tautos istorijos etapą. Reikia 
rodyti dėmesį kiekvienai knygai, kino 
filmui, kurie gali atskleisti šį skaudų 
metą ir mūsų vaikams, ir visam pa
sauliui”, — sakė Lietuvos generalinis 
konsulas ambasadorius Jonas Pas
lauskas džiaugdamasis, kad knyga 
suras savo kelią ir pas anglakalbius 
skaitytojus.

LR generalinio konsulato 
New York inf.

http://www.dainava.us
http://www.teviske.org

