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Plusta emigrantų pinigai 

Per didžiąsias šventes į Lietuvą keliauja pinigai iš užsienio. 

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — iš Didžiosios Britanijos ir Airijos, bet 
Prieš didžiąsias metų šventes į lietu- solidžiausios sumos atsiunčiamos iš 
vių sąskaitas pradeda plaukti pinigai Norvegijos. 
iš užsienio. Tradiciškai daugiausia Iš užsienio į Lietuvą pervedamų 
tarptautinių pervedimų sulaukiama pinigų srautai ėmė didėti dar lapkritį 

ir gruodį ūgtelėjo 20 proc. Anot 
bankininkų, kitas toks pikas tradi
ciškai būna gegužę, rašo dienraščiai 
„Vilniaus diena" ir „Kauno diena". 

Nebe pirmus metus daugiausia 
lėšų atplaukia iš Didžiosios Brita
nijos ir Airijos, tačiau, kaip pastebi 
„Hansabanko" ekspertai, pastaruoju 
metu iš šių šalių pervedimų skaičius 
stabilizavosi ir netgi mažėja. Pas
tebima nauja tendencija — vis dau
giau pinigų siunčiama iš Norvegijos. 

„Hansabanko" duomenimis, iš 
Ispanijos vidutinė vieno pervedimo 
suma siekia apie 100 eurų (345 li
tus), iš Didžiosios Britanijos ir Ai
rijos apie 200-300 eurų (700-1000 li
tų), iš Norvegijos — net iki 10,000 
eurų (34,500 litų). 

Tiesa, kaip pastebėjo SEB Vil
niaus banko vyriausioji analitike Al-
gė Budrytė, 2006-ųjų gruodis buvo 
išimtis: pervedimų iš užsienio skai
čius buvo mažesnis nei 2005-aisiais. 

Pervedimų skaičius iš užsienio 
didėjo visus 2007-uosius: fiziniai as
menys pinigų siuntė 1,3 karto daž
niau nei 2006 metais. 

2007 metus lietuviai vertina gerai 
Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — 

Besibaigiančius metus dauguma Lie
tuvos gyventojų vertina kaip sėkmin
gus, tačiau kylanti infliacija gerokai 
aptirpdė optimistų gretas, padaugėjo 
su nerimu į ateitį žvelgiančių žmo
nių. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" už
sakymu bendrovės „Baltijos tyrimai" 
atliktos apklausos duomenimis, be
veik keturi iš dešimties (39 proc.) ša
lies gyventojų nuo 15 iki 74 metų ma

no, kad 2007-ieji jiems asmeniškai 
buvo sėkmingi. 

Praėjusiais metais tokių buvo 
šiek tiek daugiau. Tuo tarpu pesimis
tų skaičius, palyginti su praėjusiais 
metais, padidėjo 5 proc. 17 proc. gy
ventojų besibaigiančius 2007-uosius 
įvertino kaip nesėkmingus. 

Vertinimą labiausiai lemia žmo
nių amžius ir materialinė padėtis. 
Didžiausia dalis optimistų yra tarp 
15-29 metų jaunimo. 52 proc. jų ma

no, kad 2007-ieji jiems buvo sėkmin
gi-

O tarp vyresnių kaip 50 metų 
žmonių taip manančių yra maždaug 
ketvirtadalis (24 proc.). 

2007 metus kaip labiau nesėk
mingus nei sėkmingus vertina žmo
nės, gaunantys mažiausias pajamas 
(mažiau nei 1,000 litų šeimai). 19 
proc. iš jų 2007-uosius vertina kaip 
sėkmingus, o 33 proc. — kaip nesėk
mingus. Nukelta \ 6 psl . 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. Fut
bolas. Krepšinis. Sportas 
Lietuvoje (p. 2) 
•Kitu žvilgsniu. Prabėgusių 
metų trupiniai (p. 3) 
•Gailiuosi pavėlavęs, 
džiaugiuosi suspėjęs (p. 4) 
• Šv. Kalėdos, kareiviai, 
vaikai (p. 5) 
•LCCIU padėjo man 
subręsti (p. 5, 8) 
•Keturi kampai (2) (p. 9) 
•Kaip kalbame (p. 9) 
•Medininkų pilies atstaty
mo fondo naujienos (p. 10) 
• Kas naujo ALKA? (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Sankt Peterburge pradėtas leisti 
lietuviškas laikraštis 

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — 
Gilias lietuvybės šaknis turinčiame 
Sankt Peterburge po ilgo laiko vėl 
imtas leisti lietuviškas laikraštis. 

Lietuvių ir rusų kalbomis ei
siantį laikraštį „Peterburgo lietuvis" 
ėmėsi leisti Sankt Peterburgo 
Lietuvių Bendruomenės iniciatyvinė 
grupė — filologės Vanda Kazans-
kienė ir Apolonija Kalnietė, publicis
tas Vitalijus Bručas ir kiti. Pirmasis 
leidinio numeris pasirodė prieš Ka
lėdas, nuo Naujųjų metų jį tikimasi 
leisti reguliariai. 

Pirmajame leidinio numeryje 
pristatoma Sankt Peterburge vykę 
kultūriniai ir religiniai renginiai, su
pažindinama su lietuvių bendruo
menės veikla. 

Sankt Peterburge galima atrasti 
gilias lietuvybės šaknis. Įvairiais is
torijos tarpsniais šiame mieste gyve
no, mokėsi, dirbo ir kūrė daug Lietu-

Peterburge gyveno dailininkas ir muzi
kas M. K. Čiurlionis. 

vos kultūrai, mokslui, tautiniam at
gimimui nusipelniusių žmonių — 
dailininkas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, prezidentas Antanas 
Smetona, kalbininkai Kazimieras 
Būga ir Jonas Basanavičius. 
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Šeštadienį — priedas Kultūra. 

Seimas 
išlaidauja 
limuzinams 

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — 
Prieš Kalėdas už kelis šimtus tūk
stančių litų buvo nupirkti iki šiol 
nuomoti keturi BMW limuzinai, skir
ti Seimo pirmininkui ir jo pavaduoto
jams. 

Šių automobilių nuoma ir įvairūs 
mokesčiai per kelerius nuomos 
metus mokesčių mokėtojams atsiėjo 
dar keletą šimtų tūkstančių litų. 
Nors parlamento kanceliarija dabar 
moka vadinamąją likutinę vertę, už 
tris 2004 metų ir vieną 2005 metų li
muziną reikia pakloti 88,900, 83,300, 
72,300 ir 83,300 litų, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Seimo vicekancleris Gedeminas 
Aleksoms tikino, kad prieš minėtą 
sandorį valdininkai Nukelta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 
KREPŠINIO PASAULYJE 

Profesionalai žaidžia salėje 
Pasibaigus JAV futbolo profesio

nalų pirmenybėms lauko aikštėse, 
kur gražiai pasirodė Čikagos „Fire" 
klubo futbolininkai, prasidėjo žaidi
mai salėje. 
- Šios šakos futbole Čikagoje atsto
vauja „Storm" ekipa, žaidžianti Ma-
jor Indoor Soccer League pirmenybė
se. Čikagiečių namų aikštė yra 
„Sears Centre Arena", esanti Čikagos 
priemiestyje Hoffman Estate mies
telyje. 

Šioje lygoje rungtyniauja 9 ko
mandos iš visų JAV kampų, įskaitant 
California ir Florida. Po 10 susitiki
mų „Storm" dalinasi 1-3 vietas su 

Detroit ir Milvvaukee klubų atstovais. 
Visos trys ekipos turi po 7 pergales ir 
3 pralaimėjimus. Ketvirtoje vietoje (6 
pergalės ir 3 pralaimėjimai) eina Ca
lifornia ekipa. Čikagiečiai rungty
niaus namuose šį šeštadieni, gruo
džio 29 d., ir susitiks su Orlando ko
manda, kuri iš 12 rungtynių dar nėra 
patyrusi pergalės skonio. 

Beje, paskutiniame susitikime 
namuose čikagiečiai praėjusį šešta
dienį nusileido Detroit „Ingnition" 
futbolininkams net 7-25, nors pagal 
smūgius į varžovų vartus pirmavo 
„Storm" žaidėjai (25:22). 

Lietuvos rinktinės žaidėjas G. Paulauskas 
rungtyniaus Turkijoje 

25 metų Lietuvos rinktinės gynė
jas Gediminas Paulauskas pasirašė 
dviejų su puse metų sutartį su Tur
kijos aukštosios lygos „Ankaragucu" 
klubu. Iki šiol Gediminas žaidė Pa
nevėžio „Ekrano" ekipoje, o nuo 2008 
m. sausio 6 d. jis jau atstovaus Tur
kijos klubui. 

G. Paulauskas Lietuvos rinktinė
je debiutavo 2005 metais ir per tą lai
ką yra pasirodęs 19-oje tarptautinių 
rungtynių. 

Jo nauja komanda Turkijoje 
tos šalies pirmenybėse per 16 tu
rų yra surinkusi 22 taškus ir tarp 
18 komandų užima aštuntąją vie
tą. 

Teisėjas panaudojo pistoletą 
Malaizijoje įvykusiose futbolo 

rungtynėse sulaikytas teisėjas, kuris 
žaidimo metu pora kartų į orą iššovė 
įspėjamuosius šūvius, po to, kai jį už
puolė futbolininkai. 

Teisėjas, kuris taip pat dirba poli
cijoje, pribėgo prie savo tarnybinio 
automobilio ir iš jo išsitraukęs ginklą, 

pradėjo šaudyti. Jį užpuolė žaidėjai, 
kurie buvo nepatenkinti teisėjo 
sprendimu iš aikštės pašalinti vieną 
futbolininką. Dėl tokio žygio teisėjas 
buvo sulaikytas ir jam buvo pareikš
tas įtarimas neteisėtai panaudojus 
šaunamąjį ginklą. 

Ronaldo grįš žaisti į Braziliją? 
Vienas iš geriausiųjų futbolinin

kų pasaulyje, brazilas Ronaldo, atsto
vaujantis Italijos klubą „AC Milan", 
yra viliojamas grįžti žaisti į Braziliją. 
Jį savo gretose norėtų matyti Rio de 
Ženeiro klubas „Flamengo" ir Šiam 
futbolininkui jis siūlo geras sąlygas. 

Tuo tarpu šis 31 metų žaidėjas 
galutinio sprendimo nėra padaręs. 
Tikimasi, jog šis Brazilijos futbolo 
rinktinės atstovas persikels žaisti į 
savo gimtinę ir čia užbaigs savo kar
jerą. 

„Lituanicos" futbolininkų debiutas jau čia pat 
2008-ųjų metų pirmąjį sekmadie

nį „Lituanicos" futbolo ekipa pradės 
žiemos futbolo turnyrą Metropolitan 
Soccer lygoje. Sausio 6 d. 5:15 vai. p. 
p. lietuviai varžysis su „Interna
tional" ekipa. 

Iš viso šiame turnyre reikės su
žaisti 9 rungtynes sekmadienių po
pietėmis išskyras sausio 27 d.). Bus 
rungtyniaujama „Odeum" pastate. 
Villa Park miestelyje, netoli Vilią Ave. 
ir North Ave 

Lietuvos krepšinio 
rinktinių pasirodymai 2007-siais 

EDVARDAS ŠUIAITIS 

Per 2007 metus įvairiose tarp
tautinėse krepšinio pirmenybėse da
lyvavo net vienuolika įvairaus am
žiaus Lietuvos krepšinio rinktinių. 

Iš jų geriausiai pasirodė Lietuvos 
studentų komanda, kuri Bankoke 
(Tailande) surengtoje pasaulio uni
versiadoje iškovojo aukso medalius. 
Mindaugo Lukošiaus treniruojama 
rinktinė iškovojo 6 pergales (prieš 
JAY Angolą, Kiniją, Rusiją, Kanadą, 
Serbiją) ir patyrė tik 1 nesėkmę 
(prieš Turkiją). Antrąja Lietuvos 
rinktine neoficialiai vadintos koman
dos žaidėjai pirmąsyk per Lietuvos 
sporto istoriją pasipuošė tokia per
gale. 

Antroje vietoje pagal pasirodymų 
kokybę reikėtų įrikiuoti vyrų rinkti
nę, kuri Europos pirmenybėse laimė
jo bronzos medalius. Ispanijoje įvy
kusiose varžybose Lietuva laimėjo 8 
pergales (prieš Turkiją, Čekiją, Vo
kietiją, Italiją, Prancūziją, Slovėniją, 
Kroatiją, Graikiją). Vienintelis pra
laimėjimas buvo prieš Rusiją. 

Bronzos medalius laimėjo ir Lie
tuvos jaunučių vaikinų (iki 16 metų) 
rinktinė. Šio amžiaus krepšininkų 
Europos pirmenybės buvo surengtos 
Kretoje, Graikijoje. Rinktinės trene
ris Marius Linartas. Lietuvos jaunieji 
iškovojo 6 laimėjimus ir patyrė dvi 
nesėkmes. 

Lietuvos jaunimo merginų (iki 
20 metų) rinktinė Europos B grupės 
pirmenybėse Druskininkuose pasi
puošė antrąja vieta (5 pergalės ir du 
pralaimėjimai). Rinktinės trenerė -

Sportas LIETUVOJE 

Iveta Dapkutė 

Jaunoji tenisininkė tęsia 
sėkmingą pasirodymą 

Meksikoje 

Pasaulio keturiolikmečių jaunių 
teniso čempionė Iveta Dapkutė ITF 
serijos jaunių (iki 18 metų) teniso tur
nyre Meksikoje (30th International 
Casablanca Junior Cup 2008) pateko 
į dvejetų varžybų ketvirtfinalį. 

Jaunoji Lietuvos tenisininkė, 
žaidžianti poroje su amerikiete Mo-
nica Yajima, šešioliktfinalyje 7:5, 6:2 
nugalėjo Švedijos atstoves Gabriella 
Boboc ir Ana Bražnikova, o aštuntfi-
nalyje iš tolesnės kovos eliminavo 
korto Šeimininkes Alejandra Granillo 
bei Ivette Lopez - 3:6, 6:4, 10:7. 

Beje, turnyro Meksikoje vienetų 
varžybų pirmojo rato susitikimą 
šiaulietė I. Dapkutė 6:0, 0:6, 6:7 (5:7) 
pralaimėjo šešiolikmetei Švedijos 
tenisininkei A. Bražnikova bei pasi
traukė iš tolesnės kovos. 

BNS 

Rasa Kreivytė. 
Jaunių vaikinų (iki 18 metų) 

rinktinė buvo netoli apdovanojimų, 
tačiau turėjo pasitenkinti IV vieta. 
Europos pirmenybėse Ispanijoje jau
nieji Lietuvos krepšininkai, treniruo
jami Sigito Krukio, iškovojo 5 per
gales ir patyrė tris pralaimėjimus. 

Taip pat neblogai pasirodė ir Lie
tuvos moterų rinktinė, kuri Italijoje 
įvykusiose Europos pirmenybėse lai
mėjo 6-ą vietą. Lietuvės nugalėjo Ru
muniją, Vokietiją, Turkiją, Prancū
ziją, o turėjo nusileisti Belgijai, Lat
vijai, Čekijai, Rusijai ir dar kartą 
Čekijai. 

Nepasisekusiu pasirodymu laiko
mas jaunių vaikinų (iki 19 metų) 
užimta 9-ji vieta pasaulio pirmeny
bėse Novi Sade (Serbijoje). Rūtenio 
Paulausko treniruojama Lietuvos 
rinktinė ten pelnė 4 pergales ir pa
tyrė tiek pat pralaimėjimų. 

Tokios pačios sudėties Lietuvos 
rinktinė prieš metus laiko buvo ta
pusi Europos vicečempionais. 

2008-siais visos Lietuvos krepši
nio viltys dedamos į vyrų rinktinę, 
kuri varžysis olimpinėse žaidynėse 
Kinijoje. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

PRABĖGUSIŲ METŲ TRUPINIAI 

Baigiasi dar vieni metai. Kaip 
sako kun. J. Sasnauskas, dar viene
riais metais priartėjom prie Viešpa
ties. Nei jie geri, nei jie blogi. Tiksliau 
- labai geri, nes nebuvo žemės drebė
jimo, karo, paukščių gripo... Niekas 
mūsų lyg dar ir neokupavo. Bent jau 
išoriškai. 

Liūdnoji metų pusė - jie buvo to
kie pat, kaip ir ankstesni, be didesnių 
idėjų ir užmojų, normalūs biurokra
tiški ir oligarchiški metai. Be džiugesio. 

Vėl klystu: pradžiuginęs netikė-
v 

tumas - Jurgos Seduikytės muzika ir 
pilietinė pozicija. Nedaug turime me
nininkų, kurie nebijotų išeiti ir viešai 
pasakyti savo nuomonę. Netgi tokią, 
nesutinkančią su Vilniaus valdžios. 

Imu svajoti, o ką - jeigu savo po
ziciją parodyti ryžtųsi A. Mamonto
vas, A. Kaušpėdas arba pats princas 
Cicinas? 

n 
Įsivaizduokime situaciją - va

žinėja po Lietuvą Cicinas, apsirengęs 
partizaniška miline, ir dainuoja har
monizuotas partizanų dainas. O 
Rolandas Kazlas tarp dainų skaito 
Dzūko dienoraščių ištraukas: 

(...) Mūsų visų tikslas yra išlai
kyti partizaninį judėjimą tokį, kad 
apie jį galėtų atsiliepti tik su pagar
ba. Gaila, kad dar vis atsiranda dė
mių, tamsių dėmių, kurios mus juo
dina. Tas, kuris gerai pažįsta Lietu
vą, jos būdą, jos istoriją, jos kančias -
tas supras ir mus. Mes taip pat daug 
kartais kenčiame. Žmogus nesi geleži
nis (ir geležis per trumpą laiką 
surūdija, sutrupa) ir todėl kartais 
pradedi dvejoti, argi neišseks mūsų 
jėgos? Kas iš tos Lietuvos, jeigu ji 
nustos geriausios savo dalies (turiu 
galvoje ne tik partizanus)? Kas bus iš 
jos, jeigu, atėjus lemiamam momen
tui, nebus kam jos prikelti, išgydyti ? 
Gal vėl atsiras smulkūs žmogeliai su 
savo politiniais „kromeliais", su savo 
politinėmis rietenomis, pradės mus 
auklėti su devizu: „Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos"... Liūdna tai 
pasaka, o jos galo dar nematyti. 

(...) Bunkeryje aš vienas. Vakar 
visą naktį, lijo lietus, ir aš skaičiau 
vokišką romaną apie vyrą ir moterį, 
kurie buvo artistai, tačiau savo laimę 
pagaliau rado pradėję dirbti žemę. 
Žemė ir vaikai — aukščiausias tik
slas, dėl ko suprato, jog verta gyventi. 
Žinoma, tai neturi nieko bendro su 
mūsų gyvenimu. Mes visiškai kiti 
žmonės. Mes turim tik vieną tikslą, 
tik vieną idėją - Laisvą Lietuvą, o 
visa kita išnyko. Taip, taip, šeima, 
vaikai... Kažin ar bus mums lemta 
sukurti šeimas ? Aš galvoju apie save. 
Man vis dažniau kyla apie tai mintys, 
bet... Jeigu ne šis „bet", galbūt, tada 
ir būtų galima. Tame „bet" paslėpti 
didžiausi mano vidaus sunkumai. 

(...) Aš jaučiu, jog savo kraštą pa
muštu vis labiau ir labiau. Jeigu 
man šiandien kas pasiūlytų laisvę 
Amerikoj, aš neišvažiuočiau. Geriau 
žūti čia garbingai kovojant, negu ran
kas sudėjus laukti kažko iš kažkur 
nukrintant. Pagaliau mūsų kraujas 
nenueis veltui. Mes turėsime teisę 
visiems žiūrėti tiesiai į akis, nes mes 
savo tėvynės neapleidom. Na, ir kas 
gi mus nugalės, jei mes mirti nebi
jom, jeigu mes nugalėjome ir mirtį. 

0 Kristina Kazlauskaitė koncer
to pabaigoje pašneka apie meilę 
Tėvynei, kuri prasideda nuo gražių 
minčių, kilnių idėjų ir mandagių san
tykių... Pilietinę visuomenę sukur
tume per pusmetį. 

G. Kirkilas, gerai pasiskaičiavęs, 
galėtų investuoti į tokį strateginį 
kultūrinį projektą - po pusę milijono 
Kazlauskaitei, Cicinui ir Kaziui, ir po 
metų bus rezultatas: Lietuva manda
gi, pilietiškai motyvuota ir dvasiškai 
nepriklausoma! 

m 
Kalėdų proga keli retoriniai 

klausimai: kodėl Lietuvoj geriausia 
tada, kai blogai, pvz., kai gatvėmis 
važinėja okupantų tankai? Kodėl tik 
tada žmonės vienas kitam pasiūlo 
arbatos prie laužo ir vidurnaktį net 
nestabdomi pavežėją iki Lazdynų 
pėsčiom kulniuojantį laisvės gynėją, 
grįžtantį nuo Parlamento? 

IV 
Kokios prognozės? Kitąmet žiur-

kiški rinkimai, tačiau vargu bau ar 
kas pasikeis, nes naujų veidų ir naujų 
idėjų politinėje scenoje nepasirodė. 
Didės bei šlykštės oligarchų (tarpusa
vio) bei politikų kovos. Smagūs lium-
penproletariatiški A Paleckiuko anek
dotai, matyt, tik žiedeliai... Beje, Vil
niaus koalicija ir Seime turi nemažai 
galimybių laimėti, iš bėdos prisijungs 
dar Maskvos bėglio balsus, pamaitins 
tautą gazprominiais agurkais ir vėl 
bus, kaip buvo. Urnom litovcov nie-
poniatj... (protu lietuvių nepažinsi). 

Toks scenarijus visiškai realus, 
nes kitų partijų vadovai vis dar mie
ga, o pabudę piktinasi, kojytėm trep
si arba kažką vaikiškai svaičioja, tikė* 
damiesi matyt, kad už jų nacionalinį 
klumpakojį automatiškai bus balsuo
jama. „Strekoza" lyg ir geriau ruo
šiasi politiniams šokiams Lietuvoje. 

Politika yra toks žaidimas, kuris 
žaidžiamas ne kabinetuose ar pas 
prof. A. Siaurusevičių ant TV kilimė
lio. Politika žaidžiama būnant tarp 
žmonių, dirbant su jais, kalbantis. 
Kodėl pvz., niekur nesimatė konser
vatorių šešėlinio kabineto pareiš
kimų apie mokytojų streikus, ar jie 
buvo nuvykę į vietas, ar aiškinosi 
situaciją, ar siūlė ką nors? Jau ne
kalbant apie girtų policininkų avari
jas ir t.t. 

Rinkėjai per rinkimus nepaklaus 
- kodėl? Ogi todėl, kad opozicinių 
partijų vadovams ant galo „ei"... 

Kartais pagalvoji - o kas ta Lie
tuva? Koks jos motto, šūkis, idėja? 
Apie ką yra Lietuva? Kokią žinią ji 
neša pasauliui - ar apie girtus polici
ninkus, prostitutes ir vidaus riete
nas? Kokį įspūdį gali susidaryti tūlas 
žmogelis, atsivertęs „Lietuvos ryto" 
pirmąjį puslapį? Nebent įspūdį, kad 
reikia kuo skubiau dingti iš čia. 

Ar turime kokią nors idėją, kuri 
būtų suprantama ir motyvuota - tiek 
mūsų pačių veikimui, tiek reklamai 
užsienyje? Lyg ir buvo sugalvotas šū
kis - „Lietuva - palankiausia investi
cijų šalis", bet kuo čia palankiau nei 
Estijoje ar Bulgarijoje, taip niekas 
niekam ir nepasakė. Kita idėja buvo 
čiurlioniškoji, mistiškoji Lietuva, bet 
tai irgi liko neišrutuliota, nesudėliota 

Visi skubame į ateitį 
tuo pačiu greičiu! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš akis 2008 - keliamieji metai. Turėsime vieną pridėtinę dieną 
- vasario 29 d. Spaudoje skaitysime ar jau skaitome visokių pata
rimų - kaip sutikti Naujuosius metus, kiek gerti ir ko nepersival

gyti. Bus siūlomos įvairios rezoliucijos, skatinamas naujo lapo atvertimas 
mūsų gyvenime. Yra ir tokių, kuriems Naujieji metai iš tikrųjų yra nau
jieji metai, arba dar viena diena jų gyvenime. Jie apie jokias rezoliucijas 
nė pagalvoti nelinkę. 

Prisipažinsiu, kad savo gyvenime Naujųjų metų rezoliucijų vengiau. 
Iš cinikų jau buvau ne kartą girdėjęs, kad rezoliucijos daromos tik tam, 
kad jas sulaužyti. Tačiau atsimenu tris atvejus, kur sau pasižadėjau ir 
ištęsėjau. Niekada nemėgau skaityti. Tad būdamas studentas pasižadėjau 
per metus perskaityti šešias lietuviškas knygas. Jau daug vėliau, 1970 me
tais, nutariau mesti rūkyti. Teko beveik devynis mėnesius kamuotis, bet 
ištęsėjau, nors naktimis sapnuodavau, kad vėl dūmą traukiu. Pabusda
vau savimi nusivylęs. Trečiasis atvejis buvo nutarimas numesti 30 svarų 
svorio. Tai buvo prieš dvidešimt metų. 

Dabar, besiartinančių Naujųjų metų proga, ieškojau kažko įkvepian
čio ar uždegančio John Cook paruoštoje knygoje „The Book of Positive 
Quotations" (Gramercy Books, New York, 1999). Skyrelyje apie „Rytojų ir 
ateitį" radau keletą įdomesnių minčių, bet nieko konkrečiai apie Naujuo
sius metus. Tačiau sužinojau, kodėl pasaulis yra apvalus. „Dievas sukūrė 
apskritą pasaulį, kad per daug nematytume į priekį", sakė Isak Dinesen. 
Tuo tarpu Laurel Curter priekaištavo, kad neturime duomenų apie ateitį. 

„Negalime planuoti ateities žiūrėdami į praeitį", rašė Edmund Bur-
ke. Ar jis galvoje turėjo išeivijos lietuvius? Įdomus James Peterson perspė
jimas bailiams: „Jeigu bijome ateities, neturime nei dabarties". Vilties 
duoda Christian Bovee džiugus teiginys, kad nors ir viską prarastume, vi
sada yra ateitis. Iš tikrųjų, Anatole France žodžiais, ateitis yra paslėpta ir 
nuo tų, kurie ją kuria. Man arčiau širdies Charles F. Kettering dėmesys ry
tojui, kur praleisime savo likusį gyvenimą. O Ralph Waldo Emerson, sa
ko, kad „Jei pažiūrėtume į savo mintis, nustebtume kiek daug jų susiję su 
rytojumi". 

Pabaigai palikau Abraham Lincoln, Albert Einstein ir C. S. Lewis iš
mintį, čia pateikiamą paeiliui: Geriausia, kad ateitis ateina tik po vieną 
dieną iš karto. Aš niekad negalvoju apie ateitį, bet ji vis tiek ateina. Taigi, 
visi skubame į ateitį tuo pačiu greičiu - po 60 minučių kas valandą. 

Savo „Palaidų minčių" aplanke dar radau saują išminties grūdelių -
ko siekti ir vengti 2008 metais. Šių grūdelių autorius nežinomas. Pasirin
kime ką norime. Nebūtina kitiems apie tai sakyti. 

Pragaištingiausias įprotis - rūpestis. Didžiausias džiaugsmas - duoti. 
Didžiausias praradimas - savigarba. Didžiausią pasitenkinimą nešąs dar
bas - pagalba kitiems. Bjauriausia asmenybės ypatybė - savanaudišku
mas. Beišnykstanti žmonijos kategorija - pasiaukoję vadovai. Didžiausias 
gamtos turtas -jaunimas. Geriausia paskata - padrąsinimas. Didžiausia 
problema - baimė. Geriausi miego vaistai - rami sąžinė. Didžiausia nesėk
mės liga - išsisukinėjimas. Stipriausia jėga gyvenime - meilė. Labiausiai 
vengtinas žmogus - pletkininkas. Stebuklingiausias kompiuteris - smegenys. 

Didžiausia netektis - vilties praradimas. Mirtingiausias ginklas -
liežuvis. Du pajėgiausi žodžiai - „aš galiu!" Didžiausias turtas - tikėjimas. 
Bevertingiausias jausmas - netikrumas. Gražiausia apranga - šypsena. 
Vertingiausias turtas - savigarba. Stipriausia ryšių su Dievu priemonė -
malda. Užkrečiamiausia nuotaika - entuziazmas. 

Naujieji metai yra pirmoji metų diena, bet ne visada ji buvo sausio 
pirmąją dieną. Senovės egiptiečių, fenikiečių ir persų Naujieji metai buvo 
rudens ekvinokso dieną, apie rugsėjo 22 d. Romėnų Naujieji metai buvo 
kovo pirmąją dieną. Juliaus Cezario įvestame kalendoriuje Naujieji metai 
buvo sausio 1 dieną. Viduramžiais krikščioniškuose kraštuose Naujieji 
metai buvo kovo 25 d. Tik Grigaliaus kalendoriuje jie buvo perkelti į 
sausio 1 d. 

Lietuvių papročiuose Naujieji metai įeina į Kūčių-Trijų Karalių 
švenčių grandinę ir savo atskirų bei ryškių papročių neturi. Naujųjų me
tų išvakarėse daug kur XTX amžiaus gale dar buvo valgomos vadinamos 
„kūčelės", kurios savo papročiais kartojo Kūčias. Anot „Lietuvių enciklo
pedijos" (Boston, 1960), vietomis šį vakarą vaikščiojo kaukėmis prisiden
gęs vyriškasis jaunimas ir kiti persirengėliai, kurie aplankydavo pramogų 
susirinkusį jaunimą. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą daug kur jaunimas 
nešokdavo iki pat Trijų Karalių, tik dainuodavo, o persirengėliai vaidin
davo senuosius ir Naujuosius metus bei lemdavo juokingas laimes. Nauju 
įpročiu Naujųjų metų dieną kaimynas lankydavo kaimyną ir sveikindavo 
Naujųjų metų sulaukus. 

Sveikiname ir mes, gerbiamus ir mielus „Draugo" skaitytojus, Naujų
jų metų sulaukus. Dėl prasto pašto patarnavimo, daugelį šie linkėjimai 
pasieks jau po Trijų Karalių. Vis tiek „Nuotaikingų ir prasmingų 2008-jų 
metų!" 

į turistines rinkos sąmonės lentynas. 
Gal sakau, ŽALIOJI LIETUVA 

galėtų tapti mūsų prekiniu ženklu, 
Lietuva aktyviai ieškanti alternaty
vių energetinių šaltinių ir diegianti 
juos; Lietuva saugojanti savo gamtą 

ir beatodairiškai nekertanti miškų, 
neteršianti upių? Lietuva - ekoturiz-
mo ir ekoproduktų šalis? Lietuva, 
kurioje nuo amžių darniai sugyvena 
žvėrys ir žmonės, politikai ir vaikai 
bei kitos gėlės? 
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PR. RIMANTAS GINTARAS 

Visi vyresnio amžiaus žmonės ži
no, kad metams bėgant labai keičiasi 
žmogaus vertybių skalė. Tai, kas 
buvo svarbu, tampa bereikšmiu, o 
niekingais atrodę jaunystėje dalykai -
ypač svarbūs. Kai po daugelio metų 
perskaitai kažkada skaitytą knygą ar 
eilėraštį, tik tada suvoki jų grožį, apie 
kurį savo laiku net nepagalvojai, nes 
nesugebėjai jo pamatyti. Viskas slypi 
metais kauptose patirty ir žiniose, 
kol, kaip sakė vienas žmogus, galiau
siai lieka tik patirtis. 

Kristų aplankė trys Karaliai, bet 
neteko girdėti, kad karaliai svei
kintų ne karalių. Negalėjo Erodas ži
noti, kad gimė Išganytojas, kai liepė 
išžudyti naujagimius, bet galėjo žino
ti, kad gimė teisėtas žydų sosto pavel
dėtojas - Dovydo ir Saliamono pali
kuonis, o tai buvo pavojinga. Buvo is
torijoje karalių, įvairiai vadintų -
Gražusis, Teisingasis, Rūstusis, bet 
tik Kristų galima vadinti Meilės žmo
gui Karaliumi, kurio pasaulis - Ordo 
amoris — meilės sfera, kur galioja 
meilė, tiesa ir teisingumas. Manau, 
kad man nepavyks pakeisti, jeigu tai 

Malda karščiausia bus bėdai ištikus, o 
geriausias darbas žmogaus padarytas 
kitam žmogui yra tas, apie kurį jis nei pats 
nežino, kad yra padaręs, bet yra kas žino. 

išliko tiek tūkstančių metų ir liks, kol 
gyvens žmonija, kai kiti raštai virto 
dulkėmis. 

Sakoma, kad viskas Žemėje bijo 
laiko, bet laikas bijo piramidžių. Gali
ma drąsiai pridurti, kad laikas bijo ir 
Sv. Rašto. Mes nesame krikščionys 
ortodoksai ir netikiu žmogumi, kuris 
sako, kad jis vienintelis teisingai su
pranta Kristaus mokymą, kuris prik
lauso visoms tautoms. Didžiausias vi
sų laikų fizikas A. Einštein niekad, 
kiek teko apie jį skaityti, nekalbėjo 
apie skirtingus dievus įvairioms tau
toms, bet minėdavo vieną Dievą vi
siems. Daug užminė mįslių žmonėms 
gamta, o apie tai A. Einštein yra 
pasakęs: „Rafiniert ist der Herr Gott, 
aber boeshaft ist er nicht" (subtilus 
ponas Dievas, bet nepiktas). Po tokių 
žodžių tampa aišku, ką šis mok
slininkas laikė gamtos paslapčių 
autoriumi. Neužmirškime, kad I. 
Niuton buvo tikintis žmogus. 

namus. Sielų, kurių mes dar beveik 
nepažįstame ir negalime suvokti, 
kaip negalime suvokti amžinybės, 
begalybės ar Visatos dydžio. Mate
rialistas F. Engels dviem žodžiais su
griovė materialistinį pseudomokslą, 
sakydamas, kad viskas materialu, tik 
mintis ideali. Reiškia, ne viskas. Vo
kiečių mokslininkas Arden neginčija
mai įrodė, kad minties greitis begali
nis, bet mintis neša tik informaciją, o 
ne energiją. Reiškia, mūsų malda po 
Visatą pasklinda žaibiškai, nes 
Visatos matmenys vis tiek riboti. 

* * * 

* * * 
Tai pasakyta todėl, kad jau bran

džiame amžiuje gavau dovanų Šv. 
Raštą, kurį skaičiau vos ne metus ir 
dabar, galiu drąsiai pasakyti, kad di
desnės dovanos gyvenime nesu gavęs. 
Tik dabar supratau, ką reiškia tei
ginys, kad viskas aišku ten, kur nieko 
nesupranti. Dabar pilnai supratau ir 
Sokrato žodžius: „Aš žinau, kad nie-

v 

ko nežinau". Žmogų supančio pasau
lio supratimo galimybės ribotos, bet, 
kol neskaitei Sv. Rašto, vargu ar gali 
sakyti, kad kažką supranti apie 
krikščionybę, kuri, rašto neskaičius, 
yra tarsi žydinčios oazės miražas, šil
dantis paklydėlio dykumoj sielą. Bet 
pasirodo, kad tai ne miražas, o mok
slas apie žmonių santykius ben
druomenėje, jų elgesio normas, žmo
gaus padorumą. Manau, kad visa tai 
telpa į meilės žmogui sąvoką, įskai
tant ir Rašte sukauptą žmoniškosios 
išminties lobyną. Kas nors pagalvos, 
kad, žiūrėk, padarė atradimą, kas 
visiems jau buvo žinoma. Deja, man 
tai buvo žinoma tik apytikriai. Dabar 
jau ne. Jeigu būčiau Raštą perskaitęs 
daug anksčiau, būčiau išvengęs dau
gybės klaidų gyvenime ir kuklūs 
pasiekimai būtų daug didesni. Gaila, 
kad minėta prasme pavėlavau, bet 
labai džiaugiuosi suspėjęs. 

net reikia daryti, įsitikinimo, kad 
krikščionybės esmė yra Atpirkimas. 

• 

* * * 
Niekur neradau parašyta, kad 

Kristus troško garbės ar reikalavo, 
kad jį garbintų, kaip tai darė įvairūs 
diktatoriai, užmiršę ant savo mau
zoliejų užrašyti lotynišką posakį: sic 
transit gloria mundi — taip praeina 
pasaulio garbė, o jos siekimas yra tuš
tybių tuštybė. Esmė yra ta, kad 
neturime garbės mato, kitokio ma
tavimo vieneto. Jo nėra ir Paryžiaus 
matų ir saikų biure, todėl negalime 
pasakyti, kuris žmogus garbingesnis 
už kitą. Kaip nėra ir pavydo mato, 
nes tokių matų negali būti mora
linėms vertybėms. Kristus davė žmo
nijai vieną absoliutų matą, nedalomą 
į smulkesnius, tai meilės žmogui 
matą, kuris vadinamas mirtimi už 
juos. 

Du tūkstančiai metų, kai mirė ir 
prisikėlė Kristus, palikęs nesenstantį 
mokslą apie žmonių santykius, ką 
įrodo ir Sv. Raštas, kuris vienintelis 

Visada išliks nepakitusi Kristaus 
mokymo auklėjamoji reikšmė. Niekas 
nesukurs nieko tobulesnio už dešimt 
Dievo įsakymų, kaip niekada žmogus 
nepasieks šviesos greičio, nes to ne
leidžia gamta. Prisiminkime, ką pa
sakė Amerikos prezidento J. F. 
Kennedy motina prieš visą šalį, kai 
jos paklausė, kaip jie išauklėjo tokius 
gerus vaikus - „lazda ir Bažnyčia". 
Tėvas Kennedy reikalaudavo iš sūnų 
iki pilnametystės negerti ir nerūkyti 
ir už tai dovanodavo premiją - 5,000 
dolerių. Kennedy nepaėmė pinigų, 
prisipažinęs tėvams, kad gėrė su stu
dentais alų. Štai ką duoda toks auklė
jimas, o juk airiai geri katalikai. 
Kennedy buvo airiškos kilmės ameri
kiečiai, kaip ir prezidentas R. 
Reagan. 

* * * 

Gražiausius meno ir architek
tūros kūrinius žmonės sukūrė įkvėp
ti Šv. Rašto - bažnyčias, Paryžiaus 
Dievo Motinos, Kiolno katedras ir Šv. 
Onos bažnyčią Vilniuje — mūsų sielų 

Visais laikais žmonės sakydavo, 
kad jaunimas blogesnis už tėvus, kai 
jie buvo jauni. Romėnai paliko posakį 
„O laikai, o papročiai!" Bet mes turi
me daug puikaus jaunimo, kuris va
žiuoja tvarkyti tremtinių kapų, mo
kosi, padeda tėvams, tūkstančiais 
renkasi į popiežiaus Benedikto XVI 
laikomas Mišias ir pripildo per Kalė
das bažnyčias. Ne tik blogus filmus 
jie žiūri, bet ir tokius, kaip ameri
kiečių puikus filmas apie meilę vai
kams, ištikimybę, šeimą „Laumžir
gis", nesvarbu, kad su trupučiu gėrio 
vaizduotės. 

Kasmet žmonės nuščiuvę laukia 
gimstant Atpirkėją, kurį kiekvienas 
šiek tiek savaip nešiojamės širdy, nes 
žmonės skirtingi, bet visi tą patį. 
Žmonės ir toliau liks žmonėmis, nuo
dėmingais ir atgailaujančiais, grau
džias ašaras lies vienumoje. Malda 
karščiausia bus bėdai ištikus, o ge
riausias darbas žmogaus padarytas 
kitam žmogui yra tas, apie kurį jis nei 
pats nežino, kad yra padaręs, bet yra 
kas žino. O kol taip bus, bus reikalin
ga Bažnyčia, tai reiškia amžinai tame 
mūsų bėgime, kurį ispanų rašytojas 
pavadino bėgimu į niekur. 

Neieškojo Kristus garbės, tik 
skleidė meilę, todėl aš per Šv. Kalėdas 
artimiesiems ir pažįstamiems sakau: 
„Meilė Jėzui Kristui" ir po trumpam 
nustebusių akių ir gražių šypsenų iš
girstu tą patį atsakymą - „Per amžių 
amžius". Gražesnio būti negali. 

* * * 
Radau spaudoje gražų arkivys

kupo S. Tamkevičiaus straipsnį „Aš 
esu Karalius" ir pasidžiaugiau, kad 
šiandien spaudoje galima rasti tokių 
publikacijų. Bet ką skaitant, žmogui 
kyla daugybė klausimų, tik šį kartą 
ne dvasinių, o istorinių. Kristus, pa
klaustas Pontijaus Piloto „Ar tu esi 
žydų karalius?", atsakė „Yra taip, 
kaip sakai". Istorijos vadovėliuose 
daug rašoma apie karalius-apsi-
šaukėlius, bet niekur neparašyta, kad 
tokiu galėjo būti Kristus, kuris sakė, 
kad jo karalystė ,,ne iš šio pasaulio". 
Pasaulis, kuris supo Kristų, Romos 
imperija, buvo žiaurumo, žudymo ir 
prievartos pasaulis. 

Kristaus pasaulis — meilės žmo
gui pasaulis. Šv. Rašte parašyta (pus
lapio komentare), kad prieš Kristaus 
gimimą įvyko dviejų planetų - Sa
turno ir Jupiterio - susijungimas, 
nuo šių planetų atsispindėjo Saulės 
šviesa ir dangaus skliaute suspindo 
ryški žvaigždė. Astronomai apskai
čiavo ir patvirtino šį faktą. Gimusį 

Gruodžio 22 d. Kalėdiniam susikaupimui ir maldai i švč. M. Marijos Gimimo parapija Marquet te Park pakvietė 
ansamblis ,.Dainava" Joe Kulys - „o* -
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Sv. Kalėdos, kareiviai, vaikai 
RIMAS GEDE1KA 

Kai visas pasaulis ruošėsi švęsti 
Jėzaus Kristaus gimtadienį, kada 
planavome susitikti su giminėm, 
draugais ir nekantriai laukėme Ka
lėdų senelio, Los Angeles ir Philadelp-
hia lituanistinių mokyklų vaikai nu
sprendė pabūti Kalėdų seneliais 
Lietuvos kareiviams, kurie tarnauja 
Irake ir Afganistane, toli nuo namų, 
be savo artimųjų. 

Norėdami parodyti visiems, kad 
kareiviai yra ne vieni šiuose kraštuo
se, kad jų darbai yra įvertinami, kad 
jie nėra užmirštami, mokiniai nutarė 
asmeniškai parašyti ir nusiųsti jiems 
sveikinimus. (Jie tą patį padarė Ve
lykų proga, bet tąkart kartu su laiš
kučiais jie išsiuntė keletą siuntinukų 
su dovanomis). 

Belaukiant artėjančių švenčių, 
abiejų mokyklų vaikai vėl nusprendė 
pasveikinti kareivius, tarnaujančius 
Irake ir Afganistane. Jie tikisi, kad 
šv. Kalėdų proga kasmet sveikinti 
kareivius taps gražia tradicija. Moki
nių iniciatyva parodytas dėmesys ka
reiviams galbūt paskatins daugiau li
tuanistinių mokyklų, jaunimo orga
nizacijų prisijungti prie šio sumany
mo (šiais metais tai padarė Wa-
shington, DC skautai). Krikščioniška 

Philadelphia lituanistinės mokyklos mokinukai rodo savo nupieštus piešinukus, kuriuos išsiųs Lietuvos kareiviams, 
tarnaujantiems Irake ir Afganistane. Stovi mokyklos vedėja J. Vrubliauskienė, sėdi (kairėje) mokytoja G. Stirbytė. 

meilė artimui sukelia labai malonius kininkas A. Leika, gavęs vaikų laiš- kai pakėlė kareivių moralę, pradžiu-
jausmus tiek kareiviams, tiek patiems, kus, parašė mokyklų vadovams tokį gino juos, nes jie pamatė, kad nėra 

Praėjusiais metais Lietuvos ka- laišką: „Mokinukų laiškai buvo tik- užmiršti žmonių, kurie gyvena anoj 
riuomenės vadovas Afganistane pul- rai didelė, maloni staigmena. Jų laiš- pusėj Atlanto." 

LCCIU padėjo man subręsti 
VITA REIVYDAITE 

Kai nutariau studijuoti Europoje, 
pradėjau ieškoti progos praleisti pus
metį Lietuvoje. Kadangi nenorėjau 
mokytis kitos kalbos, pamaniau, kad 
būtų idealu tą laiką praleisti Lietu
voje. Kurį laiką susirašinėjau su Vil
niaus universitetu, bet nepasisekė, o 
po kiek laiko gavau žymiai geresnį 
patarimą — išbandyti Lithuanian 
Christian College (LCCIU, pervadin
tas LCC universitetas), esantį Klai
pėdoje. Tik prieš metus išgirdau apie 
šią mokyklą ir jos nuostabią studijų 
programą užsieniečiams (Study Ab-
road program). Nors reikėjo viską 
greitai suruošti, kad galėčiau šį se
mestrą studijuoti LCCIU, esu nuo
širdžiai dėkinga, kad pasitaikė tokia 
proga. 

Apie mokyklą sužinojau netyčia. 
Vieną dieną išėjau išgerti kavos su 
vieno dėstytojo žmona. Ji ėmė klau
sinėti manęs, kokia mano studijų 
kryptis, kaip aš atsiradau Hillsdale, 
ką noriu dirbti po užbaigimo ir taip 
toliau. Atsakiau jai, kiek galėjau, 
džiaugiausi, kad ji norėjo sužinoti, ką 
toliau noriu daryti. Sakiau, kad dar 
nežinau, ką darysiu ateityje, bet ban
dau kas pusmetį atnaujinti sa^o 
pasauliežiūrą ir ką nors vis pakeisti, 
kad kuo daugiau sužinočiau ir su
prasčiau. Bet tais metais nežinojau, 
ką galėčiau pakeisti, buvo puikus 
laikas kur nors kįtur praleisti semes
trą, todėl pradėjau apie tai galvoti. 
Kai aš jai papasakojau apie savo 
lietuviškas šaknis, ji nudžiugo. Aš pa
galvojau: gal ji kokį nors lietuvį pažįs
ta, o gal pati norėjo Baltijos šalis 
aplankyti? Ne, pasirodo, ji ką tik per
skaitė žurnale straipsnį apie Lit
huanian Christian College. Mane tai 
sudomino ir tą vakarą pradėjau ieš
koti daugiau informacijos apie mo
kyklą. 

Grįžus namo, atėjo laikas pri
kalbinti tėvus. Tai nebuvo labai 
sunku, kai paaiškinau, kad suradau 
įdomiausią studijų programą Lie
tuvoje. Toliau gilinausi į programą. 
Sužinojau, kad LCCIU Klaipėdoje 
veikia jau penkiolika metų, kad jie 
palaiko ryšius su daugeliu mokyklų 
Siaurės Amerikoje, kad ten studijuo
ja žmonės iš įvairių šalių. Taip pat 
perskaičiau rašinius ir straipsnius 
apie laikinas tarptautines studijas ir 
nutariau, kad turiu ir aš tai iš
bandyti. 

Mūsų programa LCCIU yra maž
daug keturių mėnesių ilgumo. Pirmą 
savaitę susitikome su vadovais, ke
liais LCCIU studentais, kurie aukoja 
savo laiką mums padėti per visą pro-

v 

gramą, ir mūsų kolegomis iŠ Siaurės 

Amerikos. Šį semestrą studijavo dvi
dešimt trys studentai iš JAV ir Ka
nados. Tuomet praleidome kelias 
dienas Vilniuje, aplankėme įdomias 
šio miesto vietas. Apvaikščiojome 
senamiestį, pamatėme įvairias baž
nyčias, KGB muziejų, pavalgėme 
Belmonte, aplankėme Trakų pilį. 
Tada važiavome į Klaipėdą, kur bu
vome paskirstyti į grupes, įsikraus-
tėme į bendrabučius. Visa grupė vie
ną dieną praleido Nidoje. Buvo labai 
smagu susipažinti su studentais per 
šias trumpas keliones. 

Iš pradžių, kol paskaitos dar 
neprasidėjo ir daug kas nebuvo aišku, 
turėjome dažnai susitikt su savo 
vadovais: Natalija Nausėde, Vilma 
Wtilavičiūte ir Nicole Clemens. Jos 
vedė mums trumpas lietuvių kalbos 

Vita Reivydaitė su tėveliu. Kęstu Reivvdu prie naujai pastatyto ben
drabučio šalia universiteto. 

klases ir daug pasakojo apie Lietuvos 
kultūrą. Kai pagaliau įsikraustėme į 
savo kambarius, atėjo laikas susipa
žinti su kambariokais. Visi ameri
kiečiai gyvena atskirai su trimis 
LCCIU studentais. Man teko gyventi 
su trimis lietuvaitėmis, kiti gyvena 
su ukrainiečiais, latviais, rusais, vo
kiečiais, albanais ir dar penkiolikos 
kitų kraštų studentais. Labai įdomu 
susipažinti su įvairiomis tautomis 
šitokiu būdu. 

Kai klasės prasidėjo, jautėsi taip, 
jog tai būtų paprastas semestras uni
versitete. Bet po mėnesio pradėjome 
kitą mūsų programos etapą— kelio
nes per Europą. Mes turime progą 
aplankyti Taliną, Rygą, Maskvą ir 
Sankt Peterburgą Rusijoje. Pirma 
kelionė buvo ilgas savaitgalis Taline 
ir Rygoje. Po kelionės naktiniu auto
busu iš Klaipėdos Taline aplankėme 
televizijos bokštą, parkus, muziejus, 
vandens parką, apėjom visą sena
miestį. Po to po pusantros dienos nu
važiavom į Rygą, ten taip pat ap
lankėme gražias ir įdomias vietas. 

Sugrįžus atgal į Klaipėdą teko 
dar pastudijuoti mėnesį prieš kelionę 
į Rusiją. Kas savaitę klausėme pas
kaitų apie rusų kalbą, kultūrą ir ypa
tingas vietas. Laikas greitai prabėgo, 
turėjome susipakuoti ir išvykti de
šimčiai dienų į Rusiją. Šį kartą ke
liavome traukiniu, smagiai pralei
dome penkiolika valandų traukinyje 
su draugais. Maskvoje pamatėme 
Kremlių, Šv. Basilio katedrą, rusų 
cirką, rusišką turgų, įvairius mu
ziejus ir Lenino kapą. Netrukus vėl 
lipome į traukinį. Nuvykome į Sankt 
Peterburgą. Buvo įdomu ir smagu 
apeiti visą miestą ir tiek daug pa
matyti. Turėjome progą aplankyti 
„Spas na krovi" bažnyčią („Spilt 
Blood Church"), Ermitažo muziejų, 
stebėti tautinių šokių ir dainų, baleto 
pasirodymą, Nukelta į 8 psl. 
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Režisierius Jonas Vaitkus. 

Režisieriaus J. Vaitkaus pasaulis 
svarioje monografijoje 

Vilnius, gruodžio 27 d. (ELTA) 
— Sostinės „Krantų" leidykla išleido 
teatrologės Daivos Sabasevičienės 
monografiją „Teatro piligrimas. Re
žisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos 
kontūrai". Tai pirmoji tokia išsami 
monografija apie vieną iš garsiausių 
Lietuvos teatro ir kino režisierių, pe
dagogą Joną Vaitkų. 

500 puslapių knygoje plačiai pris
tatoma Lietuvos nacionalinės premi
jos laureato režisieriaus J. Vaitkaus 
kūrybinė veikla. Apžvelgiami dramos 
spektakliai, sukurti Lietuvos ir už
sienio teatrų scenose, operų bei kitų 
muzikos kūrinių pastatymai, kino fil
mai, pateikiamas teatrologinis po
žiūris į juos ir kritikos vertinimų 
spektras. Kruopščiai analizuojama 
visa režisieriaus kūryba — po spek
taklį prisimenamas Kauno laikotar
pis, kūrybos metai Vilniaus teatruo
se, operos, kino darbai, pedagoginė 
veikla. 

„Abstrahuoto pasaulio suvokimo 
ir žemiškosios būties kontrapunktas, 
virstantis malda, išpažintimi — tokį 
teatrą teigia Jonas Vaitkus. (...) Vait
kaus teatras — lyg meteoras, laike 
vis skausmingiau nuplaukiantis Į am
žinybę. Vakardienos spektaklis vis 
dažniau tampa jau istorija dėl pačių 
netikėčiausių priežasčių. Žinodamas 
apie tokią spektaklių žūtį, geriausiu 
atveju — apie būsimas jų pataisas, 
Vaitkus į gyvenimą savo kūrinius pa
leidžia su tokia energija, kuri arba il
gam vienoje ar kitoje scenoje išlaiko 
spektaklius, arba taikliai išryškina jų 
mirties priežastis", — pastebi D. Sa-
basevičienė, Šią monografiją rengusi 
dvylika metų. 

Knygoje pridedama išsami J. 
Vaitkaus pedagoginės veiklos Lietu
voje ir užsienyje apžvalga, režisie
riaus mokinių — aktorių bei režisie
rių — mintys apie savo mokytoją, jo 
paties samprotavimai apie teatrą, 
taip pat kolegų — aktorių, dailininkų 
— režisieriaus darbo metodo vertini
mai, išsamus 1974—2007 metais su

kurtų spektaklių bei kino filmų sąra
šas. 

Knyga gausiai iliustruota J. Vait
kaus spektaklių ir aktorių nuotrau
komis, scenovaizdžių eskizais, fo
tografijomis iš J. Vaitkaus asmeninio 
archyvo. Prie knygos pridedama 
DVD plokštelė su režisierių Monikos 
Cikanavičiūtės ir Simono Glinskio 
sukurtomis spektaklių „Demonai. 
Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai" ir „Pa
galvinis" vaizdo interpretacijomis. 

J. Vaitkus baigė tuometį Lenin
grado valstybinį teatro, muzikos ir 
kinematografijos institutą (dabar 
Valstybinė Sankt Peterburgo teatro 
akademija) ir Valstybinio kinema
tografijos komiteto kursus Maskvoje. 
Nuo 1974 metų dirbo Šiaulių ir Kau
no dramos teatruose, buvo vyriausia
sis režisierius, 1980-1990 m. buvo 
Lietuvos kino studijos režisierius, 
1990-1995 m. vadovavo Lietuvos aka
deminiam dramos teatrui (dabar Na
cionalinis dramos teatras). 

Lietuvoje J. Vaitkus režisavo 
daugiau kaip 70 dramos ir operos 
spektaklių, dar per dešimtį pastatė 
užsienio teatro mokyklose. Lietuvos 
kino studijoje J. Vaitkus sukūrė pen
kis kino filmus. 

Nuo 1988 m. J. Vaitkus dėsto ak
torinį meistriškumą Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijoje, nuo 2006 
m. — profesorius. Taip pat įvairiais 
metais dėstė JAV, Norvegijos, Suo
mijos, Danijos, Lenkijos teatro mo
kyklose. * 

J. Vaitkus yra pelnęs Lietuvos 
valstybinę ir Nacionalinę premijas, 
„Auksinės vilnos prizą" už geriausią 
muzikinį filmą „Don Zuanas" Tarp
tautiniame muzikinių filmų festiva
lyje Tbilisyje (Gruzija), Šv. Kristoforo 
prizą geriausiam 1996 metų reži
sieriui už spektaklį „Lėlių namai". 

2007 m. J. Vaitkus apdovanotas 
Auksiniu scenos kryžiumi už spek
taklį „Ivona, Burgundo kunigaikšty
tė" Valstybiniame jaunimo teatre. 

Seimas išlaidauja limuzinams 
Atkelta iš 1 psl. 
ilgai ir rimtai suko galvą. 

„Bet automobilius mes turėjome 
nupirkti. Juk tik vieno jų rida — dau
giau nei 100,000 kilometrų. Kiti net 
20,000 nenuvažiavę. Jų rinkos kaina 
kelis kartus didesnė už likutinę 
vertę. Kodėl mums juos atiduoti, kad 
kas nors juos pardavęs gautų papil
domus kelis šimtus tūkstančių?" — 
retoriškai klausė valdininkas. 

Daugiausia nuvažiavusiu limu
zinu naudojosi Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas ir jo pirmtakas 
Artūras Paulauskas. 

Kiti automobiliai buvo skirti 
aukštiems užsienio svečiams vežioti, 
bet dažniausiai stovėjo garaže. Pasak 
G. Aleksonio, Seimo vicepirmininkai 
šiomis mašinomis taip pat naudojosi 
retokai. 

Seimo kanceliarija limuzinus 
nuomojosi iš bendrovės „Autoūkis", 
priklausančios Vyriausybei. Ši savo 
ruožtu juos buvo įsigijusi iš privačių 
tiekėjų. Dar prieš perkant limuzinus 
parlamento vadovams panašiai buvo 
įsigytas „Mercedes-Benz" autobusas. 
Tai vyko irgi painiai. 

Škotijoje iš sekso vergijos 
išlaisvinta Lietuvos pi l ietė 

Vilnius, gruodžio 27 d. (ELTA) 
— Škotijos policija per plataus masto 
operaciją iš sekso vergijos išlaisvino 
lietuvaitę, kuri buvo verčiama už
siimti prostitucija. 

Vietos policijos pareigūnų tei
gimu, su lietuve buvo elgiamasi kaip 
su „naudotu automobiliu". Lietuvos 
pilietė, kaip ir dvi jos likimo draugės 
iš Slovakijos, per dieną turėjo aptar
nauti iki 20 vyrų, rašo vietos laik
raščiai. 

„Dažnai žmonės nuperkami vie
noje šalyje, tada perparduodami ir 
perkami kitoje valstybėje — tai lyg 
automobilių prekyba. Tai baisu. 
Šiemet sukako 200 metų nuo vergijos 
uždraudimo. Siekiame panaudoti šią 
datą, kad atkreiptume dėmesį į prob
lemą", — Škotijos laikraščiui „The 
Daily Record" sakė policijos atstovas 
John Malcolm. 

Įvykdyti patikrinimai — Didžio
joje Britanijoje vykdomos operacijos 
„Paramentras 2" dalis. Jos metu ieš
komos moterys, kurias nusikaltėlių 
gaujos verčia prieš savo valią užsiimti 
prostitucija. 

Statistika rodo, kad, nepaisant 
įvairių šalių vyriausybių ir tarptauti
nių organizacijų pastangų, prekybos 
žmonėmis mastai pasaulyje ne mažė
ja, o nuolat didėja. Kita vertus, padė
tis Lietuvoje šiek tiek ima keistis į ge
rąją pusę. 

„Žmonių gabenimas iš Lietuvos 
ima mažėti. Dėl to reikėtų pagirti 
jūsų valdžią, kuri pripažino proble
mos egzistavimą ir ėmė su ja kovoti. 
Vis dėlto tranzitas per Lietuvą tę
siasi. Tai lemia jūsų šalies geografinė 
padėtis", — yra sakęs Jungtinių Tau

tų Narkotikų kontrolės ir nusikalsta
mumo prevencijos biuro Operacijų 
skyriaus direktorius Jeffery Aviną. 

Lietuva yra tapusi ne tik moterų 
eksporto, bet ir tranzito tarp Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių šalimi. 
Moterys iš Rytų valstybių į Lietuvą 
įvairiais tikslais dažniausiai atvyksta 
pačios, nemažai jų — ketindamos 
verstis prostitucija. Imigrantės iš kai
myninių valstybių — Baltarusijos, 
Rusijos, Ukrainos, Moldovos Lietu
voje sudaro daugiau nei 12 proc. visų 
prostitučių. Įsitraukusios į nelegalų 
prostitucijos verslą, jos prievarta sek
sualiai išnaudojamos, kai kurios iš
vežamos į Vakarų Europos valstybes. 
Tuo verčiasi ne tik Lietuvos, bet ir ki
tų šalių piliečiai. 

Prekyba žmonėmis pasaulyje yra 
laikoma trečia pelningiausia nusikal
timų rūšimi. Kasmet nusikaltėliai iš 
prekybos žmonėmis susikrauna apie 
32 mlrd. JAV dolerių. Seksualinio iš
naudojimo ar priverstinio darbo au
komis kiekvienais metais tampa apie 
800,000 žmonių. 

Lietuvoje pradėtų ikiteisminių 
tyrimų dėl prekybos žmonėmis ana
lizė rodo, kad dauguma šių įvykių su
siję su moterų išvežimu ar pasikėsini
mu išvežti į užsienio valstybes sek
sualiai išnaudoti ar įdarbinti prosti
tutėmis. Šiuo metu moterys vežamos 
į Jungtinę Karalystę, Airiją, Vokieti
ją, Ispaniją, Italiją, Daniją, Norvegiją, 
Olandiją, Prancūziją, Šveicariją, Bel
giją, Graikiją, Čekiją, Lenkiją ir kitas 
valstybes. Į Didžiąją Britaniją įveža
ma daugiausia — nuo pusės iki dviejų 
trečdalių visų įvežamų Lietuvos mo
terų ir merginų. 

Europa pripažino lietuvišką vyną 
Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) — 

Lietuva Briuseliui įrodė, kad ir ji yra 
vyno gamybos šalis. 

Šalies vyno gamintojai nebus dis
kriminuojami ir sulauks europinės 
paramos savo pagamintų putojančių 
vynų eksportui į trečiąsias šalis, nes 
vaisių ir uogų vyną Europos Komisija 
(EK) leido toliau vadinti vynu, rašo 
„Verslo žinios". 

EK pripažinus, jog Lietuva taip 
pat yra vyno gamybos šalis, naujojo 
reglamento projekte pagal priemonę 
„Bendrijos vynų rėmimas trečiosiose 
šalyse" numatyta lėšų Lietuvoje pa
gamintų putojančių vynų iš nurody
tos vynuogių veislės rėmimui. 

Putojantį vyną Lietuvoje gamina 
„Alita", „Boslita ir Ko" ir „Itaina". 
Maždaug nuo 2009 metų kasmet Lie

tuvos įmonės galės pretenduoti į 
30,000 eurų paramą, o nuo 2015 me
tų — į 45,000 eurų paramą. 

„Alitos" rinkodaros ir pardavimo 
direktorius Darius Vėželis teigė pir
mąkart girdintis, jog bus remiamas 
lietuviško putojančio vyno eksportas į 
trečiąsias šalis. 

„Tačiau jei rems — tikrai pasi
naudosime parama. 30,000 eurų — 
irgi pinigai. Už tokią sumą jau galima 
sudalyvauti poroje parodų", — sakė 
jis. 

Šiuo metu „Alita" eksportuoja 
apie 70 proc. savo produkcijos, bet į 
trečiąsias šalis keliauja menka jos 
dalis. 

„Iš trečiųjų šalių eksportuojame 
tik į JAV, bet kiekiai minimalūs", — 
sakė D. Vėželis. 

2007 metus lietuviai vertina gerai 
Atkelta iš 1 psl. 

Pesimistiškai praėjusius metus 
įvertino ir nedirbantys pensininkai. 
21 proc. jų nurodė, kad metai buvo 
nesėkmingi, ir 19 proc. praėjusius 
metus įvertino kaip asmeniškai sėk
mingus. 

Optimistiškai praėjusius metus 
įvertino didmiesčių gyventojai (43 
proc), besimokantis jaunimas (62 
proc.), specialistai ir tarnautojai (48 
proc.) bei žmonės, kurių šeimos pa
jamos yra daugiau nei 2,800 litų per 
mėnesį (50 proc). 

Žmonės, kurie 2007 metus įverti
no kaip sėkmingus jiems asmeniškai, 
labiau linkę teigiamai vertinti besi
baigiančius metus ir visos šalies mas
tu. 33 proc. iš jų mano, kad praėję 

2007 metai buvo sėkmingi ir visai 
Lietuvai. 

Pesimistai, nurodę, kad metai 
jiems asmeniškai buvo nesėkmingi, 
kaip blogus juos įvertino ir visai Lie
tuvai. 67 proc. iš jų atsakė, kad metai 
visai šaliai buvo nesėkmingi. Maž
daug šeštadalis (16 proc) Lietuvos 
gyventojų besibaigiančius metus 
įvertino kaip sėkmingus Lietuvai 
(net 11 proc mažiau nei prieš me
tus). 

Lyginant su panašia apklausa 
praėjusiais metais, šiemet daugiau 
žmonių teigiamai vertino praeinan
čiuosius metus, tačiau daugiau gy
ventojų su baime žiūrėjo į ateitį ir 
tvirtino, kad 2008-ieji gali būti ma
žiau sėkmingi. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Rinkimai lovva — finišo tiesiojoje EUROPA 

Mitt Romney rinkimai Iowa ypač svarbūs. 

Des Moines, gruodžio 27 d. 
(AFP/BNS) — Hillary Clinton ir kitų 
pretendentų į JAV prezidentus li
kimą kitą savaitę, po mėnesius tru
kusios įtemptos ir ne vieną milijoną 
dolerių kainavusios kampanijos, pa
galiau pradės lemti pirmieji JAV rin
kėjai. 

H. Clinton, kuri vienu metu buvo 
vadinama „neišvengiama" demok
ratų kandidate 2008-ųjų JAV prezi
dento rinkimuose ir kuri tikisi tapti 
pirmąja prezidente išrinkta moterimi 
Amerikos istorijoje, atlaikė kelis sun
kius mėnesius, per kuriuos buvo ir 
suklupimų, ir populiarumo svyravi
mų. 

Dabar, prieš pat partijos kandi
dato rinkimus Iowa, kuri pirmoji iš 
JAV valstijų rengia tokį balsavimą, 
H. Clinton labai atkakliai lenkty
niauja su charizmatiškuoju demok
ratų senatoriumi Barack Obama, ku
ris savo ruožtu tikisi tapti pirmuoju 
juodaodžiu prezidentu JAV istorijoje. 

Tuo tarpu respublikonų stovyk
loje tvyro sumaištis — jokio aiškaus 
pirmaujančio kandidato nėra. Pasak 
analitikų, galimybių tapti partijos 
kandidatu turi ir Mike Huckabee, ir 
John McCain, ir Mitt Romney, ir Ru-
dolph Giuliani. 

„Neprisimenu tokių abiejose pu
sėse permainingų varžybų dėl nomi
nacijos", — sakė politologijos profe
sorius Dan Shea. 

Prognozuoti, kas sausio 3 dieną 
laimės abiejų partijų kandidatų rin
kimus Iowa, dar per anksti, todėl visi 
kandidatai po dviejų dienų kalėdinės 
pertraukos vėl atkakliai varžosi. 

Kai tik viskas nurims Iowa, pre
tendentai toliau varžysis New Hamp-
shire, kuris antrasis rengia pirminius 
partijų rinkimus sausio 8 dieną. 

Demokratų mūšio Iowa svar
biausi dalyviai yra H. Clinton, B. 
Obama ir John Edwards, kuris 2004 
metais buvo partijos kandidatas į 
JAV viceprezidentus. 

,,Po aštuonių dienų pradėsite 
procesą, kuriuo mūsų šalis išsirinks 
prezidentą", — sakė H. Clinton. 

Buvusio prezidento Bill Clinton 
žmonos populiarumas beveik visus 
šiuos metus buvo didžiausias, tačiau 
metų pabaigoje ji suklupo ir ėmė pul
ti B. Obama, tikriausiai nerimauda
ma dėl jo iškilimo. 

Trečiadienį pradėdama finišo 
prieš pirminius rinkimus tiesiąją, H. 
Clinton grįžo prie savo patirties te
mos ir vadino save labiausiai išban

dyta kandidate. Taip ji aiškiai taikėsi 
įgelti B. Obama, kuris laikomas ne
patyrusiu. 

Prognozuojama, kad jei H. Clin
ton laimės Iowa, ji tikriausiai galės 
užsitikrinti Demokratų partijos kan
didatės į prezidentus statusą, nes bus 
atkurta jos „neišvengiamumo" aura. 

Tačiau jei ji pralaimės B. Obama, 
jos kampanija gali užstrigti, nes šis 
Illinois atstovaujantis senatorius gali 
laimėti New Hampshire ir kitose, vė
liau pirminius rinkimus rengiančiose 
valstijose. 

Jei H. Clinton Iowa pralaimėtų, 
jai būtų geriau, kad laimėtų J. Ed-
wards, nes jam trūksta jos organiza
cinių ir finansinių galimybių ir jis ne
galėtų jos lengvai įveikti kitose valsti
jose. 

Respublikonai šioje strategiškai 
svarbioje valstijoje turėtų išrinkti ar
ba baptistų dvasininką M. Huckabee, 
kuris atsirado, galima sakyti, iš nie
kur ir išsiveržė į priekį, arba buvusį 
Massachusetts gubernatorių, versli
ninką ir milijonierių M. Romney, ku
riam reikėtų išsklaidyti kai kurių res
publikonų abejones dėl to, kad jis yra 
mormonas. 

Buvęs Arkanzas gubernatorius 
M. Huckabee bando pasinaudoti rin
kėjų evangelikų, kurie padėjo išrinkti 
tris paskutinius respublikonų prezi
dentus, nerimu. 

Tačiau net jei jis Iowa ir laimės, 
bus neaišku, ar jam seksis užkariauti 
rinkėjų simpatijas visoje šalyje. 

M. Romney pralaimėjimai Iowa 
ir New Hampshire galėtų reikšti ka
tastrofą ir galbūt suteiktų perspekty
vą senatoriui veteranui J. McCain ar 
2001-ųjų rugsėjo 11-osios didvyriui 
R. Giuliani. 

„Romney turėjo dviejų valstijų 
strategiją — laimėjimas Iowa, lai
mėjimas New Hampshire", — sakė 
Arkanzas universiteto politologijos 
profesorius Andrew Dowdle. 

„Tačiau McCain geriau sekasi 
New Hampshire, o Huckabee geriau 
sekasi lovva. Jei Romney nelaimės lo
vva ir Nevv Hampshire, tikrai sunku 
įsivaizduoti, kad jis laimės kitur", — 
pažymėjo jis. 

R. Giuliani, kurio populiarumas 
tarp respublikonų pretendentų ilgą 
laiką visoje šalyje buvo didžiausias, 
tikisi, kad neaiškumas išliks iki pir
minių rinkimų tokiose svarbiose val
stijose kaip California ir Nevv York. 

Šiose valstijose balsavimai vyks 
vasarį. 

TALINAS 
Labiausiai įsimenančiu besi

baigiančių metų asmeniu Estijos gy
ventojai pavadino šalies ministrą pir
mininką Andrus Ansips, antrojoje 
vietoje yra prezidentas Toomas Hen-
drik Ilvesas, o trečiojoje — Talino 
meras Edgar Savisaar. Iš laikraščio 
„Postimees" užsakytos ir viešosios 
nuomonės tyrimo centro „Emor" at
liktos apklausos matyti, kad 36 proc. 
šalies gyventojų premjerą pavadino 
labiausiai įsiminusiu šių metų žmo
gumi. 12 proc. balsų gavo preziden
tas T. H. Ilves ir 10 proc. — E. Sa
visaar, kuris yra Centro partijos va
dovas. 

LONDONAS 
Venesuelos prezidentas Hugo 

Chavez šios savaitės pradžioje pasiū
lė Centrinės Amerikos ir Karibų jū
ros šalims apsvarstyti galimybę at
siskaityti už naftą vietos gamybos 
prekėmis, pavyzdžiui, bananais ir 
cukrumi. Naftos susivienijimo ,,Pet-
rocaribe" viršūnių susitikime kal
bėjęs H. Chavez pareiškė, kad kalba
ma apie „naujos naftos geopolitikos" 
kūrimą. Pagal 2005 metais pasira
šytą susitarimą Venesuela teikia 17 
susivienijimo šalių naftą lengvati
nėmis kainomis. Kartu auga šių šalių 
įsiskolinimas Venesuelai. Viršūnių 
susitikime susitarimą pasirašiu
sioms šalims pasiūlyta 25 me tams 
atidėti 40 proc. naftos kainos apmo
kėjimą, taikant atidėtai sumai vos 1 
proc. palūkanos. 

Irako. „Šis įstatymas užtikrina ap
mokėjimą išteklių, kurie būtini mūsų 
kariuomenei, nenustatydamas griež
tų kariuomenės išvedimo terminų", 
— pažymėjo G. W. Bush. 

NEW YORK 
JAV mažmenininkai šį, bene ma

žiausiai pelningą per penkerius me
tus , šventinį sezoną stengiasi, kad 
pirkėjai iš parduotuvių išeitų kuo 
greičiau. „FAO Schvvarz" žaislų par
duotuvė Nevv York padidino prekybos 
operacijų, kur ias kasininkai privalo 
atlikti per valandą, skaičių. Pasak 
parduotuvių tinklo „Circuit City Sto
res" atstovo, internetu užsakytų pre
kių klientai gali atvykti pasiimti jau 
po 24 minučių. Bendrovė „Charlotte 
Russe" sumontavo 1,600 greitesnių 
kasos apa ra tų jai priklausančiose 
drabužių parduotuvėse. Parduotuvės 
mėgina privilioti klientus galimybe 
greitai ats iskai tyt i už pasir inktas 
prekes. Kuo t rumpiau pirkėjai sto
viniuos eilėse, tuo didesnė tikimybė, 
kad sugrįš į tą pačią parduotuvę. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

pasirašė JAV Kongreso priimtą įsta
tymą dėl biudžeto išlaidų 2008 me
tams, numatantį 70 mlrd. dolerių 
skirti karinėms operacijoms I rake ir 
Afganistane. Baltųjų rūmų vadovas 
pareiškė, jog yra itin pa tenkin tas 
tuo, kad įstatyme nėra nuostatos, nu
statančios terminą, iki kada ameri
kiečių kariuomenė turi būti išvesta iš 

ATLANTIC 

P I E T Ų A M E R I K A 

BRAZILIJA 
Kolumbijos revoliucinės ginkluo

tosios pajėgos (FARC) penktadienį 
paleis tr is įkaitus, pareiškė ketvirta
dienį vietiniam radijui Marco Aurelio 
Garcia, specialusis Brazilijos prezi
dento Luiz Inacio Lula da Silva pa
siuntinys. Lapkričio 30 d. Kolumbijos 
vyriausybė paskelbė iš kairiųjų suki
lėlių konfiskuotus filmus, kuriuose 
matoma 16 įkaitų, ta rp jų — trys 
amerikiečiai ir Prancūzijos pilietybę 
tur in t i Kolumbijos politikė Ingrid 

v 

Betancour t . Šios penkios vaizda
juostės, paimtos iš Kolumbijos revo
liucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC), 
yra pirmasis tvirtas įrodymas nuo 
2003 metų, kad I. Betancourt ir 
minėti t rys amerikiečiai tebėra gyvi. 

A Z I J A 

ISLAMABADAS 
Pakistano opozicijos vadovė Be-

nazir Bhut to ketvirtadienį nužudyta 
per mirt ininko išpuolį, pranešė vi
daus reikalų ministerijos pareigūnas. 
Per B. Bhut to šalininkų sueigą susis
progdino vienas mirtininkas, tačiau 
kol kas neaišku, kaip žuvo opozicijos 
vadovė. 

1-800-77S-SEND 

Kroviniy gabenimas 
laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
fektuvu j visas pasaulio žalis. 

www.dtl3nticexpresscorp.com 

Air Fretght 
Autcmobifiu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

TruckincJ/ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pfiStatyrras ; nar JS Lietuvoje Latvroje, 
Estijoje 3aitrtr!:sijojeb«>i Ukra-".oje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 6045S Tel. 1 708-599-9680 
Fax. I 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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10 mokslo atradimų, kurie išgelbės Žemę 
Dirbtiniai ugnikalnių išsiverži- dujomis, 

mai, į orbitą iškelti veidrodžiai, 
genetiškai pakeisti medžiai - tai vos 
keli iš 10 beveik genialių išradimų, 
kuriuos 2007-aisiais padarė viso pa
saulio mokslininkai, kovojantys su 
klimato šiltėjimu, rašo Italijos dien
raštis „La Stampa". 

Yra manančių, kad temperatūros 
didėjimas verčia imtis kraštutinių 
priemonių, kitų teigimu, sprendimai 
gali pasirodyti esantys blogesni už 
pačias problemas. Tačiau iš esmės 
sutinkama, kad pats didžiausias pa-, 
vojus kovojant su klimato pokyčiais -
nieko nedaryti ir leisti įvykiams 
tekėti savo vaga. 

1. Žemės ūkio pakil imas 

Nuolat didėjantis planetos gy
ventojų skaičius po 40 metų pasieks 
9,2 mlrd., tad kyla būtinybė padvigu
binti maisto produktų gamybą, rašo 
„La Stampa". Jau dabar 37 proc. 
Žemės paviršiaus naudojama žemės 
ūkio gamybai, ir naujų, žemdirbystei 
tinkamų plotų rasti vis sunkiau. 
Tokiomis sąlygomis išeitimi gali tapti 
ekologiniai dangoraižiai - šiltnamių 
pastatai, kuriuose daržovės ir kitos 
kultūros būtų auginamos 365 dienas 
per metus. Tokio dangoraižio prototi
pas, sukurtas Columbia University 
profesoriaus Dickson Despommier, 
jau demonstruojamas Čikagos Mu-
seum of Science and Industry. 

2. Ekologiškai švarios karvės 

Kasmet karvės ir kiti naminiai 
galvijai į atmosferą išskiria 80 mln. 
tonų metano - vadinamųjų šiltnamio 
dujų, kurių poveikis šiltnamio efektui 
20 kartų stipresnis, nei anglies dvi
deginio. Britų mokslininkai rado 
išeitį - tai česnakas. Pridėjus jo į 
pašarus česnakas veikia metaną ga
minančias bakterijas ir kartu gerina 
virškinimą. Tačiau yra ir neigiama 
pusė: mokslininkų teigimu naujieji 
pašarai gali pakeisti mėsos skonį, 
kuris gali nepatikti vartotojams. 

3. Anglies šepečiai 

Columbia University fizikas 
Klaus Lackner suprojektavo milži
nišką, beveik 100 metų aukščio ang
lies „šepetį". Jis gali absorbuoti tokį 
pat anglies dvideginio kiekį, kokį 
išmeta į atmosferą 15 tūkstančių 
automobilių. Arizona valstijos dydžio 
tokių anglies šepečių tinklas galėtų 
kompensuoti visos planetos anglies 
dvideginio emisijas, tačiau dar reikia 
nuspręsti, ką daryti su surinktomis 

4. Kontroliuojami u ragana i 

Hebrew University (Izraelis) 
fiziko Daniel Rosenfeld manymu, 
purškiant dulkes į uragano pagrindą 
galima valdyti jo galingumą ir kon
troliuoti judėjimo krytį. Kita vertus, 
jei uragano valdymo galimybė būtų 
prarasta, pasekmės gali būti katas
trofiškos, įskaitant ir teisines, paste
bi dienraštis. 

5. Plaukiojantys debesų 
fabrikai 

Nuotoliniu būdu valdomų laivų 
flotilė, plaukiojanti pasaulio jūromis 
ir vandenynais ir purškianti iš jūros 
vandens „pagamintą" miglą, iš van
dens garų gali formuoti nedideliame 
aukštyje besidraikančius debesis, 
kurie atspindi saulės spindulius ir 
saugo vandenynus nuo įšilimo. Tokie 
plaukiojantys fabrikai naudoja vėjo 
energiją (vadinamuosius Flettner 
rotorius). JAV fiziko John Latham ir 
jo kolegos iš Škotijos Stephen Salter 
teigimu, tūkstantis tokių laivų gali 
kompensuoti temperatūros kilimą, 
kurį sukeltų dvigubai padidėjusios 
anglies dvideginio emisijos į atmos
ferą. Tačiau dar reikia ištirti visas 
tokių „debesų fabrikų" poveikio pla
netos klimatui pasekmes. 

6. Efektyvesni medžia i 

JAV mokslininkai paskelbė tyri
mo, kaip būtų galima genetiškai 
pakeisti medžius, kad jie augtų 
greičiau ir gamintų mažiau lignino, 
rezultatus. Ligninas - cheminis 
junginys, apsunkinantis medienos 
pavertimą biologiniu kuru. Tokiu 
būdu genetiškai pakeisti medžiai 
daugiau anglies dvideginio absorbuos 
šaknyse, o likusi medžio dalis galės 
būti naudojama kaip biologinis ku
ras. Vis dėlto ir šis metodas reikalau
ja tolimesnių tyrimų, nes genetiškai 
transformuoti medžiai gali pakeisti 
ekosistemos pusiausvyrą visoje pla
netoje. 

7. Derlingesni vandenynai 

Jūros vandenį praturtinus gele
žimi ar šlapalu padidėja vandenynų 
derlingumas, jie gali gaminti daugiau 
planktono, kuris savo ruožtu pajėgus 
sugerti didelius anglies dvideginio 
kiekius. Kai planktonas miršta, jis 
nusineša anglį į vandenynų dugną. 
Bloga žinia - didėjant absorbuotos ir 
išlaisvintos anglies kiekiams didės ir 

vandens rūgštingumas. 

8. Dirbtiniai ugnikalnių 
išsiveržimai 

Mokslininkai siūlo raketomis, 
lėktuvais ir net dirbtiniais ugnikal
niais purkšti atmosferoje sieros dale
les - tai padėtų užkirsti saulės spin
dulius ir veiksmingai atšaldyti at
mosferą, kaip kad nutiko 1991 m. iš
siveržus Pinatub ugnikalniui Filipi
nuose. Nobelio premijos laureato 
Paul Crutzen pasiūlyta koncepcija 
per 10 metų gali padėti sumažinti 
Žemės temperatūrą iki 1990 m. lygio. 
Tačiau jei atsitiks kas nors nenu
matyta, gali prireikti daug laiko, kad 
būtų atkurta pusiausvyra atmosferoje. 

9. Kosminiai veidrodžiai 

Iš 16 trilijonų veidrodžių susi
dedantis 1,5 mln. kvadratinių metrų 
dydžio saulės spindulių skydas būtų 
„montuojamas" orbitoje pasitelkus 5 
trilijonų dolerių vertės elektromag

netines patrankas. Tai University of 
Arizona astronominės optikos spe
cialisto Roger Angel sumanymas. 
Tokiais saulės spindulius atspindin
čiais veidrodžiais astronomas siūlo 
vėsinti planetą. Tačiau kyla rizika, 
kad atmosferoje gali sumažėti anglies 
dvideginio absorbcija, ir po kurio 
laiko vėl gali atgyti šiltnamio efektas. 

10. Dabar t inė padėtis 

Visi čia paminėtieji išradimai gali 
sukelti pavojingų pasekmių, jei pra
dėjus juos naudoti viskas pakryptų ne 
ta linkme. Tačiau neigiamos jų pasek
mės vis dėlto būtų ne tokios pragaiš
tingos, nei visiškas neveiklumas. 
Kasmet išmesti į atmosferą 8,4 mili
jardus tonų anglies dvideginio ir di
dinti šio junginio kiekį iki rekordinių 
lygių tolygu vykdyti patį pavojin
giausią eksperimentą per visą žmoni
jos istoriją. Jo pasekmės gali būti 
negrįžtamos, tvirtina „La Stampa". 

Balsas.lt 

LCCIU padėjo man subręsti 
Atkel ta iš 5 psl. pamatyti daug 
kitų įvairių vietų ir muziejų. Tos 
dienos labai greitai, bet linksmai 
prabėgo. Bet kadangi atvykom į Lie
tuvą mokytis, reikėjo grįžti. 

Paskaitų sistema čia yra labai 
įdomi, studentui leidžiama pasirinkti 
įvairias klases. Viskas dėstoma ang
liškai, todėl mums iš tikrųjų labai pa
togu. Net dauguma dėstytojų atvyks
ta iš Šiaurės Amerikos. Nors ame
rikiečiams nėra privaloma, daug kas 
lanko lietuvių kalbos paskaitas, per 
keturis mėnesius jose daug ko išmoks
ta. Yra gana įdomi dinamika, kai 

susėda žmonės iš tiek daug skirtingų 
šalių mokytis kartu. Dažnai išgirs
tame skirtingų nuomonių, galime 
daugiau pasisemti iš to. 

Nuostabu, kad tiek žmonių iš 
kitų kraštų atvyksta į Lietuvą studi
juoti. Smagu žinoti, kad yra tokia 
ypatinga vieta, kuri suburia visas 
šalis. Džiaugiuosi, kad galėjau pra
leisti semestrą LCCIU ir, jei būtų ga
lima, pratęsčiau savo mokslus čia. 
LCCIU padėjo man subręsti ir išmok
ti ne tik, ką dėstytojai pasakoja, bet ir 
sužinoti apie skirtingas tautas ir 
žmones. 
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AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS BR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424.8654,773-581-8654 

Skelbimų skyriaus 
tel* 7T3-5S5-*500 

Prie Michealsen centro. Iš kaires: Vilma Vait i lavičiūtė. Tarptautiniu studijų 
centro kultūrinės programos koordinatorė: amerik ietė Nicole ūements. 
Studentų paieškos užsienyje vadovė (Recruiter-Study Abroad Program); 
Kęstas Reivvdas: Natalja Nausėdė. Tarptautiniu studijų centro vadovė. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

T35T 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
L , I (773) 847 7747 
LENDER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://Balsas.lt
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JUZEF6 ČEIČYTĖ 
KETURI Ii 

Dirbo visi, kas galėjo. Nuo aušros 
iki tamsos. Vežė sienojus, akmenis, 
paskui pjovė lentas, visur kvepėjo 
sakais, lekiojo skiedros. Gyvenamą 
namą tėvai pastatė naują, o kitus 
pastatus - klojimą, klėtį, tvartus -
perkėlė patobulindami iš senosios 
gyvenvietės. Statė sunkiai, įtemptai, 
mažai miegodami. Jų gulinčių ne
mačiau. Trūko pinigų - skolinosi iš 
valdžios, visą algą atiduodavo sesuo 
Paulina (ji tada jau buvo mokytoja). 
Sodino medžius: dviem sūnums po 
ąžuolą, mums, trim dukterims - eg
les. Paulinai - sidabrinę. Medžių ir 
sodo sodinimas man buvo didžiausias 
džiaugsmas. Sodyba pasipuošė jau
nais berželiais, liepomis, eglėmis, 
ąžuolais. Šeši lazdynų krūmai, obe
laitės, kriaušės, vyšnaitės. Ant kloji
mo kraigo buvo įkeltas gandralizdis. 
Inkilai prie namų galų. Kregždės 
pačios susirado palėpes. Atrodė, kad 
taip gyvenimas ir tęsis, kad čia 
gyvens visi vaikai ir vaikų vaikai... 

Paskutiniai senuosius namus 
palikom mes: mama, nešdama sūnų 
Vytuką ant rankų, ir aš. Atsisveiki
nom su gražiąja gerąja kaimyne 
Alekniene. Mama ir kaimynė atsi-
skirdamos verkė, nors naujas sody
bas skyrė tik vieškelis, o žemių ežios 
ribojosi. Tėvelis dar šoks su kaimyne, 
senoviškai patrepsėdami į baltas, 
kvepiančias, slidžias grindis ir mūsų 
širdys vėl prisipildys džiaugsmo. Aš 
dar nešiu kaimynei šviežių miltų ra
gaišį, tik jau ne įprastiniu siauru 
takeliu pro palanges, bet skersai vieš
kelį. Ten nuėjusi dar žiūrėsiu į buvu
sios sodybos vietą ir pasiskinsiu gel
tonųjų slyvų. Mintimis paglostysiu 
didįjį ąžuolą, kurio šakos gaubė se
nąjį namo stogą ir kurį apglėbdavom 
penki vaikai. Iki šiol jaučiu jo šilumą 
ir galybę. Jau pabėgo šermuonėliai iš 
ardomų trobesių, nuimtos tvoros, dar 
žymu namų pamatai, kryžiaus vieta. 
Kryžių sudegino, nes buvo jau atgy
venęs savo amžių, laiminęs ne vieną 
augančią kartą, pergyvenęs šeimos 
sopulius ir džiaugsmus. Jo jau nebus, 
o dar ilgai sakys „ten, prie kryžiaus". 
Naujas gyvenimas jau už vieškelio 
ant kalno. Ten jau auga jauni me
džiai. Ten persikels gyventi paukš
čiai. Ten jau stovi baltas naujas 
namas, jau apdengtas stogas, mūrija
ma duonkepė krosnis. Ūkiniai pasta
tai beveik visi užbaigti. Naujoje vieto
je pratinasi arkliai, karvės, avys. Ir 
mes. Čia ars, sės, pjaus brolis Jonas, 
didžiausias tėvelio padėjėjas, aš jiems 
eisiu iš paskos, apžiūrinėdama savo 
pėdas, įmintas į drėgną vagą. Jie 
apars aplinkui pempių lizdus, kai tos 
klyks, vos nękibdamos į plaukus, o 
mums su Vytuku uždraus landžioti 
prie lizdų. Ta žemė bus aplaistyta 
prakaitu, kad mes galėtume mokytis. 

Atvažiuos į šiuos namus kava
lieriai ieškodami mano seserų pa
lankumo. Ne kartą čia dar rinksis 
kaimynai Juozinių ir Joninių vaka
rais, kaimo jaunimas su Prancisiene 
„slapta" kabins vainikus ant durų. 
Dar vakarais dainuos jaunimas, 
kaimas su kaimu susišūkaudami, ir 
mes iškėlę galvas žiūrėsim, kaip 
Gineičių kaime Joninių naktį užside
ga stebulė. Atvažiuos mūsų draugai, 

Paulina su vyru, valgysim Kūčias prie 
prailginto stalo, trauksim iš po stal
tiesės laimę, o aš iš ryto eisiu į tvartą 
žiūrėti atbėgusių ėriukų. Čia pradės 
bėginėti pirmasis anūkas Gerutis ir 
pasakys pirmą sakinį: „Mamyte, žiū
rėk, kiaulė molį valgo". Antrasis 
anūkas Valdas (Visvaldas Vincentas) 
bus paliktas auginti seneliams ir tur
būt pirmą kartą išsigąs, kai senelius 
kraus į sunkvežimį, o jį patį paims 
kaimynai. 

Juzefą čeičytė 

„Šitas vaikas neskirtas žemei", -
nugirdau kartą sakant tėvelį. Tikrai, 
man dūrė ražienos ir visokie grum
stai. Nelabai aš buvau pasigendama 
prie ūkio darbų. Man - pieva, upelis, 
versmė, miškas, bala, paukščiai, dan
gus. Ten, už miško juostos, yra mies
tukas Juodupė su naujai statyta me
dine bažnyčia, kuri per karą sudegs, 
kurios statyba labai rūpinosi mano 
tėvelis, nors dideliu pamaldumu ne
pasižymėjo. Toliau - Rokiškis, kur 
baigsiu tris gimnazijos klases, su 
raudonų plytų ir vitražinių langų 
bažnyčia, Tyzenhauzų dvaru, ten toli 
Kaunas, kur atveš laidoti Darių ir 
Girėną, ten Lietuva su Vilnium ir 
pilim. Deklamuosiu pastatyta ant 
suolo „Trakų pilį" ir tardama „Trakų 
štai garbinga pilis!", pakelsiu ranką 
ir parodysiu į palubę. Yra dar jūra, 
kur Kęstutis susitiko Birutę. Bet apie 
tai vėliau. Dainuos tėtė „Oi tu straz
de strazdeli", minės knygnešius, J. 
Tumą-Vaižgantą, M. Valančių, Vy
dūną. Šituos vardus aš iš jo išgirdau. 
Lauksim šeštadienio pašto: „Lie
tuvos ūkininko", „Saulutės", vėliau 
„Lietuvos aido", „Naujosios Romu
vos". Tarytum matau tėtę sekma
dienio rytą sėdintį stalo gale, užsi-
dedanti akinius plonyčiais rėmeliais, 
ištiesusį kaklą sunkiai skaitantį. 

Mane visada trauks tėviškė, tas 
mažas kraštas tarp miškų, kur žmo
nės geltonplaukiai, mėlynakiai, save 
kildinantys iš sėlių. Brolis Jonas su 
tamsa kinkys arklį vežti seserį Va
lentiną ir mane į Rokiškio gimnaziją, 
o vėliau - į geležinkelio stotį, iš kur 
vyksim į Joniškį, o paskui į Linkuvą 
pas seserį Pauliną. Ji ištekėjo už Jono 
Dienio, kuris dirbo Joniškio gimnazi
joj mokytoju. Mus su Valentina nu
sprendė išsiųsti gyventi pas juos. 
Tėvams bus lengviau. Ne kartą atos
togų važiuosim į namus. 

Bus daugiau. 

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

TERRJ DALIAS PRUNSK1S, MD 
VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elg in : 847-289-8822 

M c H e n r y : 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ActherAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už priemamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angiškai arba Eetuviškai. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

aureiljat@yahoo.com 

Kaip atsirado žodis „suvalkietis'' 
Lietuvos okupantas caras Alek- Ši caro Suvalkijos gubernija žhi-

sandras II (1855-1881) 1867 metais go 1915 metais. Nors ji žlugo seniai, 
fsteigė naują guberrują ir ją pavadi- tačiau caro pasėtas žodis suvalkietis 
no Suvalkuos vardu. mumyse vis dar egzistuoja net iki 

Visus žmones, kurie šioje plačio- šios dienos... 
je gubernijoje gyveno, rusai vadino Gaila, kad savus žodžius Sūdu-
„suvalkiečiais*. va, sūduvis, dabar sutinkame tik 

Jei kas gimė ir gyveno Suvalkų istorijos knygose, pvz., 1963 metų 
mieste, natūralu - jis yra suval- „Lietuvių Enciklopedijoje* 29 t., 
kietis. Bet plačiosios gubernijos gy- 114-125 psl. 
ventojai, kurie savo gyvenime ne- „Ačiū" carui... 
matė Suvalkų miesto, iš tikrųjų nė
ra suvalkiečiai. Eugenius Gerulis 

BAITU RILTV5XHIAMZIUJE 
PACAI 

Oft.MARUA CSMfcUTICM£ 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ActherAve.Sts.5ir6
mailto:aureiljat@yahoo.com
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Kas naujo Amerikos Lietuvių 
kultūros archyvuose 

(ALKA)? 

Medininkų pilies atstatvmo fondo vaidyba su Kleista knyga „Medininkai" 
(iš kairės): Tadas Bukaveckas, Aureiija Dobrovc sklene, Leonas Maskaliū-
nas ir Vytautas Peseckas. 

Medininkų pilies atstatymo 
fondo naujienos 

AURELHA POBROVOLSKIENĖ 

Kaip ir kiekvienais metais, Me
dininkų pilies atstatymo (MPA) fondo 
valdyba rinkosi aptarti einamųjų rei
kalų į posėdį, kuris įvyko Padėkos 
dienos savaitgalį MPA fondo valdybos 
vicepirmininko Vytauto Pesecko na
muose, Beverly Shores. Dalyvavo be
veik visi - pirmininkas Leonas Mas-
kaliūnas, iždininkas Tadas Bukavec
kas ir sekretorė Aurelija Dobrovols-
kienė - išskyrus administratorių Al
bertą Kerelį, kuris tuo metu buvo iš
vykęs. 

L. Maskaliūnas papasakojo įspū
džius iš savo kelionės į Lietuvą. Nau
jienos daug žadančios - Medininkų 
pilis susilaukia vis didesnio dėmesio. 
Jei pernai pilis buvo priskirta Trakų 
istoriniam muziejui, tai dabar ten at
sidarė ir Medininkų pilies skyrius, 
kuriam vedėjauja Donatas Žukaus
kas. Šiuo metu vyksta finansų paieš
ka. Pilies atstatymas įtrauktas į Lie
tuvos tūkstantmečio jubiliejaus pro
jektų sąrašą. Ar bus paskirtos lėšos ir 
kiek, paaiškės gegužės mėnesį. Mi

lijoną litų siūlo ir Norvegijos fondas, 
bet šios sumos atstatymui nepakan
ka. Atsiradus galimybei gauti dides
nes lėšas, paduota paraiška ES Sang
laudos fondui. Bus ieškoma ir tin
kamiausio būdo pažymėti prie pilies 
atstatymo prisidėjusius užsienio lie
tuvius, paskiriant tam menę, duris, 
vitražą ar kitą meno kūrinį. Atstačius 
pilį numatomos 12 pastovių darbo 
vietų. 

Vytauto Pesecko rūpesčiu buvo 
išleistas MPA fondo bibliografinis lei
dinys, skirtas Medininkų piliai. Jame 
surinkti fondo pranešimai, laiškai, 
Lietuvos mokslininkų straipsniai, 
diskusijos ir pasikalbėjimai, išspaus
dinti Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) žurnale 
„Technikos žodis". Knygoje daug įdo
mių, jau istorinėmis tapusių nuot
raukų. Knyga bus padovanota vi
siems MPA fondo mecenatams ir rė
mėjams. 

Knygą „Medininkai" numatoma 
pristatyti ALIAS Čikagos skyriaus 
susirinkime sausio 25 d. Bočių menė
je, Lemonte. 

Amerikos lietuvių kultūros ar
chyvų (ALKA) darbuotojai sveikina 
visus su praėjusiomis Sv. Kalėdomis 
ir artėjančiais Naujaisiais metais ir 
linki daug sveikatos ir Dievo palai
mos Naujuose metuose. Taip pat dė
koja už nuolatinę paramą. Aukos ir 
procentai, iš anksčiau suaukotų 
pinigų, įgalina apmokėti organizaci
jos sąskaitas ir atlyginti tarnauto
jams. 

Šiais metais ALKA palydėjo į 
Amžinybę kunigą Rapolą Krasauską, 
kuris nuo ALKA įsikūrimo pradžios 
dėjo į ją savo širdį, darbą ir aukas. 
Keletą savaičių prieš mirtį jis dar 
pakavo siuntinius į Lietuvą. Visi 
ALKA darbuotojai liūdi jo netekus. Į 

v 

amžinybę iškeliavo ir prof. Česlovas 
Masaitis, kuris padėjo įvesti kompiu
terinę programą knygų katalogavi
mui ir daug prisidėjo ALKA aplinkos 
pagražinimui. Dabar jo labai pasigen
dame ir liūdime. 

ALKA ir toliau dirba savanoriai: 
Saulė Šatienė tvarko muziejų, Elena 
ir Balys Kondratai dirba archyvuose, 
Juozas Bružas padeda tvarkyti finan
sinius reikalus, Pranas Valys - elek
troniką, elektrą ir kompiuterius. Dr. 
St. Goštautas tvarko specialius ar
chyvų reikalus ir yra meno patarėjas. 
Prof. dr. emeritus Benius Mačiuika 
yra patarėjas. Regina Taunienė -
sekretorė ir Juozas Rygelis - pirmi
ninkas. 

2007 m. birželio 16-17 d. JAV LB 
Kultūros Tarybos pirmininkė Dalė 
Lukienė sukvietė bibliotekininkų ir 
archyvų darbuotojų suvažiavimą. 
Šiame suvažiavime dalyvavo Daiva 
Barzdukienė iš Library of Congress, 
Michael Biggins iš University of Wa-
shington, bibliotekininkė Nijolė Žy-
lytė-Crane, dr. Stasys Goštautas, JAV 
LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalė 
Lukienė, Skirmantė Miglinienė iš 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
Čikagoje, Arūnas Pabedinskas iš Ka
nados lietuvių archyvo, Andrius Page, 

„Glass Art" redaktorius, ir ALKA 
darbuotojai: Juozas Rygelis, Regina 
Taunienė bei Eglė Varnienė. 

Šis suvažiavimas iškėlė lietu
viškų archyvų ir bibliotekų svarbą ir 
vertę. Po suvažiavimo susiorganizavo 
bibliotekininkų komitetas, vadovau
jamas Andriaus Page, kuris entuzias
tingai ieško būdų išgarsinti ALKA ir 
efektingai įeiti į visuomenę. Komitetą 
sudaro JAV gimę ir augę lietuviai. 
Rengiamas ALKA tinklalapis. Patari
mais ir straipsniais amerikietiškoje 
spaudoje mums padeda atsargos pik. 
Robert Dūda. 

ALKA turi kelis samdomus dar
buotojus. Eglė Varnienė atlieka kata
logavimo, surašymo, siuntinių paka
vimo darbus, William Shakalys koor
dinuoja katalogavimą ir kompiuterių 
programas. 

Praėjusią vasarą archyvuose dar
bavosi iš Lietuvos atvykusios Vilma 
Grigonienė ir Zita Karlienė. W. Sha
kalys pakvietė Yale University ar-
chyvistę Lisa Conathan, kad įvertin
tų ALKA archyvus ir jų katalogavi
mo metodą. Darbas buvo įvertintas 
gerai. Archyvų katalogavimui bando
me pasikviesti istorikus iš Lietuvos. 
Tam reikalui esame gavę šiek tiek 
lėšų iš JAV Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos. 

Mieli ALKA rėmėjai, be jūsų 
pagalbos mes neapsieiname. Archy
vus reikia sutvarkyti ir išsaugoti. Iš
eivijos istoriją reikia dokumentuoti. 
Atmintis dingsta, išlieka tik tai, kas 
surašyta ir išsaugota. Jūsų dosnumas 
padeda ALKA išsilaikyti ir žengti į 
ateitį. Aukas galite siųsti: ALKA, 37 
Mary Crest Drive, R O. Box 608, 
Putnam, Ct 06260. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Mokesčių nurašymo 
ID # 23722794. Su dėkingumu ir ge
riausiais linkėjimais, 

Juozas Rygelis 
ALKA pirmininkas 

,JDraugo" knygynėlyje 

Filmai apie Baltijos šalis 

BALTIC STATES 
*Estonia * ®* 

La t vi a 

• t • » • t emt i 

Lithuania 
Naujieji metai jau ant slenksčio. 

Diena kita - dienos pradės ilgėti, sau

lutė dažniau danguje pasirodys, ne
pastebėsime, kaip ateis vasara - ke
lionių metas. Dažnas mūsų keliauja į 
Lietuvą. Tad kodėl, 2008-aisiais nu
važiavus Lietuvon, neaplankyti kai
myninių Baltijos valstybių - Latvijos 
ir Estijos, nepasižvalgyti, kuo jos gra
žios, kas jose naujo, o nebuvusiems ir 
pirmą kartą jas pamatyti. Juolab kad 
kelionė, ypač važiuojant automobiliu 
- nuostabi. Patikėkite, esame ne 
kartą su šeima keliavę automobiliu 
maršrutu Vilnius-Talinas. Gražus 
kelias, vingiuojantis Baltijos jūros 
pakrante viliote vilioja. O ką įdomaus 
galime pamatyti? Apie tai sužinosite 
„Draugo" knygynėlyje nusipirkę 
DVD formatu išleistą filmų rinkinį 
„Baltic States. Estonia. Latvia. 
Lithuania". 

Rinkinyje - 3 plokštelės, kiek
viena skirta vienai iš Baltijos šalių. 

Kiekvieno filmuko trukmė - 28 mi
nutės. Žiūrėdami filmus sužinosite 
visų trijų Baltijos šalių istoriją, 
pasigėrėsite jų gamtovaizdžiais, išgir
site tų tautų muziką - nuo senovinės 
iki modernios. Manau, kad pažiū
rėjus šiuos filmukus, jūs tikrai užsi
norėsite pakeliauti po šias Baltijos 
šalis. 

Filmai įgarsinti anglų kalba, tad 
tai gali būti graži dovana bet kokia 
proga Jūsų draugams amerikie
čiams. 

DVD rinkinio kaina — 25 dol. 
Rinkinį galima įsigyti paštu, pridedant 
9 proc. mokestį, užsisakant IL valsti
joje. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau, už kiekvieną pa
pildomą rinkinį - 2.5 dol. mokestis. 
Prieš perkant prašome paskambinti 
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

Amerikos lietuvių klubas 
Beverly Shores paaukojo 50 dol. 
auką „Draugo" leidybai paremti. 
Esame labai dėkingi. 

Austė M. Vygantas iš Win-
netka, IL atsiuntė 50 dol. auką 
„Draugui" paremti. Nuoširdžiai 
Jums dėkojame. 

V Volertas iš Delran, NJ 
pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
metams ir kartu paaukojo dien
raščio leidybai paremti 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street, Chkago, it 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Victoria Dėdinas, gyvenanti 
Sunny Hills, FL, užsiprenumera
vo „Draugą" dar metams ir atsiun
tė 50 dol. auką dienraščiui paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Vytautas ir Aldona Soliu-
nai, gyvenantys Lemont, IL, pa
aukojo „Draugui" 50 dol. auką. 
Dėkojame Jums. 

Kęstutis J. Tautvydas iš 
Greenbank, WA paaukojo dien
raščio leidybai 50 dol. auką. Esame 
Jums dėkingi. 
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A t A 
LAWRENCE KĘSTUTIS 

KAVECKAS 
Mirė 2007 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 57 metų. 
Gimė 1950 m. birželio 13 d. Toronto, Kanadoje. 
Gyveno West Hollywood, CA, anksčiau Čikagoje Marąuette Park 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: motina Nijolė Statkevičiūtė-Kaveckienė; sesuo Ra

moną Grigorio-Šlevys su vyru Antonio; brolis Edvardas; teta ir 
krikšto mama Elena Čižinauskienė bei kiti giminės. 

A t a LavvTence buvo sūnus a t a Vytauto. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 2 v. p.p. iki 

8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a.a. Kęstutis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
vvrww.petkusfuneralhomes.com 

Senstančio žmogaus malda 
Pereitą vasarą besilankydamas 

Vilniuje sustojau su žmona prie Lie
tuvių Liuteronų bažnyčios. Ten, prie 
bažnyčios įėjimo esančioj skelbimų 
lentoje, užtikome lakštą popieriaus, 
kuriame buvo užrašyta malda, kurios 
žodžius užfiksavau savo fotoaparate. 
y 

Sią maldą, tinkančią pasiskaityti ar 

pasimelsti bet kurio amžiaus, rango 
ar religinių įsitikinimų žmogui, gal 
tiktų patalpinti ir į „Draugą", šven
čių proga platesnei visuomenei pa
siskaityti. Savo giminėms bei pažįs
tamiems esu nusiuntęs kopijas ir 
daugumai ši malda labai patinka. 

Jonas Šarka 

Viešpatie, Tu geriau žinai už mane. kad aš kasdien senstu ir vieną 
dieną būsiu visai sena (-as). Apsaugok mane nuo pagundos kiek

viena proga ką nors pasakyti. 

Gelbėk mane nuo didėjančios aistros tvarkyti kitų reikalus, išmokyk 
mane mąstyti (bet ne spėlioti), mokyk kitam ištiesti pagalbos ranką (bet 
ne diktuoti jam). 

Man gaila, kad liks neperduota mano sukaupta išmintis, bet Tu, 
Viešpatie, žinai, kad aš tokiu būdu norėčiau išsaugoti bent keletą bičiu
lių. Tačiau leisk man peržengti save ir leisti Tau juos gelbėti, kadangi aš 
nesu gelbėtoja (-as). Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybę smulk
menų ir suteik man polėkio būti sąmojinga (-u), išmokyk mane nutylėti 
savo ligas ir negalavimus, jų vis daugėja, o kiekvienais metais didėja 
noras apie juos pasakoti. Nedrįstu Tavęs maldauti sugebėjimo maloniai 
išklausyti kitų skundus apie ligas, tačiau išmokyk mane bent kantriai 
juos iškęsti, išmokyk mane to išmintingo suvokimo, kad ir aš galiu klysti. 

Leisk man išlikti verta (-am) kitų meilės. 

Aš nenoriu būti šventąja (-uoju) - su jais nelengva sugyventi, - o tapti 
sena (-u) niurzga būtų vainikas pačiam velniui. 

Išmokyk mane surasti žmonėse netikėtų talentų ir suteik man, Vieš
patie, maloningą dovaną juos parodyti kitiems. 

Siq malda parašė viena 
vienuolė XX amžiuje. 

A t A 
ONA „HANE" ŽOLYNIENĖ 

SMILGEVIČIŪTĖ 
Mirė 2007 m. gruodžio 24 d., Louisville, Colorado, sulaukusi 92 

metų. 
Gimė birželio 24 d. Palangoje, duktė Jono Smilgevičiaus 

(Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro). Po Antrojo pasaulinio 
karo, Hane gyveno Austrijoje, Vokietijoje, Australijoje, Čikagoje, 
Floridoje ir Colorado. Visą savo gyvenimą Hane sunkiai dirbo, gra
žiai ir širdingai augino ir auklėjo savo du vaikus ir prižiūrėjo savo 
mylimą vyrą Kostą. Hane kartu su vyru ilgą laiką buvo Lietuvos 
nepriklausomybės ir kultūros veikėja. 

Nuliūdę liko: seserys Janina „Nine" Petrušienė ir Elena 
„Liuse" Miknienė; sūnus Algis Žolynas ir jo žmona Arlie; duktė 
Rūta Zolynaitė-Ratajczyk ir jos šeima (vyras Richard, sūnus Brian 
Žolynas su žmona Juliana ir jų sūnus Ian) ir sūnus Nicholas; daug 
giminių ir draugų. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti: Alzheimer's Association, 
225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601-7633. 

Nuliūdę artimieji 

A t A 
SESUO M. FRANCITA 

TUMONIS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. gruodžio 25 d. Šv. Kazi

miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL, sulaukusi 91 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventų parapijos (Roseland), Chi
cago. Vienuolyne įžaduose išgyveno 62 metus. 

v 

Nuliūdę liko: Sv. Kazimiero seserys, sūnėnai ir dukterėčios 
bei kiti giminės. 

Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 v. p. p. 
iki 7 v. v. Sv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, IL. Mišparai mirusiems penktadienį, 7 v.v. 

v 

Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, gruodžio 29 d. 10 v. r. Sv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo 
Francita bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei 
pasimelsti už seselės sielą. 

Sv. Kazimiero seserys 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
JADVYGAI PENČYLIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnums RIMAN
TUI ir GIEDRIUI su šeimomis. 

Jolanta Kizienė ir 
krikšto sūnus dr. Saulius Kizis 

A t A 
RIMUI JAKUI. 

į Amžinybę iškeliavus, žmonai DALIAI ir sūnui 
ROMUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Ramoną ir Vytautas Ramūnai 

http://vvrww.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* I * APYLINKES* 

•Skai tytojams pranešame, kad 
2007 m. gruodžio 31 ir 2008 m. sausio 
1 dienomis redakcija nedirbs. Pirma
sis 2008 metų dienraščio „Draugas" 
numeris skaitytojus pasieks ketvirta
dieni, sausio 3 dieną. 

•Gruodž io 30 d. 12 vai. p. p. J a u 
nimo centro kavinėje svečias iš Vil
niaus Vincas Korkutis rodys filmą iš 
savo kelionių po Arabiją. Prelegen
tas yra geologijos mokslų daktaras, 
Fotografų asociacijos narys ir keliau
tojas, aplankęs daugelį pasaulio kraš
tų. Bus užkandžiai. Rengia JC valdy
ba ir Moterų klubas. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

• G r u o d ž i o 30 d., sekmadienį , 
PLC Lietuvių fondo salėje 12:30 vai. 
p. p. įvyks vienos populiariausių Lie
tuvos grupių „Pusbroliai Aliukai ir 
sesutė" koncertas. Įėjimas - auka (15 
dol.). Dalis renginio pelno bus skirta 
dienraščiui „Draugas" paremti. 

•Gruodž io 31 d. 8 vai. v. visi 
kviečiami sutikti Naujuosius, 2008 
Metus Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje: meninė dalis, vaka
rienė ir pirmieji pusryčiai. Šokiams 
gros nuotaikinga grupė „Saks-Akord". 
Kviečiame dalyvauti poras, šeimas, 
grupes ir pavienius asmeninis. Ramy
bę ir masinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. 

• L i e t u v o s Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje, Čiurlionio 
galerija ir Čikagos miesto kultūros 
reikalų departamentas maloniai vi
sus kviečia į lietuvių dailininkės Pet
ronėlės Gerlikienės (1905-1979) iš
siuvinėtų kilimų parodos „Embroi-
dered Myths and Everyday Stories" 

atidarymą, kuris vyks 2008 m. sausio 
11 dieną, penktadienį, nuo 6 vai. v. iki 
8 vai. v. Čikagos kultūros centre, 78 
East Washington Street, Chicago, IL 
60602. Paroda Čikagos kultūros cen
tre bus eksponuojama nuo 2008 m. 
sausio 12 d. iki balandžio 6 d. Tel. 
pasiteiravimui 312-744-6630. Įėjimas 
nemokamas. Renginį remia tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės. 

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

•Mažos ios Lietuvos lietuvių drau
gija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", kuris 
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje. Meninę programą at
liks vokalinė grupė „Laumės", bus 
vakarienė, šokiai, kuriems gros Al
gimanto Barniškio orkestras. Stalus 
ar pavienes vietas galite užsisakyti 
tel. 630-969-1316 (Ramūnas Bunti-
nas). 

IŠ ARTI m TOLI.. 

• J A V LB Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė vasario 3 d., sekmadie
nį, 7 vai. v. kviečia į Marijos Krupo-
ves koncertą „Vilniaus dainos", ku
riame skambės Lietuvos tautinių ma
žumų muzika. Mandolina akompa
nuos Joey "VVeisenberg. Renginys vyks 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3855 
Evans S t , Los Angeles, CA. Renginį 
remia tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR Vyriausy
bės. 

2008 m. vasario 10 d. 1230 
vai. p. p. Lietuvių dailės 

muziejuje, 
14911127tb Street, Lemont, 

jvyks šių metų Tarptautinio 
Čiurlionio pianistų konkurso 

laimėtojo 
EDVINO MINKŠTIMO 

koncertas. 
Koncertą organizuoja Lietuvos 
vaikų globos būrel is „Saulutė" . 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga. 

Elena Karaliūnienė 

Jurgita Gerlikaitė. „Lygiadienio šokis 

2008 M. SAUSIO 1 8 D., PENKTADIENI, 730 VAL. V. ČIURLIONIO GALERIJOJE, 
JAUNIMO CENTRE, 5620 S. CLAREMONT AVE., CHICAGO 

VYKS GERLIKŲ ŠEIMOS TRIJŲ KARTŲ MENININKŲ 
PARODOS „KARTOS" ATIDARYMAS 

Parodoje matysite naiviojo meno atstovės Petronėlės Gerlikienės ir jos 
sūnaus Pranciškaus Gerliko tapybos darbus bei anūkės Jurgitos 
Gerlikaitės grafiką. Parodos atidaryme dalyvaus P. Gerlikas, J. Gerlikaitė 
ir Darijus Gerlikas. 

t 
Roma Murphy, gyvenanti Brownsburg, IN, paaukojo „Draugui" 50 dol. 

auką. Nuoširdžiai ačiū. 

Laima J. Vaičiūnas iš Chicago, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
etams ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi. 

Pat. smaaidus.a švente metuose Kalėdos visi jų laukia, ypač mažieji. Jie ruošiasi susitikimui su Kalėdų seneliu. Kalėdinės eglutės metu Čikagos »*"-
S S S S - ir snaigių, . r a k u č i ų , ™ nykštukų, ir įvairiausių pasakų veikėjų. Jie šoko, dainavo - " ' ^ 

tėveliams, seneliams, sesutėms ir broliukams. Visus juos Kalėdų senelis apdovanojo dovanėlėmis. Lemos ApanavKienes nuotraukos 


