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•Lietuvių telkiniuose.
Advento susikaupimo diena
Hartford, CT. La-tvijos
nepriklausomybės šventė
Cleveland (p. 2, 8)
•Maskvai sekasi, bet ne-
žinia, ar ilgai (p. 3)
•L. Narbutis: Mano vieta —
Lietuvoje (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuvių telkiniuose.
Džiazo vakaras NY (p. 8)
•Juzefa Čeičytė. Keturi
kampai (4) (p. 9)
•Iš Lietuvos našlaičių glo-
bos komiteto veiklos (p. 10)

Sostinèje pagerbta vèliava

Kariai neša vėliavą į Gedimino kalną. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 1 d. (ELTA) —
Vilniečiai ir sostinės svečiai tradiciš-
kai pirmąją Naujųjų metų dieną pa-
gerbė Lietuvos savanorių žygdarbį —
1919 metų sausio 1 dieną pirmą kar-
tą virš Gedimino kalno buvo iškelta
lietuviška trispalvė.

Sausio 1 dieną, minint Lietuvos
vėliavos dieną, Gedimino pilies bokš-
te kariai iškėlė Lietuvos vėliavą,
bokšte plevėsuosiančią naujaisiais

metais.
Kasmet sausio 1-ją minima Vė-

liavos diena tęsia ne tik didvyriškas
istorijos tradicijas, bet ir formuoja
naujas — tampa gražia pradžia nau-
jiems, ką tik prasidėjusiems metams.

Seimo pirmininkas Viktoras
Muntianas, dalyvavęs prasmingoje
vėliavos pakeitimo ir jos pagerbimo
ceremonijoje Gedimino pilies kieme,
pabrėžė, kad ,,Lietuvos vėliava — tai

patriotizmas, Tėvynės meilė, Lie-
tuvos žmonių pasiryžimas ją ginti ir
puoselėti”. ,,Trispalvė įpareigojo net
gūdžiausiais sovietiniais metais Lie-
tuvos žmones saugoti laisvės viltį. Ji
visiems — ir Tėvynėje gyvenantiems,
ir toli nuo gimtųjų namų esantiems
iki šiol yra tarsi kelrodė žvaigždė”, —
pažymėjo Seimo vadovas.

Prisimindamas džiugius ir
skausmingus Lietuvos valstybingu-
mo momentus, V. Muntianas pabrė-
žė, jog 1919-aisiais pirmąkart Gedi-
mino pilies bokšte savanorių iškelta,
o visam laikui suplevėsavusi 1988 m.
spalio 7-ąją, trispalvė patvirtino Lie-
tuvos laisvės kovų pergalę, įrodė, kad
žuvusiųjų už Tėvynės laisvę auka ne-
liko beprasmė.

Sveikindamas susirinkusiuosius
Lietuvos vėliavos dienos ir Naujųjų
metų proga, Seimo pirmininkas pa-
linkėjo uždegti savo širdyse kilnių
jausmų žiburį, kurio šviesa sklistų
per visą Lietuvą.

Iškilmingoje vėliavos pakėlimo
89-ųjų metinių ceremonijoje dalyva-
vo Krašto apsaugos ministerijos ir
Lietuvos kariuomenės vadovybė, Vil-
niaus miesto vadovai, Lietuvos lais-
vės kovų dalyviai, visuomeninių or-
ganizacijų atstovai.

Kunigo S. Ylos šimtmeçiui — studija apie Šiluvâ
Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) —

Vilniuje pristatoma profesoriaus Sta-
sio Ylos studija ,,Šiluva Žemaičių is-
torijoje”, pažymint autoriaus gimimo
šimtmečio sukaktį.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
parašytos ir 2007 metų pabaigoje
Kauno arkivyskupijos kurijos išleis-

tos profesoriaus Stasio Ylos (1908—
1983) istorinės studijos ,,Šiluva Že-
maičių istorijoje” sutiktuvių vakaras
penktadienį rengiamas sostinės Tai-
komosios dailės muziejuje.

2008 m. sausio 5 d. sukanka šim-
tas metų, kai gimė kunigas, teologijos
profesorius, rašytojas, istorikas, jau-

nimo ugdytojas, spaudos darbuotojas,
katalikų visuomenės veikėjas Stasys
Yla.

Gimęs Luciūnų kaime netoli
Kurklių (Anykščių r.), S. Yla mokėsi
Ukmergės gimnazijoje, Kauno kuni-
gų seminarijoje, iki 1935 m. studijavo

Nukelta į 6 psl.

Gerès sâlygos auginti vaikus
Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) —

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo Li-
gos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo pakeitimai, kuriais didina-
ma motinystės (tėvystės) socialinio
draudimo pašalpa, ilginamas jos mo-
kėjimo laikotarpis, išplečiamas pašal-
pos gavėjų ratas bei numatytos gali-
mybės jauniems tėvams derinti dar-
bą ir vaikų priežiūrą.

,,Motinystės (tėvystės) socialinio
draudimo pašalpa ligos ir motinystės
socialiniu draudimu apdraustiems
tėvams (globėjui) bus mokama dvejus
metus. Kol vaikui sukaks vieni me-
tai, jį prižiūrinčiai motinai ar tėvui
(globėjui) bus mokama 100 proc., iki
sukaks dveji — 85 proc. kompensuo-
jamojo darbo užmokesčio dydžio mo-
tinystės (tėvystės) socialinio draudi-
mo pašalpa”, — sako socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Vilija Blin-
kevičiūtė.

Taip pat įsigalios nuostata, kad
gimus dviem ir daugiau vaikų moti-

Šeimoms, auginančioms vaikus, Lietu-
voje bus lengviau. Eltos nuotr.

nystės socialinio draudimo pašalpa
bus didinama atsižvelgiant į vienu
metu gimusių vaikų skaičių (gimus
dvynukams — 2 kartus, gimus try-
nukams — 3 kartus ir taip toliau).

Milijonai
žmoniû
sutiko
Naujuosius
metus

New York, sausio 2 d. (AFP/
BNS) — Milijonai žmonių visame pa-
saulyje džiaugsmingai sutiko Nau-
juosius metus, tačiau kai kur links-
mybes temdė bombų sprogimai ir
nuogąstavimai dėl saugumo.

New York šimtai tūkstančių
žmonių, nepaisydami žvarbaus oro ir
griežtų saugumo priemonių, palydėti
senųjų metų susirinko Times Squa-
re, kur meras Michael Bloomberg
tradiciškai nuleido ,,Naujųjų metų
išvakarių rutulį”, kuris šiemet buvo
nuleistas šimtąjį kartą. Tuo metu
dangų virš New York nušvietė ap-
linkai nekenksmingi fejerverkai.

M. Bloomberg rutulį paleido iki
vidurnakčio likus minutei, taip pra-
dėdamas pagrindinę Jungtinėse Vals-
tijose Naujųjų metų sutiktuvių cere-
moniją. Rutulys lygiai 60 sekundžių
leidosi 23,5 m aukščio stiebu, o per
televiziją jį stebėjo maždaug milijar-
das žmonių visame pasaulyje.

Kanadoje, Quebec mieste, į gat-
ves sutikti Naujųjų metų, kuriais bus
minimos 400-osios šio frankofoniško
miesto įkūrimo metinės, išėjo dešim-
tys tūkstančių žmonių.

Bene pirmasis Naujuosius metus
sutiko Sydney, kur daugiau kaip mi-
lijonas žmonių prieplaukoje stebėjo
įspūdingą fejerverką. Šimtai tūks-
tančių žmonių Nukelta į 7 psl.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
HARTFORD, CT

CLEVELAND, OH

KAS YRA DIEVAS?
Advento susikaupimo diena

DANUTÈ GRAJAUSKAS

Gruodžio 15 d. Hartford lietuvių
bažnyčioje įvyko specialios rekolekci-
jos. Jau seniai tokios čia buvo. Ini-
ciatyvos ėmėsi Birutė Bernotienė, su-
žinojus, kad į Putnam Nekalto Pra-
sidėjimo vienuolyną iš Lietuvos at-
vyksta kun. Artūras Kazlauskas, ku-
ris ten laikys seselėms savaitės ilgu-
mo rekolekcijas.

Kun. Kazlauskas į Ameriką ke-
liom savaitėm atskrido lapkričio 27 d.
ir paprašytas sutiko atvykti ir į Hart-
ford atlaikyti vienos dienos susikau-
pimą parapijiečiams. Gruodžio 15 d.
pasitaikė šalta, bet graži, saulėta die-
na. Birutės prašymu jau 8 val. ryto
rinkosi pagalbininkai su pyragais,
sumuštiniais ir kava – užkandžiai da-
lyviams. Kun. Kazlauską atvežė jo
pažįstama, kurios šeimoje jis svečia-
vosi apie savaitę. Pradėjo rinktis
rekolekcijų dalyviai. Jų susirinko

daugiau nei dvidešimt, tiek maždaug
ir buvo laukta.

Rekolekcijų tvarką nustatė pats
prelegentas: dvi pertraukos užkan-
džiams, konferencijos, ir pabaigoje iš-
pažintys tiems, kurie to norėjo.

Girdėjom iš anksčiau, kad kun.
Kazlauskas įdomus kalbėtojas, tad
nenusivylėm. Jį pristatė Birutė,
trumpam jį supažindino su Hartford
Švč. Trejybės bažnyčios istorija. Pra-
dėdamas kun. Kazlauskas truputį pa-
pasakojo apie save, kad jis kilimo iš
Šakių, zanavykas. Publikoje atsirado
ir daugiau šakiečių, užsimezgė ben-
dras ryšys. Pradžia gera.

Pirma konferencija truko beveik
valandą. Įdomi pradžia – santykis su
Dievu – senas testamentas palyginus
su naujuoju – pagrindinės žinios,
klausimai, kaip religijos pamokose:
kas yra Dievas? Kas yra tikėjimas? Į
pokalbį įtraukti dalyviai atsako į
klausimus pagal savo žinias, pagal sa-

Visi dalyviai. A. Dziko nuotr.

Klebonas kun. Charles Jacobs, Seselė Mary Louise ir kun.
Artūras Kazlauskas.

Asta Nenortienė, Birutė Bernotienė ir kun. Artūras
Kazlauskas.

vo tikėjimo supratimą. Pristatymas
beveik sceninio formato, žvilgsnis,
pertrauka, atsakymas į klausimus.
Laikas bėgo nejučiom. Užkandis –
kava su pyragais – vėliau bus stipres-
nis pavalgymas, dabar vėl į suolus – į
mokyklą. Jautėsi labai draugiška,
dinamiška atmosfera, visiems buvo
ką diskutuoti, kalbėtis. Kunigas mai-
šėsi tarp dalyvių, draugiškas susipa-
žino su dalyviais, atsakė į klausimus,
užkandžiavo, labai savas. Vėl kalbėjo,
klausinėjo, atsakinėjo. Vėl pertrauka,
atėjo ir parapijos klebonas C. Jacobs

bei jo pagalbininkė, seselė M. Louise
– abudu labai palankūs lietuviams,
nors parapijoje dabar yra daug ir kitų
tautybių žmonių.

Baigėsi konferencijos, buvo nusi-
fotografuota, įteikta piniginė dovana
kun. Kazlauskui, atsisveikinta. Jis
dabar vyksta į Boston Šv. Petro para-
piją autobusu, į kurį pavėžino Jonas
Strimaitis. Ačiū Birutei už tokios
puikios dienos suorganizavimą, ti-
kimės, kad kun. Kazlauskas pas mus
dar sugrįš.

Latvijos nepriklausomybės šventė

Dvasiškė dr. Sarma Eglite, Latvijos ambasadorė Jungtinėms Tautoms Sol-
veiga Silkalna, LB Ohio apygardos vicepirmininkas dr. Viktoras Stankus, Lat-
vių Bendruomenės pirmininkė Silvija Rutenbergs, Cleveland Baltų sąjungos
atstovas Maris Mantenieks, Estų Bendruomenės atstovai Karin ir Hans Runs.

DR. VIKTORAS STANKUS
LB Ohio apygardos
vicepirmininkas

Mūsų broliai latviai ir mes, lietu-
viai, per amžius kovojome prieš prie-
šus, engiančius mūsų tautas. Todėl

buvo svarbu ir malonu dalyvauti jų
nepriklausomybės 89 metų sukakties
šventėje, kuri įvyko 2007 m. lapkričio
17 d. latvių salėje Cleveland, Ohio.

Siekiant pabrėžti solidarumą
tarp Baltijos valstybių ir tautų, buvo
pagerbtos ir išrikiuotos Estijos, Lat-

vijos, Lietuvos ir Jungtinio, NATO
sudėty esančio Baltų bataliono vėlia-
vos, taip pat NATO, Europos Sąjun-
gos ir JAV vėliavos.

Invokaciją perskaitė dvasiškė dr.
Sarma Eglite. Po Amerikos himno
sugiedojimo Cleveland Latvių Bend-
ruomenės pirmininkė Silvija Ruten-
bergs pasveikino visuomenę, perskai-
tė sveikinimus nuo Latvijos respub-
likos prezidento, JAV Kongreso nario
Shimkus ir kitų. Silvijai Rutenbergs
už jos veiklą Amerikos Latvių organi-
zacijose nuo Latvijos prezidento buvo
įteiktas „Atzinibas Krusts” ordinas.

Po Latvijos himno meninę prog-
ramą atliko muzikantai Peteris Brie-
dis, Bonita Maky, Heidi Abert, sugro-
dami Beethoven opus 3, nr. 1 stygi-
niams. Šventėje taip pat dalyvavo
„Latvijas vestniece” ir „Apvienoto
Naciju” organizacijų atstovai.

Iš New York atvykusi jauna, ener-
ginga Latvijos respublikos ambasa-
dorė Jungtinėms Tautoms Solveiga
Silkalna savo nuoširdžia kalba pa-
traukė visų dėmesį. Ambasadorė gi-
mė Melbourn, Australijoje, ten baigė
biologijos mokslus. Nukelta į 8 psl.
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Netikėkit, kad
Amerikos ekonomika

griūva

ALEKSAS VITKUS

Beveik kas dieną girdime ir skaitome, kad JAV doleris krenta vis
žemyn, ir kai kurie iš mūsų, ypač demokratai, nori įrodyti, kad su
tuo dolerio kritimu žlunga ir Amerikos ekonomika ir kad dėl to

yra kalti respublikonai. Kai neseniai Kinijos naftos bendrovė „Petrol-
China” savo kapitalu pralenkė Amerikos bendrovę „Exxon”, net garsu-
sis vengrų kilmės amerikietis George Soros, milijardus valdantis filant-
ropas, pradėjo pranašauti Amerikos ekonomikos nuosmukio pradžią. Vie-
nas London finansų laikraštis net pavadino Ameriką „būsima Argen-
tina”, taip duodamas suprasti, kad JAV ekonomikos likimas bus toks pats
kaip Argentinos, kadaise buvusio turtingo krašto, dabar nukritusio į eko-
nominį chaosą ir neturtą.

Taip, doleris krenta, paskutiniu laiku krito ir JAV akcijų birža, taip,
kaip ne vieną kartą buvo atsitikę ir praeityje. Nusmukusi yra ir naujų na-
mų statyba, didėja krizė hipotekos rinkoje, traška ir kreditas. Ir kiek-
vieną kartą, kai tas atsitinka, globaliniai finansų žinovai su pasitenkini-
mu pranašauja JAV ekonomikos neišvengiamą žlugimą.

Prisiminkime, kai prieš gal 20–30 metų tie patys pranašai skelbė du
tuomet labai populiarius mitus: vieną, kad Sovietų Sąjunga pralenks
Ameriką kariškai, ir antrą, kad Japonija tą padarys ekonomiškai. Sovietų
Sąjungai išnykus iš pasaulio žemėlapio, o Japonijos akcijų biržai gerokai
nukritus, abu mitai dabar atrodo kaip paprastas nesusipratimas. Keista,
šiandien vėl plinta kalbos, kad Brazilija, Rusija, Kinija ir Indija išsiverš į
priekį ir pralenks Ameriką.

Palikę nuošaly tų žlugimo pranašysčių antraštes, pažiūrėkime į eko-
nomikos faktus. Kai Europa džiaugiasi, kad jos ekonomika paauga 2.5
proc., JAV ekonomika vien trečiame šių metų ketvirtyje paaugo 3.9 proc.,
tai daugiau nei antrojo ketvirčio augimo tempas – 3.1 proc. Ką tai reiškia?
Toks augimo tempas vaizdžiai rodo, kad per tuos du ketvirčius JAV
ekonomika paaugo tiek, kiek yra verta visa tokios žymios valstybės kaip
Saudo Arabija ekonomika.

Tai nereiškia, kad JAV ekonomika neturi problemų. Bet kai kalbos
apie greitą Kinijos ar Indijos ekonomikos augimą nesiliauna, vertėtų pa-
žiūrėti, kaip JAV ekonomika atrodo, ją lyginant su jos varžovėmis. Šian-
dien Amerika vis tiek yra turtingiausia pasaulio valstybė, ką rodo jos
Bendrasis vidaus produktas (angl. GDP) – geriausias matas vertinant
ekonominę valstybės galią. Numatoma, kad šįmet tas rodiklis sieks net
13.22 trilijonus dolerių, kas reiškia, jog JAV ekonomika yra stipresnė
negu keturių iš eilės ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių, tokių
kaip Japonijos, Vokietijos, Kinijos ir Jungtinės Karalystės net kartu su-
dėjus.

Daug pasakantis yra JAV žemėlapis, kurį radau „Human Events”
laikraščio lapkričio 19 d. laidoje. Jame yra labai vaizdingai parodoma
Amerikos ekonominė galybė, lyginant ją su kitomis valstybėmis. Ten vie-
toj kiekvienos JAV valstijos vardo yra pažymėta valstybė, kurios GDP yra
bent apytikriai lygus tos JAV valstijos lygiui. Žvilgsnis į tą žemėlapį duos
progą prieiti prie įdomių išvadų.

Pvz., California valstijos ekonomika yra beveik lygi visai Prancūzijos
ekonomikai, ir tai California pastatytų į aštuntą vietą tarp pasaulio vals-
tybių ekonomikų. Texas valstijos ekonomika yra tik pusė tiek, kiek Ca-
lifornia, bet vis tiek Texas valstija gali lygintis su visa Kanados valstybe.
Florida gali lygintis su Azijoje taip išgarsėjusia Pietų Korėjos ekonomika.
Illinois valstijos ekonomikos nepralenkia visa Meksikos valstybė. Ohio
valstija nepasiduoda Australijos valstybei, o Tennessee – naftos turtais
pertekusiai Saudo Arabijai. Net viena iš neturtingesnių JAV valstijų, Ar-
kansas, yra ekonomiškai lygi daugiau nei 150 mln. gyventojų turinčiam
Pakistanui. Rusijos ekonomika yra lygi New Jersey arba Texas valstijai.
Beveik net 190 mln. gyventojų turinti Brazilija gali tik lygintis su New
York valstija.

1790 m. jauna Amerikos valstybė turėjo tik 4 mln. gyventojų, ir už-
ėmė plotą, tokį kaip šių dienų Airija. Europoje tuomet gyveno 180 mln.,
Indijoje 190 mln. ir Kinijoje – apie 320 mln. žmonių. Tik septyni Amerikos
miestai turėjo daugiau kaip po 5,000 gyventojų. Nebuvo beveik jokios pra-
monės, kraštas rėmėsi žemės ūkiu. Nepraėjus nė šimtmečiui, t.y. jau 1885
m., JAV pramonė pasaulyje stovėjo pirmoje vietoje, pagamindama 30 proc.
viso pasaulio gamybos, taip pralenkdama tuometines galybes – Didžiąją
Britaniją ir Vokietiją.

Japonija jau daugiau kaip dešimt metų negali pavyti JAV ekonomikos
augimo tempo. Amerikos ekonomika yra jų visų pavydo objektas ir visi
mėgsta ją kaip nors nuvertinti, tai daryti pasidarė beveik globalinis spor-
tas. Nesileiskime būti klaidinami ir vėl pažiūrėkime į šį žemėlapį (kairė-
je).

MASKVAI SEKASI,
BET NEŽINIA, AR ILGAI
KÊSTUTIS GIRNIUS

Rusijai ir jos prezidentui šįmet
sekėsi. Smarkiai šoktelėjusios dujų ir
naftos kainos skatino ūkio augimą,
pripildė valstybės iždą, sudarė sąly-
gas ambicingai užsienio politikai,
kuria stengiamasi pasaulį įtikinti Ru-
sijos svarba. Rusijos prezidentas Vla-
dimir Putin dar stipriau įtvirtino
centralizuotą šalies valdymą, apribo-
jo gyventojų žmogaus ir politines tei-
ses, persekiojo politinius oponentus.
Bet jo populiarumas tik augo. Aki-
vaizdu, kad jis ketina savo rankose
laikyti valdžios vadeles, net pasibai-
gus jo prezidentavimui kovo mėnesį.

Maskva nėra buvusi tokia agre-
syvi nuo tarybinių laikų. Vasario
pradžioje Miuncheno saugumo kon-
ferencijoje V. Putin išdrožė pamokslą
apie Amerikos veidmainystę, pasau-
lio saugumui pavojų keliančią jos
užsienio politiką, siekį primesti savo
valią pasauliui. Vėliau retorika dar
paaštrėjo. Gegužės mėnesį jis netie-
siogiai palygino Ameriką su nacių
Vokietija, birželį pagrasino, kad Ru-
sija nukreips savo raketas į taikinius
Europoje, jei Washingtonas neat-
sisakys planų Čekijoje ir Lenkijoje
išdėstyti antiraketinį gynybos skydą.

Rusija ėmėsi konkrečių veiksmų
parodyti savo augančią karinę galią.
Gaminamos naujos strateginės rake-
tos, stengiamasi atnaujinti karo
laivyną. Iki 2015 m. Rusija ketina
skirti beveik 200 milijardus dolerių
ginkluotosioms pajėgoms stiprinti.
Vasarą Maskva atnaujino savo bom-
bonešių skrydžius už šalies ribų.
Lėktuvai priartėjo prie Norvegijos ir
Didžiosios Britanijos oro erdvės bei
Guamo salos Ramiajame vandenyne,
kur yra svarbi Amerikos karinė bazė.
Skrydžiai yra simboliniai, nes bom-
bonešiai seni, lengvai numušami.
Lapkričio pabaigoje Rusija užšaldė
savo dalyvavimą Įprastinės ginkluo-
tės Europoje sutartyje, o V. Putin
pareiškė, kad Rusija stiprins strate-
ginių pajėgų kovinį pasirengimą tam,
kad galėtų smogti atsakomąjį smūgį
bet kuriam agresoriui.

Į Rusijos taikiklį pateko ir
Europos Sąjungos šalys. Maskva su-
stabdė Lenkijos mėsos produktų im-
portą, gegužės pradžioje dėl pamink-
lo tarybiniams kariams pašalinimo iš

Talino centro Estijai taikė neofi-
cialias ūkio sankcijas, suorganizavo
Estijos kompiuterių tinklų puolimą,
siekdama užkimšti serverius ir su-
trikdyti šalies ūkio gyvenimą. Viršū-
nių susitikimas su ES Samaroje ne-
apsiėjo be įtampos. ES pirmininkas
Jose Manuel Barroso pareiškė, kad
Lenkijos, Lietuvos ir Estijos proble-
mos yra Europos problemos, Rusija
turi suprasti, jog ES yra pagrįsta so-
lidarumo principais.

Neišsipildė lūkesčiai, kad ES
vieningai ir griežčiau reaguos į
Kremliaus iššūkius. Maskva toliau
sėkmingai vykdo „skaldyk ir valdyk”
politiką. Ne tik su lazda, bet ir su
meduoliu. Metų pradžioje Bulgarija,
Slovakija ir Vengrija susitarė su
Rusijos bendrovėmis dėl bendradar-
biavimo energetikos srityje, o lapkritį
Olandijos dujų bendrovė „Gasunie”
pasirašė sutartį su „Gazprom”, įsi-
pareigodama prisijungti prie dujo-
tiekio po Baltijos jūra statymo ir įgy-
dama devynis nuošimčius dujotiekio
akcijų. Olandijos ministras pirminin-
kas palaimino sutartį, dalyvaudamas
pasirašymo iškilmėse.

Rusija savo rankose tvirtai laiko
iniciatyvą. Ji veikia, ES šalys reaguo-
ja. Padėtis greitai nesikeis. Rusijos
valdžia yra vieninga, o 27 Sąjungos
narės turi atskirus savo interesus.
Nėra ryžto priešintis Maskvos ne-
draugiškiems veiksmams. Praėjus
vos metams po buvusio Rusijos sau-
gumiečio Aleksandr Litvinenko nu-
nuodijimo Londone ir Maskvai atsi-
sakant išduoti įtariamąjį žudiką, Di-
džiosios Britanijos parlamento už-
sienio reikalų komisija paragino vy-
riausybę gerinti santykius su Rusija.
Naujoji Lenkijos vyriausybė nebeve-
tuos ES derybų su Maskva dėl naujos
bendradarbiavimo sutarties.

Maskvai sekasi, bet nežinia, kiek
ilgai. Jos ambicijos yra didesnės negu
jos reali galia, jos agresyvi laikysena
kelia nerimą. Tiesa, paklausa jos
dujoms ir naftai tik didės. Kitais me-
tais Rusija laikysis santūriau, nes
pagrindinis Kremliaus dėmesys bus
nukreiptas į vidaus politiką, siekiant
nustatyti, kiek galios turės naujasis
prezidentas, veikiausiai Dmitrij Med-
vedev, ir kiek jos išsaugos V. Putin.

Lrt.lt

JAV žemėlapis, iš lapkričio 19 d. „Human Events” laikraščio: Amerikos
ekonominė galybė, lyginant ją su kitomis valstybėmis.
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Prezidento patarėjas išeivijos klausimais:
Mano vieta - Lietuvoje

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Spalio pabaigoje Lietuvos prezi-
dentas Valdas Adamkus savo visuo-
meniniais patarėjais išeivijos klausi-
mais paskyrė JAV Lietuvių Bendruo-
menės krašto valdybos reikalų vedėją
Lietuvoje Leoną Narbutį ir Biote-
chnologijos instituto Biotermodina-
mikos ir vaistų tyrimo laboratorijos
vedėją, vyriausiąjį mokslo darbuotoją
Daumantą Matulį. Kiek šie paskyri-
mai formalūs ir kiek realiai naudingi
ir veiksmingi sprendžiant išeivijos
problemas aukščiausiu lygiu, parodys
laikas. Praėjus šiek tiek daugiau nei
mėnesiui nuo paskyrimų šnekėjomės
su 54 metus JAV pragyvenusiu ir
2004 metais į Tėvynę grįžusiu L.
Narbučiu.

Jo manymu, kiekvieną išvyku-
siųjų kartą iš Lietuvos, galima dalinti
į tuos, kurie persikėlę į svečią šalį
pasiryžta ir deda pastangas nenu-
tautėti ir tuos, kuriems tautybė yra
nesvarbi. Tokiems nutautėjimo pro-
cesas yra daug greitesnis, o tie, kurie
yra nutarę likti lietuviais, prisitaiko
prie ten rasto gyvenimo būdo, bet vis
tiek stengiasi gyventi savoje Lietu-
voje – tokioje, kokią atsivežė, arba
tokioje, apie kokią pasakojo jų tėvai.
Šiandieną, Lietuvai tapus nepriklau-
soma valstybe, situacija yra šiek tiek

pasikeitusi, bet nutautėjimo grėsmė
išlieka ta pati. Paties pašnekovo du
sūnūs ir dukra kalba lietuviškai,
jiems nesvetima lietuvių kultūra ir
istorija, tiesa, iki šiol nė vienas jų
Lietuvoje dar nesilankė.

Pats L. Narbutis baigęs mokslus
dirbo finansų srityje, o 1989 metais
ėmėsi savo verslo, visiškai nutolusio
nuo įprastos sau veiklos. Jis įkūrė
meno galeriją ir meno darbų apipavi-
dalinimo studiją. L. Narbutį ne vie-
nas žino ir kaip „Margučio” radijo
laidų vedėją, taip pat jis bendradar-
biavo su „Amerikos balsu”, „Laisvąja
Europa”, o vėliau ir su „Lietuvos
radiju”.

— Ar nesigailite sugrįžęs?
— Jokiu būdu.

— Kodėl?
— Esu labai patenkintas gyven-

damas šioje terpėje. Patenkintas, nes
esu Lietuvoje, apie kurią galvojau
visą savo gyvenimą.

— Negi niekas nenuvylė?
Negi niekas čia apsigyvenus
nepasirodė ne taip, kaip tikė-
jotės?

— Žinoma, kad nuvylė, bet kita
vertus, ten gera, kur mūsų nėra.
Viskas priklauso nuo to, ko žmogus
ieško. Pavyzdžiui, aš norėjau gyventi

tikroje Lietuvoje, o ne tokioje, kurią
buvau susikūręs gyvendamas užsie-
nyje, todėl ir sugrįžau. Bent man
gyvenimas čia labai priimtinas. Jeigu
jau reikia kažką paminėti, kas mane
nuvylė, tai galbūt tarpusavio žmonių
bendravimas, o geriau pasakius, jo
nebuvimas. Ir nekalbu apie draugus.
Atrodo, kad Lietuvoje egzistuoja, jei
galiu taip pasakyti, savotiška kastų
sistema, aš pavadinčiau runkelių ir
elito sindromu. Pasigendu akių kon-
takto su nepažįstamais ir šypsnio vei-
duose. Bet visa tai suprantama, tai

tik sunkios kasdienybės simptomai,
kuriuos bus galima pagydyti paleng-
vinus Lietuvos žmonių gyvenimą. O
kad taip įvyktų, jie irgi turi prisidėti.
Viena galimybė pakeisti nepriimtiną
gyvenimo būdą Lietuvoje, o jų yra ir
daugiau, tai dalyvauti rinkimuose ir
rinkti tuos, kurie dirbs rinkėjams, o
ne sau.

— Yra tekę girdėti, kad Ame-
rikoje esama lietuvių, kurie pik-
tinasi, kad Lietuva ne tokia,
kokią jie paliko, tačiau jie čia net

Leonas Narbutis
Deimantės Dokšaitės nuotr.
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VARPAI SKAMBA, BET IÕ KUR?
Dr. Romualdo ir dr. Aldo Kriau-

čiūnų labai įdomūs ir smalsumą
sukeliantys rašiniai „Draugo” dien-
raštyje kviečia pagalvoti, kur yra šuo
pakastas.

Prieš du tūkstančius metų Kris-
tus yra pasakęs, kad „kupranugariui
yra lengviau pralįsti pro adatos sky-
lutę, negu turtuoliui įeiti į dangaus
karalystę”. Pasaulis pamilo „auksą”,
su juo ir jame gyvenantys žmonės. Iš
dabartinės visuomenės atsiranda ku-
nigai. Prie šio dar prisidėjo ir Vati-
kano suvažiavimo nuostatai. Prisi-
minkime, kad po šio suvažiavimo ka-
talikų bažnyčią paliko šimtai kunigų
ir ištuštėjo vienuolynų. Dingo gražūs
apeigoms skirti rūbai, širdį ve-
riančios giesmės, kurios buvo gieda-
mos šimtmečiais. Kunigams ir vie-
nuoliams buvo leista nenešioti juos
išskiriančių rūbų. Juos sulygino su
pilkąja visuomene. Dingo dvasiškijai
teikiama pagarba. Pasipylė išjuokian-
tys ir šmeižiantys straipsniai laik-
raščiuose ir TV, ypatingai apie Romos
katalikų kunigus, vienuolynus. Kiek
vėliau dar prisidėjo dvasininkų luomo

neleistini poelgiai.
Dori, pamaldūs asmenys, maty-

dami, kad aplinkiniai džiaugiasi gy-
venimo teikiamomis laisvėmis ir tei-
kiama pagarba, pagalvos, ar verta už-
sidaryti nuo džiūgaujančio pasaulio,
tik dėl galvojimo, kad jų laukia Dievo
karalystė danguje po jų mirties. Dau-
gelis jaunuolių, matydami, kad nega-
lės sukrauti milijonų (turiu mintyje
Lietuvą), išvyksta į svečias šalis ieš-
koti laimės. Mažėja pašaukimų į ku-
nigus ir vienuolynus ir Lietuvoje.

Kraštuose, kur gyvenimas yra
skurdus ir mažai išvystytas, asmenys
yra arčiau Dievo ir renkasi dvasišką
pašaukimą. Klausimas kyla, ar jie tą
daro iš noro tarnauti Dievui ir žmoni-
jai, o gal tik dėl lengvesnio negu jo
kaimynai gyvenimo?

Kad kunigų yra didelis trūku-
mas, viso pasaulio tikintieji jaučia.
Kaip šį klausimą išspręsti? Mano gal-
vojimu, kol pasaulis garbina aukso
veršį ir užmiršo savo artimą, nereikia
laukti pagerėjimo.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
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TRIGRAŠIU KRIAUÇIÙNÛ POKALBYJE
2007 m. gruodžio 19 d. „Drauge”

Romualdas Kriaučiūnas straipsnyje
„Kokia Dievo valia dėl pašaukimų
stygiaus?”, teigia, jog nežino, kokio
atsiliepimo šis straipsnis susilauks iš
skaitytojų, bet žino, kad bent jis pasi-
jaus geriau. Į tai atsakau teigiamu
atgarsiu. Romualdo K. rašinius seku,
nes iš jų galima dažnai pasimokyti. Ir
šis straipsnis nuteikė gerai jau vien
dėl progos susipažinti ir net paklibin-
ti keblią temą. Padėka priklauso ir
subrendusiai redakcijai, kad nebijo ir
nevengia sudėtingesnių ginčytinų
nuomonių, kad nelaiko visų skaityto-
jų vaikais.

Sutinku su Romualdu K., kad ne-
turim pakankamai pagrįstų priežas-
čių, kodėl moterys negalėtų lygiaver-
tiškai kartu su vyrais tarpininkauti
tarp žmonių ir Dievo. Užstodamas
moteris, tarp kurių yra šv. Marija,
motinos, žmonos, dukterys, pasisa-
kyčiau prieš moterų siekių bei teisių
varžymą, jei ir nebūtų kunigų trūku-
mo. Tuo labiau, kad, anot Romualdo
K., moterys yra geresnės ryšininkės
tarp žmonių nei vyrai, „turi didesnę
širdį, yra daugiau suprantančios,
atjaučiančios, paguodžiančios”. Todėl
man yra sunku suprasti, kodėl dėl
vyriškų šovinistinių savybių turėtų
būti moterims užtrenktos durys į
kunigystę, net tokioms kaip Kristaus
motinai. Tuo norėtųsi ir baigti.

Tačiau negaliu neatkreipti dėme-
sio į toje pačioje laikraščio laidoje po
Romualdo K. sekantį straipsnį,  pava-
dintą „Kokia pasauliečių valia dėl pa-
šaukimų stygiaus?” Jame Aldas
Kriaučiūnas blusinėja šio mano
laiško pradžioje pasvarstytą Romual-

do K. straipsnį teigdamas, kad nagri-
nėjimai bei išvados nėra logiškai
pagrįsti, kad tai yra tik mintys, o ne
„rimti argumentai”. Meta Romualdui
K. iššūkį, ragindamas parašyti rim-
čiau argumentuojant, kodėl moterys
turėtų būti kunigais. Jeigu manęs
paklaustų, atkirsčiau, kodėl ne. Aldo
K. straipsnyje randu daugybę vietų, į
kurias norisi atsakyti, bet pasitenkin-
siu tik keliom.

Pirma: į klausimą „Jeigu mote-
rys nenori tapti vienuolėmis, tai
kodėl jos norės tapti kunigais?”, ma-
no atsakymas būtų: vyrų vienuoly-
nuose gali būti vienuolių ir vienuo-
lių–kunigų, bet moterų – tik vie-
nuolės. Neabejoju, kad iš moterų, ne-
norinčių tapti vienuolėmis, atsirastų
norinčių siekti aukštesnio bažnyčios
rango – tapti kunigėmis, turinčiomis
didesnę įtaką bei svaresnes privilegi-
jas. Panašiai kaip medicinoje, kur
vienos moterys tampa med. seseri-
mis, kitos gydytojomis. Antra: straip-
snyje yra išvardytos kelios kryptys,
traukiančios jaunimo dėmesį, bet nė
puse žodžio nekalbama apie vaikinų
susidomėjimą bei traukimą merginų
link. Ir trečia:  Aldas K. mano, kad
„net popiežius Benediktas XVI neži-
no, ar pašaukimų skaičius mažėja”.
Jei popiežius nežino, tai kas žino?
Nemanau, kad mažėjantis pašau-
kimų skaičius būtų nuo popiežiaus
slepiamas.

Baigiant, dėkoju už progą daly-
vauti, nors ir trigrašiu, Kriaučiūnų
viešame pokalbyje.

Leonidas Ragas
Itasca, IL

neatvažiuoja, o įspūdį susidaro
tik iš žiniasklaidos ar kažkieno
kito pasakojimų?

— Tokių, kurie po Antrojo pa-
saulinio karo atvyko į JAV jau sub-
rendę ir dar yra gyvi, galima suskai-
čiuoti ant pirštų. O kalbant apie tuos,
kurie atvyko Lietuvai laisvėjant ar jai
tapus nepriklausoma, tai atsakymas į
jūsų klausimą, manyčiau, yra labai
paprastas: savo išreikštu nepasitenki-
nimu jie pateisina savo gyvenimą už
Lietuvos ribų. Bet pakalbėkim apie
sugrįžimą. Jei Antrajam pasauliniam
karui pasibaigus, Lietuva būtų tapus
vėl nepriklausoma valstybe, many-
čiau, kad visi pabėgėliai į Vakarus
būtų grįžę namo. Kai praleidi beveik
visą savo gyvenimą kitoje šalyje, prie
jos pripranti, įleidi šaknis, įgyji finan-
sinių įsipareigojimų, tai verčia pagal-
voti, ar po tiek metų nori keisti
savąją aplinką. Tai suprantama, ar
ne? Lygiai tas pats bus ir su „trečia-
bangiais”. Dalis dabar grįžtančių tai
daro todėl, kad JAV neturi legalaus
statuso. Kita dalis grįžta, nes pasiilgo
savojo krašto. Tikiu, kad bus ir tokių
„trečiabangių”, kurie grįš jau
sulaukę pensinio amžiaus, tik
nežinia, kiek tokių bus. Jų galėtų
būti ir labai daug, bet mūsų
Vyriausybė turėtų jau šiandieną apie
tai pagalvoti ir atitinkamai reaguoti.
„Trečiabangiai” susidurs su tomis
pačiomis problemomis kaip ir „di-
pukų” karta – vaikai, anūkai, gyveni-
mo būdas ir pan. Ir čia kalbu ne tik
apie Ameriką, bet ir tuos, kurie nese-
niai išvyko į Airiją, Jungtinę Ka-
ralystę ar Ispaniją. Tiesa, skirtumas
tas, kad dabar Lietuva yra nepriklau-
soma ir lėktuvu iš Europos ji pa-
siekiama per dvi tris valandas. Ta-
čiau Konstitucinio teismo išaiškini-
mas, kad lietuvis gali prarasti savo
įgimtą teisę būti Lietuvos piliečiu,
nesvarbu kur jis gyventų, yra ir atei-
tyje bus problema, jei įstatymai
nebus pakeisti. Mano giliu įsitiki-
nimu, įgimtos teisės panaikinimas
tikrai pakenks Lietuvai. Jei situacija
nepasikeis, sugrįžtančių arba norin-
čių palaikyti ryšį su Lietuva tikrai
sumažės. Reikia tikėtis, kad Seimas
turės toliaregiškumo ir drąsos įsta-
tymiškai šį reikalą sutvarkyti.

— Bet juk yra JAV ir tokių
žmonių, kurie net atostogų į
Lietuvą neatskrenda, tačiau turi
susidarę gan kritišką nuomonę
apie Tėvynę. Jiems esą pikta,
kad čia klumpakojis nebėra po-
puliariausias šokis...

— Manyčiau, kad tokių žmonių
visur yra. Nebūtinai tos priežastys,
dėl kurių jie sako negrįžtą į Lietuvą,
yra tikros. Gal iš tiesų jie negali
išvažiuoti, nes nėra pakeitę savo sta-
tuso, kiti suamerikonėję ir neturi
jokio noro palaikyti artimesnius ry-
šius su Lietuva. Gali būti ir taip, kad
paprasčiausiai jie neturi finansinių
galimybių čia atskridę parodyti savo
pranašumą. Kalbant apie atvyku-
siųjų 1950 metais vaikus, galima kon-
statuoti, kad jei jie nuo mažumės

nebuvo įtraukti į lietuvišką veiklą,
nemoka lietuvių kalbos, tai ta Lie-
tuva nelabai jiems ir įdomi, nėra
jiems čia ko važiuoti. Panašus likimas
laukia ir „trečiabangių”.

— Ar jums pačiam daug kai-
navo grįžimas? Neklausiu apie
pinigus, klausiu apie sprendimą. 

— Apie grįžimą pradėjau galvoti
pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje
1989 metais. Reikia grįžimui sub-
ręsti, tai nėra spontaniškai įvykdo-
mas nutarimas. Kai išgyveni užsieny-
je tiek metų, kiek aš išgyvenau, išky-
la daug klausimų. Pavyzdžiui, ar visi
šeimos nariai nori grįžti, kaip bus su
vaikais ir anūkais, kai išvyksiu. Prieš
man išvykstant, ne vienas mano
draugas sakė, kad ir jis norėtų grįžti į
Lietuvą, bet... Sprendimas grįžti yra
labai individualus. Dabar jau grįžusių
tiek „trečiabangių”, tiek „dipukų”
Lietuvoje yra. Bet masiškai jie ne-
grįžta. Kuo ilgiau gyveni už Lietuvos
ribų, o tai galėtų būti penkerių metų
riba, grįžimas pasidaro problema-
tiškas. Pradedi galvoti, kad teks pa-
likti darbą, vaikus, anūkus, susi-
mąstyti tenka ir apie tai, kad Lietu-
vos, tokios, kokia ji dabar yra, gal ir
nepažįsti. Tada noras „krautis laga-
miną” išnyksta. O čia atvažiavus irgi
yra situacijų, kurias reikia ir su-
prasti, ir prie jų priprasti, nes JAV tie
dalykai būtų kitaip spendžiami ir
suprantami kitaip nei čia. Mes su
žmona buvome pasiruošę, subrendę
sugrįžti, tačiau, kai reikia ten parduo-
ti nuosavybę ir agentas atveda į tavo
būstą pirkėjus, pasijauti nejaukiai.
Pasirašai pardavimo sutartį ir jauti,
kad nukerti ryšį, kuris sieja tave su
ta aplinka, kurią pažįsti, prie kurios
esi pripratęs ir kuri sieja su ta šalimi,
kurioje gyveni. Bet tuo pačiu galiu
pasakyti, jog esu dėkingas JAV už tai,
ką ta šalis man davė. Tikrai buvau
patenkintas gyvenimu ten, bet jau-
čiau, kad mano vieta yra Lietuvoje.

— Kodėl sutikote būti Pre-
zidento patarėju?

— Sutikau, nes buvau pakvies-
tas. Jei Prezidentas kviečia, vadinasi
galiu būti naudingas ir tikiuosi ne tik
jam, bet ir Lietuvai. 

— Mūsų Prezidentas pats yra
sugrįžėlis iš Amerikos. Jūs ir
kitas patarėjas išeivijos klausi-
mais Daumantas Matulis irgi
grįžę iš JAV. Nemanote, kad vie-
nas patarėjų turėjo būti iš dabar
populiariausių lietuvių emi-
grantų šalių? Ar būsite pakanka-
mai kompetentingi patarti ir
apie Airijos, Ispanijos, Didžio-
sios Britanijos lietuvių reikalus?

— Nežinau, ar yra grįžusių iš
minimų kraštų, nes daugelis ten dar
nėra užtektinai ilgai užsibuvę. Kita
vertus, aš esu pakankamai susipa-
žinęs, bendravęs, ypač per paskuti-
nius trejus metus, su situacijomis,
kurias patiria lietuviai gyvenantys už
Lietuvos ribų. 

Lietuviams.com



6 DRAUGAS, 2008 m. sausio 3 d., ketvirtadienis       

Îteikti 2007 m. ,,Operos Švyturiai”
Metų baleto viltimi tapo Martynas Rimeikis.           Michailo Raškovskio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 31 d. (ELTA)
— Naujųjų metų vakarą geriausiems
šių metų operos ir baleto solistams
įteikti ,,Operos Švyturių” apdovanoji-
mai. Lietuvos nacionaliniame operos
ir baleto (LNOBT) teatre pirmadienį
laureatai tradiciškai apdovanoti švy-
turio formos skulptūrėlėmis ir pini-
giniais prizais.

2007 metų operos solistu išrink-
tas tenoras Kęstutis Alčauskis už
Evangelisto partiją Johan Sebastian
Bach ,,Pasijoje pagal Joną”.

Metų operos soliste tapo sop-
ranas Sandra Janušaitė, atlikusi Čio
Čio San vaidmenį operoje ,,Madam

Baterflai” ir Zyglindos vaidmenį
,,Valkirijoje”.

Metų baleto solistu pripažintas
Aurimas Paulauskas už kario Soloro
vaidmenį spektaklyje ,,Šešėliai” ir
Mėlynojo Paukščio partiją ,,Miegan-
čiojoje gražuolėje”.

Metų baleto soliste išrinkta Olga
Konošenko.

Metų operos viltimi paskelbtas
Ramūnas Urbietis už Piloto partiją
spektaklyje ,,Mažasis princas”, Metų
baleto viltimi tapo Martynas Rimei-
kis, atlikęs Hilariono vaidmenį balete
,,Žizel” ir Jorgos vaidmenį balete
,,Graikas Zorba”.

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) —
Ekonomistai prognozuoja: blogiausi
laikai bus šių metų pradžioje. Metinė
infliacija gali pašokti iki 10 proc., pa-
lūkanos gali dar kiek didėti, gyvento-
jų požiūris į ateitį niūrus. Tačiau me-
tų viduryje turėtų būti geriau: kainos
augs gerokai lėčiau, o palūkanos gali
net sumažėti.

Atlyginimai turėtų augti taip pat
greitai, kaip pernai, nes darbuotojų
trūksta.

,,Matyt, metai bus neblogi. Eko-
nomika ir toliau auga, kalbama tik
apie tempų sumažėjimą. Ekonomika
lėtėja, bet tokios gilios krizės, kaip
1998-1999 metais, šįmet tikrai nesu-
lauksime”, — sakė banko ,,DnB
Nord” vyriausias analitikas Riman-
tas Rudzkis.

R. Rudzkis mano, kad pavasarį
kainos turėti augti labai sparčiai: va-
sarį ir kovą metinė infliacija gali pa-
siekti 10 procentų.

,,Dujos brangs, šildymas brangs
— nes pasaulinės tendencijos yra
prastos, niekas nežada naftos pigimo.
Ir nesimato galimybių, kad maistas
pradėtų pigti”, — aiškino jis.

Tačiau antroje metų pusėje kai-
nos sustos: nei naftos, nei maisto kai-
nos neturėtų pašokti taip, kaip 2007-
aisiais. Tad metinė infliacija tuo metu
turėtų pasiekti 6-7 proc.

,,Atlyginimai, matyt, irgi augs
pakankamai sparčiai, nes darbuotojų
trūksta. Skaičiuojant vidutiniškai, di-

dėjančių kainų įtaka bus pilnai kom-
pensuota augančių pajamų: kainos
didės 8-9 proc., atlyginimai — gal 15
proc. Antra vertus, kainos kils vi-
siems, o atlyginimai — vieniems dau-
giau, kitiems mažiau. Tokių, kuriems
gyvenimas pablogės, bus nemažai”,
— teigė analitikas.

Šiais metais Vyriausybė žada im-
tis priemonių mažinti infliaciją —
mažins mokesčių lengvatas, galbūt
didins kai kuriuos mokesčius. Pavyz-
džiui, Vyriausybė norėtų apriboti
mokesčių lengvatą įsigyjantiems būs-
tą.

Ekspertai įsitikinę, kad eurais
paimtų paskolų palūkanos šįmet be-
veik nedidės, gal net mažės.

Manoma, kad Europos centrinis
bankas palūkanų normos kelti ne-
siryš: viena vertus, taip jis rizikuotų
apskritai sustabdyti šlubuojančią Eu-
ropos ekonomiką, o kita vertus — dar
padidinti euro vertę dolerio atžvilgiu
ir pakenkti Europos gamintojams,
mano  ,,Hansabanko” Finansų rinkų
tarnybos vadovas Tomas Andre-
jauskas.

,,Atrodo, palūkanų pakilimas yra
dabar, vėliau jos, tikėtina, mažės. Tu-
rime daug prielaidų manyti, kad euro
bazinės palūkanos mažės, o ne di-
dės”, — kalbėjo bankininkas.

Tikėtina, jog šiemet pesimistiš-
kiau nusiteikę gyventojai mažiau
skolinsis ir mažiau vartos.

S. Ylos šimtmeçiui — studija apie Šiluvâ
Atkelta iš 1 psl.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Teologijos-filosofijos fakultete Kaune
ir Grenoblio universitete Prancūzi-
joje. 1935-1942 m. buvo VDU profe-
sorius, dėstęs pastoracinę teologiją.
1943-1945 m. kalintas Štuthofo
konclageryje. Nuo 1950 m. gyveno ir
dirbo JAV, buvo Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdie-
nių seserų vienuolyno Putname ka-
pelionas, Ateitininkų federacijos dva-
sios vadas. Mirė Čikagoje, palaidotas
Putname (JAV).

S. Yla daugelyje sričių buvo nau-
jų idėjų skelbėjas ir religinio gyveni-
mo atnaujintojas, veikęs ir tiesiogiai
bendraudamas su žmonėmis, ir gau-
siomis knygomis bei straipsniais. Iki
šiol neprarado aktualumo dar Ne-
priklausomybės laikotarpiu jo pa-
rašytos analitinės studijos apie ko-
munizmą ir laisvamanybę Lietuvoje.

S. Yla įtaigiai parodė, kaip tragiš-
kiausiomis nužmoginimo aplinkybė-
mis išsaugoti krikščioniškas vertybes

eilėraščių rinkinyje ,,Sutryptame ke-
ly”, atsiminimų knygoje ,,Žmonės ir
žvėrys Dievų miške”, pateikė spal-
vingus mūsų kultūros veikėjų portre-
tus knygoje ,,Vardai ir veidai mūsų
kultūros istorijoje”, monografijoje
,,M. K. Čiurlionis: kūrėjas ir žmo-
gus”, parašė vienintelę lietuvių kalba
religijos psichologijos studiją apie
mūsų menininkų tikėjimo vingius
,,Dievas sutemose”.

S. Ylos gimimo šimtmečiui išleis-
tas dviejų dalių veikalas ,,Šiluva Že-
maičių istorijoje” yra vienas iš svar-
biausių jo darbų. Parašyti knygą pas-
katino Putnamo vienuolyno seserų
užsakymas dailininkui Vytautui Ka-
šubai sukurti Šiluvos Marijos statulą.
Joms reikėjo leidinėlio, kurį parašyti
vienuolės paprašė S. Ylą.

Nenorėdamas kartoti žinomų
faktų, jis išvyko rinkti medžiagos į
Europą ir vėliau parašė didelę studiją
apie Šiluvos vietovės ir Marijos gar-
binimo istoriją. 

Pirmalaikiû Seimo rinkimû nebus?
Vilnius, gruodžio 31 d. (ELTA)

— Seimo pirmininkas Viktoras Mun-
tianas teigia, kad šios kadencijos par-
lamentas turėtų išsilaikyti iki eilinių
rinkimų ateinantį rudenį ir kartoja
savo vadovaujamos partijos pasiryži-
mą juose dalyvauti kartu su valstie-
čiais liaudininkais.

Jo teigimu, kalbos apie pirma-
laikius rinkimus buvo tik viešųjų ry-
šių akcijos.

,,Tie dalykai yra visiškai aiškūs,
kad naujieji rinkimai bus spalį ir tada
bus kadencijos pabaiga. Pirmalai-
kiams rinkimams, tai aš jau seniai sa-
kau, nėra pagrindo, jie netikslingi vi-
siškai”, — sakė V. Muntianas.

Jis taip pat pažymi, kad Pilie-
tinės demokratijos partija artėjan-
čiuose rinkimuose dalyvaus kartu su
Kazimiros Prunskienės vadovauja-
mais valstiečiais liaudininkais.

,,Mūsų susitarimas su Valstiečių
liaudininkų partija yra nuo praėjusių
metų liepos vidurio ir tą susitarimą
visa Lietuva žino — yra ketinimai
dalyvauti kartu koaliciniame sąraše”,
— sakė Seimo pirmininkas.

Gruodžio 14 dieną trijų opozi-
cinių frakcijų — Liberalų sąjūdžio,
konservatorių ir liberaldemokratų -
— atstovai įregistravo Seimo nutari-
mo projektą, kuriuo siūlo paskelbti
pirmalaikius parlamento rinkimus
dėl mažumos Vyriausybės ir Seimo
esą nesprendžiamų svarbių proble-
mų, pirmiausia — ekonomikos ir fi-
nansų srityse.

Valdančiosios mažumos koalici-
jos partneriai — socialdemokratų, li-
beralcentristų bei Valstiečių liaudi-
ninkų ir pilietinės demokratijos frak-
cijos — pareiškė nematantys būtiny-
bės rengti pirmalaikius rinkimus.

Lietuvoje blogiausia bus 
metû pradžioje 

Alkoholio kontrolès îstatymas:
bausti reikia ir krepšininkus

Vilnius, sausio 2 d. (Alfa.lt) — Iš
filmų iškirpti visas scenas, kur ro-
domas alkoholinių gėrimų prekės
ženklas, laikraščių ir žurnalų virše-
liuose negalima publikuoti varžybų
nuotraukų, o krepšininkus į aikštelę
išleisti be marškinėlių.

Taip turėtų būti daroma, jeigu
būtų nuoširdžiai laikomasi galio-
jančio Alkoholio kontrolės įstatymo.

,,Jau treji metai, kai nesilaikoma
to įstatymo”, – sakė Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmininkas
Julius Sabatauskas.

Kilus skandalui dėl alkoholio
reklamos uždraudimo per TV ir radi-
ją nuo 6 val. ryto iki 11 val. vakaro,
paaiškėjo, kad minėtame įstatyme
įteisinta dar daugiau absurdiškų
draudimų.

„Naujųjų metų išvakarėse pa-
grindiniuose dienraščiuose rašoma
apie alkoholio reklamos uždraudimą
ir publikuojama krepšininkų nuo-
trauka, kur ant marškinėlių puikuo-
jasi užrašas ‘Švyturys’. Pagal Alko-
holio kontrolės įstatymo 29 straipsnį
laikraščių ar jų savarankiškų priedų
viršeliuose draudžiama reklamuoti
alkoholį, – aiškino J. Sabatauskas. –
O bet koks prekės ženklo pavaizdavi-
mas pagal Aukščiausiojo Teismo nu-
tartį yra reklama.”

Nuo 2004 metų galioja ir kitas
draudimas, kurio nesilaikoma.

Pagal tą patį straipsnį negalima
rodyti, transliuoti, spausdinti alko-
holio reklamos, kurioje dalyvauja
sportininkai, gydytojai, politikai, me-
no ir mokslo įžymybės, kiti garsūs vi-
suomenės veikėjai, naudojamas jų as-
muo, vardas, atvaizdas ir pan.

„Vadinasi, sportininkų marški-
nėliai su alkoholinių gėrimų logotipu
jau yra įstatymo pažeidimas. Sporti-

ninkai, jų komandos už tai turėtų bū-
ti baudžiami. Bet niekas nubaustas
nebuvo”, – tvirtino J. Sabatauskas.

Jeigu būtų laikomasi įstatymo,
Kauno ,,Žalgirio” krepšininkai, ant
kurių marškinėlių yra alaus „Kal-
napilis” prekės ženklas, sausio 3 d. į
aikštelę turėtų išbėgti arba pusnuo-
giai, arba vilkėdami naujais marški-
nėliais.

Alkoholio kontrolės įstatymas
ypač turėtų kirsti kabelinėms televi-
zijoms, retransliuojančioms užsienio
kanalų programas. Sukontroliuoti,
kad ekrane nešmėkšteltų kokių nors
svaigalų etiketė, sunkiai įmanoma,
todėl joms gresia realios baudos.

Kaip pranešė Valstybinė vartoto-
jų teisių apsaugos tarnyba, atsakinga
už Alkoholio kontrolės įstatymo prie-
žiūrą, už minėtų reikalavimų nesilai-
kymą gresia 1,000-20,00 litų baudos.

„Retransliuojančios užsienio
programas televizijos pasmerktos pa-
žeidimams. Net rodant vaidybinį fil-
mą, jeigu ten pasirodys kokio nors
gėrimo vaizdas, irgi galima laikyti
įstatymo pažeidimu”, – sakė Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pir-
mininkas.

Jis pripažino, kad dabar galiojan-
tį Alkoholio kontrolės įstatymą, ypač
29 jo straipsnį, būtina taisyti.

„Ribojimas ar draudimas turi
būti apgalvotas, kad nepadarytų neį-
manomu įstatymo įgyvendinimo, –
kalbėjo J. Sabatauskas. – Reikėtų su-
balansuoti tuos visus draudimus. Ga-
li būti, kad Seimo nariai, kurie palai-
kė iniciatyvą tokiu būdu uždrausti
alkoholio reklamą, siauriau suprato
tas normas. Man liūdna konstatuoti,
kad svarstant šį įstatymą mūsų ko-
mitetas jokiame vaidmenyje nedaly-
vavo.”
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

MMiilliijjoonnaaii žžmmoonniiûû ssuuttiikkoo NNaauujjuuoossiiuuss

Atkelta iš 1 psl.
buvo susirinkę Honkongo gatvėse ir
tokiose vietose Europoje kaip Bran-
denburgo vartai Berlyne ar Eliziejaus
laukai Paryžiuje

Į Londono gatves išėjo maždaug
700,000 žmonių, kurių daugelis Tem-
zės krantinėse stebėjo 10 minučių
trukusius fejerverkus prie ,,Londono
akies”.

Tačiau Tailando pietuose links-
mybes užtemdė bombos, kurias įta-
riami separatistų sukilėliai padėjo
diskotekose ir kitose pasilinksmini-
mo vietose. Per sprogimus žuvo vie-
nas ir buvo sužeista dar dešimtys
žmonių, pranešė policija. Pernai per
Naujųjų sutiktuves Tailando sostinė-
je sprogimai nusinešė trijų žmonių
gyvybes.

Didžiausiame Pakistano mieste
Karačyje policija neleido tūkstan-
čiams žmonių tradiciškai susirinkti
Arabijos jūros pakrantėje, nes po opo-
zicijos vadovės Benazir Bhutto nužu-
dymo buvo nuogąstaujama dėl saugu-
mo.

Belgijos valdžia atšaukė tradicinį
fejerverką Briuselyje, nes šalyje pas-
kelbta aukščiausio laipsnio parengtis
dėl galimų teroro aktų.

Prancūzijos sostinės centre ir
priemiesčiuose šventinę naktį patru-
liavo 13,000 policininkų, kurie turėjo
užkirsti kelią galimam praėjusio mė-
nesio riaušių pasikartojimui. Vis dėl-
to vidaus reikalų ministrei Michele
Alliot-Marie apžiūrint galimų nera-
mumų vietas, jaunuoliai į jos automo-
bilį svaidė skardines.

Tačiau Eliziejaus laukuose vis
tiek šventė maždaug 400 prancūzų ir
svečių iš užsienio.

Dar didesnės minios — maždaug
milijonas žmonių — susirinko gat-
vėse prie Brandenburgo vartų Berly-
ne.

Sydney fejerverkų centras ir vėl
buvo Prieplaukos tiltas, o bėgantį lai-
ką simbolizavo didžiulis neoninis
laikrodis.

Honkonge tūkstančiai žmonių
nepabūgo neįprastai žvarbaus oro ir
stebėjo fejerverką Viktorijos priep-
laukoje. Kinijos šiaurėje esančiame
Harbino mieste turistai apžiūrinėjo
ledo skulptūras ir kėlė tostą už Nau-
juosius bare iš ledo luitų.

Japonijoje tūkstančiai žmonių
susirinko prie Jasukunio šventyklos
ir kitose šventyklose, kad vidurnaktį
tradiciškai mestų monetą. 

PPiirrmmaauujjaa CClliinnttoonn iirr HHuucckkaabbeeee 
Des Moines, sausio 2 d. (,,Reu-

ters”/AFP/BNS) — Senatorė iš New
York valstijos Hillary Clinton pir-
mauja pagal populiarumą tarp De-
mokratų partijos šalininkų Iowa vals-
tijoje, o populiariausias Respubliko-
nų partijos kandidatas yra buvęs Ar-
kansas gubernatorius Mike Hucka-
bee.

Tokie yra ,,Reuters” užsakymu
atliktų apklausų rezultatai trečiadie-
nį, tai yra svarbiausių partijų kandi-
datų rinkimų sueigų Iowa, kuri pir-
moji iš JAV valstijų rengia tokį balsa-
vimą, išvakarėse.

Tarp demokratų šalininkų ap-
klausos dalyvių skaičiai tokie: 30
proc. norėtų matyti kandidate į prezi-
dentus H. Clinton, 26 — charizma-
tišką senatorių Barack Obama, kuris
tikisi tapti pirmuoju juodaodžiu pre-
zidentu JAV istorijoje, o dar 25 —
John Edwards, kuris 2004 metais bu-
vo partijos kandidatas į JAV vice-
prezidentus.

Prognozuojama, kad jei H. Clin-
ton laimės Iowa, ji tikriausiai galės

užsitikrinti Demokratų partijos kan-
didatės į prezidentus statusą, nes bus
įtvirtinta jos ,,neišvengiamumo” au-
ra.

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

Respublikonų stovykloje Iowa
gyventojų palankumas yra toks: bap-
tistų dvasininką M. Huckabee, kuris
atsirado, galima sakyti, iš niekur ir
išsiveržė į priekį, remia 29 proc. ap-
klaustųjų, buvusį Massachusetts gu-
bernatorių, verslininką ir milijonie-
rių Mitt Romney, kuriam reikia iš-
sklaidyti kai kurių respublikonų abe-
jones dėl to, kad jis yra mormonas, —
25 proc., o kovingą senatorių iš Ari-
zona valstijos John McCain — 12 pro-
centų.

M. Huckabee tikisi, kad jam pa-
vyks pasinaudoti rinkėjų evangelikų,
kurie padėjo išrinkti tris paskutinius
respublikonų prezidentus, nerimu.

PARYŽIUS
Prancūzija imasi tikrinti, ar lai-

komasi sausio 1 dieną įsigaliojusio
rūkymo kavinėse ir restoranuose
draudimo. Nuo trečiadienio kavines
ir restoranus tikrina apie 200,000 vi-
suomenės sveikatos inspektorių,
policininkų ir kitų pareigūnų, pareiš-
kė sveikatos ministrė Roselyne Ba-
chelot. Nuo trečiadienio kavinėse rū-
kantiems lankytojams grėsė 68-450
eurų bauda, o kavinės savininkui gali
tekti sumokėti iki 750 eurų baudą.
Prancūzijoje yra apie 13,5 mln. rū-
kalių.

ISLAMABADAS
Prancūzija ir Europos Sąjunga

(ES) trečiadienį pasiūlė Pakistanui
pagalbą tiriant Benazir Bhutto nu-
žudymą, pranešė Prancūzijos užsie-
nio reikalų ministras Bernard
Kouchner. B. Kouchner, kuris tapo
pirmuoju aukšto rango pareigūnu,
apsilankiusiu Pakistane po opozicijos
vadovės B. Bhutto nužudymo per jos
rinkimų kampanijos mitingą prieš
šešias dienas, Prancūzijos ir 27 šalis
vienijančios ES pagalbą pasiūlė per
susitikimą su prezidentu Pervez Mu-
sharraf. Pakistano vyriausybės pa-
reigūnai atmetė raginimus atlikti
tarptautinį B. Bhutto nužudymo ty-
rimą, bet paliko atviras duris užsie-
nio šalių pagalbai.

PUTRADŽAJA
Malaizijos sveikatos apsaugos

ministras Chua Soi Lek trečiadienį
pranešė atsistatydinsiantis, kai dieną
prieš tai pribloškė šalį, prisipažinęs,
kad tai būtent jis nufilmuotas filme,
kuriame vaizduojama pora, užsi-
imanti seksu. 61 metų Chua Soi Lek,
kuris yra vyriausias ministro pirmi-
ninko Abdullah Ahmad Badawi vy-
riausybės ministras, taip pat pranešė
atsisakysiantis parlamentaro manda-
to. 

NAIROBIS
Kenijoje naktį per susirėmimus

žuvo dar mažiausiai dešimt žmonių,
bendrą šešias dienas trunkančių poli-
tinių neramumų aukų skaičių padidi-
nę iki daugiau kaip 310, pranešė pa-
reigūnai. 

TALINAS
Estijos laikraštis ,,Postimees” iš-

rinko 2007 metų žmogumi Estijos
ambasadorę Marina Kaljurand. ,,Ma-
rina Kaljurand aiškinamojo darbo
dėka po Bronzinio kareivio perkė-
limo Taline Estija laimėjo diplomati-
nį karą”, — sakė laikraščio ,,Posti-
mees” vyriausioji redaktorė Merit
Kopli, skelbdama Metų žmogaus pa-
vardę. M. Kaljurand per balandžio
pabaigoje ir gegužės pradžioje kilusią
krizę gyveno Maskvoje faktiškai blo-
kados sąlygomis, nuolat gresiant ra-
dikalių pažiūrų jaunuolių išpuo-
liams. Laikraštis ,,Postimees” Metų
žmogaus titulą suteikė jau 11-ąjį kar-
tą.

RYGA
Praėjusių metų gruodžio 30 die-

ną Rygoje policininkai sulaikė Rusi-
jos pilietį, nusišlapinusį prie Laisvės
paminklo, pranešė Rygos vyriausio-
sios policijos valdybos atstovė Inese
Timane. Stebėjimo kameros užfiksa-
vo, kad kažkoks vyras nusišlapino
prie paminklo. Po keturių minučių į
įvykio vietą atvyko policijos patrulis
ir sulaikė kaltininką, 28 metų Rusi-
jos pilietį. I. Timane papasakojo, kad
sulaikytajam buvo surašytas proto-
kolas dėl administracinio pažeidimo,
už kurį jam gresia nuobauda iki 50
latų (beveik 250 litų).

BERLYNAS
Trys Vokietijos miestai, įskaitant

Berlyną, nuo antradienio įgyvendina
naują oro taršos sistemą, pagal kurią
taršiausi automobiliai neleidžiami į
šių miestų centrą. Berlyno, Kelno ir
Hanoverio vairuotojai turi pasirūpin-
ti, kad ant jų automobilio būtų užkli-
juotas atitinkamas spalvotas — rau-
donas, geltonas ar žalias — lipdukas,
kuriuo žymimas automobilio taršos
lygis. Kai kurie automobiliai, visų
pirma apie 1,7 mln. senų automobi-
lių su dyzeliniais varikliais, negaus
net raudono, didžiausią taršos lygį
žyminčio lipduko, ir jiems bus už-
drausta važiuoti į centrines miesto
dalis.

Times Square susirinko tūkstančiai žmonių. 

EUROPA

AZIJA

AFRIKA
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Margumynai

Atkelta iš 2 psl.  Atkeliavo į Latviją
1993 m., dirbo Užsienio reikalų mi-
nisterijoje, baigė politologijos, tarp-
tautinių santykių mokslus ir buvo
paskirta ambasadore.

Po jos kalbos latvius pasveikino
Estų bendruomenės atstovė Karin

Ruus. Lietuvių Bendruomenės vardu
latviškai brolius latvius pasveikino
LB Ohio apygardos vicepirmininkas
dr. Viktoras Stankus.

Po šventės teko pabendrauti,
prisiminti, kas mus jungia, kokie
artimi esame, kad Kuršą, Žiemgalą,
Sela dalinamės per pusę. Atsiminėm,
kaip latvių–lietuvių vienybę puose-
lėjo latvių rašytojas poetas Janis
Rainis. Ir kas gali užmiršti, kai per
televizorių visas pasaulis stebėjo,
kaip Lietuva Seime paskelbė neprik-
lausomybę, kaip Landsbergis ir sei-
mūnai susikibę rankomis mosavo ir
skandavo: „Lietuva bus laisva,
Latvija bus laisva, Estija bus laisva.”

LIETUVIÛ TELKINIAI

CLEVELAND, OH

NEW YORK, NY

Latvijos nepriklausomybės šventė

New York surengtas džiazo
improvizacijos vakaras

2007 metų gruodžio pradžioje
New York muzikos klube „Zebulon”
buvo surengta šventė džiazo mėgė-
jams. Žinomas perkusininkas, niujor-
kietis Dalius Naujokaitis  vienam va-
karui subūrė penkiolika atlikėjų –
tarp jų ir legendinį Joną Meką, ir
vieną žymiausių Lietuvos džiazo mu-
zikantų, saksofonininką Petrą Vyš-
niauską – pavadino šį sambūrį „Sun-
day Evening Orchestra” ir surengė
neįtikėtiną šventę gausiai susirinku-
siai publikai, kurią sukvietė Lietuvos
generalinis konsulatas New York. 

Dalius Naujokaitis „Zebulon”
groja nuo pirmosios šio klubo ati-
darymo dienos – 2004 m. liepos mėn.
Tuomet jis grojo „The Himalayas
Band”, vadovaujamo legendinio būg-
nininko Kenny Wollesen ir puikaus
saksofonininko Jonathan Haffner,
pirmajame koncerte. Tą pačią vasarą
Dalius pradėjo koncertuoti su Butch

Morris ir kitais garsiais muzikantais.
Greta muzikavimo „The Himalayas
Band” sudėtyje, Naujokaitis kartas
nuo karto į „Zebulon” sukviesdavo
savo draugus muzikantus bei grupes,
kuriose pats groja: „Rocco John
Band”, „Cartoon Satellites”, ,,Alger
Hiss”, „Kino” ir  kitas. 2007 m. birže-
lio 22 d., kai Petras Vyšniauskas kar-
tu Viačeslavu Ganelinu ir Klausu
Kugeliu  koncertavo „Vission Festival
XII” New York, Dalius jau buvo su-
rengęs koncertą su panašia muzikan-
tų sudėtimi.  Tada savo instrumentus
pūtė Artas Baronas, Nick Gianni,
Jesse Wildcards ir Petras Vyšniaus-
kas. Kontrabosu grojo Shanir Ezra
Blumenkranz, gitara – On Davis,
mušamaisiais – Dalius Naujokaitis, o
butelius bare barškino puikieji pro-
vansiečiai Josh Saubiran, Jeff Sau-
biran ir Patrick Krauchian – „Zebu-
lon” klubo savininkai. Buvo atlikta

Džiazo muzikos mėgėjams buvo surengta nepakartojama šventė.

Džiazo improvizacijos vakare visus maloniai nustebino Jono Meko daina-
vimas.                                                                                     Dinos Kopilevič nuotr.

Daliaus kompozicija, nors tuomet jis
nedirigavo, bet nutarė, kad kitą kartą
būtinai diriguos.

Vykusiame koncerte  Naujokaitis
pasirodė ir kaip puikus improvizaci-
jos meistras, perkusininkas, ir kaip
griežtas, bet teisingas šio „orkestro”
dirigentas, išlaikęs publikos dėmesį
beveik pusantros valandos.

Šiam vakarui jis sukūrė kompo-
ziciją gitaristo On Davis dainos moty-
vu, o pati daina nuskambėjo pačioje
koncerto pabaigoje. Ši kompozicija
perpinta visų muzikantų asmeninė-
mis improvizacinėmis struktūromis
ir grojimo laisve, bet puikiai suvaldy-
ta ir pateikta kaip stiprus muzikinis
kūrinys su „veiksmo meno” elemen-
tais. Šiam vakarui Dalius pakvietė
trombonininkas Art Baron, kuris nuo
1973 metų buvo Duke Ellington
trombonistas, taip pat grojęs su Bud-
dy Rich, Stevie Wonder ir Bruce
Springsteen. Ypatingo žavesio ir ori-
ginalumo šiam ansambliui suteikė
dvi solistės – vokalistė Monika Heide-
mann bei perkusininkė ir vokalistė
Sandra Koponen, kurios beveik nesi-
matė už daugybės instrumentų, ka-
bėjusių jai ant kaklo. Kiti Naujokai-
čio draugai, muzikavę šiame vakare:
gitaristas On Davis, buvęs „Sun Ra
Arkestra” dalyvis; saksofonininkas

Jonathan Haffner – „The Himalayas
Band” pagrindinis saksofonas ir šio
orkestro „stuburas”; saksofonininkas
Rocco John Iacovone – džiazo grupės
„Rocco John Band” lyderis; trombo-
nininkas, kompozitorius, „Club Foot
Orchestra” ir „Ensemble Lumiere
New York” įkūrėjas ir meninis direk-
torius Richard Marriott; tūbininkas
Jesse Wildcardsas iš „Stumblebum
Brass Band”; saksofonininkas ir dau-
geliu instrumentų grojantis Nick
Gianni; kontrabosininkas Aaron Ka-
ene; gitaristas Matt McDonald; būg-
nininkas Dave Treut; „Zebulon” klu-
bo savininkai Jeff Saubiran, Josh
Saubiran ir Patrick Krauchian, groję
ant butelių. Mažai kas tikėjo išvysti
scenoje dainuojantį Joną Meką, ku-
ris, kaip visuomet, ramiai filmavo
renginį iš savo pamėgtos vietos šalia
scenos. 

„Zebulon” muzikos klubas įsi-
kūrė madingame Williamsburge, ir,
kaip sako jo barmenai, turi vieną sritį
– muziką. Teisybės dėlei reikia pri-
durti, kad ir vynas, ir maistas čia irgi
neprasti, jau nekalbant apie puikią
atmosferą.

Dina Kopilevič,
Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato 
New York informacija                            

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksè S. Kane,
Vilma Jarulienè,
Virginija Smuikaitienè 
kalba lietuviõkai.

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

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

STATE FARM 
INSURANCE

AUTOMOBILIO,  
NAMÛ,  SVEIKATOS IR
GYVYBÈS  DRAUDIMAS

PASLAUGOS

Kas išrado paraką?
Parakas – tai sprogstamoji me-

džiaga. Kai sprogsta, kieta medžiaga
staiga pavirsta dujomis, kurių tūris
kelis šimtus kartų yra didesnis, dėl to
susidaro didelė jėga. Šią energiją
žmonės pritaikė šaudymui, raketų
stūmimui, įvairiems sprogdini-
mams.

Parakas sprogsta nuo kibirkšties,
liepsnos, stipresnių smūgių, trinties.
Šlapias nesprogsta.

Gilioje senovėje paraką naudojo
kiniečiai savo raketoms ir kt. 

Į Europą tų raketų atvežė 1269
metais Marco Polo.

Anglų duomenimis, paraką išra-
do jų vienuolis R. Bacon XIII amžiaus
viduryje. Vokiečių duomenimis, para-
ką išrado jų vienuolis B. Schwartz. Šį
išradimą vokiečiai panaudojo artileri-
joje 1311 metais.

Anglijoje parako dirbtuvės ėmė
veikti nuo 1334 metų, o Vokietijoje
nuo 1340 metų.

Pirmą kartą paraką kautynėse
panaudojo anglai 1346 metais prieš
prancūzus.

Lietuvoje, Vilniuje, parakas buvo
gaminamas XVI amžiuje prie valdovo
Stepono Batoro. Šaunamus ginklus
lietuviai panaudojo 1370 metais, ve-
jant vokiečius iš Jurbarko. Tai yra 96
km į  vakarus nuo Kauno.

Jei kas domisi plačiau, žr. Sprog-
menys, Liet. Enc. 1963 m. 28 tomas,
385–386 psl.

Eugenius Gerulis
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org

Tą naktį nuo Geležinkelio ins-
pekcijų pastato pašaudė šviečiančiom
kulkom, pilkam danguj ūžė lėktuvai,
tolumoje ėmė griausti patrankos.
Rytą su kambario drauge Paalksnyte
pėsčiomis išėjom iš Vilniaus Ukmer-
gės link. Naktį praleidom sode prie
kelio. Vilnius jau  švietė raudona paš-
vaiste. Pro šalį traukė žvalūs vokie-
čiai gana nedarnia rikiuote, motocik-
lų priekabose dažnas vežėsi mergaitę,
o kariški sunkvežimiai buvo pripil-
dyti bėglių. Mums į sodą švystelėjo
konservų ir šokolado. Turbūt buvo
laimingi, nes  namai jau arti. Frontą
pergyvenau Linkuvoje pas seserį
Pauliną. Sode sau ir kaimynams iš-
kasėm bunkerį. Prikepė pyragų. Kai
nuo Petrašiūnų vakare pradėjo šau-
dyti patrankėlės, jau buvom pasi-
ruošę. Kieme į mane vos nepataikė
sviedinys. Nešiau maistą į bunkerį
vaikiškoje vonelėje. Šovė. Vikriai pas-
tačiau vonelę ir leidausi į bunkerį.
Kai grįžau, vonelė buvo peršauta,
uogienės stiklainis sudaužytas, pie-
nas – net neišsiliejęs, pyragas – tik
aptaškytas uogiene. Šone – duobelė
su ištaškyta žeme. Nedidelę skevel-
drą radom vonelėje po bandelėmis.
Gelbėjo Angelas sargas.

Žmonės buvo neramūs, jie vėl
stovėjo prie nežinios slenksčio. Kitą
rytą pusryčius valgėm troboje ir
dairėmės pro langus: ar neateina?..
Naktimis bombardavo Šiaulius. Ka-
ras lieka karu. Reikėjo manyti, kad
mes jau jį pergyvenom, nors pačios
didžiausios tautos nelaimės – dar
priešakyje.

Linkuva jau ,,išlaisvinta”, o ma-
no tėviškė – Rokiškis, Juodupė,
Aleknos – pačiame ,,katile”. Grįžusi
ten apsidžiaugiau, kad žmonės nuo
fronto mažai nukentėjo. Sudegė tik
viena sodyba – Kazio Čeičio, gyvenu-
sio prie kaimo kapinaičių. Per mūsų
sodybos kiemą ėjo apkasai. Vokiečių
kareiviai iš trobos padėjo išnešti
daiktus, kad nesudegtų, o iš tų pačių
apkasų rusai kareiviai viską sunešė
atgal. Per susišaudymą nušovė mūsų
arklius ir peršovė karvei kaklą. Vo-
kiečių ir rusų kareiviai su žmonėmis
elgėsi draugiškai. Kaimo laukuose
buvo nušautas tik vienas vokietis.
Kaimiečiai jį palaidojo miške.

Išėjo pirmasis ,,Tiesos” numeris.
Ten buvo parašyta, kad tie, kurie
dirbo Vilniuje, grįžtų į darbo vietas.
Susitikimas su Vilnium buvo nelinks-
mas. Daugiausia sugriautas sena-
miestis, Vokiečių gatvė. Dvokė dū-
mais, degėsiais ir kanalizacija. Žmo-
nių maža, praeina ar pravažiuoja
uniformuoti rusai. Pirmą dieną nuė-
jau į Mokytojų inspekciją (tiksliai
nebeprisimenu, kaip vadinosi). Prie
langelių tikrino dokumentus rusiškai
kalbantys žmonės. Ėmė pirštų ants-
paudus (to aš net kine nebuvau ma-
čiusi). Po to dar ilgai varčiau ranką…
Šioje sistemoje visi buvom nusikal-
tėliai. Pažįstamų mokytojų nesu-
tikau. Mano kambarį saugojo dvi lie-
tuvės moterys, kurios gyveno to pačio
namo pusrūsy (M. K. Čiurlionio 9).
Jos turėjo ir buto raktus. Bet raktai
buvo nebereikalingi – ten jau gyveno
NKVD tarnautojai. Paskambinus ati-
darė uniformuotas karininkas ir,

man naiviai aiškinant, jog čia gy-
venu, parodė sukryžiuotus keturius
pirštus. Nežinojau, ką tai reiškia, bet
supratau, kad kažkas negerai. Dar
aiškinau, kad atiduotų pagalvę ir
apklotą. Nuskambėjo: ,,Čevo čevo
bl…! Tą naktį likau nakvoti pas se-
nutes tame pačiame name, o ir eiti
nebuvo kur. Neklaidžiosi naktį viena
po sugriautą Vilnių. Vidurnaktį pasi-
girdo beldimas į duris. Du kareiviai
su šautuvais išsivarė į Z. Sierakausko
gatvę, į miliciją. Čia buvo daug su-
varytų. Prastovėjome sugrūsti vienas
šalia kito iki aušros. Paleido. Ne-
pastebėjau nė vieno pažįstamo. Kurį
laiką gyvenau pas senutes. Vilniuje
daugėjo gyventojų. Grįžo tie, kurie
vokiečių okupaciją praleido Rusijoje.
Iš naujo kūrėsi teatrai. Į ,,Vaidilą”
atėjo Kazimiera Kymantaitė, čia ko-
lektyvą rinko Balys Lukošius. Kūrėsi
Dailės institutas, akademijos vardas
dingo. Direktoriaus pareigas ėjo V.
Jurkūnas, pavaduotojas J. Kuzmins-
kas, iš senųjų profesorių liko A.
Gudaitis, J. Vienožinskis, P. Aleksan-
dravičius, J. Mikėnas, L. Karsavinas,
iš Rusijos grįžusi I. Trečiokaitė-Že-
benkienė. Pradėjom vėl mokytis, va-
lyti griuvėsius, rinkti plytas, tvarkyti
aplinką, sodinti instituto sodely
medžius. Reikėjo dirbti dėl duonos
kasdieninės. Buvau priimta į Vil-
niaus krašto teatrą ,,Vaidila”. Greitai
jį sujungė su Valstybiniu dramos
teatru ir visi atsidūrėme viename
kolektyve. Čia įsikūrė režisieriaus
Romualdo Juknevičiaus studija –
aktorių meistriškumo grupė. Mes,
jaunieji, buvom pagalbinis perso-
nalas, kuriam mokėjo šiokią tokią
algą. Laikas ėjo, reikėjo apsispręsti:
teatras ar dailė? Palikau prie dailės,
teatre perėjau dirbti į dekoracijų
cechą. Paskutiniais studijų metais iš
teatro išėjau, nes reikėjo rimtai
ruoštis diplominiam darbui, tačiau
vis tiek dirbau pagal sutartį, tapiau
didelius plotus, dirbau su tiuliais ir
visokiais kitokiais dyvais. Gerai mo-
kėjo, be to, nebuvau pririšta prie va-
landų. Daugiausia dirbau naktimis,
kai teatras būdavo tuščias.

Deja, diplomo neapgyniau. 1948
m. ištrėmė į Sibirą  tėvus ir brolį Vy-
tautą. Brolis Jonas 1945 m. jau buvo
žuvęs rezistencijos kovose. Tėtę pa-
ėmė nuo vagos, nuo arklo (jis tik
sušuko kaimynui, kad iškinkytų
arklį), mamą – iš namų, brolį – nuo
kelio, grįžtantį iš mokyklos. Tai buvo
1948 m. gegužės 22 d. Nuvežė į Kras-
nojarsko kraštą, Jeniseisko rajoną,
Zirenko miško punktą. 1948 m. birže-
lio 9 d. apgyvendino tuščiuose bara-
kuose po kelias šeimas.

Sužinojusi apie šeimos ištrė-
mimą, padaviau prašymus dėl jų
grąžinimo. Tik viskas veltui, jokio at-
sako. Man pačiai žemė ėmė siūbuoti
po kojomis. Išbraukė iš studentų
sąrašų ir neleido ginti diplominio
darbo. (Su manimi išbraukė Dan-
guolę Murkaitę ir dar vieną studentę.
Murkaitę išvežė. Ji tris kartus bėgo iš
Sibiro. Trečią sykį jos jau nebegrąži-
no į tremtį. Baigė Dailės institutą.
Buvo nušalusi kojas, sirgo. Jau miru-
si. Pavardė pagal vyrą – Umbrasie-
nė.)                           Bus daugiau.

JUZEFA ČEIČYTĖ.
KETURI KAMPAI.

Nr. 4

Avangardinio kino pradininkas ir
kūrėjas Jonas Mekas, dainininkas ir
aktorius Andrius Mamontovas, dai-
lininkė, juvelyrė Eglė Babilaitė-Sitas,
žurnalistė Beata Nicholson, aktorius
ir žurnalistas Rimas Šapauskas, dai-
nininkas Mantas Jankavičius, diri-
gentas ir muzikologas Donatas Kat-
kus, „Lietuvos ryto” krepšinio klubas
dar kitaip gali būti vadinami „Vil-
niaus – Europos kultūros sostinės
2009” ambasadoriais.

Kartu su jais žinią apie Vilnių,
2009 m. tapsiantį Europos kultūros
sostine, Lietuvoje ir užsienyje jau
skleidžia daugiau nei 500 ambasa-
dorių iš 25 Lietuvos miestų ir 24 už-
sienio šalių. Gruodžio 27 dieną įvyko
pirmasis „Vilniaus – Europos kultū-
ros sostinės 2009” (VEKS) Ambasa-
dorių susitikimas.

VEKS Ambasadorių programa
įgyvendinama vykdant didžiausią
Lietuvoje 2009 metų kultūros ir
šalies įvaizdžio projektą. Vilniaus
ambasadorių misija – garsinti sostinę
pasitelkus savo žinias bei ryšius.

„Europiečiams trūksta informa-
cijos apie mūsų šalį – 2006 metais
atlikto tyrimo duomenimis, net 42
proc. apklaustų europiečių neatpažįs-
ta Lietuvos. 2009–ieji metai, kai
Lietuva švęs vardo tūkstantmetį, o
Vilnius taps Europos kultūros sos-
tine, suteikia išskirtinę galimybę
skleisti geras žinias apie Vilnių bei
Lietuvą. Siekdami šių tikslų pra-
dėjome įgyvendinti analogų Lietuvoje
neturinčią Ambasadorių programą.”,
– teigia VEKS vykdomoji direktorė
Dalia Bankauskaitė. Pasak VEKS
atstovės, Ambasadorių susitikimas
skirtas sutelkti iniciatyvius žmones,
tikinčius savo šalimi bei norinčius
apie savo šalį ir miestą kalbėti gerai.
Ambasadorių programa suteiks to-
kiems žmonėms dar daugiau moty-
vacijos ir priemonių tai daryti

Ambasadoriams skirtas prie-
mones galima parsisiųsti iš „Vilniaus

– Europos kultūros sostinės 2009”
interneto svetainės (www.culture-
live.lt). Tapti Vilniaus ambasadoriais
aktyviausiai registruojasi jauni, veik-
lūs žmonės, pasiryžę garsinti savo
šalį ir kuo plačiau supažindinti
miesto svečius su 2009 metų kultūros
renginiais. „Jaunų žmonių noras
tapti Ambasadoriais – puikus įrody-
mas, kad jaunimui rūpi mūsų šalies
įvaizdis, jos ateitis”, – teigia D.
Bankauskaitė.

Vilniaus ambasadorių susitikime
buvo pristatyti 2008 ir 2009 metų
renginiai: „Gatvės muzikos diena”,
„Tebūnie naktis!”, „Menas netikė-
tose erdvėse”, „Vaikų kūrybos festi-
valis”, „1984. Išgyvenimo drama” ir
kt.

Visi norintys prisijungti prie
Ambasadorių programos kviečiami
registruotis adresu: http://www.cul-
turelive.lt/lt/ambasadoriai/anketa.
Kiekvienas Vilniaus ambasadorius
gauna atvirlaiškių komplektą bei
knygelę apie Lietuvą, Vilnių, kul-
tūros sostinės renginius. Kartu su juo
įteikiamas ambasadoriaus ženklelis.
Ambasadoriams VEKS interneto sve-
tainėje bus skelbiamas el. naujienų
laiškas, informuojantis apie VEKS
projektus bei prezentacija apie Vilnių
ir artėjančius reginius. Šia informaci-
ja patogu dalintis su kitais.

Norintys viešinti VEKS pro-
gramą, savo el. laiško parašą gali
papildyti nuoroda į VEKS interneto
svetainę, o parsisiuntę iš interneto
svetainės Vilniaus ambasadoriaus
logotipą, gali jį atsispausti antroje
vizitinės kortelės pusėje.

Daug dėmesio šiemet sulaukė du
Ambasadorių programos projektai –
„Haiku Vilniui” ir „Geros žinios”.
Daugiau informacijos http://www.cul-
turelive.lt/lt/ambasadoriai.

2008 metais prasidės naujas
ambasadoriams skirtas projektas
„Mano maršrutas LT”.

Lietuviams.com

Vilniaus ambasadoriai
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Patirtis - per puošnų albumą
Virginija ir Kazimieras Mizgiriai

,,Mistinis gintaro pasaulis”, fotoalbu-
mas, Klaipėda, 2006.

Savo ilgametę patirtį ir meilę
gintarui Virginija ir Kazimieras Miz-
giriai apibendrino dideliame fotoal-
bume ,,Mistinis gintaro pasaulis”. Jį
kruopščiai išleido klaipėdiškė S. Jo-
kužio spaustuvė. Tekstas pateikia-
mas angliškai ir vokiškai, nes šias
kalbas supranta daugiausia ,,ginta-
rinių keliauninkų”. Be to, pačiame
angliškame (,,Mysterious Amber
World”) arba vokiškame (,,Geheim-
nisvolle Bernsteinwelt”) pavadinime
slypi keletas prasmių: paslaptingas,
neišaiškinamas, nesuprantamas. 

Tokios knygos apie gintarą dar
nebuvo! Skaitytojui atskleidžiamos
išties mistinio gintaro pasaulio pas-
laptys. Vos atvertus knygą, smėlyje
pažyra maži gintariukai – dangaus
dievo Perkūno dukros Jūratės ašaros
dėl prarasto mylimo žvejo Kastyčio.
Gintaro ryšiai su pasakomis ar legen-
domis plėtojami ir tolesnėse knygos
dalyse.

Pateikiama informacija yra
glausta ir suprantama, tačiau didžiau-
sią įspūdį daro nuotraukos ir ilius-
tracijos. Įvairių formų ir spalvų gin-
tarai tarsi ritinėjasi smėlio kopų fone.
Dauguma puslapių knygoje yra per-
matomi, todėl į gintaro iliustracijas
galima žiūrėti iš abiejų pusių, ypač –
įvairius gintaro inkliuzus. Terminas
„inkliuzai” reiškia floros ir faunos
„užsikonservavimą” gintare. Juose
išlikę augalai ir vabzdžiai yra unika-
lus gamtos reiškinys. Daugybės mili-
jonų metų fosilijas galima stebėti
skaidriame „karste”. Inkliuzai yra
puiki pagalba mokslininkams, kurie
nustatinėja, kokie padarai gyveno se-
nuosiuose miškuose. Gintaruose bū-
na musių, vorų, driežų, skruzdėlių,
kriauklių, paukščių plunksnų, žiogų,

medžio šaknų bei įvairių šakelių.
Teigiama, kad dabar yra apie du

šimtus gintaro kasybos vietų visuose
žemynuose, išskyrus Antarktidą.
Gintarai, atkeliavę iš skirtingų re-
gionų yra skirtingų formų bei spalvų.
Dydis ir forma priklauso nuo gintaro
kilmės – susidarė medžio kamieno vi-
duje ar išorėje. Susiformavę viduje
yra tamsūs, jų struktūra nėra tipiška
ir jie neturi inkliuzų. Išorėje formuo-
jasi kriaušės formos lašai, į varvek-
lius panašūs stalaktitai arba plonos
adatėlės. Spalva dažniausiai būna
geltona, tačiau tarp dviejų šimtų pen-
kiolikos spalvų yra ir mėlyna, žalsva
bei violetinė, bet jų pasitaiko labai
retai. 

Baltijos gintaras gali būti ir
skaidrus, ir tamsus. Sklando legen-
dos, kad geltonuoju gintaru impera-
torius Neronas savo žmonai dažyda-
vo plaukus. Tamsus gintaras yra pa-
dengtas burbuliukais, kurie įvairiai
atspindi šviesą. O raudonasis ginta-
ras, randamas Japonijoje, vadinamas
„drakono krauju”.

Sklaidant albumą ,,Mistinis gin-
taro pasaulis”, didžiausią įspūdį pa-
lieka fotografijos. Ką reiškia fotogra-
fuoti gintarą, gali geriausiai atsakyti
pats Kazimieras Mizgiris – profesio-
nalus fotografas. Jis yra sukūręs
gražias fotografijų serijas apie neiš-
semiamą ir unikalų Neringos gamtos
grožį, išleidęs ne vieną jai skirtą
knygą. Pastarasis albumas išleistas
su Europos Sąjungos kuruojamos
PHARE organizacijos parama. 

Ugnė Bagaliūnaitė

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai tel.
773-585-9500. Knygos kaina  — 84 dol.
Knygą galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 7 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie-
ną papildomą knygą – 3 dol. mokestis.

Fotoalbumo ,,Mistinis gintaro pa-
saulis” viršelis.

Iš Lietuvos Našlaičių 
globos komiteto veiklos
A. ŠMULKŠTIENÈ

2007 m. spalio mėn. buvo išsiųs-
ta trečioji paramos siunta Lietuvos
našlaičiams. (Siunčiama 3 kartus per
metus po 50 dol. kiekvienam naš-
laičiui iš tam tikslui geradarių su-
aukotų 150 dol.). Aukotojams pagei-
daujant, pasiunčiamos ir papildomos
aukos nurodytiems asmenims. Para-
ma siunčiama Lietuvos Našlaičių glo-
bos komiteto (toliau LNGK) atsto-
vams. Trečioji paramos siunta pa-
skirstyta: Gražinai Landsbergienei
(233 vaikai) – 11,650 dol. ir papildo-
mos paramos – 1,017 dol.; dr. Reginai
Švobienei (Kaimo vaikų fondas, 295
vaikai) ir 3 Kaušikienės sąraše globo-
jamiems vaikams) – 14,900 dol. Pa-
pildoma parama – 1,431 dol. Kun. L.
Dambrauskui (16 vaikų) – 800 dol.
Vidai Beliūnaitei (27 vaikai) – 1,350
dol. ir 50 dol. papildomos paramos.
Ses. Jūratei (35 vaikai) – 1,750 dol. ir
116 dol. papildomos paramos. Kun.
R. Ramašauskui (3 vaikai) – 150 dol.

2007 m. lapkričio mėn. buvo nu-
siųstos dovanėlės vaikams, kurių da-
lis paskirta įvardintiems našlaičiams
ir dalis suaukota remiamiems naš-
laičiams.  Švetinės dovanėlės pas-
kirstytos: Gražinai Landsbergienei:
našlaičiams bendrai – 800 dol. ir

paskirai įvardintiems – 25 dol., siuva-
mos mašinos – 1,000 dol. ir skalbimo
mašina – 800 dol.; Bronei Bart-
kevičienei (Kaimo vaikų fondas):
našlaičiams bendrai – 1,000 ir
įvardintiems – 50 dol.; Vidai Beliū-
naitei: našlaičiams bendrai – 100 dol.;
ses. Jūratei: našlaičiams bendrai –
120 dol.; kun. L. Dambrauskui:
našlaičiams bendrai – 50 dol. ir įvar-
dintiems – 75 dol.; kun. R. Rama-
šauskui: našlaičiams bendrai  – 10
dol.

LNGK sudaro pirmininkas Juo-
zas Polikaitis, vicepirmininkė, karto-
tekų ir paramos paskirstymo tvar-
kytoja Dana Bazienė, iždininkas Albi-
nas Smolinskas ir kiti einantys įvai-
rias pareigas nariai:  Silvija Aleksiū-
nienė, Alina Vadeišienė, Regina Jau-
tokaitė, Gražina Liautaud ir  Aldona
Šmulkštienė. Ryšininkės rytiniame
pakraštyje – Jeanne S. Dorr, Phi-
ladelphia ir Teresė Landsbergienė,
Washington, DC.

2007 m. spalio mėn., LNGK pas-
kutiniame posėdyje, buvo aptarti
einamieji reikalai ir svarstytas a. a.
Vandos Prunskienės  palikimo klausi-
mas.

Remiantis smulkiu ir išsamiu
pirm. Juozo Polikaičio pranešimu iš
jo susirašinėjimų ir pokalbių su ses.
Igne, Nekaltai Pradėtosios Marijos
seselių vienuolijos vyresniąja, kuri
planuoja jaunimo stovyklos įsigijimą
ir pabrėžia jos reikalingumą vaikams,
pirmininkui pasiūlius ir visiems ko-
miteto nariams pritarus, buvo nutar-
ta didžiąją palikimo dalį skirti tokiai
stovyklai, o mažesne suma paremti
remontą istorinio nedidelio namo
(XVIII šimtmečio), priklausančio se-
selių turimam kompleksui ir kuris
turi būti remontuojamas pagal Vil-
niaus miesto taisykles, taikomas to-
kiems istoriniams namams. Tas na-
mas tarnautų našlaitėms, neturtin-
goms ir t.t., toms, kurioms pagalbos
labiausiai reikia, kurios studijuotų
Vilniuje. Prie to namo, kartu su kitų
geradarių pavardėmis, būtų iškabin-
ta lentelė ir su Vandos Prunskienės
pavarde, o stovyklavietė būtų pava-
dinta  Vandos Prunskienės vardu.

LNGK yra nuoširdžiai dėkingas
geraširdžiams našlaičių rėmėjams už
jų nuolatinę paramą ir linki visiems
kuo geriausių Naujųjų metų!

Fotoalbumo autoriai ir Gintaro mu-
ziejaus–galerijos įkūrėjai Kazimie-
ras ir Virginija Mizgiriai. 

Aldona Šmulkštienė

Cicero Šv. Antano parapijos kavinės lankytojai švenčių proga
paaukojo ,,Draugui” 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame Jums, ciceriečiai.

Enata Skrupskelis, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo ,,Draugui” 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Liudvika Kulikauskas iš Treasure Island, FL pratęsė ,,Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką laikraščio leidybai
paremti. Dėkojame Jums.

Joseph Giedraitis iš East Northport, NY, atsiuntė ,,Draugui” 50 dol.
auką. Esame labai dėkingi už Jūsų paramą.

Dalia Gricius, gyvenanti Los Angeles, CA, paaukojo mūsų laikraščiui
50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Šakių klubas paaukojo ,,Draugui” dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dė-
kojame šakiečiams bei linkime šiam klubui toliau puikiai gyvuoti.

Veronika Pleskus, gyvenanti St. Pete Beach, FL, atsiuntė 50 dol. auką
,,Draugui” paremti. Ačiū Jums.
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Brangiam sūnui
A † A

KĘSTUČIUI KAVECKUI

mirus, mielą Jaunimo centro valdybos ir Moterų klubo
narę NIJOLĘ KAVECKIENĘ, seserį RAMONĄ su vyru
ANTONIO, brolį EDVARDĄ, tetą ELENĄ ČIŽINAUS-
KIENĘ bei gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau-
čiame ir kartu liūdime.

Čikagos Jaunimo centro valdyba,
taryba ir Moterų klubas

A † A
KĘSTUČIUI KAVECKUI

per anksti išėjus į Amžinuosius Viešpaties
Namus, giliame liūdesyje likusiems motinai
NIJOLEI, sesutei RAMONAI su vyru, broliui
EDŽIUI, tetai ELENAI ČIŽINAUSKIENEI ir
kitiems artimiesiems, reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir dalinamės šios didžios netekties
skausmu.

Jonas, Vanda Stankai ir šeima

Mylimam broliui
A † A

PETRUI LUKOŠEVIČIUI

Kanadoje mirus, gilią užuojautą reiškiame kolegei
KAROLINAI KUBILIENEI, artimiesiems ir giminėms.

Buvę Pabaltijo universiteto studentai

A † A
PRANAS VITOLDAS

PETRAUSKAS

Mirė 2007 m. lapkričio 2 d. Union Pier, Michigan.
Nuliūdę liko: dukra  Birutė, sūnus Kęstas, duktė Marija, anūkai

Ariana ir Sebastian.
Gyvenimo minėjimas įvyks pirmadienį, 2008 m. sausio 7 d., 5:30

v. p. p. Fourth Presbyterian Church of Chicago, 126 West Chestnut,
Chicago, Illinois.

Automobilių pastatymas 900 N. Michigan Avenue, privažiavi-
mas iš Walton Street prie Michigan Avenue. Pastatymo kaina su-
mažinama po 5 val. p. p. vakaro.

Vietoje gėlių, prašome aukoti Chicago Lights Tutoring and
Scholarship Program.

Artimieji

A † A
REGINA VASYS CINKUS

Mirė 2007 m. gruodžio 29 d. Gyveno Downers Grove, IL.
Gimė 1923 m. gegužės 26 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Jonas  Cinkus; sūnus Arūnas Vasys su

žmona Patricia; anūkai Valarie Montaque su vyru Jim; Lydia
Johnson su vyru Paul; Alisa Connelly su vyru Coley; proanūkiai
Vasy, Noah, Cade, Luke ir Brady.

A. a. Regina buvo žmona  a.a. Broniaus Vasio.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 8:30 val. ryto

iki 11:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S.
Archer Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11:30
val. ryto laidojimo namuose. Po religinių apeigų laidotuvės pri-
vačios.

Nuliūdę artimieji

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

IRENA DONNA GENČIENĖ
ŠNEKUTYTĖ

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2008 m. sausio 1 d. 12:05 val.
popiet, sulaukusi 57 metų.

Gimė 1950 m. vasario 24 d. Čikagoje.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje Marquette Park

apylinkėje.
Nuliūdę liko: vyras Albinas; motina Eugenija Šnekutienė;

uošvis Kazimieras Genčius; švogeris Valentinas su žmona Kris-
tina ir jų vaikai Donna, Paulius ir Jonas.

A. a. Irena buvo duktė a. a. Jono, sesuo a.a. Mariuko.
Priklausė: LST Korp Neo-Lithuania.
Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki

9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Irena bus palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių šeima prašo aukas siųsti Lithuanian Mercy Lift
arba „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Margumynai

Rusijos zoologijos parduotuvėse 
išpirktos visos žiurkės 

Graužikai Rusijoje šiemet buvo
itin populiari naujametė dovana.
Kaip praneša žiniasklaida, Maskvos
gyvūnų parduotuvėse išparduotos
visos žiurkės, pelės ir žiurkėnai taip
pat turėjo didelę paklausą.

Vienoje zoologijos parduotuvių
sostinės Lenin prospekte pardavėjos
papasakojo, kad buvo itin daug pir-
kėjų, pageidaujančių įsigyti smėlio ir
žydros spalvos žiurkių.

Be žiurkių, buvo išpirkta ir daug
aksesuarų – narvelių, namelių, žais-
lų, hamakų ir net drabužėlių bei gar-

dumynų graužikams. Pasak par-
davėjų, kai žiurkės baigėsi, žmonės
pirko suslikus, žiurkėnus ir peles.

Taip buvo ir Barnaule. „Šiandien
per dvi dienas išpirko visas žiurkes.
Žmonės ateina ir vis klausia, ar jų dar
bus”, – cituoja parduotuvės „Akva-
mir” pardavėjos žodžius Rusijos ži-
niasklaida.

Tuo tarpu veterinarai nuogąs-
tauja, kad dalis gyvūnų dar nė nepa-
sibaigus Žiurkės metams gali niekam
nereikalingi atsidurti lauke.

BNS

Vokietijos greitkelyje šernai 
sukėlė sąmyšį 

Viename šiaurinės Vokietijos
greitkelyje tuzinas šernų šį savaitgalį
sukėlė sąmyšį, dėl kurio kilo kelios
avarijos, o eismo saugumo pareigūnai
buvo priversti valandai uždaryti ma-
gistralę, pranešė policija.

Dideliu greičiu lekiantys vairuo-
tojai turėjo staiga stabdyti, kad
išvengtų susidūrimo su šernų banda,
išsibarsčiusia Brunsviko greitkelyje.

Dėl šio incidento kilo trys avari-

jos, per kurias žmonės nenukentėjo,
bet buvo apgadinti penki automobi-
liai. Policija pridūrė, jog per avarijas
buvo rimtai sužaloti trys šernai, todėl
teko iškviesti medžiotojus, kad juos
nušautų.

Kiti šernai pabėgo į pakelės
laukus, ir pastangos juos rasti nedavė
rezultatų.

BNS
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�Dėl techninių kliūčių vėluoja šeš-
tadieninis (gruodžio 29 d.) ,,Draugo”
numeris.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia pasi-
melsti, kad kongregacijos įsteigėja
Motina Marija Kaupaitė būtų pa-
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
šeštadienį, sausio 5 d., 9:30 val. r. se-
selių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Scott L. Donahue, CEO, Mercy
Home for Boys and Girls, Chicago
prezidentas. Prašome dalyvauti.

�Lietuvos 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 val. v. iki
8 val. 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. 

�2008 m. sausio 18 d., penktadie-
nį, 7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago vyks Gerlikų šeimos
trijų kartų menininkų parodos atidary-
mas ,,Kartos”. Parodoje matysite nai-
viojo meno atstovės Petronėlės Ger-
likienės ir jos sūnaus Pranciškaus

Gerliko tapybos darbus bei anūkės
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos
atidaryme dalyvaus P. Gerlikas, J.
Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 val. 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).

�JAV LB Los Angeles Lietuvių
Bendruomenė vasario 3 d., sekmadie-
nį, 7 val. v. kviečia į  Marijos Krupo-
ves koncertą ,,Vilniaus dainos”, ku-
riame skambės Lietuvos tautinių ma-
žumų muzika. Mandolina akompa-
nuos Joey Weisenberg. Renginys vyks
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3855
Evans St., Los Angeles, CA. Renginį
remia tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės.

Spaudos apžvalga

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Norėdami dalyvauti Kalėdinėje mugėje, PLC, Lemont, jau trylika
metų registruojamės pas Aldoną Palekienę. Visus ji priima, paruošia
mugei salę, stalus apdengia, atvykstančius pasitinka.

Alės Namikienes nuotr.

IÕ ARTI IR TOLI...

ŠVENTŲ KALĖDŲ TRADICIJOS 
IŠ ĮVAIRIŲ PASAULIO ŠALIŲ

(ABC-7 rytinės programos metu žiūrovai galėjo
susipažinti ir su lietuviškomis tradicijomis)
2007 m. gruodžio 24 - 27 dieno-

mis Čikagos miesto televizijos kana-
las ABC-7 savo rytinės programos
metu žiūrovams pristatė Šventų Ka-
lėdų tradicijas iš įvairių pasaulio ša-
lių, su kurių miestais Čikaga yra pa-
sirašiusi susigiminiavusių miestų su-
tartis. Tarp tokių miestų yra ir Lie-
tuvos sostinė Vilnius. 

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje, talkininkaujant
pietvakariniuose Čikagos priemies-
čiuose esančiame Darien miestelyje
įsikūrusiai lietuviško maisto kavinei
„Smilga” (savininkai Jūratė ir Vladas
Kriaučiūnai), į ABC-7 televizijos stu-
diją pristatė tradicinius lietuviškus
Kalėdinius patiekalus – kūčiukus ir
aguonpienį. 

Laidos metu studijoje esanti
eglutė buvo papuošta lietuviškais Ka-

lėdiniais žaisliukais, kuriuos sukūrė
ir pagamino JAV gyvenanti liaudies
menininkė Marija Kriaučiūnienė.

Gruodžio 27 dienos rytinės pro-
gramos metu žiūrovams trumpai bu-
vo papasakota apie Lietuvos ir kitų
Rytų Europos šalių Kalėdines tradici-
jas, studijoje puikavosi nacionaliniai
Kalėdiniai patiekalai, kuriuos ragavo
laidos vedėjai. 

Laidos fragmentus galite pasi-
žiūrėti ABC-7 televizijos interneti-
nėje svetainėje:

www.abclocal.go.com
o patiekalų, kurie buvo pristatyti

programos metu receptus taip pat
rasite šios televizijos internetinėje
svetainėje.

LR generalinio 
konsulato  Čikagoje inf.

lietuvių problemas Norvegijoje.
Besidomintys lituanistiniu švie-

timu išeivijoje su įdomumu pers-
kaitys TMID direktoriaus Antano
Petrausko straipsnį ,,Lituanistinis
švietimas pasaulyje”.

,,Pasaulio lietuvį” galite užsi-
prenumeruoti: Elena Skalisius, 119
Sheridan Court East, Waukegan, IL
60085. Kaina metams – 40 dol.

Paruošė L. A.

Paskutinis 2007 m. žurnalo ,,Pa-
saulio lietuvis” numeris pasipuošęs
seminaro užsienio lietuvių bendruo-
meninių viešųjų ryšių atstovams da-
lyvių nuotrauka. Šį seminarą Vil-
niuje surengė Tautinių mažumų ir iš-
eivijos departamentas prie LR Vy-
riausybės (TMID). Plačiau apie šį se-
minarą galėsite paskaityti žurnalo
7–8 psl. 

Žurnale rasite pasikalbėjimus su
Kanadoje leidžiamo laikraščio ,,Tė-
viškės žiburiai” redaktore Ramūne
Sakalaite-Jonaitienė, su Naujosios
Zelandijos lietuvių atstovų ryšiams
Vitaliu Skiauteriu, su Uzbekistano
Lietuvių Bendruomenės atstovu Ma-
tu Ališausku.

Leidinyje rašoma apie gyvenusių
Amerikoje organizaciją ,,Sugrįžus”,
kuri veikia Vilniuje, apie tai, kokie
užsienyje gyvenantys lietuviai moks-
lininkai apdovanoti mokslo premi-
jomis, kaip įamžintas istoriko Adolfo
Šapokos atminimas ir dar daug kitų
naujienų.

Taip pat galėsite pasiskaityti
apie Lietuvių dienas Airijoje, apie
Lietuvių kultūros instituto 27-ąjį su-
važiavimą, kuris vyko Vokietijoje,
apie įdomų susitikimą Australijoje ir

LIETUVIŲ TAUTINIO ANSAMBLIO ,,GRANDIS”
VAIKŲ RATELIS SVEIKINA VISUS SU NAUJAISIAIS,

2008 METAIS!  
Laukiame visų pirmoje repeticijoje 2008 m., sausio 6 d., 

5:30 val. p. p. Ateitininkų namuose. 

Violeta Fabianovich nuotr.

Marija Kuprienė, gyvenanti Cicero, IL, paaukojo dienraščiui 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Victor Lapatinskas iš Seattle, WA, atsiuntė ,,Draugo” leidybai paremti
dosnią 100 dol. auką. Dėkojame už Jūsų dosnumą.


