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K. Goloskokov prie Estijos ambasados Rusijoje. Eltos nuotr.

Lietuvoje sulaikytas Rusijos
nacionalist¨ aktyvistas

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) —
Lietuvos pasieniečiai už neteisėtą
sienos perėjimą sulaikė Rusijos na-
cionalistų judėjimo ,,Naši” aktyvistą
Konstantin Goloskokov.

Įtariamasis sienos pažeidimu Va-
rėnos rajono apylinkės teismo
sprendimu suimtas dviem mėne-
siams.

Sienos pažeidėjas buvo sulaiky-
tas antradienį Lietuvos teritorijoje,
kai ėjo pėsčiomis.

Iš pradžių jis buvo sulaikytas
dviem paroms, paskui teismas davė
sankciją jį suimti ilgesniam laikui.

Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos (VSAT) atstovas spaudai Rokas
Pukinskas sakė, kad užsienietis buvo
sulaikytas Varėnos rajone. Dėl ne-
teisėto sienos perėjimo pasieniečiai
atlieka ikiteisminį tyrimą.

Valstybės saugumo departamen-
to atstovas spaudai Vytautas Ma-
kauskas sakė, kad VSD žinoma infor-
macija apie K. Goloskokov sulaiky-
mą, tačiau jos nekomentuoja.

K. Goloskokov vyko į Taliną da-

lyvauti ,,bronziniu kariu” vadina-
mos statulos budynėse.

Paminklas Estiją per Antrąjį pa-
saulinį karą okupavusiems sovietų
kariams pernai pavasarį buvo iškel-
tas iš Talino centro į karių kapines.

Tai tapo pretekstu išprovokuoti rusa-
kalbių Estijos gyventojų riaušes, ku-
rioms paramą demonstravo Rusijos
valdžia ir tos šalies žiniasklaida.
,,Naši” buvo vienas aršiausių anties-
tiškos kampanijos veikėjų.

,,Amerikos
balso” archyvo
teks luktelèti

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) —
Paskelbus, kad radijo ,,Amerikos bal-
sas” lietuviškų laidų archyvas ameri-
kiečių perduotas į lietuvių rankas,
Archyvų departamento vadovas neži-
no, kada jis taps prieinamas eiliniam
žmogui, o Užsienio reikalų ministeri-
ja kaltina archyvarus, esą tarp jų
nėra susikalbėjimo.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos atstovės Daivos Rimašauskai-
tės, ,,Amerikos balso” lietuviškų lai-
dų archyvas Lietuvą turėtų pasiekti
iki vasario 16 dienos. D. Rimašaus-
kaitė žadėjo, kad archyvas turėtų bū-
ti perduotas Lietuvos valstybės cen-
triniam archyvui, kur saugomi vaiz-
do ir garso dokumentai.

Archyvų departamento direkto-
rius Vidas Grigoraitis ,,Respublikai”
teigė nežinąs, kada ir kokiomis ap-
linkybėmis ,,Amerikos balso” archy-
vas pasieks Lietuvą. Pasak jo, Užsie-
nio reikalų ministerijos valdininkai
iki šiol neinformavo Archyvų depar-
tamento apie Lietuvą artimiausiu
metu turintį pasiekti vertingą kro-
vinį, tad V. Grigoraičiui teliko spėlio-
ti, kas yra perduota Lietuvai.

Tuo tarpu D. Rimašauskaitė
,,Respublikai” tvirtino, kad spren-
džiant ,,Amerikos balso” archyvo
pervežimo į Lietuvą klausimą minis-
terija labai artimai bendradarbiauja
su archyvarais. Anot valdininkės, mi-
nisterija nuolat palaikė ryšį su V. Gri-
goraičio pavaduotoju Viktoru Do-
marku.

Sutvarkyti Lietuvai perduotų
,,Amerikos balso” lietuviškų laidų ar-
chyvą gali užtrukti iki pusantrų me-
tų. Nukelta į 6 psl.

Gintaras Petrikas pradeda savo verslâ
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) —

Bankrutavusio EBSW susivienijimo
buvęs vadovas Gintaras Petrikas, ku-
riam pareikšti įtarimai praėjusį de-
šimtmetį iššvaisčius milijonus litų,
pradeda nuosavą verslą.

G. Petrikas ketvirtadienį Kaune
įsteigė bendrovę ,,Verslo projektai

nuo A iki Z”. Registrų centre užre-
gistruotas minimalus 10,000 litų nau-
jos įmonės įstatinis kapitalas.

Registrų centro atstovė spaudai
Lina Balkevičienė sakė, kad įmonė
savo tikslu laiko plėtoti veiklą ir gauti
pelno, o tarp jos darbo krypčių —
rinkos tyrimai, viešosios nuomonės

apklausos, konsultacinė verslo ir val-
dymo veikla.

Septynerius metus nuo Lietuvos
teisėsaugos slapstęsis G. Petrikas įta-
riamas iššvaistęs EBSW susivieniji-
mo turtą ir pasisavinęs apie 80 mln.
Lietuvos gyventojų indėlių. G. Pet-
rikas iš Lietuvos pabėgo 1997 metais.

Iowa nugalètojai: Obama
ir Huckabee

Des Moines, sausio 4 d. (AFP/
BNS) — Demokratas Barack Obama
ketvirtadienį iškovojo stulbinamą
pergalę pirmosiose 2008 metų ma-
ratono dėl teisės tapti Baltųjų rūmų
šeimininku varžybose, taip suduoda-
mas skaudų smūgį Hillary Clinton,
kuri siekia tapti pirmąja moterimi
prezidente Amerikos istorijoje.

,,Mes renkamės viltį, o ne baimę.
Mes renkamės vienybę, o ne susi-
skaldymą, ir siunčiame galingą žinią,
kad į Ameriką ateina permainos”, —
rėmėjams, kurie savo džiaugsmą
reiškė plojimais, sakė B. Obama.

Respublikonų stovykloje buvęs
baptistų dvasininkas Mike Huckabee
įveikė savo pagrindinį priešininką Io-
wa aktyvistų sueigose Mitt Romney,
sukeldamas abejonių, ar buvęs
Massachusetts gubernatorius galės
jam mesti rimtą iššūkį ir nacionali-
niu mastu.

B. Obama triumfas pateisino 46
metų senatoriaus skelbiamą vilties ir
politinių permainų žinią ir sustiprino

Mike Huckabee.

jo istorinį užsimojimą tapti pirmuo-
ju Jungtinių Valstijų juodaodžiu va-
dovu.

,,Jie sakė, kad ši diena niekada
neateis. Jie sakė, kad dairomės į tai,
kas per aukšta mūsų žvilgsniui, —
sakė jis. — Praėjus daugeliui metų
jūs pažvelgsite Nukelta į 6 psl.
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Mes pradėjome susirinkimą vaidinimu. Tas vaidinimas
parodė, kad Dievas yra visur. Po to, paminėjome visų gim-
tadienius ir sudainavome maldą. Paskui, mums parodė
naujas klases, kuriose susirinksim.

Kiekvienas vaikas mūsų būrelyje pagalvojo, kaip Die-
vas atrodo. Tada vaikai nutapė savo ,,Dievus” dažais. Ma-
no paveiksle Dievas buvo su barzda, sparnais, karūna ir jo
veidas šypsojosi. Jis buvo be kojų, nes nevaikščioja. Jis visa-
dos yra virš mūsų ir labai mus myli. Po to mes pavalgėm ir
išvažiavome namo.

Mes mokėmės, kaip būti gerais ateitininkais, ką daryti
ir ko nedaryti. Mes kirpome iš popieriaus kalakutus. Mes
juos spalvinome, nes norėjom juos pagražinti. Mes žaidėme
tokias slėpynes, kur trys vaikai pasislėpė už vadovių, ir
reikėjo atspėti, kurioje vietoje katras žmogus. Mes taip pat
žaidėme gaudynes, arba ,,freeze tag”.

Ateitininkų susirinkimas buvo labai smagus ir labai
meniškas. Mūsų vadovė, Lina, sakė, kad mes kalbėsim apie
Dievą. Pirma, mes nupiešėm, kaip mes manėm, kaip Dievas
atrodo, ir visoms pristatėm savo piešinius. Viena mergaitė
manė, kad Dievas yra jaunas, ir visi kiti manė, kad jis yra
senas. Po to, mes kalbėjom apie kur Dievas yra ir kaip jis
atrodo. Vadovė aiškino kad Dievas yra visur, net ir manyje.
Mes taip pat kalbėjom apie skirtingas religijas. Buvo labai
įdomu! Tada žaidėm, lenktyniavom ir sulankstėm popie-
rinius lėktuvus. Po to valgėm pietus. Pietūs buvo labai ska-
nūs. Aš manau, kad tai buvo skaniausi, kuriuos aš esu val-
giusi ateitininkų tarpe. Po pietų truputį daugiau pažaidėm
prieš išvažiuojant namo.

Penkto ir šešto skyriaus mergaičių ateitininkių gruo-
džio 2 d. susirinkimo tema buvo ,,Dievo atvaizdas”. Tai
buvo mūsų paskutinis susirinkimas prieš Šv. Kalėdas ir
paskutinysis 2007 metais.

Mes skaitėme knygą ,,Mer-
gaitė su degtukais”. Tai labai
liūdna pasaka apie neturtingą
mergaitę, kurią tėvai išsiuntė
pardavinėti degtukų prieš Kalė-
das. Buvo labai šalta, ji buvo
alkana ir labai plonai apsiren-
gusi. Ji nieko nepardavė. Ji no-
rėjo sušilti, todėl ji uždegė degtu-
ką po degtuko ir liepsnoje ji
pamatė savo mylimą močiutę. Ji
labai džiaugėsi pamačiusi savo
mirusią močiutę, kuri ją pasi-
šaukė pas Dievulį. Mergaitė
Kalėdų nesulaukė…

Po to mes piešėme Dievo
atvaizdą. Visoms labai gražiai
pasisekė.

Nuotraukoje Čikagos Prano Dielininkaičio -
Partizano Daumanto jaunučių ateitininkų
susirinkime antro skyriaus mergaitės parodo
savo nutapytus Dievo atvaizdus. Iš k: Vėjūnė
Sidaugaitė, Marisa Sadauskaitė ir Vasara
Kulbytė.

Vaida Narytė, 6 sk.

Vėjas Čuplinskas, 6 m.

Vytas Stankus, 2 sk.

Julija Žliobaitė, 4 sk.

Šaukiamas Čikagos
sendraugių susirinkimas

sausio 13 d.

Vadovė Elzytė Lietuvninkienė skaito Kalėdinę pasaką 5 ir 6 skyriaus mergaitėms Marijai Čyvaitei, Vaidai
Narytei, Arianai Žliobaitei, Gintarei Daulytei.

Čikagos
jaunučių

susirinkimai
Čikagos Prano Dielininkaičio – Partizano Dau-
manto jaunieji ateitininkai nesnaudžia — ne
vien aktyviai dalyvauja susirinkimuose, bet ir
pasidalina savo įspūdžiais spaudoje. Susirin-
kimai vyksta sykį per mėnesį, Ateitininkų na-
muose, Lemont.

gruodžio 2 d. — trečio ir ketvirto sk. mergaičių susirinkimas

gruodžio 2 d. — pirmo ir antro skyriaus berniukų susirinkimas

lapkričio 11 d. — jauniausių ateitininkų susirinkimas

Mieli sendraugiai ateitininkai ir prijaučiantys,

Čikagos ir apylinkių mokslus baigę ateitininkai,
sendraugiai, rinksis sekmadienį, sausio 13 d., 10:15
v. r. (po 9 v. r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje), Pasaulio lietuvių centro 6-toje klasėje.
Susirinkimo tikslas? Išsirinkti veiklą koordinuojančią
valdybą, aptarti veiklos galimybes, susipažinti su nauja
Ateitininkų sendraugių centro valdybos įžodžio pa-
siruošimo programa susidomėjusiems būsimiems atei-
tininkams sendraugiams. Išklausyti pranešimus.

Čikagos sendraugių ateitininkų veikla 2007 m.
šiek tiek sulėtėjo. Susirinkome tik vieną ar kitą kartą,
ar veikėme pavieniui. Kai kurie, žinoma, savo laiką pa-
šventė jauniems ateitininkams, kiti veikė korporaci-
jose… Tačiau jau ne vienas asmuo yra pasakęs, kad
atėjo laikas atgaivinti Čikagos ir apylinkių suaugu-
siųjų, sendraugių ateitininkų veiklą. Kol kas vienin-
telis 2008 m. renginys, kuriam esame įsipareigoję, tai
Giedros Mažrimienės (iš Lietuvos) meno parodos
rengimas kartu su Čiurlionio galerija gegužės 2-4 d.
Kitaip — tuščias kalendorius… Daug galimybių…

Ar tarp mūsų yra pasiryžusių žmonių, kurie nori
veikti, rinktis, dirbti, mąstyti, pasireikšti? Kai kurie ga-
lėsime apsiimti veiklos koordinavimą kuriam nusta-
tytam laikui, kiti padėsime kur ir kaip galėsime, dar
kiti ateisime į renginius ir juos remsime. Pasirinkime
veiklos modelį, kuris tinka Čikagai — visi kartu, ar
mažesnėmis grupėmis — pagal amžių ar pomėgį. Nebū-
kime abejingi suaugusiųjų ateitininkų veiklai Čikagoje!
Iki pasimatymo sausio 13 d.

Ramunė Kubiliūtė

Ateitininkų sendraugių centro
valdybos narė
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NEPAMAINOMA TAIKOS
MOKYTOJA

Krikščioniškosios vilties vedami
šiandien pradedame naujus metus.
Pradedame juos prašydami Dievo
palaiminimo ir maldaudami, Marijai
Dievo Motinai užtariant, taikos ma-
lonės mūsų šeimoms, mūsų mies-
tams, visam pasauliui. Visi trokštame
gyventi taikoje. Visi trokštame tikro-
sios taikos, tos taikos, kurią angelai
paskelbė Kalėdų naktį. Jos neį-
manoma pasiekti vien žmogaus pas-
tangomis. Ji nėra tik politinių susi-
tarimų rezultatas. Ji pirmiausia yra
Dievo malonė, kurios reikia nuolatos
melsti ir tuo pat metu ištvermingai ją
kurti, klusniai vykdant Viešpaties
įsakymus.

Benediktas XVI priminė, jog savo
žinioje, skirtoje šiemetinei Pasaulinei
taikos dienai, jis pasiūlė visiems
pamąstyti apie šeimos ir taikos tar-
pusavio sąsajas. Vyro ir moters šeima
yra gyvybės ir meilės lopšys, yra
pagrindinė ir nepamainoma taikos
mokytoja, yra svarbiausia „taikdarių
agentūra”. Kas kenkia šeimai, kas
kenkia žmogaus asmens orumui, tas
savaime kenkia ir taikai. O kadangi
ir visa žmonija yra didžiulė žmonių
šeima, ji irgi privalo vadovautis to-
mis vertybėmis, kuriomis gyvena
šeima.

Šiemet sukanka 40 metų nuo
Pasaulinių taikos dienų šventimo
tradicijos pradžios. Į Bažnyčios neli-
turginių minėjimų kalendorių ją
įvedė popiežius Paulius VI. Pirmą
kartą Pasaulinė taikos diena buvo
švenčiama 1968 metų sausio 1-ąją.
Antradienio, sausio 1-osios, liturgijos
homilijoje Ganytojas taip pat pri-
minė, jog to paties Pauliaus VI
sprendimu, Pasaulinės taikos dienos
minėjimas buvo suderintas su litur-
gine Švenčiausiosios Mergelės Mari-
jos, Dievo Gimdytojos švente. 

Anksčiau, prieš Pauliaus VI po
Vatikano II Susirinkimo įvestą Baž-
nyčios liturginio kalendoriaus refor-
mą, Marijos, Dievo Gimdytojos, šven-
tė buvo minima spalio 11 dieną, o
sausio 1-ąją buvo minimas kūdikio
Jėzaus apipjaustymas, tai yra jo for-
malus tapimas Dievo išrinktosios
tautos nariu. Pirmąjį naujų kalen-
dorinių metų sekmadienį pagal senąjį
kalendorių buvo minima Jėzaus var-
do šventė. Naujame kalendoriuje ji
minima sausio 3 dieną. Šitos prieš-
susirinkiminės tvarkos atgarsiai
girdimi ir dabar sausio 1-ąją, Marijos,
Dievo Gimdytojos, šventėje. Luko
Evangelijos ištraukoje girdime: „Pra-
slinkus aštuonioms dienoms, kai rei-

kėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo
duotas Jėzaus vardas, kurį angelas
buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą
įsčiose” (Lk 2,21). Tad šiandienė
Mergelės Marijos šventė turi išsaugo-
jusi labai aiškų kristologinį turinį:
minėdami Motiną, garbiname Sūnų
Jėzų – tikrąjį žmogų ir Dievą.

Jei Marijos pagimdytame kūdi-
kyje atpažįstame amžinąjį Dievo Sū-
nų ir jį priimame kaip mūsų Išga-
nytoją, tuomet ir mes pagrįstai vadi-
namės ir esame Dievo vaikai. Laiške
Galatams apaštalas Paulius rašo:
„Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš
moters, pavaldų įstatymui, kad at-
pirktų esančius įstatymo valdžioje ir
kad mes įgytume įsūnystę” (Gal 4,4).
Evangelistas Lukas keliskart pa-
brėžia, jog Marija tyliai širdyje
svarstė šiuos nepaprastus įvykius,
kuriuose Dievo valia jai teko dalyvau-
ti. Mokydamiesi iš Marijos ir mes ga-
lime širdimi suprasti tai, kas mūsų
akims nesuvokiama. Malonė, kuria
mes esame apdovanoti, yra tokia
didelė, kad tik tikėjimu mes ją galime
aprėpti. Tikėjimo kelyje Marija mus
lydi ir stiprina. Ji mus moko širdyje
svarstyti didįjį Dievo slėpinį, Dievo,
kuris vien dėl meilės mums tapo
žmogumi ir kviečia mus eiti meilės
keliu, liudyti meilę kasdieniu tarna-
vimu žmonėms.

Naujieji metai, kuriuos vilties
kupini šiandien pradedame, tebūnie
to svarstymo širdyje, tos širdimi
pasiekiamos šventųjų išminties bran-
dinimo laikas, — linkėjo Ganytojas
savo homilijoje. Melskime, kad, kaip
girdėjome pirmajame Mišių skaitiny-
je, Viešpats mums šviestų savo veidu
ir mus laimintų (plg. Sk 6, 24-27). Jei
nesiliausime ieškoję jo veido, jei
neprarasime drąsos ir nepasiduosime
abejonių pagundai, jei kasdieniuose
sunkumuose būsime stipriai Jo įsi-
tvėrę, mus lydės jo meilės ir gai-
lestingumo jėga.

Pagal „Vatikano radiją” parengė
N. Šmerauskas

Kiek kepurių 
ant vienos galvos?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš porą metų spaudos darbuotojo apdovanojimo proga ,,Bi-
čiulystė” (2006.01.20) manęs užklausė: ,,Spaudoje prasidėjo dis-
kusija – kiek vietų gali užimti vienas žmogus visuomeninėje veik-

loje? Ne paslaptis, kad yra žmonių, kurie mėgsta būti renkami visose
įmanomose organizacijose, bet nieko konkretesnio ten nenuveikia.  Kai
vieta užimta – kitiems jos nebelieka.  Formuojama nuomonė, kad išeivijo-
je yra ‘nepakeičiamųjų’ kasta ar grupė.” Mano komentaras į tą klausimą
tada buvo toks: ,,Jūsų minimi atvejai, nors ir turėtų erzinti ir erzina
kitus, yra gana reti. Čia taip pat gali būti ‘nuskriaustųjų’ pasiteisinimas
dėl jų pačių neveiklumo. Visuomeninių darbų yra daug ir daugiau, negu
norinčių dirbti.  Aišku, kiekvienoje grupuotėje yra tik viena pirmininko
pozicija, bet kitų pozicijų apstu. Jose bedirbant galima gerai užsirekomen-
duoti ir, laikui atėjus, būti išrinktam ar išrinktai į norimą postą. Yra dar
kita grupė, kurią sudaro daug kur įsitraukę, turį įvairius titulus ir daug
dirbą iki grabo lentos. Kartais aš turiu daugiau sunkumų su jais. Pakar-
totinai juos skatinu bent dalį savo brangaus laiko paskirti pakaitų sau
suradimui ir paruošimui. Mano ‘knygutėje’ daugiau pagarbos nusipelno
tas, kuris daug dirbo, paruošė pakaitą sau ir dar turi laiko ir sveikatos
savo ir kitų darbais pasidžiaugti. Vienu metu turėjau taisyklę sau – ne-
turėti daugiau kaip tris savanoriškas ar visuomenines pareigas (lietuvių
bei amerikiečių visuomenėje)...”

Šį pokalbį prisiminiau, neseniai  vartydamas ,,Draugo” puslapius, kur
mirgėjo įvairių organizacijų kalėdiniai sveikinimai. Įdomiu sutapimu
viename puslapyje, toje pat skiltyje, radau trijų garbingų organizacijų
sveikinimus. Visų tų organizacijų galva yra tas pats asmuo! Aš asmeniš-
kai nieko neturiu prieš nei tą asmenį, nei tas organizacijas, bet toks ,,pa-
sikartojimas” mūsų visuomenėje pastebimas vis dažniau. Tad ir kyla
klausimas,  kiek kepurių sutelpa ant vienos galvos? Mano manymu, gal
užtektų dviejų – išeiginės ir darbo kepurės.

Daugelį metų kai kurioms organizacijoms vadovauja jų steigėjai ar jų
patikėtiniai. Vadovai yra tiek užsiėmę, kad neturi laiko nė pagalvoti apie
savo pamainos ugdymą. O tai yra būtina! Amerikiečių politiniame gyveni-
me neigiamai pasisakoma prieš įsisenėjusius politikus. Kai kur, pvz., Mi-
chigan valstijos seimelyje, galioja įstatymas, apribojantis turimas pareigas
dviem terminais. Jį buvo sunku priimti, bet niekas nesibaimino, kad jį
priėmus nebus naujų kandidatų. Lietuviškoje veikloje yra kitaip.  Jeigu
atsistatydintų visi žymieji veikėjai, kurį laiką nebūtų tinkamų įpėdinių.
Turėtume didelę krizę. Tuo pačiu turėtume ir didelę galimybę daug ką
pakeisti.

Mūsų visuomeninėje veikloje pamaina nėra nei skatinama, nei jai sis-
temingai ruošiamasi. Sakoma, kad nėra norinčiųjų. Iš dalies, tai tiesa.
Esant progai būti kur nors išrinktam ir pats jaunimas į vyresniuosius kar-
tais žiūri kaip į nepakeičiamus vadovus, turinčius patirties, išminties ir
galinčius vadovauti neribotą laiką. O iš tiesų reikia mokėti su laiku per-
leisti grupės vadovo pareigas kitiems.  Amerikiečių visuomeninėse orga-
nizacijose  yra populiaru turėti savanorius patarėjus. Pastarieji, turintys
daug patyrimo, noriai savo žinias perduoda kitiems, taip ugdydami nau-
jus kadrus. Pas mus tokios tradicijos tikrai nėra ir negirdėti, kad apie jos
sukūrimą būtų rimtai kalbama.

Paskyrus ar išrinkus naują ir nepatyrusį asmenį vadovauti, nereikia
stebėtis, kad  pradžioje jam (ar jai) gali sunkiai sektis. Pražūtis garantuo-
ta, jeigu patyrusieji ne tik nepadeda, bet dar iš tolo kritikuoja ar kaip nors
kitaip šaiposi. Gali susidaryti lyg užburtas ratas. Ilgainiui jaunųjų talen-
tų vis mažės, o esantys valdybose, komitetuose ar tarybose bus tarsi įpa-
reigoti ten likti iki gyvos galvos. Normalios pakaitos neskatina ir lietuvių
charakteris. Prieš keletą metų kun. dr. J. Šarauskas Kanados lietuvių jau-
nimo sąjungos suvažiavime teigė, kad lietuviai yra konservatyvūs, prie-
šiškai nusiteikę naujovėms, linkę palaikyti senus papročius ir nusistovė-
jusią tvarką. Tai ryšku mūsų veikloje. ,,Laikomės senų metodų ir siste-
mų, kurios seniai atgyvenę ir nenaudingos. Bijome pakeitimų, naujų gai-
rių... Problema yra ta, kad priemonės tampa tikslu. Mes priskiriame dau-
giau svarbos pačiam metodui arba organizacijai.” Įdomi tema simpoziu-
mui ar suvažiavimui. 

Organizacijos, kaip ir pavieniai asmenys, savo gyvenime pereina kele-
tą vystymosi ir brendimo stadijų. Viskas vyksta pagal numatytus brendi-
mo, klestėjimo ir senėjimo principus.  Ne kiekvienai organizacijai lemta
pasenti ir mirti. Jos gali atsinaujinti, persigrupuoti. Tam turi būti skati-
namas atvirumas laiko dvasiai, lankstumas, kūrybingumas bei dvasinis
intymumas. Galime, gal ir kiek nedrąsiai, tvirtinti, kad JAV Lietuvių
Bendruomenė su mažomis išimtimis yra tam tikro atsinaujinimo ir pasi-
pildymo pakopoje. Lituanistinių mokyklų mokinių ir mokytojų gretos pil-
dosi naujais veidais ir nauja energija. Steigiasi naujos mokyklėlės. JAV LB
apylinkių ir apygardų valdybose didėja naujai atvykusiųjų iš Lietuvos
įtaka.  Nereikia būti pranašu teigiant, kad ne mūsų vaikaičiai, o ,,trečioji

banga” yra išeivijos lietuvių ateitis. Aišku, visada turėjome ir turėsime
gražių ir sektinų pavyzdžių visose išeivijos bangose.

Pabaigai noriu pasidalinti mintimis iš nežinomo šaltinio. Ne tiek
svarbu šaltinis, kiek pačios mintys, vertos visų mūsų dėmesio ir ap-
mąstymo. Nesakykime: mes vis tiek taip ėjome ir eisime toliau. Pa-
klauskime: ar ėjome gerai ir ar galime toliau taip eiti? Nesakykime: mes
visada taip statėme ir statysime toliau. Paklauskime: ar tvirtai stovi kas
pastatyta ir ar galime taip toliau statyti? Nesakykime: mes visada taip
kalbėjome ir kalbėsime toliau. Paklauskime: kas mus kalbant girdi ir
ar mes galime toliau taip kalbėti? Nesakykime: mes visada taip
padėjome ir padėsime toliau. Paklauskime: o ar tai padėjo ir ar mes ga-
lime toliau taip padėti? Nesakykime: mes visada taip laukėme ir lauk-
sime toliau. Paklauskime: ko laukiame, ar ilgai ir kaip mes galime to-
liau laukti?
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Svajonių Lietuva (4)

Nors pusšimtį metų gyvendamas
Amerikoje šeimoje kalbėjau lietuviš-
kai, savaitgaliais bendravau tik su
lietuviais ir, anot kai kurių trečia-
bangių rašeivų, tikrai galėčiau būti jų
pajuokiamas kaip „lietuvis funda-
mentalistas”. Bet 1993 metais apsi-
gyvenęs Lietuvoje, kažkaip nesijau-
čiau, kad pagaliau esu namuose. Vil-
niuje praeidamas pro vaikų darželį
negalėdavau nesustoti prie vaikučių,
žaidžiančių aikštelėje. Mane žavėjo jų
čiauškėjimas lietuvių kalba, mokyto-
jos aiškinimai. Amerikoje pastebėtas
berymojantis prie vaikų  darželio
tvoros, tuoj būčiau įtartas esantis
mažamečių tvirkintojas ir sunkiai
tektų aiškintis. Ak, daug kas mane
Lietuvoje žavėjo. Žavėjo susikabinu-
sios trys, keturios merginos mini
sijonėliais, žygiuojančios gatvėse, juk
Amerikoje galvotų, kad tai lesbietės.
Iš tikro, tuo laiku lietuvaitės mėgo
sijonėlius arba mini, arba iki pat
batelių, nieko per vidurį. 

Pasirodo, besižavėdamas mergi-
nomis, buvau ir aš pastebėtas. Štai
gabaliukas iš mano „Apmąstymų iš
Turniškių”: ,,(...) pastebėjau, kad
prieš mane ateinanti mergina labai
jau maloniai šypsosi. Apsidairiau.
Nieko arti manęs nėra, reiškia šyp-
sosi man. Mergina visai nieko, tik gal
truputį perdaug ‘kvarbos’ arba vadi-
namo makiažo, o pro prasisklei-
džiantį apsiaustą matėsi mini sijo-
nėlis ir visai padoriai atrodančios
kojos. Man bebandant atsiminti, kur
aš ją matęs, ji jau prie manęs ir: ‘Gal
ponas norėtumėt maloniai praleisti
valandėlę?’ Mano amžiuje šiek tiek
ilgiau trunka, kol dalykai viršuje tin-
kamai užsiregistruoja, taigi beban-
dant pasiūlymą suprasti ir reikiamai
įvertinti, mergina, dar meiliau šypso-
damasi priduria: ‘Nesigailėsite!’ Ką
gi, atsipeikėjau ir nuoširdžiai padėko-
jau už tokį netikėtą pasiūlymą. Mer-
ginos šypsena dingo, o aš kulniavau
toliau, palikęs ją, bet visą apėmė toks
malonus jausmas. Juk iš visų praei-
vių pasirinko mane! Nepajutau, kaip
iškėliau galvą, įtraukiau pilvą, bet va,
velniava, koja užkliuvo už išsikišu-
sios šaligatvio plytos ir aš skeryčio-
damas rankomis bandžiau šiaip taip
išsibalansuoti, kad neišsitiesus ant
jau įtraukto pilvo. Išsilaikiau, bet
baisiai jau nevyriškai turėjau atro-

dyti beskeryčiodamas Gedimino pros-
pekte.” 

Mane stebino, kad taip sparčiai
viskas kito. Iš jaunų moterų burnų
dingo sovietiniai auksiniai dantys.
Valiutos keityklos, parduotuvės ir
ypač kioskai dygo kaip grybai po lie-
taus. Vieną dieną parduotuvėje ma-
tėsi skaitliukai, kitą dieną – kompiu-
terizuotas kasos aparatas. Daugely
tų, įvairiose vietose įsikūrusių par-
duotuvių, prekių pasiūla buvo tiesiog
juokinga. Tarp maisto produktų ir
avalynė, ir drabužiai, menkos koky-
bės nešiojami radijo ir kasečių grotu-
vai ir kita elektronika, įvairūs van-
dens čiaupai maudynėms, virtuvėms. 

Būta ir kuriozų. Gedimino pros-
pekte esančio ,,Vagos” knygyno di-
džiulėje vitrinoje buvo įstatytas nau-
jas ,,Toyota” automobilis, o viduje
ant poros stalų  išdėstytos automobi-
lių dalys. Čia jos nevadinamos ,,da-
lys”, bet ,,detalės”. Tada pagalvojau,
kad lietuviui žodis ,,detalės” kur kas
kultūringiau skamba, ypač knygyne.
Vitrinoje, kaip ir pridera rimtam
knygynui, išdėstytos ir knygos.  Iš-
dėstytos prie ,,Toyotos”, strateginėse
vietose, atrodo, pagal svarbumą. Į
,,Toyotos” vieną priekinį išblizgintą
ratą atremta puošni knyga ,,Lietuvos
bažnyčių menas”, į kitą taip pat
puošni – ,,Lietuvos ordinai, medaliai
ir ženkleliai 1918-1940”.  Pirmoji –
,,Lietuvos bažnyčių menas” didelio
formato, jos viršely Aušros Vartų šv.
Mergelės Marijos paveikslas, jos
kaina – 200 litų, tuo laiku truputį
daugiau nei vidutinio lietuvaičio
mėnesinė alga. Šiai knygai, spaus-
dintai Danijoje, Lietuvos kultūros ir
švietimo ministerija kartu su Daili-
ninkų sąjunga  paskyrė pirmąją pre-
miją. Antroji knyga, išleista Algi-
manto Astiko pažymėta diplomu,  at-
remta į užpakalinį ,,Toyotos” ratą.
Abejose automobilio pusėse išdėsty-
tos pigesnės knygos: kairėje – ,,Met-
menų laisvi svarstymai”, o  dešinėje
Br. Railos ,,Kitokios Lietuvos ilgesys”.

Knygyno su automobiliu vitrino-
je aprašymas su gera doze pašaipos ir
nuostabos tilpo vienoje amerikiečių
turistinėje brošiūroje. Man tada net
galvoje netilpo mintis, kad tai buvo
tarsi simbolinė kovos tarp lietuviškos
knygos ir automobilio pradžia. O jei
ir būčiau apie tai pagalvojęs, vis tiek
nebūčiau tikėjęs, kad kovą laimės
mašina. 

Kai turėdavau laisvo laiko, mė-

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

gau stebėti dirbančius lietuvius. Sei-
me tarnautojos labai greitai įgudo
naudoti kompiuterius, bet dauguma
spausdino ne akla sistema ir visais
pirštais, o baksnojo klaviatūrą dvie-
mis pirštais. Nieko stebėtino, nes, at-
rodo, sovietmečiu mašinraščio viduri-
nėse nemokė ir rašomos mašinėlės ne
visiems buvo prieinamos. 

Lankydamasis buvusiuose KGB
rūmuose paverčiant juos teismo rū-
mais ir Genocido muziejumi, domė-
jausi ten vykstančiais taisymais, to-
bulinimais. Norėdami įvesti elektros
laidus mūrinėse sienose darbininkai
kaltukais kalė griovelius laidams.
Bekalant tinkas ir cemento gabalai
krito nuo sienų, gerokai jas žalodami.
Į mano klausimą, kodėl nenaudoja
specialaus mūrui pjauti pjūklo su
deimanto dantimis, kuris bematant

išpjautų siaurą griovelį labai mažai
sužalodamas sieną, darbininkai tik
gūžčiojo pečiais. 

Tokio pat gūžčiojimo  susilaukiau
Stakliškių ,,Lietuviško midaus”
įmonėje paminėjęs, kad gėrimų bu-
telių etiketės turėtų būti lygiau už-
klijuotos ir gražesnės pirkėjui, bu-
telių kepuraičių užveržimas vieno-
desnis, o pati gamyba spartesnė. Bet
netrukus pamačiau tuos pačius dar-
bininkus, naudojančius mano minė-
tus mūrui pjauti pjūklelius, o parduo-
tuvių lentynose nepriekaištingai ir
net patraukliai atrodančius Stakliš-
kių gaminius. 

Pagaliau dingo ir ,,Toyota” iš
„Vagos” knygyno vitrinos. Lietuviams
pradėjus pirkti senas vakarietiškas
mašinas, man atrodė, kad joms gen-
dant bus labai sunku gauti dalių ir
mechanikų, sugebančių  jas taisyti. Pa-
sirodo, klydau. Neįvertinau lietuvio su-
gebėjimo. Senos mašinos tikrai gedo
ir daug jų gedo nepataisomai. Bet iš
kiekvienos nepataisomos buvo išren-
kamos dalys kitoms taisyti, o tokių
mano matytų taisytojų galėtų pavy-
dėti ne vienas  amerikiečių garažas. 

Negaliu nepaminėti ir lietuvių
gydytojų. Kaip kituose straipsniuose
minėjau, Santariškių ir Antakalnio
ligoninėse praleidau pusantro mėne-
sio. Palyginus jas ir jų turimą apa-
ratūrą su Amerikos ligoninėms, jos
buvo pusšimčiu metų atsilikę, bet ne
gydytojai. Lieku jiems dėkingas už
sėkmingą operaciją. Niekada neuž-
miršiu, kai mane, dar apsvaigusį nuo
narkozės, guodė gailestingoji seselė.
Nemačiau jos veido per chirurginę
kaukę, tik akis. Bet tos akys man at-
rodė tokios gražios, tartum jose glū-
dėjo visa mano svajonių Lietuva.

Pabaiga.Vaikai, Vilnius.    Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, 1991m.                       Jono Kuprio nuotr.
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SUNNY HILLS GALI KUKLIAI DIDŽIUOTIS
ANELÈ PEÇKAITIENÈ

Kiek daug gero ir blogo gali pa-
daryti žmogus! Jis gali sėti blogį, pyk-
tį, nesantaiką, apkalbas ir tuo džiaug-
tis, bet širdyje niekada neturėti ra-
mybės. Ir koks mielas gėrį nešantis
žmogus! Jis kiekviename randa ką
nors gražaus. Jis nori visiems padėti
ir yra laimingas, kai gali tai daryti.

Pagalvoji apie Sunny Hills, FL
nuo 2003 metų egzistuojantį vaikų
rėmimo būrelį, kurį netikėtai sukūrė
trys moterys: J. Janonienė-Mačiulai-
tienė, R. Strazdienė ir B. Nakienė.
Lietuvoje vis daugiau kuriasi „Vaiko
vartai į mokslą” grupių, kurios gauna
paramą iš JAV lietuvių. Sunny Hills,
FL, būrelis vienas iš šios pagalbos tie-
kėjų. 

Metams bėgant keitėsi būrelio
vadovai. Jau antri metai, kai jam va-
dovauja B. Nakienė ir J. Mamaitytė.
Gruodžio 7 d., penktadienį, Bronės ir
Alfonso Nakų namai švytėjo šventiš-
ku grožiu. Čia ir buvo suruoštas
prieškalėdinis pabendravimas, aukų
rinkimas, loterija ir vaišės. Žmonių
susirinko pilni namai – 40. Šeiminin-
kai, padedant dukrai Vidai, maloniai
priiminėjo svečius. J. Mamaitytė irgi
visur suspėjo: ir prie vaišių, ir prie
loterijos.

Popietę pradėjo B. Nakienė. Ji
šiltu žodžiu padėkojo visiems susi-
rinkusiems: „Ačiū, kad taip gausiai
susirinkote. Mūsų būrelis mažėja.
Šiemet mirė 4 lietuviai. Tarp jų buvo
du būrelio nariai: Petras Mackus ir
Jonas Zubavičius. Bet būrelis dar gy-
vuoja. Mudvi su Dita ir jūsų visų
pagalba stengsimės, kiek galėdamos,
ilgiau jį išlaikyti. Spaudoje skaitome,
kad atsiranda studentų, kurie pralei-
džia vasaros atostogas Lietuvoje,
padėdami su meile ten esantiems
mokytojams ir globėjams. Vargšams
vaikams visko trūksta: sotaus paval-
gymo, auklėjimo, supratimo, paguo-
dos ir meilės. Poetas Justinas Mar-
cinkevičius sako: ,Ir dar aš žinau, kad
gyvent, tai reiškia mylėti. Kad viską,
ką mes padarome, padarom iš meilės,
o savo meilę mes galim patikrinti
savo darbų didumu ir mažumu.’ Yra
posakis: ,Vaikai yra laikina Dievo
dovana tėvams, kurie suteikia jiems
tvirtus pagrindus ir išmoko juos
skristi.’ Šiandien mes čia susirinkę
duodame progą ir mūsų globoja-
miems vaikučiams skristi. Šįmet
nario mokesčio ir aukų surinkome
912 dol., rugsėjo mėnesį pasiuntėm į

centrą Čikagoje. Mūsų Vida el. laiš-
kais susirašė su skyrių koordinato-
re Aldona Kamantiene. Vida Jums
trumpai pristatys ir, manau, bus
įdomu išgirsti apie šios organizacijos
veiklą. Vida irgi daug talkina šiuos
renginius ruošiant, ačiū jai.”

Vida Nakaitė papasakojo susirin-
kusiems apie grupių veiklą Lietuvoje.
Kad vaikai į dienos centrus renkasi
po pamokų apie 1–2 val. po pietų, ten
gauna šilto maisto. Savanorių bei
centrų koordinatorių prižiūrimi jie
ruošia pamokas. Po pamokų vyksta
įvairūs užsiėmimai, mažiesiems – žai-
dimai. Porą kartų per savaitę reika-
laujame, kad vadovai dirbtų su vai-
kais pagal centro jiems paruoštas mo-
ralinių vertybių programas. Dažnai
rengiamos iškylos į kokią įdomią ir
nematytą vietą. Prieš grįždami namo
vaikai dar užvalgo ir atsigeria arba-
tos. Tada išvažinėja autobusais arba
eina pėsti į namus. Centrams duoda-
mi pinigai vaikų maistui, mokslo,
sporto ir užimtumo priemonėms įsi-
gyti. Tie centrai neišlaikomi, jiems
tik padedama. Dėl pinigų sąžiningo
panaudojimo nėra jokių abejonių.
Kiekvienas centras metų gale pa-
teikia smulkią išlaidų sąskaitą. Vil-
niuje yra viena patikima ryšininkė,
kuri su visais centrais palaiko ryšius,
kad viskas vyktų pagal nuostatus —
kalbėjo Nakaitė.

Į centrus renkasi vargingų šeimų
vaikai, kurie kenčia dėl nepritekliaus
ir smurto. Anot pranešėjos, vaikai
gyvena su viena mama ar močiute,
dažnai ir mama yra alkoholikė, ir
lengviau nuperka butelį, negu vaikui
duonos. Namuose yra daug smurto,
vaikai nuo jo kenčia, todėl jie mielai
lanko tuos centrus, kur patiria šilu-
mos, gauna supratimo, užuojautos,
meilės.  Daugiau apie tai buvo rašyta
„Drauge” ir išsamiau Audrės Bud-
rytės-Nakienės, kuri, būdama su
šeima Lietuvoje, daug valandų pralei-
do „Ramybės angelo” grupėje Vil-
niuje.

Po to žodžio paprašė J. Janonie-
nė-Mačiulaitienė. Ji sakė: „Aš turė-
jau Čikagoje butą. Skelbiau, kad par-
duodu, bet neatsirado pirkėjų. Krei-
piausi į Dievą ir pažadėjau: jeigu par-
duosiu, tai pažadu 2,000 dol. skirti
labdaringiems darbams. Už savaitės
man paskambino, kad yra žmogus,
norintis pirkti. Jis ir nupirko. Tai aš
tą pažadėtą sumą atiduosiu ’Vaiko
vartai į mokslą’ būreliui kaip paža-
dėtą auką”. Visi šią žinią sutiko aud-

ringais plojimais. Aš vėl pagalvojau,
kiek gero gali padaryti žmogus.

Po pranešimo visi buvo pakviesti
prie vaišių, kurias rengėjos paruošė iš
savo lėšų. Per penkerius metus būre-
lio atstovės aukojo savo darbą ir
maistą, gėrimus, o surinktas aukas
siuntė vaikams. Po vaišių vyko lote-
rija, kurios bilietus visi gausiai pirko.
Čia buvo šampano, paveikslų, vazų ir,
žinoma, lietuviško alaus bei kitokių
gėrybių. Pasibaigus loterijai svečiai
buvo pakviesti vaišintis kava ir pyra-
gais.

Per šiuos metus su aukomis ir
nario mokesčiu į Čikagą centrui pa-
siųsta 4,693 dol. Aukojo: Julija Ja-
nonienė-Mačiulaitienė 2,000 dol.,

Rūta ir Albinas Strazdžiai 600 dol.,
Jonas Nakas 200 dol., Viktorija Dė-
dinienė 195 dol., Viktoras Nakas 100
dol.,  Vida Nakaitė 100 dol.,  Emilija
Kutkienė 100 dol., Emilija Poulik 100
dol., kun. Izidorius Gedvila 100 dol.,
prel. Francis Szczykutowicz 100 dol.,
Joyce  Braddock 50 dol. Buvo ir ma-
žesnių aukų, kurias suminėjus sąra-
šas būtų per ilgas.

Kažkada B. Nakienė yra sakiusi:
„Jei nors vieną vaiką pasisektų iš
mūsų pagalbos išauginti doru lietu-
viu, tai dėl to jau verta stengtis.”
Manau, kad Sunny Hills gali kuk-
liai didžiuotis, kad yra dar tiek
jautrių ir neabejingų kito skausmui
širdžių.

„Vaiko vartai į mokslą” būrelio prieškalėdinis renginys

Vida Nakaitė su mama Brone Nakiene.

Kun. Izidorius Gedvila, V. Nakaitė ir D. Mamaitytė.
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Mir∂ sunkiausias Lietuvos žmogus

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) —
Stipriai sugriežtintos kelių eismo tai-
syklės pirmomis naujų metų die-
nomis neuždėjo tramdomųjų marš-
kinių kelių ereliams, tačiau tapo ne-
maloniu siurprizu apie naujoves ma-
žai nutuokiantiems pažeidėjams,
rašoma „Lietuvos ryte”.

Kaip pavyzdys pateikiamas įkliu-
vęs girtas vilkiko vairuotojas iš Len-
kijos. 32 metų Krzysztof Poltorak
ilgai atsimins apsilankymą Panevėžio
rajone, nes Suvalkų gyventoją Pane-
vėžio apylinkės teismas užvakar nu-
baudė tūkstančio litų bauda ir viene-
riems metams atėmė vairuotojo pa-
žymėjimą. Šis lenkas – pirmas vai-
ruotojas, Panevėžio apylinkėse nu-
baustas pagal naujus nuo šių metų
pradžios įsigaliojusius Administraci-

nių teisės pažeidimų kodekso pakei-
timus, kurie numato griežtesnes
bausmes kelių eismo taisyklių pažei-
dėjams nei iki šiol.

Dienraščio duomenimis, per tris
naujų metų dienas buvo areštuota 16
automobilių vien Vilniuje. Vilniaus
eismo priežiūros tarnybos kelių pat-
rulių rinktinės vadas Marius Put-
rimas „Lietuvos rytui” sakė, kad
įkliuvusieji dažniausiai neturėjo žalio
supratimo apie sugriežtintas taisyk-
les.

Nuo šių metų pradžios sostinės
pareigūnai sulaikyto girto vairuotojo
automobilį nutempia į saugojimo
aikštelę. 

Mašiną bus galima susigrąžinti
tik tuomet, kai pažeidėjas sumokės
baudą arba atliks bausmę areštinėje.

Atkelta iš 1 psl.
Kol nebus baigtas archyvo sut-

varkymas, paprasti skaitytojai nega-
lės susipažinti su jo turiniu.

Remiantis ,,Respublikos” turima
informacija, tam tikrą ,,Amerikos
balso” medžiagą bus galima perk-
lausyti tik vieną kartą. 

Numatoma, kad visa medžiaga
turi būti perkelta į skaitmeninį for-
matą. Be to, Lietuvoje turi būti su-
rasti žmonės, kurie galėtų iš balso pa-
žinti kalbėjusius.

Lietuvių išeivijos ,,Margučio” ir
,,Adelaidės” radijų archyvus sugrąži-
nus į Lietuvą, žmonės liko abejingi
jiems. Susidomėjimu vertingais ar-
chyvais nepareiškė ne tik paprasti
žmonės, bet ir įvairių sričių kultūros
tyrinėtojai, mokslininkai. Baimina-
masi, kad  ,,Amerikos balso” archyvą
gali ištikti panašus likimas.

Apie ,,Amerikos balso” lietuviškų
laidų archyvų grąžinimą Lietuvai
pranešta praėjusių metų pabaigoje,
gruodžio 21 dieną. 

Vertingą archyvinę medžiagą —
įrašų juostas, kurių iš viso yra apie 24
dėžės — perėmė Lietuvos ambasada
Washington.

Apie sprendimą perduoti ,,Ame-
rikos balso” archyvus praėjusių metų
liepos 24 dieną paskelbė JAV federali-
nis registras, šį prašymą patenkino
JAV nacionalinis archyvas.

53-ejus metus transliuota ,,Ame-
rikos balso” programa buvo svarbus
informacijos šaltinis už geležinės už-
dangos atsidūrusiai Lietuvai, pri-
sidėjo ir prie šalies demokratizavimo
procesų. 

Sovietmečiu buvo sudaromi spe-
cialūs trukdžiai, kad Lietuva negalė-
tų girdėti ,,Amerikos balso”.

Aloyzas Kėsus buvo sunkiausias žmogus Lietuvoje. Eltos nuotr.

Plungė, sausio 4 d. (ELTA) —
Naktį į sausio 3-iąją Plungės rajono
savivaldybės ligoninėje mirė 58 metų
sunkiausias Lietuvos žmogus Kark-
lėnų kaimo gyventojas Aloyzas Kė-
sus.

Pastaruoju metu sunkusis Plun-
gės rajono gyventojas dienas leido li-
goninės Terapijos skyriuje — jis sirgo
cukralige, turėjo širdies ligą, auglį ka-
kle. Dėl sutrikusios medžiagų apy-
kaitos jo svoris buvo pasiekęs 300 ki-
logramų.

Klaipėdos ligoninė lapkričio 13-
ąją sunkiasvorį buvo atsisakiusi pri-
imti gydyti, motyvuodama, kad ne-
turi tokiems ligoniams skirtų lovų.
Tuo tarpu plungiškiai medikai rado
išeitį — pasitelkdami ugniagesius
gelbėtojus žmogų į ligoninę priėmė su

jo paties lova.
Laidojimo paslaugas teikiančios

firmos savininkas Petras Beinoras
penktadienį ,,Plungės žinioms” sakė,
jog iš ligoninės mirusįjį išnešė tik su
brezentu, paprašę ugniagesių gelbė-
tojų pagalbos, mat ant neštuvų, nors
ir gerokai sublogęs, velionis netilpo.

Drabužius ir gerokai didesnį
karstą — 1,20 m pločio laidojimo fir-
ma buvo užsisakiusi jau anksčiau.
Kelias šarvojimo sales turinti firma
velionį su karstu galėjo įnešti ir iš-
nešti tik iš vienos salės, kur durys
plačiausios — 1,30 m pločio.

Pasak P. Beinoro, maždaug prieš
10 metų Gargžduose miręs sunkias-
voris žmogus su karstu netilpo nei
per trobos langą, nei per duris, tad
buvo pašarvotas lauke.

Lietuva neatmeta narystès 
kosmoso programose

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) —
Idėja Lietuvai prisijungti prie Eu-
ropos kosminių programų gali virsti
tikrove: parlamentarų pastūmėta Vy-
riausybė paprašė ministerijų įvertin-
ti šalies verslo ir mokslo ,,kosminį po-
tencialą” bei norus dalyvauti kosmi-
nėse programose.

Dar šiemet bus apsispręsta, ar
Lietuva sieks narystės Europos kos-
moso agentūroje, rašo ,,Verslo ži-
nios”.

,,Narystė Europos kosmoso
agentūroje (European Space Agency
— ESA) suteikia galimybę prieiti prie
pačių naujausių technologijų, o kartu
— galimybę tokias technologijas plė-
toti šalyje. Lietuvos verslas galėtų da-

lyvauti ESA vykdomuose projektuo-
se, drauge jam atsivertų ir visi paten-
tai, kuriuos turi agentūra. Esu įsiti-
kinęs, kad daugeliui įmonių tai turi
rūpėti”, — įsitikinęs Vilniaus univer-
siteto profesorius astrofizikas Vladas
Vancevičius.

Dabar, kaip pažymi profesorius,
Lietuvos verslas prie naujausių tech-
nologijų prisiliesti negali, nes beveik
visi Europos kosminiai projektai ir
ESA konkursai vyksta ,,už uždarų
durų”.

Šiuo keliu žingsniuoja kitos Eu-
ropos Sąjungos naujokės, tarp jų ir
Estija, jau pradėjusi stojimo į ESA
procedūras.

Atkelta iš 1 psl.
atgal ir tarsite, kad būtent ši akimir-
ka, ši vieta primena Amerikai tai, ką
reiškia turėti viltį”.

Iowa patvirtino, kad B. Obama,
tėvo keniečio ir baltaodės amerikietės
sūnus, yra rimtas kandidatas tapti
demokratų stovyklos vadovu, ir su-
kėlė abejonių, ar rinkėjams išties im-
ponuoja H. Clinton taktika nuolat
apeliuoti į savo patirtį Washington
politinėje scenoje.

Buvusi pirmoji ledi, atsidūrusi
trečioje vietoje po John Edwards, ku-
ris yra varžęsis dėl teisės tapti vi-
ceprezidentu, dabar turi žūtbūt su-
laikyti B. Obama proveržį New Ham-
pshire, kuriame antradienį vyks pir-
miniai rinkimai.

Būtent ši strategiškai svarbi val-
stija 1992 metais suteikė naują
impulsą jos vyro, buvusio prezidento
Bill Clinton, rinkimų kovoje dėl Bal-
tųjų rūmų.

H. Clinton, kuri nežymiai atsili-
ko nuo J. Edwards, tvirtino esanti
,,optimistiškai” nusiteikusi ir kupina
ryžto tęsti nacionalinę kampaniją dėl
teisės tapti demokratų kandidatu į
prezidentus, o jos padėjėjai suskubo
tikinti, kad ,,maratonas” tik praside-
da.

,,Mes visada planavome, kad pra-
dedant pirmosiomis rinkimų kovomis
nacionalinė kampanija bus tęsiama
iki galo”, — sakė H. Clinton, stovėda-
ma šalia vyro ir kitų šeimos narių.

,,Kaip mes laimėsime 2008 metų
lapkritį? — Nominuodami kandidatą,
kuris pajėgs nueiti visą distanciją ir
lemtingąją dieną bus geriausias pre-
zidentas”, — sakė ji, vėl siekdama at-
kreipti dėmesį į neva menką B. Oba-
ma patyrimą.

Tuo tarpu senatoriams demok-
ratams Joseph Biden, surinkusiam
vos 1 proc. balsų, ir Christopher Dodd
sueigų balsavimai buvo labai nesėk-
mingi, ir jie nutarė pasitraukti iš to-
lesnės kovos.

Galutiniais duomenimis, už B.
Obama Iowa valstijoje balsavo 38
proc. sueigų dalyvių, buvęs senato-
rius iš North Carolina J. Edwards ga-
vo 30 proc. balsų, o H. Clinton — tik
29 procentus.

M. Huckabee, kuris ėmė kelti
rimtą grėsmę kitiems Respublikonų
partijos kandidatams po to, kai su-
laukė labai svarbios rinkėjų evangeli-
kų paramos, neslėpė džiaugsmo, kad
jam pavyko Iowa nugalėti M. Rom-
ney.

,,Tai, ką matėme šį vakarą, yra
nauja diena Amerikos politikoje”, —
pareiškė M. Huckabee savo šalinin-
kams.

,,Ji prasidėjo čia, Iowa, bet čia ne-
sibaigs. Ji nueis visą kelią per kitas
valstijas ir po metų pasibaigs Pen-
nsylvania avenue”, — sakė jis pami-
nėdamas gatvę, kurioje yra Baltieji
rūmai.

Kiti respublikonai, kovojantys
dėl nominavimo, tarp jų ir John Mc-
Cain  bei buvęs New York meras Ru-
dolph Giuliani, tikisi, kad sėkmė juos
lydės pirminiuose rinkimuose, kurie
vyks didesnėse valstijose.

Respublikonų stovykloje buvęs
Arkansas valstijos gubernatorius M.
Huckabee laimėjo 39 proc. balsų, o jo
varžovas M. Romney atsiliko visu
dešimčia procentų — už jį balsavo 29
proc. rinkėjų.

Trečią vietą užėmė Fred Thomp-
son, gavęs 15,5 proc. balsų, ketvirtą J.
McCain su 15,2 proc. balsų, o penktą
— Ron Paul, už kurį balsavo 11,5
proc. rinkėjų. R. Gulliani, kuris, kaip
manyta, bus vienu rinkimų kampani-
jos favoritų, užėmė varganą šeštą vie-
tą su vos 4 proc. balsų.

Savo ruožtu pralaimėjimas M.
Romney yra skaudus ir dėl to, kad sa-
vo reklamai šioje valstijoje jis išleido 7
mln. dolerių, o laimėtojas M. Hucka-
bee — tik maždaug 1,4 mln. dolerių.

Vis dėlto M. Romney sakė esąs
pasiryžęs toliau ryžtingai kovoti.

,,Ieškau aukso ar sidabro ... Tęsiu
kovą ir laimėsiu nominaciją. Sveikinu
Mike, su kuriuo vėl susitiksiu New
Hampshire”, — sakė M. Romney te-
levizijos kanalui ,,Fox News”.

M. Huckabee, buvusio Arkansas
gubernatoriaus, kuris yra kilęs iš to
paties šios valstijos miesto kaip ir Bill
Clinton, dabar laukia sunki užduotis
užsitikrinti krikščioniškosios dešinės
paramą.

B. Obama, kuris Senate posė-
džiauja pirmąją kadenciją, regis, pa-
vyko pelnyti jaunų ir idealistiškai nu-
siteikusių rinkėjų pasitikėjimą, ir jie
gausiai suplūdo balsuoti už Illinois
atstovaujantį įstatymų leidėją.

Jo pagrindinis padėjėjas David
Axelrod sakė, kad balsuoti atėjo per
200,000 demokratų.

Nuo 1972 metų Jungtinėse
Valstijose rinkėjų sueigos Iowa valsti-
joje yra vertinamos kaip svarbus
,,psichologinis” prezidento rinkimų
kampanijos etapas, kuriuo itin domisi
žiniasklaida ir kurį rinkimų kampa-
nijos dalyviai stengiasi kuo daugiau
panaudoti savo populiarumui didinti.

Televizijos kompanijos ABC duo-
menimis, per šią rinkimų kampaniją
Iowa valstijoje respublikonai ir de-
mokratai surengė 2,336 rinkimams
skirtus renginius, o rinkimų rekla-
mai buvo išleista 34,6 mln. dolerių.

Iowa nugalètojai: Obama ir Huckabee 

,,Amerikos balso” archyvo teks luktelèti

Girti vairuotojai netenka automobiliû



DRAUGAS, 2008 m. sausio 5 d., šeštadienis                  7

Kur link eina Pietû Amerika?

Venesuelos sostinės Karakaso gatvėse — brangių automobilių grūstys. Benzinas
šalyje pigesnis nei JAV ar Europoje.

Aušra Radzeviçiùtè
Geopolitika.lt

Viešėdamas Brazilijoje Romos
popiežius Benediktas XVI Lotynų
Ameriką pavadino „vilties žemynu”,
pareikšdamas, kad tokį jį daro Baž-
nyčios jėga, o ne politinė ideologija,
visuomeninis judėjimas ar ekonomi-
nė sistema. 

Katalikybė šiame pasaulio krašte
iš tiesų vaidina labai svarbų vaidme-
nį, tačiau, ko gero, tik Lotynų Ame-
rikoje Bažnyčia turi kairįjį sparną ir
be didesnių problemų sugyvena su
vietinio socializmo ideologija, kuriai
tradicinius Markso raštus atstoja bib-
liniai siužetai.

Tad koks gi tas lotynų ameri-
kiečių socializmas ir kodėl tai popu-
liaru? Šiame kontekste bene dažniau-
siai yra linksniuojamas Venesuelos
prezidento Hugo Chavez vardas. An-
tiglobalizmo ir antiamerikanizmo
simbolis gimė 1954 m. neturtingų
valstiečių šeimoje ir nuo pat anks-
tyvos jaunystės pradėjo karinę karje-
rą – ko gero, vienintelį dalyką, įkan-
damą skurdžiam indėnų ir kreolų pa-
likuoniui. Pasaulis apie H. Chavez iš-
girdo 1992 m. vasario 3 d., kai į Kara-
kaso gatves išriedėjo tankai, o suki-
lėliams vadovavo raudona berete pa-
sipuošęs iki tol niekam nežinomas
papulkininkis. Kitą dieną H. Chavez
maištininkams įsakė nuleisti ginklus,
o pats pasidavė valdžiai, kuri dabarti-
niam Venesuelos prezidentui atsei-
kėjo dvejus metus kalėjimo. Kaip ir
reikėjo tikėtis, kalėjime H. Chavez
tapo tautos didvyriu: išlaisvinimo
dieną gatvėse jo laukė tūkstančiai ve-
nesueliečių. 1998 m. gruodį, surinkęs
56,29 proc. balsų, maištingasis papul-
kininkis buvo išrinktas Venesuelos
prezidentu. Dabar gal ir sunku
patikėti, tačiau per rinkiminę kampa-
niją H. Chavez nė iš tolo neminėjo
jokio socializmo: jo įkvėpėjais buvo
Dievas ir Lotynų Amerikos išvaduo-
tojas Simon Bolivar.

Nepaisant to, H. Chavez savo
ekscentrišku elgesiu nustebino jau
tada. Duodamas prezidento priesai-
ką, naujasis Venesuelos vadovas išta-
rė: „prisiekiu mirštančia Konstituci-
ja”.

2002 m. buvo bandyta H. Chavez
iš valdžios išstumti karinio pervers-
mo keliu, bet jo priešininkams nieko
neišdegė. 2006 m. venesueliečiai pre-
zidentą perrinko antrajai kadencijai
ir šįkart už audringą oratorių, JAV
nekentėją bei skurstančiųjų globėją
balsavo 62 proc. rinkėjų.

H. Chavez daug kalba. Eiliniai
venesueliečiai juokauja, kad jis galėtų
būti puikus pramoginių laidų vedė-

jas, tą byloja ir kiekvieną sekmadienį
kelias valandas tiesioginiame TV ete-
ryje rodoma laida „Alio, prezidente”.
Per ją šalies galva ne tik aistringai
postringauja apie socializmo statybą,
žmonių lygybę, supuvusį kapitalizmą
ir kitokias, jo manymu, negeroves,
bet ir dainuoja, šoka, pasakoja anek-
dotus bei skelbia naujausias žinias
apie priimtus įstatymus, nutarimus,
paskyrimus į valstybės tarnybą ir at-
leidimus iš darbo.

H. Chavez JAV prezidentą Geor-
ge Bush išvadino šėtonu, nuo kurio
trenkia siera, pareikalavo, kad Ro-
mos popiežius Benediktas XVI viešai
atsiprašytų vietinių indėnų už pareiš-
kimą apie švelnią ir jų kultūrai nepa-
kenkusią evangelizaciją konkistos
metu. Jis išmano viską: gėdina pane-
les ir ponias, įsidėjusias silikoninius
krūtų implantus, keikia Holivudo
produkciją, neva propaguojančią
smurtą, ir per daug negalvodamas
skurdesnėms kaimyninėms šalims
pasiūlo Venesuelos naftos su stulbi-
nančiomis nuolaidomis.

Pats naujausias H. Chavez su-
manymas – 2005 m. sukurtam
susivienijimui „Petrocaribe”, vieni-
jančiam 17 Lotynų Amerikos ir Ka-
ribų jūros baseino valstybių, Ve-
nesuela tieks naftą mainais į ba-
nanus ir cukrų. Prieš kurį laiką Ve-
nesuela jau išbandė tokį natūrinių
mainų mechanizmą su Kuba: už naf-
tą buvo atgabenti tūkstančiai gydyto-
jų, mokytojų bei sporto trenerių, ku-
rie dirbo nemokamai. Ir ką jūs ma-
note? H. Chavez populiarumas išau-
go kaip ant mielių.

Ar šis politikas diktatorius? La-
bai jau savotiškas. Venesueloje nėra
politinių kalinių, egzistuoja žodžio
laisvė, o veikianti Konstitucija kai
kuriais savo straipsniais gali nuste-
binti ir didžiausius demokratus. Pa-
vyzdžiui, joje yra nuostatos dėl in-
dėnų autonomijos ir jų interesų ats-
tovavimo parlamente; įtvirtinta ka-
reivių ir žemosios grandies karininkų
teisė atsisakyti vykdyti vadų įsaky-
mus, jei jie yra nusikalstami, pažei-
džia žmogaus teises ar šalies Kons-
tituciją. 

Taip pat pagrindiniame Vene-
suelos įstatyme yra įteisintas (ir iš
tikrųjų veikiantis) valdžios atstovų ir
pareigūnų, tarp jų ir prezidento, at-
šaukimas, jei jie netenka rinkėjų pa-
sitikėjimo.

Venesueliečiai savo Konstituciją,
pavadintą Bolivar vardu, myli. Šių
metų gruodžio 2 d. šalies gyventojai
referendume atmetė H. Chavez pa-
teiktas 69 Konstitucijos pataisas, ku-
rios būtų leidusios prezidentui būti
išrinktam daugiau nei du kartus, tie-

siogiai skirti teritorinių ir municipa-
linių vienetų vadovus, valdyti Cen-
trinį banką, nepaprastosios padėties
metu suvaržyti žodžio laisvę ir t. t.
Tauta pasakė „ne”, ir H. Chavez pa-
reiškė: „gerbiu rinkėjų valią”.

Nafta – pagrindinis Venesuelos
ekonomikos variklis, garantuojantis
apie 80 proc. užsienio valiutos pa-
jamų ir beveik pusę šalies biudžeto.
Patvirtintame strateginiame naftos
gavybos plane numatoma, kad Vene-
suela iki 2012 m. „juodojo aukso”
išgaus iki 5 mln. barelių per dieną
(dabar – apie 3,3 mln. barelių). Tam
reikės apie 56 mlrd. dolerių investici-
jų, iš kurių 70 proc. padengs valstybi-
nė kompanija „Petroleos de Vene-
zuela”.

Lapkričio mėnesį viešėdamas
Prancūzijoje, H. Chavez dosniai ža-
dėjo leisti europiečių kompanijoms
įsitraukti į Orinoko upės deltos naf-
tos telkinių eksploataciją bei siūlė pa-
čios naftos – kad tik Europoje su-
mažėtų JAV įtaka. Šiandien apie 70
proc. Venesuelos naftos iškeliauja ne
kur kitur, o į JAV, kas, beje, sudaro
maždaug 15 proc. viso šios šalies su-
naudojamo naftos kiekio. H. Chavez
pasiryžęs tai pakeisti: jis veikiau
užvers Venesuelą bananais ir cukru-
mi, bet naftą išdalins skurstantiems
kaimynams.

Dar vienas H. Chavez sumany-
mas – transžemyninis magistralinis
dujotiekis (8,000 km, pajėgumas –
150 mln. kubinių metrų per dieną,
kaina – 25 mlrd. JAV dolerių), kuriuo
būtų galima Venesuelos dujas tiekti
Brazilijai, Bolivijai, Paragvajui ir
Urugvajui. Deja, šio projekto įgyven-
dinimą teks atidėti vėlesniam laikui,
nes šioje amžiaus statyboje atsisakė
dalyvauti Brazilija. Ir jos motyvus ga-
lima suprasti: neseniai ši šalis prie
savo krantų aptiko milžinišką (5–8
mlrd. barelių) naftos telkinį, kurio at-
sargos prilygsta Venesuelos ar Saudo
Arabijos analogams. 

Brazilija jau spėjo pareikšti siek-
sianti narystės OPEC (Organization
of Petroleum Exporting Countries)
bei pateikė gundantį pasiūlymą Ar-
gentinai – apmokėti visas tolesnių
žvalgybos darbų sąskaitas ir veikti
kartu. Argentiniečių džiaugsmui taip
pat nėra ribų: jiems priklausančiame
jūros šelfe naftos atsargų dar daugiau

nei rasta Brazilijoje – iki 24 mlrd. ba-
relių.

Prancūzų analitikas („Le Monde
Diplomatique” direktorius) Ignacio
Ramonet įsitikinęs, kad, nepaisant
įtartinų atskirų valstybių vadovų, Lo-
tynų Amerikos laukia aukso amžius.
Anot jo, neoliberalus ekonomikos mo-
delis, kurio Lotynų Amerika laikėsi
nuo devinto dešimtmečio pabaigos,
žlugo, nes nesugebėjo išspręsti dauge-
lio socialinių problemų. Be to, šiam
žemynui „paraudonuoti” padėjo ir
tai, kad JAV, anksčiau šiame regione
veikusios lyg savame kieme, visą dė-
mesį sukoncentravo kovai su teroriz-
mu. Kad ir kaip būtų keista, Lotynų
Amerikoje nuo to laiko pamažu įsi-
vyrauja taika, slopsta konfliktai, vos
ne kasdieniais buvę kariniai pervers-
mai ir chuntų valdymas tampa pra-
eitimi, auga ekonomika ir mažais
žingsneliais į priekį juda demokrati-
niai procesai.

Tuo pat metu šiame regione
stiprėja kairiųjų pozicijos: Brazilijos
prezidentu perrinktas praeityje ak-
tyvus profsąjungų vadovas Luiz
Inacio da Silva (liaudyje vadinamas
tiesiog Lula), Bolivijos vadovas – ra-
dikalaus kairiojo judėjimo vadovas
Evo Morales, Ekvadoro prezidentas –
kairuoliškų pažiūrų Rafael Correa,
Nikaragvos – sandinistas Daniel Or-
tega, buvęs Argentinos prezidentas
Nestor Kirchner – peronistų partijos
radikalaus kairiojo sparno pirmi-
ninkas. Ne ką labiau politiškai nuto-
lusi ir jo žmona, dabartinė Argen-
tinos prezidentė Kristina Kirchner.

Priežasčių, kodėl Lotynų Ame-
rika „suka į kairę”, galima išvardyti
galybę, tačiau kaip tik šiuose kraštuo-
se gimė pasaulį sužavėjęs Gabriel
Garsia Marquez „magiškasis realiz-
mas”, ten iki šiol idealizuojami vie-
niši ir drąsūs kovotojai už laisvę,
žmonių lygybę ir teisingumą – nuo
pasakiško Zoro iki tikroviško Che
Guevara. 

Lotynų Amerikos didvyris,
nepakartojamasis Simon Bolivar, iš-
laisvinęs didžiumą Pietų Amerikos iš
ispanų viešpatavimo, iš tiesų buvo
kilmingos ir pasiturinčios giminės
atstovas. Tačiau jis tapo „alterna-
tyvios Amerikos” simboliu ir vietinių
socialistų įkvėpėju.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

JJOONNAASS 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

IMIGRACIJOS POLITIKA 
PERNAI IR ŠIEMET: 

AR VERTA LAUKTI POKYČIŲ?
Kadangi prasidėjus naujiesiems

metams atsiranda puiki proga pri-
siminti visa, kas įvyko praėjusiais,
pamėginkime iš naujo peržvelgti
2007-ųjų įvykius JAV imigracijos
politikoje. Tuo pačiu pasidomėkime
ekspertų prognozėmis ateičiai.

Bene svarbiausias 2007-ųjų įvy-
kis imigracijos politikos srityje buvo,
be abejonės, prezidento G. W. Bush
administracijos parengtas ,,besisve-
čiuojančių darbininkų”(guest wor-
ker) įstatymo projektas. Visiems įtik-
ti mėginę įstatymo kūrėjai suplakė į
šį projektą  ir valstybės sienų kon-
trolės sugriežtinimą, ir nuobaudas
darbdaviams, nelegaliai įdarbinan-
tiems neturinčius teisės dirbti imi-
grantus, ir ilgą bei sudėtingą kelią į
pilietybės gavimą milijonams šalyje
jau esančių nelegalų. Deja, šis įstaty-
mo projektas, aršiai puolamas imi-
gracijos priešininkų, 2007-ųjų vasarą
buvo Senato atmestas ir niekuomet
netapo veikiančiu įstatymu. Maža to,
po šios nesėkmės prezidento patarė-
jai staiga radikaliai pakeitė savo
pažiūras ir nusprendė susivienyti su
priešiškai imigrantų atžvilgiu nusi-
teikusiais politikais. 

Pasekmių ilgai laukti neteko:
sprendimas aptverti JAV ir Meksikos
pasienį, daugybė specialiųjų tarnybų
netikėtų apsilankymų nelegalų dar-
bovietėse ir sugriežtinta asmeninių
,,Social Security” numerių kontrolė
įsidarbinant aiškiai parodė, kad vy-
riausybė juokauti ir tuščiai kalbėti
nėra linkusi. Maža to, vadinamasis
,,svajonių aktas” (Development, Re-
lief and Education for Alien Minors
Act arba DREAM), leidžiantis nele-
galiai šalyje esančių asmenų vaikams
legalizuotis, jei šie siekia aukštojo
mokslo ar ryžtasi tarnauti JAV ka-
riuomenėje, buvo Senato taip pat
atmestas. Kiti, kiek mažiau žinias-
klaidos išpopuliarinti įstatymų aktai,
iš esmės skirti padidinti imigruo-
jančiųjų darbo/profesijos pagrindu
skaičių iš viso nepasiekė Senato bal-
savimo. Kai kuriose valstijose 2007-
aisiais buvo priimti vietiniai, itin
radikalūs kovos su nelegaliais imi-
grantais įstatymai.

Tad kokios perspektyvos laukia
nelegalių imigrantų 2008-aisiais?
Vienareikšmiškai teigti sunku, tačiau
būtų naivu tikėtis, jog nelegalų lega-
lizavimo JAV problema iškart išsis-
pręs. Nepriklausomai nuo artėjančių
rinkimų baigties, bent jau šiais
metais tikrai nebus priimta radikalių
sprendimų legalizacijos klausimais.
Be abejo, palaipsniui vyriausybė tu-
rėtų suvokti tai, ką jau seniai su-
vokė nemažai paprastų amerikiečių:
jog negalima tikėtis amžinai išnau-
doti nelegalus kaip pigios darbo jėgos
šaltinį, nieko už tai jiems neduodant
mainais. Kai ilgainiui paaiškės, jog
vien jėga ir draudimais neįmanoma
užkirsti kelio nelegaliai imigracijai,
turės būti surasti realūs problemos
sprendimo būdai, paremti kompro-

misu tarp nelegalų antplūdžio kon-
troliavimo ir sąlygų jiems legalizuotis
sudarymo. Kol kas belieka tikėtis,
kad tai įvyks anksčiau, o ne vėliau, ir
kad bent dalis liberaliau nusiteikusių
politikų rinkiminių pažadų (o įvai-
riais būdais manipuliuoti nelegalios
imigracijos korta mėgins visi) neliks
vien tuščių žodžių kratiniu.

Kiek realesnės atrodo kvalifikuo-
tos darbo jėgos imigracijos į JAV
šalininkų viltys 2008-aisiais sulaukti
teigiamų pokyčių. Pavyzdžiui, tiki-
masi, jog įstatymo projektas, leisian-
tis panaudoti neišnaudotas imigra-
cinių vizų kvotas medicinos darbuo-
tojų imigracijai į JAV (med. seserų,
terapeutų), bus svarstomas Senate
ne vėliau, nei pirmąjį šių metų ket-
virtį. Galbūt pagaliau bus imtasi
priemonių sureguliuoti H-1B darbo
vizų sistemą, padidinant šių vizų
skaičių (pernai jų metinis skaičius
buvo išnaudotas... per vieną dieną
nuo termino prašymų pateikimui
pradžios!). 

Tebelieka neišspręstas kvalifi-
kuotų imigrantų iš Kinijos bei Indijos
likimas: pateikę prašymus ,,žaliai
kortelei”, dešimtys tūkstančių šių
žmonių ,,užstrigo” susidariusioje
eilėje, ir vargu ar gali tikėtis gauti
imigracines vizas per artimiausią
dešimtmetį. Tokiu būdu, tarkime,
kvalifikuotas užsienietis gydytojas,
dirbantis JAV provincijos ligoninėje
(kur seniai jaučiamas gydytojų trūku-
mas), turi daugelį metų laukti imi-
gracinės vizos, kai tuo tarpu ,,žalio-
sios kortelės” loterijos pagalba kas-
met suteikiama teisė imigruoti tūks-
tančiams žmonių, turinčių tik vidu-
rinį išsilavinimą. Jei minėta loterija
remiasi lygių galimybių principu
(beje, čia nėra nieko blogo), kodėl tuo
pat metu pamirštamas kitas, nė kiek
ne mažiau svarbus viešojo valdymo
srityje teisingumo principas? Ar poli-
tika ir principai iš tiesų yra tiek
nesuderinami?

Pabaigai derėtų pridurti, jog
problemos, seniai įsišaknijusios JAV
imigracijos sistemoje, atrodo vis la-
biau neįtikėtinos šalies, kadaise
sukurtos vien imigrantų dėka, kon-
tekste. Juk gerai pagalvojus, beveik
be išimties visų šiuolaikinių JAV įsta-
tymų leidėjų seneliai ar proseneliai
atvyko į šalį itin liberaliomis sąly-
gomis. Kažin ar daugelis jų būtų ga-
lėję tai padaryti, jei tuomet būtų
veikusi dabartinė imigracijos sis-
tema. Todėl nuomonė, kad šie žmo-
nės turi ne itin stiprų moralinį pag-
rindą tvarkyti šiuolaikinių, legalių ir
nelegalių, imigrantų likimus, ko gero,
nėra visiškai neparemta. Deja, kol
kas daugelio JAV nuolat gyvenančių
užsieniečių gyvenimai yra jų rankose.
Belieka tikėtis malonės?

Pagal žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos auglius,

� ñaizdas ir iõsiplètusias kojû venas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Kryñiañodñio Draugas Nr. 029 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

,,Draugo” kryžiažodžio Nr. 028 sprendėjos:

Živilė Buivydas, Worth, IL
Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Ačiū Jums už atsiųstus teisingus atsakymus. Primename, kad juos mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

Vertikaliai:
1. Čerpė. 2. Kaltes. 3. Molis. 4. Trise. 5. Stažas. 6. Eketė. 9. Gelmė. 11.

Knyga. 15. Izidė. 16. Suvalkija. 17. Bandonija. 18. Velykos. 19. Liaudis. 20.
Atgaila. 21. Pjaulai. 23. „Senator”. 24. Smarsas. 31. Pieva. 35. Erdvė. 37.
Aorta. 38. Mielės. 39. Klostė. 40. Štora. 42. Gobis. 43. Penki. 44. Čalma.

Horizontaliai:
2. Kamštis. 7. Pemza. 8. Triko. 10. „Lalaila”. 12. Kerpė. 13. Utena. 14.

Veisiejai. 18. Vėlius. 22. Valsas. 25. Studija. 26. Liana. 27. Donja. 28. Ledai. 29.
Ruduo. 30. „Kodak”. 32. Nytys. 33. Šleifas. 34. Sesija. 36. Ajeras. 41. Mie-
gapelė. 45. Kvota. 46. Manto. 47. Lubinas. 48. Drobė. 49. Tarmė. 50. Sostinė.

Kryžiažodžio atsakymas: Senovinis paprotys.

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823.

* Studentų šeima, gyvenanti Grand
Rapids, MI, ieško pirkti nebrangaus, gerai
važiuojančio automobilio. Tel. 708-476-
7829.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško
darbo kelioms valandoms nuo 5 val.
vakaro, arba šeštadieniais gali išvalyti
jūsų namus. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

Vytautas Kolis iš Palos Hills, IL atsiuntė 50 dol. auką mūsų dien-
raščiui. Nuoširdžiai dėkojame Jums.

Baniutė M. Kronas, gyvenanti Willow Brook, IL, pratęsė metinę ,,Drau-
go” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Ann L. Adams iš Brooklyn, NY, užsiprenumeravo ,,Draugą” dar me-
tams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 65 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame, kad mus remiate ir skaitote.

Prel. Ignas Urbonas, gyvenantis Lemont, IL, paaukojo ,,Draugui” dos-
nią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų auką.

Daina Variakojis iš Chicago, IL atsiuntė ,,Draugui” 100 dol. auką.
Dėkojame už Jūsų dosnumą.

JAV LB East Chicago Indiana apylinkė paaukojo ,,Draugui” dosnią
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Petras Jadviršis, gyvenantis Chicago, IL, užsiprenumeravo ,,Draugą”
metams ir kartu paaukojo  laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Augustas Pretkelis iš Chicago, IL taip pat užsiprenumeravo ,,Draugą”
metams ir paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Silvija Radvilienė iš Orland Park, IL paaukojo ,,Draugo” leidybai 50
dol. auką. Dėkojame Jums.

Grazina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, paaukojo ,,Draugui” 50 dol.
auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Nijole Nausedas, gyvenanti Homer Glen, IL, paaukojo ,,Draugui” 50
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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VASAROS KELIONES IR NUOTYKIUSVASAROS KELIONES IR NUOTYKIUS
PRISIMINUSPRISIMINUS

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Kiekvieną kartą, kai išgirstu ką
nors pasakojant įspūdžius iš paskuti-
nės kelionės, pasijuntu labai nelai-
minga. Aš irgi noriu keliauti! Šį kartą
besiklausydama pokalbio pasijutau
dvigubai nelaimingesnė. Noriu ne tik
keliauti, bet ir vėl būti jauna, drąsi ir
ryžtinga. Tokia, kokie buvo mano
pašnekovai – Aldona ir Paulius – jau-
ni, žavūs  ir smalsūs. Siūlau ir jums
susipažinti su šiais puikiais jaunais
žmonėmis, galbūt ir jums patiks jų
keliavimo idėja.

Aldona Gintautaitė mokosi
Carl Sandburg H. S. Jai 18 metų, 9
metus gyvena JAV. Domisi kelio-
nėmis, mokslais, patinka skaityti
knygas ir leisti laisvalaikį su drau-
gais.

Paulius Vertelka mokosi Dow-
ners Grove North H. S. Jam 18 metų,
iš jų 4 gyvena JAV.  Domisi keliavimu,
Lietuva bei jos gyvenimu, mėgsta
kurti ir gaminti juvelyrinius dirbi-
nius. 

Abu jaunuoliai kiekvieną šešta-
dienį dirba Čikagos lituanistinės mo-
kyklos raštinėje, o prieš keletą metų
patys baigė šią mokyklą. Apie viską
pasakoja patys keliautojai.

Audronė Sidaugienė: Kaip
kilo mintis keliauti traukiniais?

Aldona: Mintis keliauti trauki-
niais kilo Pauliui ir jo draugams po
pirmosios kelionės Europoje dar 2005
metais. Tada jis važiavo  su keletu
draugų autobusu į Prancūzijoje esan-
čią Taize stovyklą. Nuo tada kelionės
tapo  vienu jo  pagrindinių laisvalai-
kio praleidimo būdų. Tuomet jis pa-
siūlė keliauti ir man. Aš taip pat
2006 metais keliavau į Taize,  man
patinka keliauti.

A.S.: Kaip vyko planavimas, kaip
ruošėtės kelionei?

Paulius: Pirmiausia teko išsi-
aiškinti kelionės kainas, galimus
maršrutus ir kitas sąlygas. Tokį pra-
dinį planą teko pristatyt tėvams ir
gauti jų sutikimą. Gavus leidimus iš
tėvų teko apsispręsti, kur tiksliai
keliausime. Pirmas žingsnis buvo pa-
sirinkti tarp Šiaurės arba Pietų
Europos. Tuomet daug žiūrėjome į
žemėlapį svarstydami, į kuriuos
miestus važiuosime, kokia seka juos
aplankysime ir kiek laiko užtruks nu-
keliauti atstumus tarp jų. Pasirin-
kome Interrail 22 dienų bilietus ir

juos užsisakėme. Bilietai kainavo
šiek tiek daugiau nei 500 dolerių ir
galiojo 30-je Europos šalių beveik
visuose traukiniuose. Tuomet susi-
pirkome reikalingus daiktus: kupri-
nes, vaistinėlę, rūbus bei turistų
knygą. 

A.S.: Ar jūs keliavote tik dviese?
A: Prie mūsų trumpam prisijun-

gusi buvo Pauliaus draugė iš Šiaulių
Kristina.

A.S.: Kur prasidėjo jūsų kelionė,
kurias šalis aplankėte?

P: Kelionė prasidėjo Lietuvoje ir
tęsėsi į Pietus per Lenkiją, Vokietiją,
Prancūziją ir toliau. Visą kelionę va-
žiavome traukiniais.  Aplankėm 7 ša-
lis ir 14 miestų. Pradėjom apžiūrinėti
miestus nuo Paryžiaus, tada važiavo-
me piečiau į Madridą (Ispanija),
Lisaboną (Portugalija), atgal į Madri-
dą ir Barseloną (Ispanija). Grįžom
atgal į Prancūziją, kur aplankėm Ni-
cą. Po Prancūzijos tęsėm kelionę į
Italijos miestus pradedant nuo Mi-
lano. Keliavom per visą Italiją – ap-
lankėm Veneciją, Florenciją, Pizą,
Romą, Neapolį, Pompėją ir Palermo
(Sicilija). Iš Sicilijos pasukome į Šiau-
rę link Ciuricho (Šveicarija). Ciuri-
chas buvo paskutinis miestas, kurį
aplankėme, ir per Vokietiją bei Len-
kiją grįžom atgal į Lietuvą. Matėme
nemažai įžymiausių vietų tokių kaip
Eifelio bokštas, La Sagrada Familia
bažnyčią Barselonoje ir Koliziejų
Romoje. Aplankėme vienus seniausių

paminklų – Pompėjos miestą, kuris
buvo palaidotas po Vezuvijaus ugni-
kalnio pelenais, bei Lisabonos uosto
vartus į Atlanto vandenyną. Grožėjo-
mės pasauliniais šedevrais Mona Lisa
Luvre bei Renesanso tapytojų dar-
bais. 

A.S.: Kuri šalis ar miestas patiko
labiausiai?

A: Kaip šalis labiausiai patiko
Šveicarija. Šveicarijos infrastruktūra
bei miestų ir gamtos grožis yra ar-
čiausiai tobulumo. Miestai, kurių
negalima pamiršti, yra Nica ir Paler-
mas. Nicoje ir aplink ją yra lengva bei
paprasta keliauti, o gamta ir pats
miestas yra labai gražūs. Tuo tarpu
Sicilijos miesto Palermo Tirėnų jūros
pakrantės  buvo įstabiausios iš visų
matytų. Skaidrus jūros vanduo, ska-
laujantis salos uolas, leido pasigro-
žėti nuostabiu povandeniniu pasau-
liu. 

Visa kelionė  paliko didžiausią įs-
pūdį dėl šalių bei miestų įvairovės,
kuriuos teko pamatyti per tokį trum-
pą laiką. Taip pat niekada nepamirši-
me  ir gyvenimo ant traukinio ratų.

A.S.: Tai kiek kelionė užsitęsė iš
viso?

P: 22 dienas. 
A.S.: Ar turėjote kokių nuotykių,

ar viskas vyko sklandžiai?
A: Pagrindiniai sunkumai buvo

susiję su kalba (daugiausia Italijoje)
ir  gero (šilto) maisto trūkumu, jo ne-
buvimu. Taip pat turėjome per mažai
informacijos apie viešbučių kainas,
nežinojome kambarių nuomos siste-
mos geležinkelio stotyse. Aišku, ir
pavargome, trūko miego, ne visada
gerai  orientavomės miestuose. Saulė
buvo kaitri, tad nudegėm saulėje,
tino kojos nuo vaikščiojimo, trūko
smulkių pinigų metro.

P: Keletas iš dabar smagiai atro-
dančių sunkumų buvo kai ilgai nera-
dome viešbučio Neapolyje. Teko pra-
šyti pagalbos italų, kurie nešnekėjo
nė žodžio angliškai. Gestais ir keliais
ispaniškais žodžiais pagaliau išsiaiš-
kinom, kad ėjom ne į tą pusę bei kur
apsisukus keliauti toliau. Taip pat
Neapolyje susidūrėme su smulkių
monetų trūkumu, kai neturėjome 1
euro monetų traukiniui į pagrindinę
Neapolio stotį.

A: Pauliui teko prašinėti žmo-
nių, kad iškeistų 5 eurų kupiūrą, nes
darbuotojai atsisakė iškeisti pinigus.
Vienas praeivis tiesiog padovanojo

vokišką euro monetą, kurios nepri-
ėmė bilietų pardavimo automatas.
Tada vėl gatvėje teko prašyti, kad
pakeistų vokišką euro monetą į ita-
lišką. Galų gale po pusvalandžio laks-
tymo pirmyn ir atgal stoties laiptais
mums pavyko nusipirkti bilietus į
centrinę stotį ir laiku suspėti į kitą
traukinį, išvykstantį į Palermą. 

P: Vienas labiausiai gąsdinančių
patyrimų buvo Venecijoje, kai išlipom
iš traukinio ir priėjo vyras, kuris siūlė
mums kambarį už neblogą kainą. Ka-
dangi jau buvo vakaras ir galvojome,
kad bus sunku rasti vietą kur per-
nakvoti, po ilgo svarstymo sutikome
su jo pasiūlymu. Jis mus pradėjo vesti
tamsiais skersgatviais bei jo vadina-
mais ,,short-cuts”, kurie mus labai
baugino. Galų gale mus atvedė į
tamsų akligatvį, kurio kampe stovėjo
kartoninė dėžė juodam katinui, o
priešais ją – juodos grotuotos durys.
Vyras atidarė grotuotas duris ir įleido
mus į pelėsiais dvokiantį  kambarį.
Atidarius langą mus pasitiko už
metro tyvuliuojantis Venecijos kana-
las. Vyras ant languoto popieriaus
skiautės išrašė mums kambario nuo-
mos kvitą ir pasakė, jog jei kas klaus,
čia yra mūsų įrodymas, kad susimo-
kėjome už kambarį. Visa tai mums
pasirodė labai įtartina, todėl nieko
nelaukę išėjome į centrinį viešbutį,
kuriam priklausė kambarys, įsitikin-
ti, jog čia yra saugu. Paaiškėjo, jog
viskas buvo tvarkoje ir keistuolis
vyras mūsų nepavedė. 

A.S.: Jei galėtumėte vėl grįžti į
planavimo stadiją, ką darytumėte ki-
taip?

A: Pasiimtume kompasą ir sten-
gtumėmės iš anksto užsisakyti vieš-
bučius, nes taip yra pigiau ir užtikri-
na, kad turėsi kur nakvoti.

P: Kartą buvo atsitikę taip, kad
iš Madrido telefonu užsisakėme kam-
barį Barselonoje, bet nuvykus paaiš-
kėjo, kad mūsų rezervacijos nėra.
Mums pasisekė, kad tą naktį jie dar
turėjo laisvą kambarį ir mes galėjome
jį išsinuomoti. 

Mane domino Aldonos ir Pau-
liaus planai ateičiai. Savo planais
pasidalinę jaunuoliai sakė, jog Aldona
planuoja universitete studijuoti tarp-
tautinę teisę arba verslą, o laisvalaikį
praleisti keliaujant ir leidžiant laiką

Paulius ir Aldona: visa kelionė paliko didelį įspūdį.

Paulius ir Aldona aplankė 7 šalis ir 14 miestų.

Miestus keliautojai pradėjo apžiū-
rėti nuo Paryžiaus.
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Margumynai

Klaipėdiečiai rinks pilietiškus 
miestiečius

Apie pilietiškus klaipėdiečių po-
elgius pagarsins miesto spauda. Uos-
tamiestyje skelbiama savivaldybės
inicijuota akcija „Aš – pilietis”. Klai-
pėdiečiai galės pranešti apie pilietiš-
kus savo, pažįstamų ar kaimynų poel-
gius. Vasario 16 dieną, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 90-ųjų metinių iš-
kilmėse, šių istorijų herojai bus ap-
dovanoti, rašoma dienraštyje „Klai-
pėda”.

Viena akcijos sumanytojų savi-
valdybės Socialinio departamento
direktorė Nijolė Laužikienė paste-
bėjo, kad tarp mūsų daug pasyvių
žmonių, pilietiškumą suprantančių
tik kaip dalyvavimą politikoje. Todėl

akcija „Aš – pilietis” nori pastebėti
nesavanaudiškus žmonių poelgius,
kurie puošia mūsų valstybę ir jos gy-
ventojus.

Visą sausį akcijos partneriai –
uostamiesčio dienraščiai „Klaipėda”
ir „Vakarų ekspresas” bei savivaldy-
bė – laukia klaipėdiečių skambučių ar
laiškų, pasakojančių apie jums žino-
mas pilietiškas istorijas ir jų herojus.

Šių istorijų ir herojų sąrašus
dienraščiai pagarsins. Iš visų istorijų
šešiolika komisijos narių išrinks še-
šiolika istorijų, kurios nuo vasario 1
iki 16 dienos bus papasakotos dien-
raščių puslapiuose.

LRT

su draugais. Paulius planuoja studi-
juoti ekonomiką, laisvalaikiu keliauti
ir užsiminėti juvelyrika, o pabaigus
mokslus galbūt grįžti į Lietuvą. Taip
pat planuojamos ir naujos kelionės.
Dar iki vasaros jie nori aplankyti Flo-
ridą, Meksiką arba Kanadą.

Na, o pokalbio pabaigai, jaunuo-
liai pasiūlė keletą įdomių faktų iš sa-
vo kelionės: 

• Kelionėje važiavome 23 skirtin-
gais traukiniais bei vienu autobusu.

• Nukeliavome apytiksliai 8,842
kilometrus arba 5,526 mylias. Tai lyg
ketvirtadalis aplink pasaulį arba

1,300 km arba 812 mylių daugiau nei
nuo Lietuvos iki Čikagos (7,573 km
arba 4,733 mylios). 

• Padarėme 863 nuotraukas. 
• Apsistojome 11 skirtingų vieš-

bučių arba hostelių. 
• Kelionės kaina vienam asme-

niui išėjo apie 2,000 dol. 
• Maudėmės Atlanto vandenyne,

Viduržemio jūroje ir Tirėnų jūroje.  

Linkime šiems jauniems žmo-
nėms ne tik naujų kelionių ir naujų
įspūdžių, bet ir įgyvendinti savo sva-
jones, siekiant išsilavinimo. 

Aldona nepamirš gyvenimo ant traukinio ratų.

Kauno geradariams bus įteiktos simbolinės
,,Gerumo plytos”

Kauno rotušėje sausio 4 d. miesto
geradariams buvo įteikti simboliniai
,,Gerumo plytų” apdovanojimai. Kau-
no meras Andrius Kupčinskas šiemet
apdovanojo 25 asmenis, pranešė
miesto savivaldybė.

Tarp apdovanojamų žmonių yra
gydytojas onkologas Algirdas Bogu-
ševičius, sporto veteranų klubo
,,Ąžuolynas” įkūrėjas Petras Majaus-
kas, vyresnioji inspektorė, nepil-
namečių reikalų specialistė Rasa
Piščikaitė, kiti labdaringa, globėjiška,

bendruomenine ir kitokia kilnia veik-
la užsiimantys žmonės.

Pasiūlymus ,,Gerumo plytų” ap-
dovanojimams merui galėjo teikti
miesto gyventojai bei visuomeninės
organizacijos, dar 5 kandidatus pa-
siūlė meras. Tarp kandidatų negalėjo
būti politikų, valdžios pareigūnų.

Nedidelės suvenyrines stiklines
plytas su miesto herbu kauniečiams
pradėtos teikti nuo 2001 metų. Jos
pristatomos kaip simboliai gerumo
miesto statybai.                        BNS
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

AAuuddrriiuuss  MMiikkuull iiss

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com

Įvvaaiirruuss nneekkiillnnoojjaammaass ttuurrttaass::
* Nemokamas îkainavimas
* Nemokama rinkos analizè
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausiâ finansavimâ

1st Choice Real Propertys

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO 
PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
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

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû

patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

PARDUODA

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

PARDUODAMAS 
AR IÕNUOMOJAMAS 

2 MIEG., ,,CONDO” 
ST. PETE BEACH, FL

Tel. 630-655-4452

RESIDENTIAL
BROKERAGE

RReeaall  EEssttaattee CCoonnssuull ttaanntt

VVIIDDAA MM..  
SSAAKKEEVVIICCIIUUSS

NNeekkiillnnoojjaammoojjoo ttuurrttoo 
ppiirrkkiimmaass,, ppaarrddaavviimmaass

770088--888899--22114488

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

Always with FlowersAlways with Flowers
– Visada šviežios egzotinès ir aukšto stiliaus aranžuotès
– Vestuvinès ir proginès kompozicijos
– Laidotuviû krepšeliai, vainikai, vazoninès gèlès
– Atributikos pokyliams nuoma
– Bažnyçiû, pokyliû saliû dekoravimas
– Gèlès visoms progoms î Lietuvâ

Pristatymas 7 dienas per savaitê
Çikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje

1120 State St., Lemont, IL
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604
www.alwayswithflowers.com
www.alwayswithflowers.net

teleflora
FTD

Experienced servers over 21
apply at The Standard Restaurant

& Bar 116 Schiller, 
Elmhurst, IL 60126 
630-941-6400

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500
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Pas seserį grįžti negalėjau – ten
irgi manęs ieškojo. Aldonos motina
per revoliuciją gyveno Rusijoje, todėl
,,tvarką” žinojo. Dar tęsėsi vežimai –
gaudė pasilikusius ir pasprukusius.
Čia vėl vos nepatekau į medžiotojų
nagus. Išgelbėjo motina, pakišusi
gaudytojams dukters Aldonos pasą ir
pareiškusi: ,,Eta maja doč”. Jų medi-
nis namas stovėjo netoli senosios
Panevėžio bažnyčios, čia pat ir ka-
pinės. Pasirodo, be manęs tuose na-
muose dar slapstėsi viena ūkininkė, o
kieme, sandėliuke, buvo apsistojęs jos
sūnus, kuris dirbo fabrike. Atvažiavo
jo, o rado mane. Senoji pakišo Aldo-
nos pasą, o kareiviai nesusivaikė.
Ūkininkės sūnų suėmė, o aš pro
langą iššokau į klebono bulves ir
sodą. Čia prabuvau iki nakties. Pa-
ryčiais čia mane rado Aldona su
mama. Nervai buvo ties riba – pradė-
jau visus įtarti ir niekuo netikėti.
Praėjo gal savaitė. Aldonos dėka
gavau darbo Ramygalos vaikų darže-
lyje. Prisiregistruoti negalėjau, bet
turėjau kur nakvoti ir maitintis. Čia
manęs niekas nepažinojo. Darželio
vedėja nesmalsavo. Vaikų nedaug,
miestelis mažas, beveik viena gatvė.

Negaliu pamiršti vieno sapno.
Miegodavau ant dviejų vaikiškų
suolų, apsiklojusi vaikišku apklotu.
Kai šalta – susirieti. Sapnuoju, kad
einu Taurakalniu su B. Dauguviečiu,
saulė už Šv. Jokūbo bažnyčios (taip
mes iš tikrųjų kažkada ėjom). Ne-
aišku, teka ar leidžiasi. Atsisėdam pa-
kriaušėje veidu į saulę. Jis apsiren-
gęs chaki spalvos kostiumu. Apgau-
bia mane švarko skvernu. Atkelia
ranką ir sako: ,,Žiūrėk, su kuo jie ma-
ne palaidojo”. Matau, kad švarko pa-
mušalas supjaustytas juostom. Atsi-
gręžiu į jį ir matau, kad jo kostiumas
jau juodas, balti marškiniai, juoda
peteliškė. Sapnas nutrūko. Rytą vis-
ką buvau užmiršusi. Eidama per
miestelį, iš ruporo išgirdau žodžius:
,,Gatvę pavadinti B. Dauguviečio var-
du”. Puoliau ieškoti ,,Tiesos”. Nek-
rologas. Kodėl susapnavau būtent
tokį sapną? O B. Dauguvietis man
pasitarnavo jau miręs. Kai kreipiausi
į J. Paleckį dėl reabilitacijos, prie pa-
reiškimo buvo pridėta B. Dauguviečio
rašyta mano charakteristika. Ji labai
sujaudino J. Paleckį, matyt, jie vienas
kitą neblogai pažinojo.

Iš Ramygalos nutariau važiuoti į
Klaipėdą. Trumpai vėl – vaikų dar-

želis (tesaugo Dievas tuos vaikų dar-
želius!). Beveik tuo pačiu metu re-
žisierius R. Juknevičius iš Telšių
teatro (kur buvo iš Vilniaus ištremtas
,,draugų”) persikėlė dirbti į Klaipėdą.
Iš Vilniaus laikų buvau su juo pažįs-
tama (dargi lankiau pas jį aktorių ruo-
šimo kursą). Priėmė dirbti Dekora-
cijų cecho vedėja. Savo padėties nuo
direktoriaus B. Juškevičiaus neslė-
piau, o R. Juknevičius ir taip apie ma-
ne viską žinojo. Neregistruotos ma-
nęs laikyti negalėjo. Nakvojau teatre,
o gyvenau niekur. Jie patarė man
kreiptis į Aukščiausiąją Tarybą, as-
meniškai į J. Paleckį. Buvau širdingai
išruošta į Vilnių su prašymu, charak-
teristikom ir valdiška suknele. Nesi-
jaučiau saugi. Reikia! Išeities nėra.
Reikia! 

Trečią dieną po prašymo įteiki-
mo sekretorei buvo leista pasimatyti
su AT pirmininku J. Paleckiu. Tą
pačią dieną priėmė A. Žmuidzinavi-
čių, J. Zikarą (ar P. Rimšą) ir mane. Į
rūmus vis dėlto atsekė mažas juodas
žmogelis, bet aš suspėjau prie lange-
lio pasiimti leidimą ir milicininkas,
stovėjęs prie laiptų, praleido į antrą
aukštą. Prie prašymo, kad būtų nu-
trauktas persekiojimas, buvo cha-
rakteristikos: I. Trečiokaitės-Žeben-
kienės, K. Kymantaitės-Banaitienės,
B. Juškevičiaus, B. Dauguviečio. Pas-
taroji ir padarė įspūdį J. Paleckiui.
Kadangi turėjau tik patvirtintą jos
nuorašą, pasiteiravo, kur originalas.
Atsakiau, kad Operos ir baleto teatro
kadrų skyriuje. Nepasakė nieko tik-
ro, bet pažadėjo pranešti raštu. Man
paklausus, ar išeinančios iš čia ne-
pačiups, atsakė, kad ne. Gatvėje nie-
ko įtartino nepastebėjau. Tą patį
vakarą išvažiavau į Klaipėdą. 1949
m. gruodžio 14 d. AT Prezidiumo pra-
nešimas Nr. 19660 skelbė, ,,kad pa-
reiškimui duota eiga”. Pasirašo LTSR
AT Prezidiumo Priimtuvės Vedėjas.
Pranešimą gavau gruodžio 17 d.

Nuo čia prasidėjo kelias į legalų
gyvenimą.

Apie 1980-1988 

Atgimimas! Sąjūdis pačiame įkarš-
tyje. Nežinojom, kad mūsų dar tiek
daug. Mes labai gražūs! Dieve, padėk
mums. Nėra daugiau į ką kreiptis. 

Mes dar negimę žinojom, kad bū-
sim nepriklausomi! Mes dar negimę
Lietuvą mylėjom.

Pabaiga.

JUZEFA ČEIČYTĖ.
KETURI KAMPAI.

Nr. 6

Juzefa Čeičytė

DRUSKADRUSKA
EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Užmetu akį į anglų kalba veltui
prie namų paliekamus laikraščius.
Užkliūva pranešimas „Užnuodytas
kačių maistas”. Išvardintos firmos,
kurių katėms pagamintas maistas
atšaukiamas.

Mano laimė! Neturiu kačių, tik
du gražuolius šunis: vienas aviganis,
kuris nesant aplink avių, vaiko vove-
res iš kiemo, antra – maišytos veislės,
į lapę panaši, net ir vardas Laputė.
Labai meili, gudri ir švelni, kaip ir
moterys, juk ir lapė yra tik moteriš-
kos giminės (niekad negirdėjau, kad
vyriškos giminės lapė būtų pavadinta
lapis). Taigi mano Laputė ir išvaizda,
ir būdu panaši į lapę.

Bet mano ramybė trunka neilgai.
Vėl pranešimas: žiurkių nuodų rasta
šunų maiste. Išvardintos šunų maisto
gamintojų firmos. Turintieji tokio
maisto prašomi grąžinti į krautuvę.

Patikrinu. Likęs tik vienas mai-
šelis. Grąžinu. Gaunu 96 centus. Man
rodos, kad abu šunys lyg nusiminę,
nejudrūs. O gal juos veikia karšta
vasara? Ir mano nusiminmą dar la-
biau padidina gautas atvirukas.
Mano pavardė, adresas ir kitoje pusė-
je pranešimas: „Jūs pirkote šunims
maistą balandžio mėnesį 12 dėželių,
antrą kartą rugpjūčio mėnesį irgi 12.

Prašome grąžinti.”
Patikrinu likusi tik viena dėžutė.

Visos kitos jau sunaudotos (ir į trąšas
pavirtusios). Grąžinu, o stebuklas!
Grąžina už 24 dėžutes. Bus ir vištai,
ir kepenėlėms, ir net steikui... Tuoj
pat nuperku dvi dideles vištas. Vieną
sušaldau (bus kitam kartui). Išverdu
vieną su prieskoniais, druska, svogū-
nais. Nugramdau nuo kaulų, sumalu.
Net man seilės tyška pagalvojus, kaip
skaniai ruošiu mylimiems šuneliams
maistą. Deja... Jie pauosto ir traukia-
si. To nesitikėjau. Na, bet nesu šunų
maisto ruošimo specialistė. Matyt,
reikia kaip nors kitaip pagaminti. Bet
kaip? Einu į biblioteką ieškoti šunų
maisto gaminimo receptų knygos.
Yra viso pasaulio tautybių receptų
knygų, bet šunims nė vienos. Pa-
klausčiau patarnautojos, bet nedrįs-
tu. Dar pagalvos – jau žilė galvoj ir
šunų recepto prašo. Bet aš ne iš tų,
kurios sustoja pusiaukelėje. Yra in-
ternetas, kuris viską žino. Atsako ir į
kvailiausius klausimus ir nemato, ar
tu raudonuoji, ar šypsaisi. Įsijungiu ir
naršau. Surandu reikiamą skyrių.
Pasiunčiu klausimą: „Kaip paruošti
šunims maistą, kad jis būtų panašus į
kompanijų pagamintą? Aš viriau viš-
tą, pridėjau prieskonių, druskos, svo-
gūnų. Žodžiu – skaniai – deja, jie ne-
noriai valgo.” Tuoj ateina atsaky-
mas: ar vilkas, pagavęs zuikį, eina
ieškoti druskos ir svogūnų? Į kvailą
klausimą gavau protingą atsakymą.

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI
,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, žemos kainos

Tel. 708-207-5023
708-387-2067

PARDUODA

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Pipiras ir Laputė.
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Plakatą Petronėlės Gerlikienės kilimų parodai sukūrė čikagietis foto-
menininkas Eugenijus Krukovskis.

Petronėlės Gerlikienės siuvinėtos
istorijos Čikagos kultūros centre
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Atėjus Naujiesiems 2008 me-
tams nusiraminau – lietuvių dai-
lininkės Petronėlės Gerlikienės kili-
mų paroda ,,Embroidered Myths and
Everyday Stories” Čikagos kultūros
centre įvyks. Kilimai laimingai ats-
krido į Čikagą. 

Šiai parodai ruoštasi veik 2 me-
tai. Gal kam atrodys keista – kaip 6
kilimų parodą galima ruošti 2 metus?
Tačiau nuo minties apie parodos
organizavimą iki pačios parodos ati-
darymo praėjo daugiau nei pusantrų
metų. Parodą remia Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terija. Parodos rengėjai – Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje, Čiurlionio galerija ir Čika-
gos miesto kultūros reikalų departa-
mentas nuoširdžiai dėkoja visiems,
kurie prisidėjo prie šio projekto įgy-
vendinimo.

Taigi, kaip teigiama generalinio
konsulato informacijoje, paroda bus
atidaryta sausio 11 d. 6 val. v., o sau-
sio 18 d. Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) bus atidaryta
Gerlikų šeimos  – Petronėlės Gerli-
kienės, Pranciškaus Gerliko ir Jurgi-
tos Gerlikaitės – darbų paroda ,,Kar-
tos”, iš Čiurlionio galerijos rengiamo
ciklo ,,Šeimos”. Taigi, meno mylėto-
jus kviečiame dalyvauti abiejų pa-
rodų atidarymuose ir susipažinti ne
tik su unikaliais Gerlikienės kilimais
bei tapyba, bet ir pamatyti jos sūnaus
Pranciškaus tapybos ir anūkės Jur-
gitos grafikos darbus.

Petronėlė Gerlikienė buvo ne tik
puiki siuvinėtoja ir tapytoja. Kiek-
vieną jos kūrinį palydėdavo komen-
taras. Tuos komentarus užrašė P.
Gerlikienės marti dailėtyrininkė,
tapytoja Marijona Danutė Gerlikie-
nė-Čiplė (pati Gerlikienė buvo neraš-
tinga, nemokėjo net pasirašyti).
Spausdiname visų P. Gerlikienės
atvežamų į Čikagą kilimų komenta-
rus, išsakytus pačios autorės.

,,Ąžuolas”. 1973–1974 (Šeimos
rinkinys)

,,Susirasiu sau žmogų, nusipirk-
siu Šilalėje namą, išsiuvinėsiu kilimą
naujiems namams ir gyvensiu. 

Ąžuolas labai gražus medis, Maž-
rimuos ties namais buvo ąžuolynas.
O kiek ten buvo baravykų! Tais me-
tais jų dar nebuvo, prisirinkau pie-
nių, tokie grybai, iš kurių bėga pie-
nas, kai juos perlauži, ir taip jų norė-
jau, kad vos apvirusi ir suvalgiau, ir
vos nenuėjau į grabą, ilgai galavausi. 

Ąžuolas turi būti vienas ir būti-
nai centre, jo kamienas stambiai
gruoblėtas ir šakos retos, neišsikrai-
piusios. Čia bus ruduo, lapai pageltę,
bet dar laikosi. Neužtenka aukščio
ąžuolui, tai didelis ir stiprus medis,
pridursiu viršuje dar gabalą, o kad
taip nekristų į akis ant siūlės uždėsiu
du lapus ir šešias kiaunes. Kiaunės
visuomet taip viena paskui kitą bėga,
jų akys tik blyksi.” 

,,Vyras ir moteris”. 1975 (Lie-
tuvos dailės muziejaus rinkinys).

,,Adomas ir Ieva. Rojui išsiu-
vinėti reikia labai skaidraus geltonu-
mo ir jo labai reta. Va ta medžiaga
nors ir palaikė, bet tiks... Rojus yra
virš namų ir tik liaunos Rojaus me-

džių šakelės su žiedais ir vaisiais pri-
laiko Adomą ir Ievą. Ievos sijonas
toks pasipūtęs... Moteris visada turi
būti gražesnė už vyrą, su neužmirš-
tuolių puokšte.” 

„Iššluok kiemelį subatoj...”
1975–1976 (Lietuvos dailės muzie-
jaus rinkinys). 

,,Kęstutis ir Birutė. Reikia labai
geros, brangios medžiagos, kokių
trijų metrų, geriausiai tiktų ne visai
juodas milas. Bus iškilmingas kilimas
su baltu arkliu, kai karalaitis Kęs-
tutis prie jūrų marių susitinka Bi-
rutę. Ir tam reikia daug vietos, turi
būti su apkraštavimu, kaip rėmu.
Mačiau tokių kilimų. Kęstučio ir Bi-
rutės rūbai labai iškilmingi, puošnus
išsiuvinėtas apsiaustas ir Birutės
žiurstas, kilmingi tik tokius turi.” 

,,Raudonas medis”. 1977
(Šeimos rinkinys). 

,,Siuvinėsiu Rojaus medį, kuris
tuo pat metu žydi ir vaisius veda.
Raudonas niekur nematytas medis ir
į jo kamieną bus atrėmę galvas liūtas
ir liūtė. Sunku plonais siūlais išsiu-
vinėti liūtus, bet kitokių siūlų ne-
turiu, kurie tiktų. Gal ir negerai tie
du liūtai, bet liūtą tai tikrai paliksiu,
o vietoj liūtės, tiek darbo įdėjau, iš-
siuvinėsiu paukščius.” 

,,Dainų šventė”. 1974–1976
(Lietuvos dailės muziejaus rinkinys). 

,,1975 metų Respublikinė dainų
ir šokių šventė Vilniuje. Tai daugybė
žmonių suvažiavo iš visų pakraščių.
Nesutalpinti jų į vieną kilimą. Svar-
biausia dainininkai ir šokėjai. Jiems
šokant pačios kojos vyniojasi, ir ta ži-
liukė raudonais skruostais, su paukš-
čiais ant pėdų, labai jau modeliuota
suknele, ir pagyvenęs vyras, teikian-
tis jai gėles. Kaimo kapelijos muzi-
kantai grojo, kol nugriuvo. Dirigen-
tas diriguoja, o pranešėja su kelnė-
mis, ji vis žvilgčioja į veidrodėlį.” 

,,Klevas”. 1973 (Lietuvos dailės
muziejaus rinkinys). 

,,Klevas gražiausias rudenį. Nu-
dažysiu medžiagą, kad būtų debesys
ir atrodytų, kad purškia lietus, o kle-
vas aukštas, jo šakos plačios, raudoni,
pakąsti šalnos, vienas po kito krinta
lapai. Žmonės maži, sušalę, kūrena
po juo laužą. Ir jo šilumoje drugeliai
dar šoka vasaros šokį... ”

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje maloniai visus
kviečia į lietuvių dailininkės Petro-
nėlės Gerlikienės (1905-1979) paro-
dos atidarymą, kuris vyks 2008 m.
sausio 11 dieną, penktadienį, nuo 6
val. v. iki 8 val. v. Čikagos kultūros
centre. Parodą, kuri Čikagos kultūros
centre bus eksponuojama nuo 2008
m. sausio 12 d. iki balandžio 6 dienos,
rengia Lietuvos Respublikos genera-
linis konsulatas Čikagoje kartu su
Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto
kultūros reikalų departamentu.

Petronėlė Gerlikienė yra viena
ryškiausių lietuvių liaudies sava-
mokslių menininkių. Jos originali ir
autentiška kūryba yra savitas ir įdo-
mus XX a. antrosios pusės lietuvių
primityvaus meno paveldas. Į lietu-
vių liaudies dailę Petronėlė Gerli-
kienė atėjo jau sulaukusi garbaus
amžiaus. Jos talentas atsiskleidė stai-
ga, netikėtai ir labai spontaniškai.
Per trumpą savo kūrybos laikotarpį,
kuris apima vos šešerius metus
(1972–1978), ji išsiuvinėjo vienuolika
didelio formato kilimų bei nutapė
apie šešiasdešimt paveikslų, tuo ryš-
kiai praturtindama šiuolaikinę lietu-
vių liaudies tapybą. P. Gerlikienės
siuvinėti kilimai, kuriuose pavaiz-
duoti Lietuvos žmonės, Lietuvos

gamta, dainų šventės, yra unikalūs
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasau-
lyje.

Savo kūriniuose Petronėlė Ger-
likienė taip pat vaizduoja darbą,
šventes bei pasakų motyvus. Menoty-
rininkė Marija Kuodienė rašo, kad
gyvi ir nuotaikingi, kupini dvasinės
rimties, monumentalaus ir apibend-
rinto vaizdo, deformuotos plastikos,
spalvingi ir dekoratyvūs jos kūriniai
išsyk patraukė liaudies meno tyrinė-
tojų, dailininkų dėmesį. 

Petronėlė Gerlikienė yra gimusi
Čikagoje, tačiau dar būdama vaikas
su tėvais grįžo į Lietuvą ir gyveno čia
visą likusį laiką. Jos meno darbai
saugomi Lietuvos muziejuose, nema-
ža dalis jos kūrinių yra šeimos nuo-
savybė.

Petronėlės Gerlikienės išsiuvi-
nėtų kilimų parodos atidarymas vyks
Čikagos kultūros centre 2008 m.
sausio 11 dieną, penktadienį, 6 val. v.
(adresas: 77 E. Randolph St.,   Chica-
go, IL 60601. Telefonas pasiteiravi-
mui: 312-744-6630). Įėjimas nemo-
kamas. Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Čikagoje pranešimas

Petronėlė Gerlikienė, Vilnius, 1976 m.
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,,DRAUGAS” - tai Jùsû laikraõtis!

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Kur link žengs žmonija
2008-aisiais?

Pagal priprastą tradiciją valsty-
bės, tarptautinės bendrijos, organi-
zacijos kasmet pasirenka vieną kurią
temą, jai skiria daugiau dėmesio bei
išsamiau supažindina visuomenę.

Krikščioniško pašaukimo 
ir Dievo Žodžio metai

Ukrainos graikų katalikų Baž-
nyčia 2008–uosius paskelbė „Krikš-
čioniško pašaukimo metais”. Šia te-
ma norima pakviesti Ukrainos graikų
katalikų tikinčiuosius įsigilinti į tai,
kas yra krikščioniškas pašaukimas,
atkreipiant dėmesį, jog tokio „pa-
šaukimo” įgyvendinimas nėra tik
dvasininkų priedermė, tačiau kiek-
vieno sąmoningo krikščionio misija.
Šiomis temomis diskutuoti ypač kvie-
čiamas jaunimas.

Katalikų Bažnyčia Indijoje, Ke-
rala valstijoje, skyrė 2008 metus
„Dievo Žodžio” temai. Dievo Žodis
yra išskirtinis tikėjimo šaltinis. Daug
tikinčiųjų yra linkę gilinimąsi į Dievo
Žodį palikti teologams, nors tai visų
pareiga. „Norime, kad tikintieji Bib-
liją iš stalčiaus perkeltų į savo kas-
dienį gyvenimą”, – sakė šio sumany-
mo autoriai.

Kalbų metai

Kelias temas paskelbė Jungtinių
Tautų Organizacijos (JTO) Generali-
nė Asamblėja. 2008 metai yra skiria-
mi kalboms. Šią iniciatyvą koordi-
nuos UNESCO – Jungtinių Tautų
švietimo, mokslo ir kultūros skyrius.
Ja norima pabrėžti kelių kalbų mo-
kėjimo reikšmę šiandienos pasaulyje.
Kalbų mokėjimas yra pamatinės
reikšmės veiksnys daugeliui sričių:
socialiniam sambūviui, žinių įgijimui,
skirtingos kultūros asmenų bendra-
vimui. Tačiau jei yra tikrai svarbu
mokėti vieną ar kelias kalbas, įgavu-
sias tarptautinę svarbą, tai lygiai taip
pat svarbu išsaugoti mažai paplitu-
sias kalbas ir tarmes, kurios irgi
sudaro žmonijos kultūrinį kraitį.

Tarptautiniai bulvės 
metai

Kita JT atstovybė, Maisto ir že-
mės ūkio organizacija (Food and
Agroculture Organization), koordi-
nuos „Tarptautinius bulvės metus”.
Kiekvieno krašto mitybos tradicijose
egzistuoja vienas ar keli maistiniai
augalai, kuriuos galima pavadinti
„pamatiniais”: iš jų gaunami produk-
tai yra neatskiriama daugybės pa-
tiekalų dalis, dažnai sudaro kiekiu
didžiausią suvalgomo maisto dalį.
Kukurūzai, grūdiniai augalai ir ryžiai
yra labiausiai pasaulyje paplitę pa-
matiniai maisto šaltiniai. Bulvės yra
ketvirtoje vietoje. Žinoma, kad jos jau
buvo auginamos Pietų Amerikoje
prieš 8,000 metų. Į Europą jas at-
gabeno ispanai XVI amžiuje ir šian-
dien jos auginamos visuose žemy-
nuose. Pagal 2006 metų apskaitą, pa-
saulyje buvo užauginta 315 milijonų
tonų bulvių. „Tarptautinių bulvės
metų” pasiūlymo tikslas yra prisidėti
prie taip vadinamo „maistinio saugu-
mo” pasaulyje, t.y., bado nebuvimo,
užtikrinant, kad kiekvienas, net ir
kukliausiai gyvenantis žmogus, ga-

lėtų įsigyti pačių reikalingiausių pro-
duktų. Daugelyje valstybių gyventojų
gausa auga, tad ypač yra svarbu, kad
jose būtų žinoma, kaip auginti ir var-
toti įvairias, galbūt anksčiau nežino-
tas maistines kultūras.

Tarptautiniai planetos Žemės ir
Higieninių paslaugų metai

Kitas JTO sumanymas yra
„Tarptautiniai planetos Žemės me-
tai”, kuris siejasi su pastaraisiais
keliais metais ne tik žinovų rate-
liuose, bet ypač žiniasklaidoje bei vi-
suomenėje aptariamais klausimais:
natūralių išteklių naudojimu, gamtos
apsauga, atsinaujinančių energijos
šaltinių ieškojimu, švaraus ir ge-
riamo vandens prieinamumu. 

Su ankstesne tema susijęs dar
vienas JTO sumanymas – „Sanita-
rinių-higieninių paslaugų metai”.
Sanitarinės-higieninės sistemos eg-
zistavimas bei praktinis veiksmingu-
mas yra vienas iš valstybės išsivysty-
mo ženklų. Ir priešingai, jos nebuvi-
mas tuo pat metu reiškia prastą vi-
suomenės sveikatą, didelį vaikų mir-
tingumą, mažą suaugusiųjų gyveni-
mo trukmę, didelę riziką užsikrėsti
perduodamomis ligomis, galinčiomis
pasiekti epideminę grėsmę.

Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos atminimo metai

Kai kurie 2008 metams skirti su-
manymai prasidėjo jau praėjusių
metų pabaigoje. Iš svarbesnių reikia
paminėti 2007-ųjų gruodžio 10 d.
prasidėjusius ir iki 2008-ųjų gruodžio
10 d. truksiančius „Visuotinės žmo-
gaus teisių deklaracijos atminimo
metus”, kuriais JTO generalinė
asamblėja panoro pažymėti šio pama-
tinio dokumento pasirašymo šešias-
dešimtąsias metines. Visuotinė žmo-
gaus teisių sutartis yra pačių Jung-
tinių Tautų moralinis įstatymas,
tarptautinės teisės nuostatų gairė ir
matas. Turbūt nereikia abejoti, kad
istorikų darbuose ši Deklaracija bus
įvardinta kaip vienas iš reikšmin-
giausių XX amžiaus dokumentų. 

Tarpkultūrinio dialogo metai
Europoje

Taip pat praėjusį gruodžio mė-
nesį Europos Bendrijos Komisijos
siūlymu prasidėjo „Tarpkultūrinio
dialogo metai Europoje”. Išnykus
šimtmečių sienoms tarp Europos val-
stybių, išgyvename iki šiol neregėtą
keliavimo reiškinį, daugybė žmonių
trumpam ar ilgam laikui persikelia
gyventi į kitą šalį, kurioje sutinka
skirtingos kultūros žmones. Kaip pri-
imti šį skirtingumą, kaip vertinti
savąją kultūrą ir kitą kultūrą? Kaip
kultūriniu vientisumu anksčiau pa-
sižymėjusių visuomenių gyvenime
prijaukinti naujas dideles grupes,
kurios susikūrė atvykus tūkstan-
čiams žmonių iš kitų kraštų? Tai tik
keli labai konkretūs ir svarbūs
klausimai iš „tarpkultūrinio dialogo”
temos.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas 
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Sveikiname naujus ,,Draugo” skaitytojus: Bill Branum, Nijolė Carozza,
Elena Kuncaitis, Mecislovas Pranevičius ir Irena Savickas.

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, 14911 127th Street, Lemont.
Į labdaros koncertą kviečia Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�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 Buntinas).

�Pop choras ,,Svajonė” kvieča
vaikus dainuoti. Į skirtingas vaikų
grupes vaikai priimami nuo 3 metų
amžiaus. Klausos patikrinimas ir pir-
mas užsiėmimas – nemokamai! Tel.
pasiteiravimui: 630-936-7745 (Alina).

�Radijo programai ,,Margutis II”
reikalingas programos vedėjas du
vakarus per savaitę. Reikalavimai:
gera lietuvių kalba, mokėti sudaryti
vakaro programą ir ją vesti pagal
nustatytą eigą. Darbo laikas – nuo 8

val. v.  iki 8:45 val. v.  Prašome skam-
binti tel. 708-562-1448.

�2008 metų Pasaulio Lietuvių
Fronto Bičiulių (LFB) politinių studi-
jų savaitgalis Los Angeles įvyks sau-
sio 26–27 dienomis. Tema: ,,Lietuvos
laisvės ir demokratijos perspektyvos
ir lietuvių tautos išlikimo galimybės
europinių globalizacijos ir Rusijos
ekonominių ir politinių pinklių
sūkuryje”. Laukiame prelegentų –
generolo Arvydo Pociaus (Lietuva),
ekonomisto Valdo Samonio (Kanada),
žurnalisto Tomo Dapkaus (Lietuva)
ir daugelio kitų pranešėjų iš Lietuvos
ir JAV. LA LFB valdyba maloniai vi-
sus kviečia dalyvauti.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Hartford, CT. apylinkės narių meti-
nis susirinkimas šaukiamas sekmadi-
enį, sausio 27 d. po 9 val. r. šv. Mišių
Šv. Trejybės parapijos salėje.  Kviečia-
mi visi lietuviai. Darbotvarkėje: val-
dybos rinkimai, pranešimai, diskusi-
jos. Bus galima susimokėti nario
mokestį.  Norinčius daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis į pirmininką
Viktorą Kogelį tel. 860-657-9067.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�„Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” 2007 m. gruodžio mėn.
yra gavęs šias aukas paremti našlai-
čius: $2,000: Ernest C. Raskauskas
Family Fund, Potomac, MD. $1,350:
Bernardine M. Bolinsky,  Frackville,
PA. $800: Gražina Varnelis, Mentor,
OH. $750: The Tauras Club; Ivaska
Family Living Trust, North Fal-
mouth, MA. $450: Algis S. Gecas, At-
lantic City, NJ. $410: Tekle Bogusas,
South  Boston, MA. $300: Joan Stos-
kus, Palos Park, IL; Audrone M. Už-
giris, Highland Park, IL; Danutė  G.
Bieliauskas, Cincinnati, OH; Ronald
W. Yoncha, Malvern, PA; Kenneth
Kachinski,  Peabody, MA; Edward
Zemaitis, Woodhaven, NY;  Dalia Bi-
tėnas, Bronxville, NY; Jeanette T.
Merion, West Chester, PA. $200: LB
Brighton Park apylinkė,  Chicago, IL;
Gražina ir Frank Gayes Trust,  Chi-
cago, IL; Arūnas Gasparaitis, Elm-
wood Park, IL; Andrew Rackauskas,
Brookfield, IL; Laima Schonbeck,
Sterling, MA; John Jasin, Potomac,
MD; Matilda Kurapka, Putnam, CT.
$160: B. K. Mikatavage, Minersville,
PA; Richard Houk, Trappist, KY.
$150: Catherine Cierpial, Linden,
NJ; Romualdas  Strimaitis, Los Altos
Hills, CA; Aldona Backaitis,  Great
Falls, VA;  Therese Ann Liutkus,
North Royalton, OH; Julius D. Sta-

niskis, Macedonia, OH; Gintaras Ka-
raitis, Union Pier, MI; Ona Puzi-
nauskas,  River  Forest, IL; Albert M.
Drukteinis, Manchester, NH; The
Jane  C. Simanis  Trust, Washington,
DC; Monica A. Dailey, Alexandria,
VA; Brigit T. Lukas, Interlaken, NJ;
Pranas Zaranka, Livonia, MI; Rima I.
Sell, Orland Park, IL;  Algis Kiu-
dulas, Lake Geneva, WI; Victor Na-
kas, Falls Church, VA; Paulina Geru-
laitis, Allen Park, MI; Koffee Klub of
Holy Trinity Church, Hartford, CT;
Paul Raymunt, Washington Depot, CT;
Irena Mazurkiewicz, North River-
side, IL. $100: Marlene Zavada, Med-
ford Lakes, NJ; Antanas Lembergas,
Chicago, IL. $50:  Ann Z. Morrissey;
Betty A. Kwader, Jackson, PA;
Knights of Lithuania Council 46; He-
lena A.  Vredenburg, Ft.  Collins, CO.

A. a. Brigitos Tamošiūnienės
prisiminimui aukojo: $50 – Vera
Šukys;  Zina Slivinskas; Diane, Darya
ir  Darcy Kairys.

Sveikiname visus su Naujai-
siais 2008-aisiais metais! Jūsų
nuoširdžios aukos yra labai vertina-
mos!

Lietuvos Našlaičių globos
komitetas (Lithuanian Orphan
Care, Inc.), 2711 West 71st St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-
2655. Fed. Tax ID #36-4124191

M. Krupavičiaus atminimo įamžinimo visuomeninė grupė bendrauja su
ambasadoriumi Vytautu Dambrava, kuris ne vieną kartą pasakojo, kad
prieškariniu laikotarpiu Lietuvoje įvykdyta M. Krupavičiaus žemės reforma
1953 ar 1954 m. buvo aptarinėjama Jungtinėse Tautose. JAV atstovas
Lubin šią reformą vadino pavyzdžiu ir siūlė iš to pasimokyti kitoms šalims.
V. Dambravos teigimu, apie tai buvo kalbama ,,Amerikos balso” laidose.

Norėtume surasti to laikotarpio dokumentus, kuriuose apie tai būtų
kalbama. Gal kas prisimena radijo laidas arba straipsnius laikraščiuose/žur-
naluose šiuo klausimu?

Laiškus siųskite į ,,Draugo” redakciją adresu: Draugas, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629 arbe el. paštu Edvinui Giedrimui adresu:
ged159@gmail.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

2007 m. rugsėjį čikagietis gydytojas odontologas Leonidas Ragas (Ra-
gauskas) (kairėje) ir Tytuvėnų seniūnas veterinarijos gydytojas Romas
Čerkauskas klausosi LR prezidento patarėjo išeivijos klausimais (buvu-
sio čikagiečio, dabar vilniečio) Leono Narbučio grojimo Antano ir Ste-
pono Varašių pianinu.         Angelinos Jocaitytės-Naskauskienės nuotr.

Tytuvėnuose (Lietuva), buvusiame poeto Antano Rimydžio name
kuriamas tytuvėniškių menininkų muziejus. Būsimas muziejus jau turi
keletą eksponatų. Tai dar 1925 metais pargabentas apie 1900 m. Čika-
goje pagamintas pianinas ,,Wurlitzer” iš Port Washington, WI (JAV),
kur Saint Ambrosia bažnyčioje 1908–1925 metais vargonininku ir za-
kristijonu tarnavo dailininko, poeto, muziko Stepono Varašiaus tėvas
Antanas. Pianinas šiuo metu saugomas jaukiame kambaryje šalia ve-
terinarijos vaistinės. A. Varašius, aprūpinęs šeimą materialiai, ruošėsi
grįžti gimtinėn, bet nespėjo – mirė Amerikoje, kur ir yra palaidotas. 

Dailininko sesers Elenos Jocaitienės giminaitė pedagogė Angelina
Jocaitytė-Naskauskienė būsimam muziejui padovanojo Varašių ir Jo-
caičių šeimų baldus bei daiktus.

Tytuvėnuose kuriamas muziejus

Algimantas Urbutis iš Palos Heights, IL parėmė mūsų laikraštį 50
dol. auka. Nuoširdžiai ačiū.

Martynas A. Trakis, gyvenantis Palos Hills, IL, prisidėjo prie ,,Drau-
go” paramos 50 dol. auka. Esame Jums labai dėkingi.

Cicilija Vaiteliene iš Chicago, IL kartu su metinės prenumeratos mo-
kesčiu atsiuntė ,,Draugui” ir 70 dol. auką. Dėkojame Jums, kad mus skaitote
ir remiate.

John J. Tamulis, gyvenantis Cadillac, MI, paaukojo ,,Draugo” leidybai
50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


