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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Sausio 13-ąją prisimenant:
Būkime verti laisvės;
Gražiausios spalvos — gel-
tona, šalia, raudona (p. 4)
•V. Kezys: Ateitis šviesi (p. 5)
•Okupacijos žalos atlygini-
mas (p. 7)
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•Šventasis slėnis (p. 10)
•Už jūsų ir mūsų laisvę (1)
(p. 11)
•Jubiliejinis filatelistų
draugijos žurnalas (p. 14)

Sausio 13-oji paminèta Vilniaus
mokyklose

Vilnius, sausio 11 d. ( Bernardi-
nai.lt) – Ankstų penktadienio rytą
beveik 50-ies Vilniaus mokyklų lan-
guose sužibo žvakės. Mokiniai minėjo
artėjančią Sausio 13-ąją, jiems reiš-
kiančią skirtingus dalykus. Vieni pri-
pažįsta, kad Laisvės gynėjų diena yra
tik valstybės šventė, kuri jiems as-
meniškai nekelia jokių emocijų. Kiti
sako, kad tai svarbi diena, verčianti
prisiminti laisvės troškulio laikus ir
susimąstyti.

Septintą ryto į mokyklą susirin-
kę Vilniaus Žvėryno gimnazijos auk-
lėtiniai dalyvavo Tarptautinės istori-
nio teisingumo komisijos surengtame
žvakučių uždegime.

„Šnekama, šnekama, bet tai, kas
jau yra žinoma. Ir pradeda atsibosti”,
– sakė laisvos pamokos metu korido-
riuje su draugėmis šnekučiavusi moks-
leivė.

Dauguma moksleivių Laisvės gy-
nėjų dieną prisimena dėl viešų insti-
tucijų – mokyklos, žiniasklaidos – in-
formacijos.

Retas sakė, kad šia tema išsa-
miau kalbama šeimoje. Pasak jau-
nuolių, tėvų pasakojimai atmintyje
neįstrigę – nebent tai, kad buvo žiau-
ru ir baisu.

„Mano seneliai ir tėvai buvo prie
bokšto ir, ačiū Dievui, niekas nežuvo.
Man tai yra gedulo diena ir kartu
išsivadavimo diena”, – sakė valgyklo-
je laisvą pamoką leidžiantis jaunuolis.
„Pasiaukojimas – pirmas žodis, kuris
iškyla”, – atsakė jis, paprašytas pa-
sakyti, ką jam sako Laisvės gynėjų
diena.

Fizikos vadovėlį koridoriuje var-
tęs gimnazistas Linas teigė, kad per
sausio įvykius prie televizijos bokšto
budėjęs tėvas jam yra pavyzdys.
Jaunuolis teigia, kad susidarius pa-
našiai situacijai jis nepabijotų rizi-
kuoti savo gyvybe, kadangi nuo jo ir
kitų žmonių pasiaukojimo priklau-
sytų tūkstančių žmonių likimai.

„Galima pagalvoti, kad Sausio
13-oji yra paprasčiausiai laisva nuo
mokyklos diena, bet ji turėtų būti
svarbi kiekvienam žmogui, kadangi ji
lėmė daugelio gyvenimus”, – sakė gim-
nazistas.

Žvėryno gimnazijoje penkiolika
kiekvienos istorijos pamokos minu-
čių penktadienį buvo skirta Laisvės
gynėjų dienai paminėti. Viena moky-
toja klasei perskaitė vaikų rašytojos
Astridos Lindgren laišką, 1991-ųjų
sausio 15 dieną nusiųstą Michail
Gorbačiov.

Latvijos parlamento
pirmininko vizitas

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) –
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus priėmė Latvijos
Respublikos Seimo pirmininką Gun-
dars Daudze.

Kalbėdamas apie dvišalius san-
tykius, šalies vadovas pabrėžė, kad
būtina dar labiau suartinti lietuvių ir
latvių tautas ir ragino remti bei ska-
tinti Lietuvos – Latvijos forumo veik-
lą.

,,Kaip vienintelės likusios baltų
tautos turime labai daug bendro, to-
dėl privalome kartu puoselėti savo
tapatybę”, – sakė Prezidentas V.
Adamkus. Valstybės vadovas džiau-
gėsi, kad Lietuvos ir Latvijos balsas
tarptautinėje erdvėje yra girdimas ir
į jį yra įsiklausoma.

Laisvès gynèjû dienos išvakarèse
– paroda ,,Misija Sibiras”

Vilnius, sausio 11 d. (Bernar-
dinai.lt) – Lietuvos užsienio reikalų
ministras Petras Vaitiekūnas sausio
11 d. Užsienio reikalų ministerijoje
atidarė fotografijų parodą ,,Misija Si-
biras”. Parodos atidarymo metu pa-
gerbtos ir Sausio 13-osios aukos.

Parodoje eksponuojamos nuo-
traukos iš 2006 ir 2007 metų vasarą
vykusių jaunimo ekspedicijų į lietu-
vių trėmimų, koncentracijos stovyk-
lų ir įkalinimo vietas Sibire. Ekspe-
dicijų dalyviai Sibire tvarkė apleistas
lietuvių kapines, susipažino su buvu-
siomis lietuvių tremtinių gyvenimo
sąlygomis.

Šio projekto tikslas – puoselėti
istorinę atmintį ir jaunimo patriotiš-
kumą, skatinti kartų dialogą ir tar-

Latvijos Respublikos Seimo
pirmininkas Gundars Daudze

Eltos nuotr.

pusavio supratimą, prisiminti ir
pagerbti žuvusiuosius bei nukentėju-
siuosius nuo Lietuvos gyventojų ge-
nocido – vieno juodžiausių XX am-
žiaus istorijos puslapių.

Paroda 2007 metų spalio ir lap-
kričio mėnesiais buvo eksponuojama
Vilniaus Katedros aikštėje, gruodžio
mėnesį – Kauno miesto viešojoje erd-
vėje.

2007 metų rugsėjo – gruodžio
mėnesiais projektas ,,Misija Sibiras”
buvo pristatytas Tolerancijos ugdy-
mo centruose, Lietuvos miestelių vi-
durinėse mokyklose, Šiaulių univer-
sitete, paroda taip pat buvo ekspo-
nuojama Lietuvos ambasadoje Lon-
done ir Londono Šv. Kazimiero baž-
nyčioje.

Apie penkiasdešimt Vilniaus mo-
kyklų tamsų penktadienio rytą susi-
būrė vienu metu uždegti žvakutes –
paminėti herojiškus ir tragiškus
1991-ųjų sausio įvykius.

Žvėryno gimnazijos mokiniai ne-
patingėjo dieną prieš žvakučių užde-
gimo akciją nukasti sniegą nuo mo-
kyklos stadiono, o penktadienį – pas-
kutinę darbo dieną prieš sekmadienį
Sausio 13-ąją – atsikelti šeštą valan-
dą.

Gimnazijos direktorė Daiva Žiu-
rienė teigė, kad žvakučių uždegimas
buvo labiau įtraukiantis ir įdomesnis
nei įprastiniai renginiai.

Gimnazistai stadione iš žvakučių
sudėliojo žodį ,,laisvė”, tačiau vėjas
trukdė įžiebti visą užrašą. Mokiniai
taip pat sakė, kad ši akcija jiems buvo
žymiai įdomesnė nei kasmetiniai ren-
giniai aktų salėje.

1991 m. – 2006 m. Sausio 13-oji... Romualdo Požerskio nuotr.
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Papilės Šv. Aloyzo kuopos atei-
tininkai nenutraukė savo veik-
los ir turiningiems metams ar-

tėjant į pabaigą. Gruodžio 22 d. kuo-
pos nariai tradiciškai pakvietė Papi-
lės parapijos tikinčiuosius į Susikau-
pimo ir Susitaikinimo vakarines pa-
maldas, kurių metu buvo galima pa-
siklausyti prasmingų minčių, religi-
nės muzikos, apmąstyti savo gyveni-
mo kelią, pasiruošti Kūdikėlio Jėzaus
atėjimui, atlikti išpažintį, uždegti
savo sielos ramybės bei šviesaus
laukimo simbolį – žvakutę.

Gruodžio 24 d. vėlų vakarą atei-
tininkai Papilės Šv. Juozapo bažny-
čioje, Šv. Kalėdų mišiose giedojo, svei-
kino gimusį Kūdikėlį Jėzų bei visus
parapijiečius, sulaukusius Šv. Kalė-
dų.

Pasidžiaugus kalėdinėmis dova-
nomis bei pasilinksminus karnavale,
kuopos taryba ir aštuoni ateitininkai
vėl palinko prie knygų – mat jų laukė
labai svarbus žingsnis – MAS ir JAS
egzaminai bei iškilmingas įžodis gim-

toje Papilės bažnyčioje. Gruodžio 29
dieną kuopos kambarėlyje kandidatai
sulaukė svečių – egzamino komisijos
narių: Telšių vyskupijos ateitininkų
valdybos pirmininko, seno kuopos
bičiulio Pauliaus Aurylos, TVAV sek-
retorės Jurgitos Paulauskaitės, AF
MAS valdybos atstovės Ugnės Mase-
vičiūtės iš Kauno, pirmosios kuopos
pirmininkės, SAS atstovės iš Kauno
Raimondos Šemeklienės, gerbiamo
mūsų klebono kun. Dainoro Židacko.
Kartu su mumis, kaip visada, buvo ir
kuopos globėja Genutė Pundziuvie-
nė. Po keletos valandų TVAV pirmi-
ninkas Paulius Auryla perskaitė
egzamino protokolą, kuriame atsi-
spindėjo rezultatai: MAS nario eg-
zaminą išlaikė septyni: Deimantė
Čiupkovaitė, Aurelija Barauskaitė,
Erika Gečaitė, Sonata Nogaitytė,
Viktorija Norkutė, Aistė Šiušaitė bei
Marius Gricius, o JAS – Simona
Gauronskaitė. Šventinėje aplinkoje
laikiusiems rankas spaudė ir para-
pijos klebonas, ir svečiai, ir kuopos
draugai.

Gruodžio 30 d. – Įžodžio dienos –
su nerimu laukė ne tik laikiusieji
egzaminą, bet ir jų tėveliai, kuopos ir
klasių draugai, mokytojos bei pa-
rapijos tikintieji. Mat jau prieš mė-
nesį klebonas buvo paskelbęs apie
būsiančią ateitininkų šventę. Ateiti-
ninkus Papilės tikintieji pažįsta
puikiai – juk būtent mes kiekvieną
sekmadienį, rytinių šv. Mišių metu
giedame, skaitome… ir per visas

šventes aktyviai dalyvaujame, todėl
ir iškilmingą savo priesaiką — Įžodį,
visada duodame tik savo tėvų, ar-
timųjų akivaizdoje, savo parapijos
bažnyčioje. Ir Credo skaitant, ir kuo-
pos vėliavą bučiuojant, ir himno žo-
džius giedant, jauti didesnę atsako-
mybę, kai tai darai pažįstamoms
akims stebint. Šaltoje, žiemiškoje
bažnyčioje mus šildė atsakomybės
jaudulys, draugų bei visų tikinčiųjų
šypsenos, sveikinimai, moralinė ir
net materialinė parapijiečių dovana.
Ačiū Jiems.

Tos pačios dienos popietę kuopos
kambarėlis virto naujametinio kar-
navalo scena — kas vaidino miško
prižiūrėtoją ir, padedant šaunuolei
voveraitei, drausmino pažeidėjus, kas
pavirto į šaunųjį piratą, burtininką,
šmaikštuolę Pepę, Raudonkepuraitę,
meškę — Rudnosienę, miegalių ir
t.t. O vakaro vedančiosioms – pir-
mininkei Aistei Gauronskaitei ir
sekretorei Mildai Kvescevičiūtei-
Mertišei iš Adamsų šeimynėlės ir
raganaitei Sabrinai — talentingumo,
žavesio, išradingumo galėtų daug kas
pavydėti. Koks gi Naujametinis va-
karėlis be Senelio Šalčio ir be do-
vanų??? Buvo ir Senelis net su dviem
maišais dovanėlių – viename Šalčio
dovanėlės, o kitame – mūsų pačių
rankomis padarytos vienas kitam,
kas ką išsitrauks…

2007-uosius palydėjome kaip vie-
na darni šeima — juk tokie ir esame.
Susėdome savo kambarėlyje prie
vieno stalo visi: ir jaunučiai, ir moks-
leiviai, ir (kaip pridera geriems
vaikams) į šeimos židinį šventėms
sugrįžę kuopos nariai studentai…
Šilta mūsų kambarėlyje, šilta kuo-
poje, šilta širdyse, kai apsikabinome
visi…

O paskutiniąją metų dieną šv.
Mišių metu meldėme Viešpaties, kad
ir 2008 m. būtų laimingi mums,

Broliai, pajudinkime žemę! Štai
vėl turime žinių apie veiklią
Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų

kuopą. Mieli išeivijos ateitininkai,
pasekite idėjos draugų kūrybingumu
tėvynėje ir Naujaisiais Metais pasi-
ryžkite pasidalinti savo nuveiktais
darbais su ,,Draugo” skaitytojais.
Visiems linkiu sėkmingų 2008 metų.

—Vida Kuprytė

Papilės jaunieji ateitininkai išlaikę MAS ir JAS narių egzaminus kartu su egzamino komisijos nariais.

mūsų šeimoms, mūsų geradariams,
rėmėjams, globėjams, Dvasios va-
dams, Federacijos vadovams — vi-
siems, kam pažįstamas šūkis ant mū-
sų vėliavos „Visa atnaujinti Kristu-
je!”, visiems, kas priima mūsų linkė-
jimą: „Dievo palaimos jums”.

Milda Kvescevičiūtė
Aistė Gauronskaitė

Papilės Šv. Aloyzo kuopos narės

Dvi papiliškės: kairėje jauniausia kuopos narė Ignė Laurynaitė vaidina voveraite naujametiniame
karnavale, o dešinėje – išlaikiusi JAS egzaminą Simona Gauronskaitė, pasiruošusi duoti jaunojo
ateitininko įžodį.

Papilės
ateitininkai

palydėjo
2007 metus

Ieškom vadovų,
mokytojų ir darbininkų

Jaunųjų ateitininkų
(JAS) stovyklai

š.m. liepos 12 iki 19 d.
ALRKF stovyklavietėjė

DAINAVOJE
Daugiau informacijos:

http://ateitis.org/jas/2008/index.html
JAS Centro valdyba
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APIE BAŽNYČIOS MOKYTOJĄ 
ŠV. AUGUSTINĄ

Po didžiųjų Kalėdų švenčių norė-
čiau grįžti prie minčių apie Bažnyčios
Tėvus ir šiandien kalbėti apie didžiau-
sią lotynų Bažnyčios Tėvą šv. Augus-
tiną. Šį aistringo tikėjimo vyrą, gar-
sėjusį nepaprasta išmintimi, ganyto-
jišku uolumu, pažįsta taip pat ir tie,
kas nėra susipažinę su krikščionybe
ir ja negyvena, nes Augustinas paliko
gilų pėdsaką visoje Vakarų ir viso pa-
saulio kultūroje. Augustino įtaka to-
kia didelė, kad, galima sakyti,  visi lo-
tyniškos krikščionių literatūros keliai
vedą į Hippo miestą. Ir iš to romėniš-
kos Afrikos miesto, kurio vyskupas
buvo Augustinas nuo 395 metų iki
mirties 430 metais, išsišakoja pagrin-
diniai krikščionybės ir visos Vakarų
kultūros keliai, – kalbėjo Benediktas
XVI. 

Augustinas gimė Tagaste mieste,
romėniškoje Afrikoje, 354 metų lap-
kričio 13 dieną. Jo tėvas Patricijus
buvo pagonis, vėliau tapęs katechu-
menu; motina Monika buvo uoli
krikščionė. Labai svarbus šios moters
vaidmuo vėlesniems sūnaus pasirin-
kimams ir visam jo gyvenimui. Jos
dėka Augustinas susipažino su Jėzu-
mi, tapo katechumenu, tačiau jaunys-
tėje nutolo nuo Bažnyčios gyvenimo.
Augustinas įgijo gerą išsilavinimą.
Pirmiausia gimtajame mieste, paskui
romėniškos Afrikos sostinėje Karta-
ginoje studijavo gramatiką ir reto-
riką. Puikiai įvaldė lotynų kalbą.
Kartaginoje jam teko perskaityti iki
mūsų dienų neišlikusį Cicerono vei-
kalą „Hortensius”, kuris, kaip vėliau
rašė Augustinas „Išpažinimuose”,
pakeitė jo gyvenimą, įžiebė troškimą
siekti tiesos. 

Su Jėzumi susipažinęs jau vai-
kystėje, Augustinas ėmė studijuoti
Šventąjį Raštą. Deja, galbūt dėl ne
itin kokybiško vertimo į lotynų kalbą,
Senasis Testamentas jį nuvylė. Tikė-
josi jame surasti subtilią filosofiją, o
surado tik pasakojimus apie karus ir
žmonių negandas. Kaip tik tuo metu
Augustiną sudomino manichėjų mo-
kymas, jų skelbiama gėrio ir blogio
kova. Įstojimas į manichėjų gretas
taip pat atvėrė karjeros perspekty-
vas, nes daug ano meto įtakingų žmo-
nių buvo manichėjizmo išpažinėjai.
Šiame gyvenimo laikotarpyje Augus-
tinas susipažino su moterimi, su ku-
ria susilaukė sūnaus Adeodato. Deja,

berniukas po kelerių metų mirė. Kar-
taginoje Augustinas tapo garsiu iš-
kalbos mokytoju. Po neilgai trukusio
susižavėjimo, vis dėlto Augustinas
pradėjo tolti nuo manichėjizmo, ne-
rasdamas jame atsakymų į jį kama-
vusius klausimus.

Palikęs Afriką, jis atvyko į Romą.
Vėliau persikėlė į Milaną. Čia jį suža-
vėjo vyskupo Ambraziejaus pamoks-
lai. Ambraziejus padėjo jam suprasti,
kad Senasis Testamentas, kurio Au-
gustinas iš pradžių nesuprato, tai ne
kas kita kaip į Kristų vedantis kelias,
kaip rengimasis Kristaus atėjimui –
dieviškajam Žodžiui (Logos). Jame
Augustinas surado visos filosofijos,
viso racionalumo ir tikėjimo esmę.
Augustinas nusprendė būti krikščio-
niu ir 386 metų rugpjūčio 15 dieną
pradėjo katechumenatą – rengimąsi
krikštui. 387 metų balandžio 24 die-
ną, Velyknakčio liturgijos metu, Mila-
no katedroje vyskupas Ambraziejus
Augustiną pakrikštijo.

Tapęs krikščioniu Augustinas
nusprendė grįžti į gimtąją Afriką ir
tapti vienuoliu. Ostijos uoste, netoli
Romos, laukiant laivo, netikėtai su-
sirgo ir greit mirė Augustiną visą lai-
ką lydėjusi motina Monika. 391 me-
tais Afrikoje Augustinas priėmė kuni-
gystės šventimus. Nors ketino tapti
atsiskyrėliu ir atsidėti studijoms, ap-
linkybės lėmė, kad teko jam imtis sie-
lovados darbo. 395 metais Augusti-
nas buvo konsekruotas Hippo vysku-
pu. Ir nors iš pradžių manė neturįs
pašaukimo būti ganytoju, Augustinas
buvo pavyzdingas ir uolus vyskupas:
aistringai pamokslavo, šelpė vargšus,
steigė ir globojo vienuolių bendruo-
menes, ganytojiška veikla ir raštais
grūmėsi su erezijomis. Trisdešimt
penkeri vyskupavimo Hippo mieste
metai paliko gilų pėdsaką visame
Šiaurės Afrikos Bažnyčios gyvenime.
Dar gilesnius pėdsakus paliko jo kū-
ryba. Augustinas mirė 430 metų
rugpjūčio 28 dieną, sulaukęs 76 me-
tų amžiaus. Apie šv. Augustiną bus
kalbama ir ateinančių trečiadienių
bendrųjų audiencijų katechezėse, –
pranešė Ganytojas, baigdamas pir-
mąją pašnekesio apie šv. Augustiną
dalį.

Pagal „Vatikano radiją” parengė
N. Šmerauskas

Kruvinasis sekmadienis

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Rankose turiu pageltusius laikraščio ,,Respublika” 1991 m. sausio
13 d. lapus su stambia antrašte: ,,Kruvinasis sekmadienis”. Prie
jo pridėtame rašinyje kreipiamasi į Lietuvą, į sąžinę. ,,Brangūs

Lietuvos žmonės, praėjusią naktį mums smogtas dar vienas smūgis, šįsyk
– kruvinas. Pasinaudodami šaunamu ginklu ir sprogmenimis, taškydami
kraują, sužvėrėję desantininkai, garsieji Europos (1956-ųjų Vengrija, 1969-ųjų
Čekoslovakija) ir savo tautų (Novočerkaskas, Baku, Tbilisis, dabar — Vil-
nius) ‘išvaduotojai’ užėmė TVR komitetą ir Lietuvos telecentrą Vilniuje.
Yra daug žuvusių ir sužeistų. Mieste aidi šūviai ir sprogimai. Prasidėjo si-
steminga Lietuvos okupacija — antroji po 50 metų. V. Lenino, J. Stalino pa-
mokyti daryti perversmus, neobolševikai užiminėja gyvybiškai svarbius
objektus ir slopina pasipriešinimo židinius. Mušami, šaudomi, mašinų ra-
tais, tankų vikšrais traiškomi visi — jauni ir seni, vaikai ir suaugę, moterys ir
vyrai.” ,,Atslinko juodas sovietinio fašizmo debesis. Situacija Lietuvoje, Vil-
nuje įtempta. Bolševikai, atėmę iš mūsų spaudą, radiją, televiziją, mėgina
ne tik slopinti laisvą žodį, bet ir įnešti chaosą, nežinią, dezinformaciją.”
Atsišaukime Lietuvos žmonės kviečiami dirbti ir kovoti. Jų turimas gin-
klas — ištikimybė Lietuvai, susikaupimas ir susitelkimas.  Teigiama, kad
patriotai gina mūsų visų laisvę jiems prieinamais būdais — aikštėse, mitin-
guose, piketuose, o kai kurie ir su ginklu rankose. ,,Šlovė ir garbė jiems!”

Tame pačiame puslapyje duodamas telefoninis pranešimas iš Aukš-
čiausiosios Tarybos. ,,Ketvirta – penkta valanda ryto. Parlamente tamsu.
Šviesa dega tik prezidiumo salėje, kur posėdžiauja 82 deputatai.  Pagrin-
dinis įėjimas į rūmus ir pirmojo aukšto langai užbarikaduoti krėslais, kė-
dėm, stalais. Deputatai posėdžiauja, per pečius persimetę dujokaukes.
Prezidiume sėdi V. Landsbergis, K. Motieka, Č. Stankevičius. Vieningai
nutariama, kad reikia suformuoti Gynybos komitetą. Tačiau apsispręsta
priimti nutarimą, kuriuo užsienio reikalų ministras A. Saudargas ypatin-
gu atveju yra skiriamas Ministru pirmininku emigracijoje ir jam pave-
dama  suformuoti emigracinę vyriausybę.” 

Antrame sausio 13 d. ,,Respublikos” puslapyje išspausdintas V. Čeple-
vičiūtės užrašytas ,,Kario” žurnalo darbuotojo E. Žičkaus šiurpus pasako-
jimas. Jis kruvinais rūbais atbėgęs į ,,Respublikos” redakciją. ,,Išgirdęs pir-
muosius šūvius, kartu su draugais  sėdau į mašiną ir nuvažiavau prie tele-
vizijos bokšto. Galvojau, kad užteks pašūkauti ‘gėda’, tiesiog nesitikėjau
to, ką pamačiau. Tūkstančiai žmonių jau buvo apsupti tankais, nuo šūvių
byrėjo langų stiklai, sklaidėsi dūmai. Mums pavyko pribėgti prie paties
bokšto. Bet tankai irgi privažiavo tiesiog prie mūsų ir nutaikė vamzdžius.
Mačiau kareivių veidus, kurių negaliu vadinti žmonių veidais. Mes kaž-
kam priešinomės, kažką tempėme į šoną. Tas galvažudys, kurio automatą
timptelėjau, siaubingai suriko ir paleido seriją iš automato. Iš pradžių į
žemę. Galvojau, kad tuščiais... O paskui žiūriu — aplink mane vyrukai
kaip lapai krinta. Apstulbau, nepatikėjau, gal bloga pasidarė? Pirmą kartą
gyvenime mačiau mirtį. Į mus šaudė. Prie manęs nukritę gulėjo trys ar
penki žmonės. Tas, kurį iš ten nešiau, tikriausiai jau buvo negyvas. Su-
glebęs, su keturiomis žaizdomis nugaroje... Nežinau, kiek ten dar žuvo.”

Atsakymą į šį klausimą davė ,,Kauno aidas” 1991 m. sausio 1–17 d. lai-
doje. Pačiame pirmame puslapyje po antrašte ,,Garbė žuvusiems už Lie-
tuvos laisvę” išvardintos  aukos: A. Kanapinskas, g. 1952 m., iš Kėdainių,
sužalotas sprogimo; V. Maciulevičius, g. 1966 m., iš Vilniaus, nušautas; A.
Kavoliukas, g. 1939 m., iš Vilniaus, pervažiuotas rato; T. Masiulis, g. 1962
m., iš Kauno, nušautas; L. Asanavičiūtė, g. 1967 m., iš Vilniaus, pervažiuo-
ta vikšrais;  I. Šimulionis, g. 1973 m., iš Vilniaus, nušautas; V. Vaitkus, g.
1943 m., iš Vilniaus, nušautas; A. Matulka, g. 1955 m., iš Rokiškio, infark-
tas; D. Gerbutavičius, g. 1973 m., iš Vilniaus, nušautas; V. Druskis, g. 1969
m., iš Vilniaus, nušautas; A. Povilaitis, g. 1937 m., iš Vilniaus, nušautas;
R. Jankauskas, g. 1969 m., iš Vilniaus, pervažiuotas vikšrais; R. Jukne-
vičius, g. 1966 m., iš Marijampolės, mirė nuo žaizdų.  Visi apdovanoti (po
mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu.

Toje pat ,,Kauno aidas” laidoje  primenama, kad  tiesa, dvasinė stip-
rybė, moralinis pranašumas, laisvė ir demokratija yra mūsų pusėje. Tei-
giama, kad Lietuvos žmonės kovoja nežiūrint politinių, religinių bei tau-
tinių įsitikinimų.

Pasaulis išgirdo pagalbos šauksmą. Šiurpi piktdarybė Vilniuje tapo pa-
saulio masinės informacijos objektu. Suomijos, Lenkijos ir kitų šalių tele-
vizijos laidos perdavė iš Kauno transliuojamas žinias anglų, vokiečių, ru-
sų, lenkų, lietuvių kalbomis. Bonoje buvo sudaryta speciali Vokietijos vy-
riausybės komisija stebėti padėtį Lietuvoje. Didžiojoje Britanijoje užsienio
reikalų ministras pareiškė, kad Vakarai gali peržiūrėti savo požiūrį į Gor-
bačiovo politiką, jeigu tarybinė kariuomenė toliau vykdys represijas Pa-
baltyje prieš taikius gyventojus. Mitingai ir demonstracijos Lietuvai pa-
remti jau sekmadienį prasidėjo Maskvoje, Leningrade, Tbilisyje ir kituose
miestuose. ,,Tūkstančiai žmonių vakar žygiavo Maskvoje per Raudonąją
aikštę... smerkė jėgos panaudojimą Lietuvoje ir reikalavo, kad atsistaty-
dintų Gorbačiovas ir Jazovas”, 1991 m. sausio 14 d. rašė ,,Laisvasis Kaunas”.

Sąjūdžio dienomis gimusi ,,Respublika” 2008 m. sausio 3 d. siūlo 2008
metus paskelbti Sąjūdžio metais ir ragina visus prisiminti Sąjūdžio dva-
sią, nuostabią tų dienų nuotaiką ir  šiandien gyventi remiantis Sąjūdžio
vertybėmis. ,,Respublika” yra įsitikinusi, kad svarbu žinoti apie įvykius
Lietuvoje prieš 20 metų. Reikia prisiminti, kaip iš visuomeninių organi-
zacijų susikūrė Sąjūdis. Tai tikrai puiki ir remtina mintis. Apie tai bus
kitoje skiltyje. Prisimenant Kruvinąjį sekmadienį ir ant laisvės aukuro
sudėtas aukas, pagarbiai lenkiame galvas trylikai žuvusiųjų, 144 sužeis-
tiems ir tūkstančiams, likusiems gyviems modernių dienų ,,Kražių sker-
dynių” liudininkams.Šv. Augustinas.
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Gražiausios spalvos — 
geltona, žalia, raudona

RASA MORKEVIÇIÙTÈ

Sausio tryliktąją aš tikrai gerai
atsimenu. Gal daugiau kaip savaitę
iki tų kruvinų įvykių Vilniuje, kaip
dabar man atrodo, vyko tiesiog ne-
įtikėtini dalykai. Gedimino (tada dar
Lenino) prospekte stovėjo barikados
— atitempti didžiuliai cementiniai
blokai, iš kurių statomi namai. Tik-
riausiai ir kiti priėjimai prie Seimo
rūmų buvo užkirsti tankams. Prie
Seimo rūmų savaitę ar daugiau nuo-
latos budėjo žmonės. Degė laužai,
žmonės dainavo liaudies dainas, o
kad nebūtų šalta, kai kurie ėjo rateliu.
Žmonės atvažiuodavo palaikyti vieni
kitus iš įvairių Lietuvos vietų orga-
nizuotai, autobusais. Jie buvo susi-
jaudinę, daug kalbėjo, skaitė įvairią
spaudą. Tomis dienomis aš, kaip ir vi-
si, daugybę kartų buvau tose vietose.
Kadangi gyvenau Savanorių (tada
dar Raudonosios Armijos) prospekte,
man gerokai arčiau buvo Seimo rū-
mai. Prie Televizijos bokšto, naujuo-
siuose rajonuose, nebuvau.

Pačią Sausio 13-osios naktį bu-
vau namuose, mat buvau peršalusi.
Mano sesuo tada dar draugavo su sa-
vo dabartiniu vyru. Jaunimui tos die-
nos buvo, sakyčiau, lyg įdomus ir
prasmingas nuotykis — daugybė
labai jaunų žmonių ten leisdavo laiką
klegėdami juoku, dainomis, pokštais.
Jie tiesiog džiaugėsi galėdami būti
kartu tokiomis aplinkybėmis. Tik-
riausiai niekas negalvojo, kad vis dėl-
to bus išdrįsta panaudoti tokią jėgą.

Tuo metu, kai per televiziją
pranešė, kad pradėjo šaudyti, mano
Mamytė labai susijaudino. Ji labai
paprasta, bet nuo vaikystės jai gra-
žiausios spalvos — geltona, žalia,
raudona, V. Landsbergis jai didžiulis
autoritetas ir dabar, ir apskritai ji
labai pasiaukojanti. Todėl toliau pa-
sakosiu jos įspūdžiais, ką ji man
pasakojo.

Nuvažiavus troleibusu prie Sei-
mo rūmų, buvo apie 10-11 val. vaka-
ro. Žmonių buvo daug. Lange kartas
nuo karto pasirodydavo V. Landsber-
gis, padrąsindamas žmones ir tuo
pačiu pats pasisemdamas stiprybės.
Tuo metu pranešė, kad tankai nuo
Televizijos bokšto pasuko Seimo
kryptimi, pasilikti prašė tik tuos, kas
tikrai nori. Šalia mano Mamos sto-
vėjusi moteris liepė eiti savo paaug-
liui sūnėnui namo. Atsisveikindami
jie pasibučiavo. Tada, Mama sakė,
žmonės susikabino už parankių,
glaudžiai vienas prie kito, taip užsto-
dami priėjimą prie Seimo. Žmonių
buvo daug. Po kurio laiko paaiškėjo,
kad tankai slenka jau kita kryptim.
Beje, vėliau per televiziją rodė, kad
Seimo rūmų viduje irgi vyko pasi-
ruošimas gynybai — kariai, šautuvai,
smėlio maišai... (Truputį pakelt nuo-
taiką, pasakysiu, kad aktorė Nijolė
Oželytė (tuo metu Seimo narė) tuo
įtemptu laukimo metu pasidažė lūpas
ir pasakė: ,,Noriu mirti graži”.)

Po to prasidėjo Gedulo dienos,
šiurpių įspūdžių komentarai, negalė-
jimas patikėti kas įvyko.

Būkime verti laisvės
JONAS JAKIMAVIÇIUS
Vasario 16-osios klubo 
pirmininkas

Netrukus švęsime Vasario 16-ąją,
mūsų laisvės ir valstybinės neprik-
lausomybės šventę. Šiemet tai bus
90–osios Vasario 16-osios akto me-
tinės. Ši šventė simbolizuoja per visą
mūsų istoriją išlikusį tautos laisvės
siekį, tėvų ir protėvių žemėse. Visais
amžiais lietuvių tauta budriai saugo-
jo krašto laisvę, o kai jai grėsė sve-
timųjų pasikėsinimai, visada buvo
priešinamasi, siekiama laisvę išsau-
goti, svetimųjų priespaudą nusimesti,
būti laisva tauta, laisvai gyventi savo
Tėvynėje. Mindaugo, Gedimino, Vy-
tauto laikais, 1661 m. vaduojant Vil-
nių, 1794 m. Kosciuškos kovų metu,
1831, 1863 m. kovose, 1905 m. revo-
liucijos metu, 1919-1920 m. neprik-
lausomybės kovose, Partizanų kovų
metu po II pasaulinio karo, buvo
kovojama už šalies ir tautos laisvę ir
nepriklausomybę. Berods, jau pran-
cūzų švietėjas Jean-Jacques Rous-
seau yra pastebėjęs, kad Lietuvos-
Lenkijos Respublikos piliečiai labiau-
siai brangina savo laisvę. 

Naujausiais laikais, kaip ir
senaisiais, už laisvę vyko daug kovų.
Sausio 13-oji yra tos pačios tautos ko-
vos už laisvę istorijoje tęsinys, prieš-
paskutinis jos puslapis. Šį kartą mes
vadavomės iš slėgusių Sovietų Sąjun-
gos imperializmo gniaužtų, kurie bu-
vo tvirtai suspaudę Lietuvą po 1940
ir 1944 m. okupacijų. Tauta išsiveržė
į laisvę ir paskelbė kaimynams ir
pasauliui savo valią 1990 m. kovo 11
aktu. Buvusi priespauda atmetama,
Lietuva atkuria nepriklausomybę,
remdamasi visos tautos apsispren-
dimu ir valia. Tačiau griūvančios so-
vietinės imperijos jėgos dar bandė už-
kirsti mums kelią į laisvę. Atriedėjo
ginkluotos Pskovo divizijos bandyti
daryti perversmą, įbauginti laisvės
siekiančią tautą, palaužti išsilaisvini-
mo valią ir vėl primesti okupacinį
režimą. Pasukę laisvės ir nepriklau-
somybės keliu sulaukėme daug iš-
bandymų, gąsdinimų, šantažo, klas-

tų, ekonominės blokados ir galiausiai
rimčiausio išbandymo — sausio 13-
osios. Ačiū Dievui, su jo pagalba visa
tai įveikėme ir Lietuva pasuko Lais-
vės keliu.

Tikrai, sausio 13-oji ir dienos
prieš ir po jos yra ypatingos. Tai rim-
čiausias ir lemtingas visos tautos,
siekiančios laisvės, susidūrimas su
sovietinės imperijos jėgomis, norin-
čiomis laisvę atimti, užkirsti jai kelią.
Tai kartu ir aukščiausio tautos dva-
sios pakilimo dienos, kai visa tauta,
kaip viena širdis, plakė, skanduo-
dama: „Lietuva — bus laisva”. Visi
gręžėmės į Dievą ir meldėme laisvės
Lietuvai, tautai ir buvome išklausyti.
Tai ir atkakliausių kovų už Tiesą die-
nos, išsilaisvinimas iš primetamo
melo. Tiesa buvo ta, kad Lietuva nėra
Sovietų Sąjungos dalis. Nėra jai prik-
lausanti „penkioliktoji respublika”,
ne „šiaurės vakarų kraštas” ar „pri-
baltika”. Tai suvereni nepriklausoma
šalis Lietuva, kuri buvo neteisėtai
okupuota. Tada mes pareiškėme tvir-
tą tikėjimą, kad Lietuva bus laisva
visų mūsų pastangomis, ryžtu, valia,
mūsų nepalaužiamu tikėjimu. 

Tikėjimas ir buvo jėga, kuri nu-
galėjo blogį, prievartą, agresiją. Pa-
sitvirtino šv. Rašto teiginys, kad tikė-
jimas yra jėga, kuri nugali pasaulį,
baimę. Taip, kaip ir izraelitams išėjus
iš Egipto nelaisvės prieš 5,000 metų
prie Raudonosios jūros, įvykiai pasi-
kartojo. Lietuvių tauta perėjo savo
Raudonąją jūrą ir išsiveržė į laisvę, o
tankais, šarvuočiais, automatais gin-
kluoti smogikai patyrė pralaimėjimą
ir jų sovietinė sistema netrukus su-
byrėjo. Tai įvykiai, kuriuos paaiškinti
galima tik Dievo galybės įsikišimu,
savo jėgos išliejimu. Šventasis Raštas
sako, kad tikinčiuosius lydės Dievo
ženklai ir stebuklai. Dievo stebuklai
tikrai vyksta. Vieną iš jų tada ir paty-
rėme. Dėkokime Dievui visi už dova-
notą laisvę ir šiandien. Ir būkime jos
verti. Laisvė – vertinga dovana, jos ne-
galime skirti menkiems dalykams. Lais-
vė turi eiti kartu su atsakomybe, do-
ra, meile. Tada ji visiems sužydės ne-
prilygstamais laisvės, meilės žiedais. 1991m., Vilnius.

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapai.
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V. KEZYS: 
ATEITIS ŠVIESI

,,Vytis Tours” — oficialus ,,flyLAL” atstovas 
DALIA CIDZIKAITÈ

2007 metų lapkričio pradžioje
,,Vytis Tours” atstovai Vytis ir Rimas
Keziai lankėsi Vilniuje, kur su Lie-
tuvos oro linijų arba Lithuanian Air-
lines (,,flyLAL”) vadovais aptarė ben-
dradarbiavimo, kuris įsigaliojo nuo
2007 metų spalio 22 d., detales. 

,,Vytis” administruos ,,flyLAL”
bilietus ir palaikys ryšį su kitomis
agentūromis, kurios pardavinėja
,,flyLAL” bilietus, taip pat pardavinės
bilietus pavieniams keliautojams.
Nors ,,flyLAL” iš JAV į Lietuvą tie-
sioginių skrydžių neturi, ji palaiko
ryšį su kitomis oro linijomis, kurios iš
JAV atskraidina žmones į Europą, o
iš ten ,,flyLAL” linija į Lietuvą. 

Pasitikėjimas dėl glaudaus ryšio
su lietuvių bendruomene

Į keletą klausimų sutikęs atsa-
kyti vienas iš ,,Vytis Tours” atstovų
Vytis Kezys sakė, jog su ,,flyLAL”
pasirašyta bendravimo sutartis jau
galioja nuo 2007 metų spalio 22 d.
,,Tad oficialiai esame ,,flyLAL” atsto-
vai JAV. Esame atsakingi už ,,flyLAL”
bilietų pardavimą mūsų agentūroje,
taip pat ir kitose agentūrose JAV”, —
apie konkrečias detales pasakojo jis.
Anot V. Kezio, iki šiol šios paslaugos
buvo patikėtos vienai agentūrai, ta-
čiau naujajai ,,flyLAL” vadovybei nus-
prendus, kad Lietuvos oro linijos
atstovai JAV turi kalbėti ir suprasti
lietuviškai, ji šią teisę prarado, mat
nė vienas jos darbuotojų ne tik ne-
kalbėjo, bet ir nesuprato lietuviškai.
Kezys įsitikinęs, jog ,,flyLAL” pasiūlė
,,Vytis Tours” bendradarbiauti ir dėl
kitos priežasties. Jo nuomone, tai bu-
vo padaryta dėl ,,Vytis Tours” glau-
daus ryšio su lietuvių bendruomene.
,,Be to, — tęsė jis, — ‘Vytis Tours’ yra
stambi ,,flyLAL” rėmėja — mes par-
duodame daugiau ,,flyLAL” bilietų
negu bet kuri kita agentūra.”

Po 1990-ųjų veikla pasisuko 
180 laipsnių kampu

Paprašytas papasakoti daugiau
apie ,,Vytis” agentūros nueitą kelią,
Kezys sakė, jog agentūros veiklos
pobūdis per 36-erius metus nuo jos
įsikūrimo pradžios pasikeitė dra-
matiškai. ,,Pradžioje, sovietiniais lai-
kais, neturėjome teisės organizuoti

grupių išvykų į Lietuvą ir tik išimti-
nais atvejais galėjome siųsti pavie-
nius turistus. Mano tėvelis buvo
aktyvus Lietuvos laisvinimo organi-
zacijų narys (VLIK‘o valdybos, JAV
LB tarybos, ,,Laisvės Žiburio” radijo
ir kitų), todėl jam buvo atimta teisė
bendrauti su okupuotos Lietuvos
institucijomis ir siųsti žmones į Lie-
tuvą. Tiesiog neduodavo vizų, jei pra-
šymas ateidavo iš ‘Vyties’ agentū-
ros”, — prisimena V. Kezys. Tad kurį
laiką ,,Vytis Tours” teko turizmo
veiklą vystyti tik Vakarų pasaulio
rėmuose. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, viskas pasikeitė. ,,Vytis
Tours” atstovo teigimu, po neprik-
lausomybės atkūrimo agentūros veik-
la pasisuko 180 laipsnių kampu: apie
90 proc. šios agentūros veiklos yra
grupių ir pavienių klientų kelionės į
Lietuvą ir į Pabaltijį.

Prisiimta nemaža atsakomybė

Nauja sutartimi su Lietuvos oro
linijomis ,,Vytis Tours” prisiėmė
nemažą atsakomybės naštą ir didesnį
administracinio darbo krūvį. ,,Bet tai
mūsų negąsdina, — tvirtino V. Kezys.
— Jei reikės, ieškosime daugiau dar-
buotojų, tad darbo kokybė tikrai ne-
nukentės.” Iš kitos pusės, ši naujau-
sia sutartis didelių pokyčių agentūros
veiklai neatneš. ,,Turime tik vieną
centrinę įstaigą New York, kituose
miestuose įstaigų neturime. Turime
pavienius agentus, kurie atstovauja
mums atskiruose miestuose.” Vis
dėlto, sakė ,,Vytis” atstovas, jei rei-
kės, agentų tinklas bus plečiamas.

Speciali kelionė skirta Šiluvai

Pasitinkant naujuosius 2008 me-
tus, ,,Vytis Tours” parengė specialią
kelionę į Šiluvos Marijos 400 metų
jubiliejų. Keliautojai gali prisijungti
prie šios grupės iš įvairių miestų.
Čikagiškiams informaciją mielai su-
teiks ,,Vytis Tours” atstovė Čikagoje
Rita Penčylienė tel.: 708-923-0280. V.
Kezys tikisi, kad grupė bus gausi ir
JAV išeiviai galės gražiai atstovauti
Amerikos lietuviams ,,Išeivijos dieno-
je” rugsėjo 15 d. Šiluvoje. Šalia jų
,,Vytis Tours” siūlo jau įprastas ke-
liones, kurios išvardytos naujai išleis-
toje 2008 m. agentūros brošiūroje.
Tad ,,Vytis Tours” agentūros ateitis
šviesi — įsitikinęs V. Kezys.

Nuotraukoje (iš kairės): Vytis Kezys, ,,flyLAL” generalinis direktorius Tadas
Pūkšta ir Rimas Kezys.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Gerbiamas p. Maciūnai:

Lapkričio 26 dieną telefonu kal-
bėdamas su p. Jurgiu „Frank” Joga,
kuris vadovauja tiesiogiai Jums pa-
valdžiam JAV Lietuvių Bendruo-
menės 2008 m. Tautinių šokių šven-
tės komitetui, ir lapkričio 29 d. tele-
fonu kalbėdamas su Jumis, sužino-
jau, jog Komitetas atmetė mano siū-
lymą pakviesti jidiš atlikėjų grupę
vienam šokiui arba dainai 2008 m.
Lietuvių tautinių šokių šventėje, kuri
įvyks Los Angeles. Kas galėjo būti
labai tinkamas ir dosnus draugystės
gestas, siekiant įtraukti kitą Lietuvos
emigrantų grupę, gyvenančią mūsų
mieste, buvo atmestas dėl to, kad,
pasak p. Jogos, Komitetui atrodė, jog:

1) planuojamai programai pa-
keisti nebėra laiko, ir

2) jeigu Komitetas kviestų jidiš
grupę, tektų kviesti ir kitų tautybių
grupes, ir tada tautinių šokių šventė
nebebūtų „lietuviška”.

Man šie samprotavimai atrodo
nepagrįsti ir kitus išstumiantys. Kai
pirmąsyk pasiūliau šią mintį, iki
Šventės dar buvo likę septyni mėne-
siai, kas tikrai paliko pakankamai
laiko įtraukti į programą vieną papil-
domą kūrinį. Be to, pati mintis, jog
mažumų (su kuriomis, būdami lietu-
viai pagal tautybę, turime šimt-
mečius bendros istorijos) kultūros
atstovavimas kaip nors pakenktų
Šventės „lietuviškumui”, mano nuo-
mone, įžūliai prieštarauja Lietuvoje
nuo senovės praktikuojamos pagar-
bos mažumų kultūrai tradicijos ir
taip pat modernios Vakarų civilizaci-
jos vertybėms, kurias laikau savomis.

Visi žinome apie įtampą santy-
kiuose tarp Lietuvos žydų ir lietuvių,
turinčią šaknis istorijoje ir neseniai
įvykusiuose įvykiuose. Nuoširdžiai
tikiu, kad inkliuzyvi Lietuvių tau-
tinių šokių šventė paskatintų šių
dviejų grupių suartėjimo procesą. Be
to, atsižvelgdamas į savo teigiamą
patirtį įgyvendinant renginius Los
Angeles mieste, kuriuose dalyvavo
abi grupės, negaliu sutikti su pesi-
mistiška nuostata, esą mūsų Bend-
ruomenės nariai nepritartų įtrauki-

mui atlikėjų, atstovaujančių Lietuvos
mažumų kultūrai, ir atmetu užuomi-
nas, esą Lietuvos žydai nepakanka-
mai „lietuviški”, kad vertėtų kviesti
juos būti atstovaujamais lietuviš-
kuose kultūriniuose renginiuose.

Trejus metus tarnauju Los An-
geles Apylinkės Lietuvių Bendruo-
menės pirmininko pareigose. Mūsų
Bendruomenę ir jos santykius su
kitais Los Angeles miesto piliečiais
visada įsivaizdavau kaip atvirus ir
grindžiamus bendradarbiavimu, ypač
su tais, kas kilę iš Lietuvos. Man
dabar paaiškėjo, kad nuostatos, ku-
rias jaučiu, jog patyriau bendrauda-
mas su Jumis ir p. Joga šiuo klau-
simu, nesutampa su mano pažiūro-
mis ir aktyvia darbotvarke mūsų
organizacijai. Dėl to manau, jog man
nebėra prasminga tęsti savo tarnybą
vadovo pareigose.

Nenoriu atsisakyti savo įsipa-
reigojimų, nes tikiu, jog privalau
įvykdyti tai, ką esu pažadėjęs. Savo
įsipareigojimus JAV Lietuvių Bend-
ruomenei galiu ištesėti iki 2008 m.
vasario 10 d., po kurios nebenoriu bū-
ti siejamas su dabartine JAV Lietuvių
Bendruomenės vadovybe. Taigi, šiuo
laišku pranešu apie savo atsistatydi-
nimą, kuris įsigalios tą dieną.

Būdamas Amerikos lietuviu, save
tapatinu su visais amerikiečiais, kilu-
siais iš Lietuvos, kokia bebūtų jų tau-
tybė ar tikėjimas. Būdamas Los An-
geles Apylinkės pirmininku, sten-
giausi skatinti dialogą, gerą valią ir
inkliuzyvumą, ir mane džiugino bei
paskatino daugybė vietos lietuvių, ti-
kinčių panašiais idealais. Mūsų Apy-
linkės įgyvendintų projektų skaičius
mano kadencijos metais neturėtų
palikti niekam abejonių dėl mano
atsidavimo mūsų bendruomenei. Ža-
du toliau tarnauti Lietuvai ir visiems
Amerikos lietuviams būdamas Los
Angeles ir Kauno miestų Seserų pro-
gramos koordinatoriumi. Jeigu kada
nors ateityje JAV Lietuvių Bendruo-
menės vadovybė vėl pasišvęs toms
vertybėms, kurios man yra brangios,
mielai sutiksiu svarstyti sugrįžimą į
vadovo pareigas.

Nuoširdžiai,
Darius Udrys

Dar prieš Kalėdas ,,Draugo” redakciją pasiekė JAV LB Los Angeles pir-
mininko Dariaus Udrio atsistatydinimo laiškas, kuriame jis išdėsto tokio savo
apsisprendimo priežastis. Čia spausdiname Udrio laišką ir JAV LB Krašto Val-
dybos pirmininko atsakymą į jį.                                                   Redakcija

Paskutiniu laiku įvairiuose lietu-
viškuose laikraščiuose pasirodė Los
Angeles LB apylinkės pirmininko
Dariaus Udrio laiškas apie jo ketini-
mus atsistatydinti iš Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkės valdybos.  

Atmetu jo laiške JAV Lietuvių
Bendruomenei taikomus priekaištus
ir apgailestauju, kad pats LB apy-
linkės pirmininkas, turėdamas ir
išskirtinę juridinę atsakomybę LB
organizacijai, ir dar skelbdamas suar-
tėjimo misiją, taip neatodairiškai ir
nesąmoningai interpretuoja Šokių
šventės rengimo komiteto spren-
dimus, su galimomis pasekmėmis
JAV Lietuvių Bendruomenę ir vietinę
žydų visuomenę dirbtinai supriešinti.
Viliuosi, kad žydų visuomenė nepa-
siduos Dariaus Udrio provokacijoms.  

Dalyvavimas šokių šventėje
niekada nebuvo ribojamas tik lietu-
vių kilmės asmenims.   Kaip ryškesnį
pavyzdį pamenu, kad į šią šventę už-
siregistravo šokių grupė iš labai gerai

žinomo Duke Universiteto, kurios
sudėtyje yra tik du lietuvių kilmės
studentai.  Vienok, visi dalyvaujantys
ansambliai privalo išmokti tą pačią
programą. Tuo pagrindu šokėjai re-
gistruojasi ir dalyvauja šventėje.  Jei-
gu atsirastų žydų ansamblis, kuris
pasiryžtų išmokti bent keletą lietu-
viškų tautinių šokių, neabejoju, kad
rengimo komitetas labai mielai pri-
imtų į dalyvių ratelius ir suteiktų net
išskirtinį dėmesį.  

Esu dėkingas tautinių šokių
šventės rengimo komitetui, kad ap-
siėmė didžiulį darbą ir atsakomybę
Los Angeles mieste suorganizuoti
XIII Tautinių šokių šventę š. m. lie-
pos 6 d.   

Kartu su besiruošiančiais šokė-
jais nekantriai laukiu susitikti Los
Angeles mieste.

Vytas Maciūnas
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas
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Škotijoje dèl mokytojû stygiaus
nukençia ir lietuviû vaikai

Lietuvio reikalavimas teisme – atimti
Nobelio premijâ iš JAV mokslininkû

Vilnius, sausio 10 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos apeliacinis teismas paliko
galioti Vilniaus apygardos teismo nu-
tartį, kuria buvo atsisakyta priimti
Lietuvos gyventojo E. G. ieškinį No-
belio premijų komiteto komisijai. E.
G. ieškinyje, kuris nebuvo priimtas,

prašė nustatyti jo atrasto fizikos dės-
nio pirmumo autorystę ir panaikinti
JAV mokslininkams 2004 metais su-
teiktą Nobelio premiją. Taip pat lie-
tuvis prašo jam atlyginti  patirtą 1
mln. JAV dolerių dydžio žalą ir nu-
traukti neteisėtus veiksmus.

Tačiau Vilniaus apygardos teis-
mas atsisakė priimti tokį ieškinį mo-
tyvuodamas tuo, kad jis neteismingas
šiam teismui, sausio 11 d. informavo
Lietuvos Apeliacinis teismas (LAT).
Taip pat teismo nutartyje nurodo-
ma, kad ieškovas ieškinį pareiškė
Nobelio premijų Komiteto komisijai,
kurios būstinę nurodo esant Švedi-
jos karalystės sostinėje Stokholme.
Kaip teisingai nurodė pirmosios ins-
tancijos teismas, toks ieškinys turi
būti reiškiamas būtent Švedijoje.

Lietuvis savo skunde Apeliaci-
niam teismui nurodė, kad jis 2007 m.
viduryje jau siuntė ieškinį Švedijos
Karalystėn, tačiau negavo jokio at-
sakymo. Švedijos teismas neatsakė ir
į jo anksčiau, 2006 m. pabaigoje, pa-
reikštą ieškinį.

Teismo pranešime teigiama, kad

Ambasadoriai aptaria Lietuvos 
verslo interesus Vidurio Europoje

Praha/Vilnius, sausio 11 d.
(ELTA) – Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos ir Lietuvos ambasados
Čekijoje iniciatyva Prahoje surengtas
dviejų dienų regioninis Lietuvos
ambasadorių ir verslo atstovų semi-
naras ,,Lietuvos verslo interesai
Vidurio Europoje” .

Seminare pristatytas ekono-
minių Lietuvos interesų atstovavi-
mas užsienyje ir Vidurio Europoje,
šalies verslo planai bei jų įgyvendini-
mas, aptarti eksporto plėtros klausi-

mai.
Šeštadienį renginio dalyviai

klausys pranešimų ir diskutuos apie
geopolitinę padėtį regione bei verslo
informaciją. Numatyta pateikti
rekomendacijas, kaip plėtoti verslą
Vidurio Europos šalyse, be to, Lie-
tuvos verslininkai, dirbantys Čekijo-
je, pristatys įėjimo į šią rinką speci-
fiką.

Seminaro medžiagą numatoma
pateikti Lietuvos įmonėms ir asoci-
juotoms verslo struktūroms. 

Vilnius, sausio 11 d. (ELTA) –
Šįmet minint lietuvių tautinio atgi-
mimo veikėjo, ,,Tautiškos giesmės”
autoriaus dr. Vinco Kudirkos gimimo
150-ąsias metines ,,Šviesos” leidykla
Kaune išleido Vilniaus universiteto
profesorės Reginos Koženiauskienės
jubiliejinę studiją ,,Būkim šviesos ir
tiesos vaikai”.

Šeštadienį naujosios knygos su-
tiktuves sostinės Balio Dvariono mu-
zikos mokykloje rengia Labdaros ir
paramos fondas dr. Vinco Kudirkos
vardui įamžinti.

R. Koženiauskienės studija ,,Bū-
kim šviesos ir tiesos vaikai” skiriama
ne tik Vinco Kudirkos 150-osioms gi-
mimo, bet ir ,,Tautiškos giesmės”
110-osioms metinėms. Šis kūrinys,
tapęs Lietuvos himnu, pirmą kartą
buvo išspausdintas ,,Varpe” 1898 me-
tais.

Knygoje pateikiama duomenų
apie V. Kudirkos gyvenimą ir veiklą,
svarbiausius jo darbus ir veikalus,
apžvelgiama XIX a. pabaigos – XX a.
pradžios lietuvių kultūros istorija,
žymių, tautinę lietuvių savimonę for-
mavusių asmenų veikla. Skiriama
dėmesio ir šiuo metu Vilniuje sta-
tomam paminklui Lietuvos himnui ir
jo autoriui V. Kudirkai.

Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto profesorė lituanistė, mok-
slinių retorikos knygų ir vadovėlių
autorė R. Koženiauskienė už parašy-
tas knygas ir visuomeninę veiklą
1997 m. apdovanota Kultūros minis-
terijos Martyno Mažvydo, 2006 m. –
Kalbos (Felicijos) premija, 2007 m.
aukštojo mokslo vadovėlių konkurse
profesorei suteikta Švietimo ir mok-
slo ministerijos I premija.

Jubiliejinė V. Kudirkos studija –
įvairiapusės autorės veiklos rezulta-
tas. Šią knygą profesorė su viltimi
skiria jaunajai lietuvių patriotų kar-
tai.

,,Ši knyga – apie vieną iš mūsų
valstybės simbolių – Lietuvos himną
ir jo autorių Vincą Kudirką. Tačiau
bent trumpai prisiminsime ir kitus
simbolius, nes jie, iš kartos į kartą pa-

sakodami mūsų valstybingumo mitą,
sudaro darnią vienovę. Nepažinus ki-
tų, neaprėpus jų vienu žvilgsniu sun-
kiau suvokti ir kiekvieno jų prasmę
atskirai. (...) Valstybės simboliai –
tautos dorovės testamentas, jos bū-
ties idealų, siekinių ir priesakų raiš-
ka. Himnas – žodinis ir muzikinis
simbolis – siejasi su tautos mito sam-
prata. Tačiau tik kartu – Vyčiu, Him-
nu ir Trispalve – lietuviai išpasakoja
visą savo Tėvynės mitą, įprasmina
kovą už jos laisvę, už šviesą, garbę ir
tautos vienybę”, – rašoma knygos
pratarmėje.

Autorė viliasi, kad ši knyga gal-
būt padės suprasti, kodėl kaip tik
Lietuvos sostinėje Vilniuje, vienoje iš
keturių svarbiausių Gedimino pros-
pekto aikščių, buvo nutarta statyti V.
Kudirkai paminklą. 

V. Kudirkos ir himno 
sukaktims – jubiliejinè studija

Edinburgh/Vilnius, sausio 11
d. (ELTA) – Škotijoje mokyklinio am-
žiaus imigrantai kenčia dėl anglų kal-
bos mokytojų stygiaus. Tokia išvada
peršasi dėl pačių škotų profsąjungų
pareiškimų, kuriais vietos vyriausybė
raginama skirti daugiau dėmesio Ry-
tų europiečių vaikų švietimui. Škoti-
joje gyvenantys lietuviai pripažįsta,
kad dėl problemų švietimo sektoriuje
dažnai pasitaiko ir kuriozinių situa-
cijų.

Škotijos mokytojų asociacija ne-
rimauja, kad šalyje dėl kalbos barjero
neišnaudojamos užsieniečių vaikų
galimybės. Organizacijos atstovų tei-
gimu, dėl lietuvių, lenkų, rumunų ir
kitų Rytų europiečių antplūdžio ėmė
labai trūkti kvalifikuotų pedagogų,
kurie galėtų mokyti anglų kalbos ja
prastai šnekančius vaikus. Profesinė
sąjunga taip pat paragino samdyti
daugiau vertėjų, kurie galėtų pagel-
bėti moksleiviams pamokų metu.

,,Šie vaikai yra itin aktyvūs ir no-
ri mokytis, tačiau būtina skirti dau-
giau dėmesio vertimams iš anglų į

gimtąją kalbą. Negalime leisti, kad
laikini kalbos barjerai kliudytų šių
jaunų žmonių švietimui”, – britų ži-
niasklaidai sakė Škotijos mokytojų
asociacijos generalinis sekretorius
David Eaglesham.

Tuo tarpu Škotijos lietuviams
skirto tinklalapio redaktorius Man-
tas Rukuiža sako, kad iš vietos lietu-
vių nuotaikų susidaro nuomonė, jog
daugumoje mokyklų didelių prob-
lemų nėra, nors kuriozinių situacijų
vis dėlto pasitaiko.

,,Vienoje mokykloje yra labai
įdomi situacija – lietuvių berniuką
priskyrė prie lenkų ir moko lenkiškai
dainuoti ir kalbėti. Kaip suprantu,
dėstytojas yra lenkas. O šiaip nieko
tokio ypatingo daugiau kaip ir neteko
girdėti”, – teigė M. Rukuiža.

Anot M. Rukuižos, vien Glasgow
ir Edinburgh apylinkėse gyvena apie
15 tūkst. lietuvių, bet iš jų tik treč-
dalis yra naujai atvažiavę. Visi kiti
lietuvių kilmės gyventojai yra likę
nuo karo laikų. 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus penkta-
dienį pasirašė dekretą dėl Vizgirdo
Telyčėno paskyrimo policijos genera-
liniu komisaru.

Ketvirtadienį susitikęs su kandi-
datu prezidentas teigė, kad pagrin-
diniai generalinio komisaro veiklos
tikslai turėtų būti policijos sistemos
pertvarka ir tolesnė plėtra, kuo efek-
tyviau įsisavinant sistemai skirtas
biudžeto lėšas, kurios šiemet žymiai
padidintos.

V. Telyčėnas po susitikimo tvirti-
no sieksiąs, kad policija patektų į
institucijų, kuriomis labiausiai pasiti-
ki visuomenė, penketuką, o priimant
policininkus į darbą konkursuose
dalyvautų po dvidešimt pretendentų į
vieną vietą.

V. Telyčėnas, pradėjęs darbą Vil-
niaus reikalų valdybos patrulinės
tarnybos milicininku, nuolat kilo
karjeros laiptais, o 2001 metais buvo
paskirtas policijos generalinio komi-
saro pavaduotoju.

Už nuopelnus jis apdovanotas
Gedimino ordinu ir Vyčio kryžiaus
ordino Komandoro kryžiumi.

Ilgametėje šio pareigūno karjero-
je būta ir dėmių. Daugiau kaip prieš
10 metų kilo skandalas, kai V.
Telyčėno vadovaujamos Policijos de-
partamento komisijos sprendimu
Grigiškių popieriaus fabrike buvo
sunaikinta įvairių dokumentų, kaip
manoma – kai kurios operatyvinės ir

agentūrinės bylos, kuriose esą minėti
tuometiniai įtakingi valdžioje buvę
LDDP veikėjai.

Vėliau šį skandalą V. Telyčėnui
priminė į valdžią grįžę konservatoriai
– pareigūnui teko savo noru trauktis
iš Policijos departamento operatyvi-
nės tarnybos vadovo pareigų.

Beveik metus padirbęs Valstybės
saugumo departamente, 1997-aisiais
V. Telyčėnas grįžo į Policijos departa-
mentą – tapo Organizuoto nusikals-
tamumo tyrimo tarnybos valdybos
vadovu.

Antrąsyk V. Telyčėnas iš Policijos
departamento savo noru pasitraukė
pernai vasarą, būdamas generalinio
komisaro pavaduotoju.

Jis atsistatydino pradėjus tarny-
binį patikrinimą dėl generalinio
komisaro Vytauto Grigaravičiaus,
kuris buvo įtariamas neteisėtai gy-
venęs slaptiems liudytojams skirtame
bute.

Išėjęs iš Policijos departamento,
V. Telyčėnas pradėjo dirbti ,,Snoro”
banko vindikacijos tarnybos vadovu.

Generalinio policijos komisaro
pareigos liko laisvos po to, kai iš jų
pasitraukė visuomenėje itin popu-
liarus V. Grigaravičius, prisiėmęs mo-
ralinę atsakomybę už lapkričio pra-
džioje visuomenę sukrėtusią autoa-
variją Skuodo rajone, kurioje, kaip
įtariama, neblaivus policininkas
automobiliu mirtinai sužalojo tris
berniukus.

Prezidentas paskyrè V. Telyçènâ 
policijos vadovu

Tomo Černiševo nuotr. Alfa.lt

Paminklas Vincui Kudirkai Cleveland.



DRAUGAS, 2008 m. sausio 12 d., šeštadienis                7

Çeslovas Iškauskas
geopolitika.lt

Pradėdamas naujuosius metus,
Lietuvos Prezidentas Valdas Adam-
kus Užsienio reikalų ministerijos ko-
legijos posėdyje apžvelgė šalies užsie-
nio politiką. Be kita ko, jis pasakė:
,,Mes neatsisakome ir neatsisakysi-
me reikalavimų pripažinti sovietinės
okupacijos fakto ir siekti okupacijos
žalos atlyginimo, bet kartu ieškosime
dialogo su Rusija. Kita vertus, realy-
bė ir šalies nacionaliniai interesai
mus verčia ieškoti dialogo galimybių
su Rusija. Be abejonės, šis dialogas su
Rusija gali būti nuoširdus tik tada,
kai jis bus pagrįstas bendrais princi-
pais ir vertybėmis.”

Šie žodžiai nuskambėjo dar vie-
nos svarbios datos – Laisvės gynėjų
dienos, arba Sausio 13-osios – išva-
karėse.

Maskva svaidosi žaibais

Iškart reikia pasakyti, kad šie žo-
džiai nedelsiant sulaukė Maskvos
reakcijos. Dūmos deputatas, Užsienio
reikalų komiteto narys Leonid Sluc-
kij radijui ,,Echo Moskvy” pareiškė:
,,Nenorėčiau įžeisti pono prezidento,
tačiau panašių pareiškimų kitaip
kaip šizofrenija nepavadinsi. Oku-
pacija – tai siužetas istorikams, o ne
šiandienos politikams. Reikia kalbėti
apie būtinybę suvokti tuos šiandienos
faktorius, kurie paskatina poną pre-
zidentą santykių su Rusija prasme
vytis savo kaimynus.”

Cituodama parlamentarą svetai-
nė ,,Grani.ru” prisimena ir paties
Vladimir Putin prieš pustrečių metų
pasakytus aštrius žodžius Baltijos
šalių atžvilgiu. 2005-ųjų gegužę, susi-
tikęs su laikraščio ,,Komsomolskaja
pravda” kolektyvu, Rusijos vadovas
neišlaikė nepareiškęs, kad ,,Pabaltijis
gaus padvėsusio asilo ausis.” Tai bu-
vo atsakymas į tuo metu dažnai
skambėjusias Latvijos pretenzijas į
Pytalov rajoną, dėl kurio vėliau buvo
susitarta pasirašytoje Rusijos ir Lat-
vijos sienos sutartyje.

Kiek anksčiau, gegužės 10 dieną,
po Rusijos ir ES vadovų susitikimo
Maskvoje, surengto pergalės Didžia-
jame Tėvynės kare 60-mečio proga, V.
Putin taip pat nevaldė emocijų. Jis
pažadėjo pasirašyti sienos sutartį su
Estija ir Latvija, jei šių susitarimų
nelydės ,,kvaili savo turiniu pareiški-
mai su teritoriniais reikalavimais” ir
jei Baltijos šalys ,,subrendo realiam
darbui”. Latvijos politikus tuomet jis
paragino ,,nustoti skleisti demagogiją
ir imtis konstruktyvaus darbo”.

Rusijos vadovas turėjo galvoje
latvių aiškinamąją deklaraciją, kurio-
je buvo minima 1920 m. Rygos sutar-
tis tarp Latvijos ir Rusijos, kuri vie-
našališkai buvo pakeista po Latvijos
okupacijos 1944 metais. Maskva kal-
tino Rygą, kad ji šia deklaracija sutar-
tyje siūlė įteisinti Pskov srities Py-
talov rajono perdavimą Latvijai. Toje
spaudos konferencijoje V. Putin mintį
tęsė toliau: ,,Po SSRS žlugimo Rusija
neteko dešimt tūkstančių savo nuo-
savų teritorijų. Tad ką jūs siūlote –
viską dalytis iš naujo? Grąžinti mums
Krymą, dalį kitų buvusios Sovietų
Sąjungos teritorijų? Tuomet grąžin-
kim mums Klaipėdos kraštą, iš naujo
dalykimės Europą. Juk jūs to nori-
te?” O dėl okupacijos, tai ir čia V. Pu-
tin nenutylėjo ir atvirai žarstė iš-
minties bei žinių perlus. ,,Aš ne per
geriausiai mokiausi universitete, –
sakė jis įsikarščiavęs, – nes gėriau

daug alaus. Bet kai ką prisimenu –
turėjome gerus dėstytojus… SSRS
negalėjo 1941 m. okupuoti Baltijos
šalių, nes 1939 metais jos jau buvo
įstojusios į SSRS.”

Kai nesutaria patys 
politikai…

Nuo tų dienų, pažymėtų Pergalės
iškilmių saliutais bei skirtinga Bal-
tijos šalių vadovų pozicija dėl dalyva-
vimo jose ir emocinga V. Putin reakci-
ja į šių šalių reikalavimus, praėjo
daugiau kaip pustrečių metų. Terito-
rinės aistros, atrodo, nutilo. Bet rei-
kalavimai pripažinti sovietinę okupa-
ciją ir atlyginti tiek sovietų, tiek na-
cių okupacijų metu padarytą žalą te-
beskamba. Šįkart naują ugnį įžiebė
Lietuvos vadovas.

Sovietinės okupacijos padarytos
žalos kompensavimo klausimą Lie-
tuva iškėlė iškart paskelbusi neprik-
lausomybę. Netrukus šalyje buvo su-
rengtas referendumas, kuriame, be
kita ko, Lietuvos piliečiai išreiškė sa-
vo valią dėl žalos atlyginimo. Buvo
priminta, kad per 1941 m. deportaci-
jas Lietuva nukentėjo labiausiai –
vien per keletą dienų iš šalies buvo iš-
tremta apie 17 tūkstančių žmonių.
Seimo sudaryta speciali komisija nus-
tatė, kad bendra okupacijos padary-
tos žalos suma – apie 28 mlr.  dol.
2000-ųjų birželį parlamentas priėmė
įstatymą ,,Dėl SSRS okupacijos žalos
atlyginimo”. Tačiau realių žingsnių
vykdyti šį įstatymą Vyriausybė nesi-
ėmė.

Atskirai prieš metus grupė Lie-
tuvos parlamentarų parengė rezoliu-
cijos projektą, reikalaujantį, kad Ru-
sija, kaip SSRS teisių ir įsipareigoji-
mų perėmėja, kompensuotų 1991 m.
sausio 11-13 d. žuvusių ir nukentėju-
sių artimiesiems bei šeimoms. Šis do-
kumentas irgi liko be atgarsio. Mi-
nistras pirmininkas Gediminas Kir-
kilas agentūrai ,,Interfax” paaiškino,
kad idėja iš Rusijos pareikalauti kom-
pensacijų nesavalaikė, nes tarp Lie-
tuvos ir Rusijos nėra geranoriško dia-
logo.

Pernai spalį 12 parlamentarų vėl
priminė žalos atlyginimo problemą.
Jie pasiūlė Seimo nutarimo projektą,
kuriuo Vyriausybė iki 2008 m. kovo
15 d. turi parengti efektyvią šios
problemos sprendimo strategiją. Bet,
kaip pranešė agentūra RIA ,,Novos-
ti”, šįkart dėl šio dokumento suabejo-
jo užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas. Jis pareiškė, kad „kal-
bėtis su Rusija ultimatumų kalba ne-
galima, ją reikia įtikinti, kad tai ir jai
naudinga; juk mums svarbus rezulta-
tas, o ne procesas”.

Rusijos politikai ir žiniasklaida
negali neatsidžiaugti tokia nuomonių
priešprieša Lietuvoje šituo jautriu
klausimu. Tai gausiai pila vandenį
ant V. Žirinovskij, V. Alksnio, kitų ra-
dikalių Maskvos politikų retorikos
malūno.

Reikalavimų užkratas 
plinta

Pretenzijų SSRS paveldėtojai tu-
ri ne tik Lietuva. Prieš kelerius me-
tus tuometinė Latvijos vadovė Vaira
Vykė Freiberga pareiškė, kad Ryga
ruošia reikalavimus dėl kompensaci-
jų sovietinės okupacijos padarytai
žalai atlyginti. Tačiau nei Estija, nei
Latvija kol kas nenurodo net išanks-
tinės  sumos, į kurią galėtų orientuo-
tis Maskva. Pastaroji pirmiausia nei-
gia patį okupacijos faktą, o antra, ne-

Okupacijos žalos atlyginimas: vežimas nè iš vietos… 

sirengia nei žalą kompensuoti, nei šią
problemą sieti su galimomis derybo-
mis. Beje, V. Putin, nors ir kviečia-
mas, lemiamo žingsnio – atvykti vizi-
to į Lietuvą iki pat savo kadencijos
pabaigos – įvykdyti negalės. Gal la-
biau sukalbamas bus Dmitrij Medve-
dev?

Beje, ne tik Baltijos šalys pradėjo
reikšti savo istorinius reikalavimus.
Kai kurios Moldovos visuomeninės
organizacijos išplatino pareiškimą,
kuriame reikalaujama atlyginti už
Besarabijos okupaciją. Per Antrąjį
pasaulinį karą Besarabija buvo ati-
duota Rumunijos, bendradarbiavu-
sios su nacių Vokietija, jurisdikcijai.
Po karo didžiumoje istorinės Besara-
bijos buvo sukurta Moldovos Sovietų

Socialistinė Respublika, o dalis per-
duota Ukrainai.

Netgi Afganistane pasigirsta bal-
sų, kad SSRS teisių ir įsipareigojimų
perėmėja Rusija turi kompensuoti
nuostolius, kuriuos šiai Vidurio Azi-
jos šaliai atnešė dešimt metų trukęs
sovietų karas.

Ekspertų ir tarptautinės teisės
specialistų nuomone, Rusijai pripaži-
nus okupacijos faktą, prasidėtų ne tik
ilgas, santykiams kenkiantis proce-
sas ,,sniego griūties” principu, bet ir
tos valstybės galėtų kreiptis į tarp-
tautines organizacijas ir teismus dėl
žalos atlyginimo ir kompensacijų.
Kitaip sakant, istorinio teisingumo
vežimas sustojo net nepajudėjęs iš
vietos.

Sovietinės okupacijos padarytos žalos kompensavimo klausimą Lietuva iškėlė iš-
kart paskelbusi nepriklausomybę.

Londone minimos Sausio 13-osios aukos
Londonas, sausio 11 d. (Ber-

nardinai.lt) — Kaip praneša LR am-
basada Jungtinėje Karalystėje,  Nau-
juosius metus Londono lietuviai pra-
deda kviesdami tautiečius dalyvauti
Lietuvių maldos pusryčiuose, kurie
vyks 2008 m. sausio 12 d. šeštadienį
Churchill viešbutyje.

Nacionaliniai maldos pusryčiai –
tai galimybė politikams, verslinin-
kams, visuomenės veikėjams, jauni-
mui pasidalinti savo mintimis ir
įžvalgomis su kitais žmonėmis. 

JK gyvenančių išeivių bei LR
ambasados JK pastangomis Maldos
pusryčiai organizuojami pirmą kartą.

Šių maldos pusryčių tema –
Laisvės kaina, ir jie skirti Sausio 13-
osios aukoms atminti. Nacionalinių
maldos pusryčių metu pasisakys Eu-
roparlamento narys prof. Vytautas
Landsbergis. Savo įžvalgomis apie
individo laisvę dalinsis JK Parla-
mento narys Desmond Swayne, apie
religijos laisvę kalbės kanauninkas
Michael Bourdeaux.

Pirmieji lietuviški maldos pus-
ryčiai Londone sulaukė didelio tiek
čia gyvenančių lietuvių, tiek Lietuvai
prijaučiančių britų susidomėjimo.
Dalyvauti juose norą pareiškė dau-
giau kaip 120 žmonių.
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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

401 (K) PENSIJŲ PLANAI: 
PAGRINDINIAI PRINCIPAI

401 (k) pensijų planai, itin išpo-
puliarėję per pastaruosius keletą de-
šimtmečių, buvo sukurti kaip viena iš
nevalstybinių pensinių fondų alter-
natyvų. Kadangi vis daugiau ir dau-
giau darbdavių bei dirbančiųjų ren-
kasi būtent šį pensijos planą, kas
mėnesį paskirdami dalį savo pajamų
būsimai pensijai kaupti, šioje straips-
nių serijoje glaustai apžvelgsime 401
(k) pagrindinius principus, jų priva-
lumus ir trūkumus.

401 (k), kaip ir kiti pensijų pla-
nai, yra reguliuojamas federalinių įs-
tatymų. JAV Darbuotojų pensinių pa-
jamų apsaugos aktas (Employee Reti-
rement Income Security Act arba
ERISA, 1974), reglamentuojantis vi-
sų šalyje egzistuojančių pensijų fondų
veiklą, apibūdina 401 (k) kaip vieną
iš ,,nustatyto indėlio” (defined contri-
bution) principu besivadovaujančių
pensijų planų, pagal kurį dalis dir-
bančiojo mėnesinių pajamų, dar ne-
atskaičius mokesčių, yra pervedama į
plano sąskaitą. Neretai pervesta dir-
bančiojo mėnesinio indėlio suma yra
dar papildoma tokio pat dydžio suma
iš darbdavio kišenės. Kaupiami sąs-
kaitoje pinigai beveik iškart tampa
,,aktyvūs” – sąskaitos savininko var-
du jie yra investuojami į akcijas, obli-
gacijas bei fondus. Tokiu būdu galuti-
nis sąskaitos balansas susidaro tiek iš
įnašų, tiek,  priklausomai nuo inves-
ticijų sėkmės, iš gauto jų dėka pelno.
401 (k) planas nenumato konkrečios
sumos, kurią dirbantysis gaus išeida-
mas į pensiją, kadangi, priklausomai
nuo investicijų vertės, pinigų suma
sąskaitoje atitinkamai kinta. 

401 (k) planui yra taikomi tam
tikri apribojimai. Pvz., egzistuoja per
metus pervedamos į plano sąskaitą
sumos didžiausia leistina riba, ne vi-
suomet galima laisvai vadovauti  in-
vesticijų procesui ir pan. Taip pat rei-
kėtų žinoti, kad, priklausomai nuo
konkretaus darbdavio siūlomo plano,
jų sąlygos gali būti labai skirtingos,
jei tik neprieštarauja įstatymams. 

Neretai darbdavių siūlomi planai
gali reikalauti, kad išdirbtumėte tam
tikrą laiką prieš tapdami 401 (k) sąs-
kaitos savininkais. Kitais atvejais visi
darbuotojai į 401 (k) planą gali būti
darbdavio įrašomi automatiškai, nuo
pirmosios jų darbo dienos, paliekant
jiems teisę kartą per metus pareikšti
norą atsisakyti šio plano ar pakeisti
indėlio dydį. Todėl įsidarbinus ten,
kur taikoma 401 (k)  pensinių planų
sistema, būtina iškart susipažinti su
visomis plano sąlygomis: įsirašymo į
planą, indėlių dydžio, investicijų stra-
tegijų bei galimybių jas keisti, galų
gale, teisės į jau sukauptus 401 (k) in-
dėlius, išėjus iš darbo ir kt.

Darbdavys paprastai turi teisę
ateityje keisti savo indėlio dydį ar iš-
vis atsisakyti 401 (k) planų darbuoto-
jams. Tokiu atveju, jūsų jau įmokėti
pinigai (o kai kuriais atvejais – ir dar-
bdavio įmokos) ir sukauptas investi-
cijų pelnas vis tiek liks jums. Deja,
gali būti sudėtinga išgryninti sąs-
kaitoje sukauptus pinigus, nesumo-
kant už tai nemažų baudų (žr. toliau). 

Keičiant darbą, dažniausiai 401
(k) plano sąskaitos balansas gali ,,iš-
keliauti” pas kitą darbdavį  drauge su

jumis (žinoma, jei pastarasis siūlo
401 (k) ar panašų pensijų planą savo
darbuotojams), taip pat  būti perves-
tas į taupomąją pensinio fondo sąs-
kaitą (IRA arba Retirement Savings
Account) arba tiesiog būti išmokėtas
jums grynais. Deja, ši taisyklė viena-
reikšmiškai galioja tik tai 401 (k) sąs-
kaitos daliai, kuri susidarė iš jūsų įmo-
kėtų pinigų ir jų dėka gauto pelno.
Darbdavio įmokėti pinigai ir jų už-
dirbtas pelnas gali jums ir nepriklau-
syti. Federaliniai įstatymai numato
maksimalų laiką, kurį dirbantysis
privalo būti išdirbęs pas įmokas mo-
kėjusį darbdavį, kad galėtų pilnai
naudotis jo vardu pervestais 401 (k)
pinigais. Šiuo metu maksimalus lai-
kotarpis, po kurio dirbantysis įgyja
teisę naudotis 100 proc. darbdavio
401 (k) indėlių, yra šešeri metai (ati-
tinkamai po dvejų darbo metų įgyja-
ma teisė į 20 proc., po ketverių – į 60
proc. ir pan.). Kai kuriais atvejais
naudojama vadinamoji ,,cliff vesting”
sistema, pagal kurią darbuotojai įgyja
teisę visiškai naudotis darbdavio
indėliais po jau trejų metų. Vėlgi,
daug kas priklauso nuo konkrečių
planų siūlomų salygų. 

Visi pensijų planai privalo turėti
detalius aprašymus, vadinamuosius
dokumentus (Plan Document), ku-
riuose būtų numatytos visos jų sąly-
gos. Vartotojams paprastai naudin-
gesnės ir labiau priimtinos yra šių do-
kumentų santraukos (Summary Plan
Desription arba SPD), kuriose glaus-
tai, bet suprantamai, paaiškinamos
pagrindinės plano taisyklės. Pagal įs-
tatymą, visų pensinių planų adminis-
tratoriai taip pat turi periodiškai pra-
nešti vartotojams apie visus adminis-
tracinius bei finansinius pasikeiti-
mus ir galimus nepatogumus (įskai-
tant numatomą, ilgiau nei tris darbo
dienas truksiantį draudimą vartoto-
jams laisvai naudotis plano indėliais
ar priimti investicinius sprendimus,
kuris dažniausiai yra susijęs su plano
administratoriaus ar investicijų pa-
keto pasikeitimu). Vartotojui papra-
šius, jiems taip pat bet kuriuo metu
privalo būti pateiktos asmeninės bei
bendros metinės finansinės ataskai-
tos apie plano veiklą ir investicijų pel-
ną.

Pagal federalinius įstatymus as-
muo gali pradėti naudotis savo pen-
sinio plano sąskaita sulaukęs 65-erių
metų amžiaus, išėjęs iš darbo arba
praėjus bent dešimčiai metų po įsi-
rašymo į planą (priklausomai nuo to,
kuris iš šių įvykių įvyksta vėliausiai).
Be abejo, jūsų planas gali numatyti ir
palankesnes sukauptų pinigų išmo-
kėjimo sąlygas nei reglamentuoja
įstatymai. 401 (k) planai neretai nu-
mato galimybę gauti sukaupto pen-
sinio fondo išmokas dar tebedirbant,
nuo 59-erių metų amžiaus, arba iš-
tikus finansiniams sunkumams. De-
ja, nevertėtų pamiršti, jog nuspren-
dus anksčiau laiko pasinaudoti 401
(k) pinigais gali tekti mokėti baudas
(taip pat ir IRS, kadangi sukaupta
plano sąskaitoje suma buvo neapmo-
kestinta). Be to, pinigų išėmimas iš
pensinio fondo neišvengiamai atsi-
lieps būsimų pensijos išmokų dy-
džiui.                       Nukelta į 9 psl.

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

Kokių temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti ,,Socialinių reikalų 
tarybos” skiltyje, rašykite ,,Draugo” redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street,

Chicago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija@draugas.org

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 030

Atkelta iš 8 psl.
Pagal įstatymą vėliausiai pradėti

naudotis pensinio fondo pinigais gali-
ma sulaukus 70-ties. Jei ir šio am-
žiaus būdami dar tebedirbtumėte,
priklausomai nuo plano sąlygų, gal-
būt galėsite atidėti pensijos gavimą,
kol nemesite darbo. Visgi, jei esate
nustatyto pensinio amžiaus ir tebe-
dirbate, turėtumėte iš anksto pasi-
teirauti plano administratoriaus, ar
tai nesutrukdys jums gauti priklau-
sančias išmokas. 

401 (k) atveju pensijų fondo iš-
mokos gali būti įvairios: mėnesinės,
mokamos visą likusį gyvenimą iki
mirties (mirus pagrindiniam gavėjui,
dažniausiai teisė į išmokas paliekama
jo/jos sutuoktinei/iui, jei sutuoktinių

nėra – kitiems paveldėtojams), taip
pat  metinės ar vienkartinės, kuomet
visa sukaupta sąskaitoje suma perve-
dama gavėjui iš karto. 

Kai kuriais atvejais 401 (k) pla-
nai leidžia vartotojams skolintis iš
sukauptų sąskaitoje pinigų, už tai
reikalaujant atitinkamo užstato bei
imant palūkanas. Paskolos suma tuo-
met turi neviršyti pusės sąskaitoje
sukauptų pinigų (arba 50,000 dole-
rių, jei sąskaitoje yra daugiau nei
100,000) ir privalo būti išmokėta per
nustatytą laikotarpį (nuo 5 iki 15
metų). 

Pagal US Department of Labor
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

401 (K) PENSIJŲ PLANAI

Vertikaliai:
1. Aromatizuoti lūpų dažai. 2. Pramoginis šokis, rokenrolo atmaina. 3.

Greitakalbė: „… prūdo bliūdas plūdur, … bliūdo pluta plūdur”. 4. Kunigo
naudą … gaudo. 5. Prietaisas duoti garso signalui. 7. Stačiatikių maldos na-
mai. 8. Dirbame ranka … (vieningai, sutartinai). 11. Lengva aukšta dviratė
vienkinkė karieta su atidengiamu viršumi. 13. Tradicinio amerikiečių džiazo
stilius. 16. Organizavimo ar vykdymo tvarkos taisyklių rinkinys. 17. San-
tuokos nutraukimas nustatyta tvarka. 18. Žemaitijos sostinė. 19. Miestelis
Lietuvoje, Marijampolės rajone. 21. Jutimo organas. 23. Ypatinga, išsiski-
rianti, nepaprasta. 29. Arklių patelė. 31. Vidurinė minkštesnė medžio dalis.
33. Ryškiaspalvis Amerikos žvirblinis paukštis. 34. Jaučio oda. 36. Tailando
ankstesnis pavadinimas. 37. Sėdi kaip ant … (nenustygsta). 39. Riebus, degus
žemės gelmių skystis, vadinamas juoduoju auksu.

Horizontaliai:
6. Sena Pietų Vokietijos tarnybinių šunų veislė. 9. … norais ir pragaras

grįstas. 10. V. Žalakevičiaus filmas „… nenorėjo mirti”. 12. „Dykuma” kitaip.
14. Vienas lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjų XVI a. („Postilė”). 15. Šiaurinė
poliarinė Žemės rutulio sritis. 16. Įniršis. 20. Graikų mitinis dainininkas,
dainavimu nuramindavęs audras. 22. Apynasrio dalis, kuri eina per nosį.
24. Privilegijuoto asmens garbės vardas. 25. Laukiamasis kambarys viešbuty-
je, vestibiulis. 26. Paklydusi … (nusidėjėlis). 27. Abstraktus mokslinis reiš-
kinio aiškinimas. 28. Įrenginys perkelti per vandenis. 30. Duoda skaniai val-
gyti ar gerti. 32. Valstybė Apeninų pusiasalyje. 35. Kanų kino festivalio apdo-
vanojimas – „Auksinė … šakelė”. 37. Šachmatų figūra. 38. Pietų Amerikos
strutis. 40. Lengvas vasarinis pastatas sode, pavėsinė. 41. Žydras pusbrangis
akmuo. 42. Valstybė Afrikos vakaruose.
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ŠVENTASIS SLĖNISŠVENTASIS SLĖNIS
DR. VIKTORAS STANKUS

Amerikos indėnams Cuyahoga
upės slėnis, besitęsiantis nuo Erie
ežero pakrantės 40 mylių į pietus,
buvo šventa žemė, kur jų įvairios
gentys galėjo susieiti, taikiai ben-
drauti, žuvauti, rinkti girių ir pievų
gėrybes. Nuo 1796 metų, kai buvo
įsteigtas Cleveland miestas, Cuya-
hoga (indėnų kalba reiškianti „ne-
tiesų, vingiuotą”) upės slėnis turėjo
lemiamą įtaką miesto vystymuisi, nes
per jį skleidė savo prekes, išradimus
Amerikai ir pasauliui.

Tai ypatingai pasireiškė, kai
1825 metais miestas pradėjo projek-
tuoti Ohio Erie Canal perkasą nuo
Cuyahoga upės žiočių ežero pakran-
tėje iki didingos Ohio upės. Per ją
susisiekė su Mississippi iki New
Orleans ir Meksikos įlankos. Kana-
las leido klestėti ne tik Cleveland, bet
ir New York miestui, kuris Erie
kanalu buvo sujungtas su Erie ežeru
ir taip galėjo viršyti ir pralenkti
Boston ir tapti Amerikos vyraujančiu
miestu.

Naudojantis per Cuyahoga slėnį
išdirbtu transporto susisiekimo tink-
lu John D. Rockefeller, pirmasis pa-
saulio milijardierius, čia įsteigė pir-
mąją naftos kompaniją pasaulyje.
Cleveland skysto kuro ekspertizė vys-
tėsi ir toliau, kai Amerikos valdžia
šalia Cleveland Hopkins Interna-
tional oro uosto įsteigė pirmąjį Na-
tional  Aeronautics  Administration
centrą, nes Cleveland buvo įsikūru-
sios pirmos Amerikoje lėktuvų gami-
nimo kompanijos, kurios tęsė lėktuvų
išradėjų, Ohio brolių Wright lėktuvų
tobulinimo darbą.

Vėliau NAA, įtraukus į veiklą
erdvės (space exploration) darbą,
virto National Aeronautics and Space
Administration (NASA). Cleveland
NASA teko didelė atsakomybė paga-
minti skystą kurą, kuris leido Ame-
rikos astronautams pasiekti Mėnulį.
Taip pat išrado jonais varomą (ion
propulsion) motorą. Šiandien ši vie-
tinė NASA perkrikštyta į NASA
GLENN, norint pagerbti Ohio astro-
nautą John Glenn. Jai tenka didelė
atsakomybė projektuojant ir prižiū-
rint statybą raketos, kuri skraidins
Amerikos astronautus atgal į Mėnulį
2014 metais.

• • •
Taip trumpai Cuyahoga Plan-

ning  Commission direktorius Pau-
lius Alšėnas apibūdino slėnio istoriją,
jo reikšmę ir svarbą šiandienai ir
ateičiai. Paulius apie tai pasakojo
susirinkusiems, jo vadovaujamos iš-
vykos žmonėms: Kent State Univer-
sity (netoli Cleveland) Lituanistinės
programos Kent globėjui dr. Timothy
Moore, tos programos remti komiteto
pirmininkui dr. Viktorui Stankui,
Lituanistinės programos stipendi-
ninkei iš Australijos Kristinai Pet-
raitytei, siekiančiai doktorato iš au-
diologijos, ir jos broliui Pauliui Pet-
raičiui, baigusiam ekonomikos mok-
slus  Australijoje, Londone,  Barselo-
noje.

Dekanas Moore atvyko pasitarti
su direktorium Paulium Alšėnu.
Kent University urbanistikos archi-
tektūros fakultetas yra įsikūręs Cle-
veland miesto centre ir Kent čia turi
programą su Karamu House, pirmuo-
ju teatru Amerikoje, kur baltieji ir
juodieji pradėjo vaidinti kartu sceno-

je, taip pat garsaus rašytojo, dra-
maturgo Langston Hughes litera-
tūrine gimtine.

Buvo proga pasitarti ir dėl li-
tuanistinės programos Kent, litua-
nistinės stipendijos fondo, kuris ski-
riamas lietuvių kilmės studentams,
siekiantiems bakalauro, magistro,
doktorato laipsnių Kent, dėl lietu-
viškų knygų rinkinio ir archyvų.
Norintiems studijuoti Kent ir gauti
stipendiją, paaukoti lietuviškas kny-
gas lietuviškam rinkiniui Kent bib-
liotekoje kreipkitės į: Dean Timothy
Moore, College of Arts and Sciences,
Lithuanian Program, 105 Bowman
Hall, KSU, Kent, Ohio 44242.

Dekanas Moore įteikė visiems
išvykoje dalyvavusiems lituanistikos
Kent kursų sąrašą. Susitarta susi-
siekti su lituaniste Vida Bučmiene,
kuri Cleveland  Dievo Motinos para-
pijos patalpose moko studentus ir
suaugusius lietuvių kalbos. Norima
susitarti, kad Kent duotų jiems kre-
ditus. Paulius Alšėnas, buvęs Kent
lituanistinės programos komiteto
aktyvus narys, minėjo, kad laikui lei-
džiant padės komitetui.

• • •
Paulius toliau pasakojo, kad jo

vadovaujama Planavimo komisija
įgyvendina „Green Principles”: at-
naujina, atžalina Cuyahoga slėnį ir
apskritį pritaikydama „žalius” prin-
cipus naujai statybai, įmonėms, pra-
monei, perdirbant egzistuojančias.
Mat įrodyta, kad taip kyla žmonių
gerovė, ekonomika.

Tą pastebėjo Cleveland apsi-
lankęs Čikagos meras Daley, jis įtiki-
no Planavimo komisijos narį, ga-
biausią tų principų puoselėtoją, per-
sikelti į Čikagą ir pradėti ten panašų
projektą. Cleveland darbas įvertina-
mas Amerikos mastu, sako Jeanine
Benjus, garsi biomimicry puoselė-
toja, kuri teigia, kad reikia mėgdžioti,
pritaikyti civilizacijai tai, ką gamta
yra ištobulinusi per milijardus me-
tų.

Paulius apibūdino, kaip plačiai jo
vadovaujama komisija dirba su fede-
raline valdžia ir kitomis agentūromis
tobulinant National Heritage Cor-
ridor, kuris tęsiasi per Cuyahoga upės
slėnį nuo Komisijos globojamo Wendy
Park  Erie ežero 110 mylių į pietus iki
New Philadelphia. Yra atnaujinamas
Erie Ohio kanalas, šalia jo Towpath,
kuriami takai bėgimui, vaikščiojimui,
dviračiams. Nuo Wendy Park steigia-
mi nauji Cleveland Metro Parks
parkai, kurie įsijungia į Cleveland
miestą supantį 19,000 akrų Metro
Parks tinklą (taip vadinamą Emerald
Necklace) ir į 35,000 akrų Cuyahoga
Valley National Park.

Komisija, kaip dalį National He-
ritage  Corridor, puoselėja Cleveland
miesto centre devynių teatrų Play
House Square apygardą, antrą di-
džiausią teatrų apygardą po New
York,  Cleveland Museum of Art ir
sėkmingą muziejaus keliaujančią pa-
rodą, kuri viešėjo  Beijing, Tokyo,
Seoul,  Vancouver. Toliau ji keliauja
nuo Los Angeles iki Muenchen.

Komisija dirbo su Cuyahoga
apskrities komisionieriais užtikri-
nant lėšas pastatyti naują Conven-
tion  Center, sujungtą su Medical
Mart. Buvusio prezidento Kennedy
šeima, Merchant Mart tinklo per
Ameriką savininkai, parinko Cleve-
land įsteigti pirmą Amerikoje tokio
pobūdžio Medical Mart. Apskritis

plės Cleveland uostą, į kurį atplaukia
laivai iš 80 valstybių per Atlantą,
Saint Lawrence Seaway.

• • •
Paulius pradėjo išvyką po slėnį

nuo paežerės Wendy Park. Parodė,
kaip nauji parkai žaliais pleištais
atžalina buvusią pramoninę žemę,
sujungia dvasiškai (ne vien aibė pas-
tatytų tiltų, daugiausia, virš slėnio)
Cuyahoga upės perskirtą į vakarinę
ir rytinę dalis Cleveland miestą
žmonių atgaivai. Kuriamos ir atnau-
jinamos žaliais principais įmonės.
Statomi nauji, slėnio nuolydžiais
besidriekiantys gyvenami rajonai,
prilygstantys priemiesčiams, bet
esantys pačiame Cleveland miesto
geografiniame centre.

Išvyka baigėsi naujo Cleveland
Park Mill Creek Falls. Parkas turi
aukščiausią natūralų krioklį Cuya-
hoga apskrityje, bet yra paties Cle-
veland miesto pietinėje centro linijoje
ir įrodo, kaip gamta išsaugojama
urbanistinėje aplinkoje. 

Paulius Alšėnas užbaigė išvyką
pareikšdamas: „Aš lietuvis, tai bran-
ginu žalią gamtą, tai, ką ateitininkų
Šalkauskis brangino, ką lietuvių
skautai puoselėja ir tuo vadovaujuo-
siu savo darbe.” Gražu, kad lietuvis
turi tokią didelę įtaką ir atsako-
mybę šiame mechanizuotame pa-
saulyje.

Prie Cleveland Mill  Creek Falls krioklio: Paulius Petraitis, Kent Lituanistinės programos komiteto pirmininkas dr.
Viktoras Stankus, Kent State University dekanas dr. Timothy Moore, Kent Lituanistinės programos stipendininkė
Kristina Petraitytė, Cuyahoga Apskrities Planavimo komisijos direktorius Paulius Alšėnas.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Apie sausio įvykius arba kaip
mes tapome piliečiais

DALIA CIDZIKAITÈ

1991-ųjų metų sausio įvykiai
man ir didžiajai daliai mano ben-
draamžių priklausys tai patirčiai,
kurią galbūt tiksliausia būtų įvardyti
kaip susivokimo ir tapimo piliečiais
laiku. Vis dėlto tas tapimas kažkuo
kitu, ne spaliuku, ne pionieriumi, ne
komjaunuoliu, prasidėjo, bent jau
man, gerokai anksčiau nei minėtieji
sausio įvykiai. 

Visa mano vaikystės ir didžioji
dalis paauglystės vasarų prabėgo pas
močiutę kaime. Jeigu dienos būdavo
gražios ir saulėtos, laiką leisdavau
lauke, o jeigu apsiniaukdavo, pradė-
davo lyti ir taip ne vieną, o daugelį
dienų (žinok, prasidėjo Miegančiųjų
brolių dienos), nuo ankstaus ryto lip-
davau „ant aukšto” — į palėpę, kur
tarp džiovinamų skalbinių, žolių ar-
batai, palei kampus buvo sukrauti
seni laikraščiai, žurnalai ir knygos.
Smalsumo vedama kruopščiai apžiū-
rėjau kiekvieną leidinį, tarp jų suras-
dama ir nedidelę fotografijų knygelę,
pavadintą „Mes be Vilniaus nenurim-
sim”. Ji ir buvo mano pirmasis kito-
kios Lietuvos, ne LTSR, vadovas.
Suaugusiųjų apie savo atradimą per-
nelyg nekamantinėjau ir jų neklau-
sinėjau, jau tada supratau, kad jeigu
knyga atsidūrė palėpėje, vadinasi, ne
visų akims skirta. Taip ne vieną kar-
tą, užlipusi „ant aukšto”, pavarty-
davau ją, bandžiau išmokti mokyklo-
je nutylimus faktus. Dar ir dabar pri-
simenu jos dydį, storį, pavienes nuo-
traukas, jų pablukimą.

Kitas įstrigęs atmintin atvejis jau
įvyko mokykloje. Man atrodo, kad
buvo pačios perestroikos pradžia, kai
vieną dieną į istorijos pamoką atėjusi
istorikė atsinešė glėbį naujų knygų.
Išdalindama knygas, palydėjo tokiais
žodžiais: ,,Nuo šiol mokysimės Lietu-
vos istoriją.” Ir nors ji nesakė, kad tai
bus tikroji, svetimųjų neprimesta ir
nesumeluota Lietuvos istorija, bet
tai, kaip ji tai pasakė, slėpė būtent šią
prasmę. Viso šio įvykio reikšmin-
gumą sustiprino dar ir tai, kad kny-
gos buvo išdalintos nelaukiant nau-
jųjų mokslo metų pradžios — rugsėjo
mėnesio, mat tik tuomet mes gau-
davome naujas knygas. Sovietinės
Lietuvos istorijos pamokos nutrūko
nesulaukus mokslo metų pabaigos,
berods, ankstyvą pavasarį.

Tad atėjus 1991-ųjų metų sau-
siui, jau žinojau, už kokią Lietuvą ir
jos ateitį žmonės išėjo į gatves, susi-
būrė prie Parlamento Gedimino
prospekte, o vėliau ir prie Spaudos
rūmų bei Televizijos bokšto Vilniuje.

Norėjome būti viso to dalis ir keletą
kartų net pabėgome iš pamokų, kad
galėtume visa klasė prisėsti prie
degančių laužų, pasiklausyti kalbų,
išgirsti liaudiškų dainų ir, išalkus,
nusipirkti bandelę su dešrele. Turbūt
iš šalies gal ir atrodė, jog mums tai —
savotiškas nuotykis, juk buvo ir to
klegėjimo, ir juoko, ir pašmaikštavi-
mo. Tačiau giliau supratome, kad
vyksta rimti dalykai, kad čia nejuo-
kaujama, kad dalyvaujame mažos
tautos kovoje už būvį, už teisę išlikti
ir egzistuoti. Tuo metu nesusimąs-
čiau apie tai, bet dabar matau, kad
1991-aisiais metais mes išėjome į
gatves su kiek pakeistu pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės šūkiu —
„Mes be laisvės nenurimsim”.

Po sausio 13-osios mokykloje
nerimo kalbos ir pasakojimai. Vienas
iš dažniausiai klaustų klausimų bu-
vo: „Ar buvai ten: prie Televizijos
bokšto, Parlamento, Spaudos rūmų?”
Taigi, ar matei viską savo akimis, ar
buvai dalyvis, ar atsidūrei tokioje si-
tuacijoje, kur galbūt būtų reikėję net
paaukoti savo gyvybę? Noras aukotis
buvo didelis, kaip ir bendrumo su
kitais jausmas. Tiesa, metams bėgant
šis klausimas pavirto į „Ar dar prisi-
meni?” klausimą, pripažįstant ne
tiek tolyn nuo 1991-ųjų bėgantį laiką,
kiek pasikeitusią aplinką: tiek Lie-
tuvą, gerokai padidėjusį pasaulį, tiek
ir mus pačius.

Tuo metu subrendome ne tik
kaip piliečiai, įgijome ir drąsos. Pri-
simenu, kaip jau gerokai po sausio
įvykių, Lietuvai jau iškovojus neprik-
lausomybę, į mūsų mokyklą pradėjo
ateiti siuntiniai su labdara. Mes, vy-
resnių klasių moksleiviai, sužinojo-
me, kad tie siuntiniai, turėję pasiekti
vargingiausius mokykloje besimo-
kančius ir bedirbančius, mokyklos
pavaduotojos pavedimu ne ten nuke-
liaudavo. Subruzdome, pakėlėme
triukšmą, kreipėmės į direktorių,
prašydami išsiaiškinti, kodėl taip
įvyko, reikalavome, kad būtų su-
grąžinta teisybė. Turbūt pirmą kartą,
bent jau mano mokykloje, mes ne tik
buvome išklausyti, nepavadinti ma-
žamečiais, ant kurių lūpų dar pienas
neišdžiūvęs, bet ir imtasi priemonių.
Džiaugėmės sužinoję, kad minėta
pavaduotoja iš mokyklos išėjo. Taip
mes, mokiniai, atradome savo balsą.
Jo nebūtų buvę be sausio įvykių. Ži-
noma, kartais bandyta tuo balsu ir
papiktnaudžiauti. Gal ne visada są-
moningai ir tyčia. Bet ir mokytojai
buvo nepėsti. Pasiraivius ir paprieš-
taravus, ne kartą išgirsdavau: ,,Ne-
protestuokite, Cidzikaite”.

Sakoma, jog nors istorija ir yra
linkusi kartotis, vyksta tam tikrais
ratais, kiekviena karta save turi apsi-
brėžti vis iš naujo ir kitaip. Taip pat
apsibrėžti save kaip piliečius. Mano
kartai tai, be jokios abejonės, padėjo
padaryti 1991-ųjų metų sausio įvy-
kiai. Jie buvo daug kas: pilietiškumo
pamokos gatvėje, prisilietimas prie
tikrosios politikos, čia pat pulsuo-
jančios istorijos ir — realios grėsmės,
nekaltai pralieto kraujo, žmonių
aukų. Ir galbūt patiems to nesitikint
— atėjo branda ir drąsa, kuri, beje, ne
visada tinkamoje vietoje buvo rodo-
ma. Žinoma, nelinkiu už mane jau-
nesnėms kartoms tokia kaina kaip
mes subręsti, linkiu, kad toks laikas
ateitų, kad jo nepražiopsotų, tinka-
mai įvertintų ir taptų Lietuvos pi-
liečiais. 

Tai buvo prieš 17 metų...

Kaip daugelį, taip ir mane, Są-
jūdis pakėlė. Nors pačiame manyje jis
niekad nebuvo užmigęs. Tereikėjo ki-
birkšties ir mes nuėjome tėvų pro-
tėvių takais — išsivadavimo keliu.

Nuo 1963 m. rudens gyvenau Jo-
navoje, dirbau ,,Azote”. Sąjūdžiui
prasidėjus, nuėjau su juo. Atkūri-
nėjau savo tėvų partiją — Lietuvos
socialdemokratų partiją (LSDP). Jo-
navoje buvau įkūręs LSDP grupę.
Vilniuje buvau LSDP tarybos narys.
Jonavos darbininkų Sąjunga, kuri
įėjo į Jonavos Sąjūdžio sudėtį, pasiūlė
mane kandidatu į Jonavos Tarybą,
taip buvau išrinktas jos nariu. 

1991 m. sausio pirmąjį sekmadie-
nį iš ryto sužinojome, kad labai pa-
didės kainos. Maisto produktai jau
buvo normuojami ir pardavinėjami
tik pagal talonus. Man ir Vyteniui
Aleksandraičiui, Sąjūdžio Tarybos
nariui, kilo mintis kuo greičiau pa-
sakyti savo rinkėjams, kad jie panau-
dotų neseniai įgytus maisto talonus
sena kaina. Sukėlėme ant kojų Są-
jūdžio deputatus, kad pavaikščiotų
po savo rinkėjų butus ir paragintų
eiti į parduotuves. Jonaviečiai puolė į
parduotuves. Sąjūdžio deputatai nė-
rėsi iš kailio, kad jų rinkėjai pigiau
nusipirktų maisto produktų. Galiau-
siai jie neskyrė, kur savas, kur sveti-
mas rinkėjas.

Baigėsi trumpa žiemos diena, bet
žmonių eilės prie parduotuvių nesi-
baigė. Prašėme parduotuvės direk-
torės pratęsti darbo laiką iki 22 val.,
vėliau iki 24 val., dar vėliau iki ryto...
Jau tada man kilo mintis, kad ,,pra-
sideda”. O kad ,,prasidės”, man buvo
aišku. Mėgau istorijos mokslą. ,,Pa-
žinojau” Kosciuškos, Gelgaudo, kuni-
go Mackevičiaus, Sierakausko, Kali-
nausko sukilimus. Caro ir sovietų ge-
bėjimus malšinti: Čeboksaro, Tbilisio,
Baku, Jerevano, Fergano, Vengrijos,
Prahos pavasarį. 1957 metais per Vė-
lines ant Kauno kapų man gerai už
tai iškaršė kailį. Supratau, kad Vil-
niuje tas pats įvyks. ,,Jedinstve-
ninkų” (SSSR valdžios šalininkai
susibūrė į Sąjūdžiui alternatyvią or-
ganizaciją ,,Vienybė-Jedinstvo-Jed-
nosc” — Red.) lapeliai, komiteto
,,Spasenije” (iš rusų k. gelbėjimo —
Red.) atsišaukimai aiškiai rodė, kad
reakcija didėja. Pagaliau ryte matau
per televiziją, kaip į Aukščiausiąją
Tarybą veržiasi Raudonoji gvardija.
Prasidėjo. Aukščiausioji Taryba gi-
nasi vandens čiurkšlėmis. Vytautas
Landsbergis kviečia vilniečius į pa-
galbą. Tie suskuba. Atsigynė. V. Lands-
bergis, kreipėsi į tautą. Kaip nepa-
klusi protėvių šauksmui, krivūlei,
dūmams ant kalvų, liepsnojantiems
laužams naktį?

LSDP taryboje ne kartą raginau
ruoštis — SSSR nepakęs mūsų ne-
priklausomybės. Pagaliau Taryboje
Medelinskas užprotokolavo mano
reikalavimą: vieniems, mokantiems
Europos kalbas, reikės vykti ieškoti
pagalbos Vakaruose, kitiems, mokan-

tiems rusiškai, pagalbos pas rusus.
Aš pats siūliausi važiuoti pas rusus.
Kad pas juos jau prasideda, taip pat
žinojau.

Prasidėjus pas mus Sąjūdžiui,
įsikūrė keletas rusiškų laikraščių,
Kaune — ,,Kaunaskij vestnik”. Vil-
niuje ėjo ,,Soglasije”, vadovaujamas
redaktorės Liuba Černoja. Rusų kal-
ba ėjo ,,Respublika”. Šie laikraščiai
padarė milžinišką darbą Rusijoje. Aš
tuos laikraščius masiškai siunčiau į
Rusiją ir kitus raginau tai daryti.
Pats vežiau.

Vienas mano pažįstamas inžinie-
rius iš Zagorsk man atrašė: ,,Tavo
laikraščius kabiname gamyklos kori-
doriuose, žmonės skaito ir linki jums
viso to, ko jūs norite, bet perspėja,
kad tą pasieksite tik tada, kai pas
juos bus tai, kas dabar vyksta pas
jus.” Tik visiškas kvailys galėjo gal-
voti, kad mes vieni galim pabėgti iš
Sąjungos. 

XIX amžiaus pabaigos – XX am-
žiaus pradžios Lietuvos socialdemok-
ratų buvo tokia taktika: ,,Mes dabar
dirbame su rusų, latvių, žydų, lenkų
socialdemokratais, darbininkais. Kai
nuversime carą, Lietuva bus laisva,
tuomet dirbsime vien tik Lietuvai.”
Z. Sierakauskas, K. Kalinauskas arti-
mai bendravo su rusų demokratais.
Jie tikėjosi, kad sukilimas iš Žeč-
pospolitos persimes į Rusiją.

1989 m. LSDP XV suvažiavime
du atstovai iš Rusijos Levitan balsu
tokiais žodžiais kreipėsi į suvažiavi-
mo dalyvius: ,,Aš iš Sankt Peterbur-
go, aš iš Sankt Peterburgo”, kitas: ,,Aš
iš Samaros, aš iš Samaros”. Vienas
tuomet dar vadinosi Leningrad, kitas
Uljanovsk. Tai buvo drąsus to laiko
iššūkis. Ar mes spėsim su laiku?

LSDP Taryboje bendravau su
rusų papulkininkiu Frolov. Abudu
pakalbėdavome šia tema. Jis palaikė
ryšius su Maskvos socialdemokratų
partija. 

1905 m. ir 1917 m. vasario revo-
liucijas organizavo ir vykdė visų
tautų revoliucionieriai, jie glaudžiai
bendravo ir koordinavo savo veiks-
mus versdami nepakenčiamą caro
režimą. Kitaip ir būti negalėjo. 

Sausio 10 d., ketvirtadienį, anks-
tų rytą skambinu iš Jonavos į Vilnių
vienam LSDP vadovui Dobilui Kirve-
liui ir sakau: ,,Reikia šaukti LSDP
suvažiavimą ar Tarybos posėdį, vie-
niems į Rusiją, kitiems į Vakarus rei-
kia važiuoti ieškoti pagalbos. Liku-
siems imti vėliavas, socialdemokra-
tinius šūkius, eiti į barikadas, ginti
parlamentą. Juk taip buvome nutarę
ir užrašę. Jis mane subarė: ,,Lietuvos
nepriklausomybei jau galas, dar ne-
sam jai pribrendę. Pasaulis mūsų
nesupranta, reikia saugoti mūsų
žmones, po trejų ar ketverių metų
mes vėl pasirodysim.” Man tai buvo
smūgis. Pasirodė, kad mano social-
demokratai visai nesocialdemokratiš-
ki. Tik eiliniai dalyvavo sausio, rug-
pjūčio įvykiuose. LSDP vadai buvo
perspėti, kad ten šaudys. Jie perspė-
dinėjo kitus.                Bus daugiau.

UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ
LAISVĘ

JURGIS BIELINIS
Nr. 1

Prie televizijos bokšto. 1991 m. Vil-
nius.
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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

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

Janitorial Area Manager
needed in Chicago and Suburbs.

Looking for responsible person with
experience. Must be able to train
manage employees. Must speak

English. Please call 708-385-3575
or fax resume to 

Attn: Irena 708-385-3379.

Janitorial  Co. seeking 
Crew fill-in people. 

Please apply 4952 W. 128th Place
in Alsip. Aplications Mon. to Fri.

9am to 3pm.

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

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500
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Margumynai

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

PRIEŽIÙRA

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

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

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

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

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

* Studentų šeima, gyvenanti
Grand Rapids, MI, ieško pirkti ne-
brangaus, gerai važiuojančio auto-
mobilio. 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.

* Pasaulio lietuvių centrui rei-
kalingas darbininkas pastato prie-
žiūrai. Dėl smulkesnės informacijos
skambinti į raštinę tel. 630-257-
8787.

Nuotraukoje (iš kairės) 41 kuopos pirmininkas Jonas Stundžia su organi-
zaciniu komitetu: pirmininku Jonu Limantu, sekretore Estera Sužiedėliene,
vicepirmininku Audrium Sinicku ir iždininke Rėda Vaitaite-Limantiene.
Komitetas rūpinasi 43-sios kuopos atgaivinimu.

Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje veikla

2007 m. gruodžio mėnesį Susivie-
nijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
Lawrence, MA 41-osios kuopos pir-
mininkas Jonas Stundžia sušaukė
susirinkimą ne tik savo kuopos na-
riams, bet ir susidomėjusiems Boston
asmenims pasitarti dėl naujųjų atei-
vių įsijungimo į SLA. Tai taip pat
buvo proga bostoniškiams pasitarti,
kaip atgaivinti 43-čią kuopą, kuri
veikė Boston. Buvo kalbama apie
bendradarbiavimą tarp SLA ir Tė-
vynės Mylėtojų Draugijos (TMD),
kurioje dar yra narių mūsų apygardo-

je. Visi pritarė, kad SLA, išsilaikiusi
121 metus, turi ir toliau gyvuoti, ypač
Boston apylinkėje. Tą dieną net de-
šimt naujųjų ateivių pareiškė norą
tapti nariais, o po savaitės dar penki
užpildė įstojimo pareiškimus. Buvo
kalbama apie bendravimą tarp 41 ir
43 kuopų, kol Boston kuopa galės
sušaukti susirinkimą po naujųjų
metų, kuriame kartu su buvusiais
nariais patvirtins naują valdybą ir
savanoriškai tęs savo veiklą tarp jau-
nimo.

Jonas Stundžia

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Ilgametis Lietuvos nacionalinės
filharmonijos solistas Sadauskas  per
25 metus, dirbdamas Lietuvos nacio-
nalinėje filharmonijoje solistu, pa-
ruošė apie 1,500 įvairių epochų ir sti-
lių kūrinių, daugelį įrašė į Lietuvos
radijo fondus ir kompaktines plokšte-
les, surengė tūkstančius koncertų.
Per daugiau kaip tris kūrybinės veik-
los dešimtmečius dalyvavo maždaug
5,000 koncertų, daugelyje televizijos
pastatymų, muzikinių laidų, įrašė 7

plokšteles, 4 kompaktines plokšteles,
vieną elektroninę knygą. Jo kūrybi-
nis palikimas Lietuvos radijo fonduo-
se sudaro apie 20 val. garso įrašų. 

1986 m. Danieliui Sadauskui su-
teiktas nusipelniusio Lietuvos artisto
garbės vardas.

Už senosios lietuvių gie damosios
poezijos atgaivinimą, savitą interpre -
taciją, solistas tapo Poezijos pava-
sario 1997 m. laureatu.

D. Sadauskas – labdaros fondo
„Muzikinė auka” steigėjas, Valdovų
rūmų atstatymo draugijos „Pilis”
steigėjas, labdaros ir paramos fondo
Dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti
steigėjas.

Baritono D. Sadausko įdainavi-
mų galite pasiklausyti ,,Draugo”
knygynėlyje nusipirkę 2 kompak-
tinių plokštelių (CD) rinkinį ,,Dainų
sparnais”. Rinkinyje skamba Franz
Schubert, Robert Schuman, Joseph
Franz Haydn, Edvard Grieg ir kitų
žymių kompozitorių sukurtos dai-
nos.

CD ,,Dainų sparnais”

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
Igno Končiaus knyga ,,Mano nueitas
kelias” (Iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus archyvo). Knygą 2001 m.
išleido Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, spausdino IĮ ,,Petro ofsetas”.

Tai emigracijoje mirusio žinomo
lietuvių kultūros žmogaus atsimini-
mai, atskleidžiantys jo biografinius
puslapius ir paįvairinti jo kūryba.
Vartai šią knygą ir negali net suvok-
ti, kad vienas žmogus gali per savo
gyvenimą tiek padaryti!

Gimęs ir augęs Lietuvoje, baigęs
Peterburgo universiteto Fizikos ir
matematikos fakultetą, dirbo moky-
toju, vėliau – mokslinį darbą. 1921
metais grįžęs į Nepriklausomą Lie-
tuvą, I. Končius aktyviai įsitraukė į
mokslinę, pedagoginę bei etninės
Lietuvos kultūros puoselėjimo ir ty-
rinėjimo veiklą.

Deja, 1941 metais I. Končius
sovietinės valdžios buvo suimtas, ka-
lintas Kauno, vėliau Minsko kalėji-
muose. Išlikęs gyvas po kalinių su-
šaudymo Červenėje 1941 m. birželio
26 d., iškankintas grįžo į Kauną. Čia
I. Končius aktyviai įsitraukia į Savi-
tarpinės pagalbos organizacijos veik-
lą, atvirai protestuoja prieš okupa-
cinės valdžios pastangas mobilizuoti
Lietuvos jaunimą į SS batalioną bei
prieš inteligentų areštus. Artėjant
Raudonajai armijai, 1944 metais I.
Končius pasitraukė į Vakarus. 1949
m. atvyko į Boston, kur dirbo Tufts
University Fizikos tyrimų laboratori-
joje. Ir, aišku, visą savo energiją, vi-
sas mintis skyrė lietuviškos kultūros
puoselėjimui.

Daug laiko skyrė savo pomė-
giams – iš medžio drožė koplytėles,
kryžius, šventųjų skulptūras. 1954

m. jo sūnus Liudas išleido drožinių
albumą ,,Medžio drožiniai gimtajam
kraštui atminti”.

1961 m. Londone išleistas I.
Končiaus dvitomis ,,Žemaičio šne-
kos”, 1965 m. Čikagoje – ,,Žemaičių
kryžiai” ir t. t. Iš viso jis yra išleidęs
arti 20 knygų ir parašęs per 300 mok-
slo populiarinimo straipsnių. 

Prof. I. Končius mirė 1975 m.
Putnam, CT, palaidotas Čikagoje, Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Manome, kad ši atsiminimų kny-
ga bus įdomi ir tiems, kurie dar mena
profesorių, ir tiems, kuriems įdomi
JAV gyvenusių lietuvių veikla, kurie
domisi žymių žmonių (o tokiu tikrai
tarp lietuvių buvo profesorius I. Kon-
čius) gyvenimu. 

Leidinyje pateikiama išsami I.
Končiaus bibliografinė rodyklė. Jame
gausu nuotraukų iš asmeninio Kon-
čių šeimos archyvo.

L. A.

Ignas Končius 
,,Mano nueitas kelias”

Žiemos rūpestis – laukiniai paukščiai 
Lietuvos Respublikos Aplinkos

ministerijos duomenimis, Lietuvoje
žiemą sutinkama iki 80 paukščių
rūšių, iš kurių dalis yra užklys-
tančios. Tačiau kitos, ypač gyve-
nančios sėsliai ar atliekančios netoli-
mas migracijas, išgyvena visas žie-
mos negandas ir pirmosios pasveiki-
na pavasarį.

„Apie 20 paukščių rūšių lankosi
lesyklose, kurias rūpestingi gamtos
mylėtojai įrengia dar rudenį, – sako
Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos departamento direktorius Laimu-
tis Budrys. – Tuo metu apie kiekvie-
ną lesyklą pradeda formuotis gana
pastovūs žiemojančių paukščių pul-
keliai, kurie iki pavasario tampa
priklausomi nuo žmonių globos.”

Pasak žinomo gamtininko Sele-
mono Paltanavičiaus, visai nesvarbu,
kokios formos yra lesykla. Paukščius
sutelkia ir palaiko kasdien pilamas
maistas, nuo lesyklos valomas snie-
gas. Įrengę lesyklą, mes lyg sutaria-
me su paukščiais, kad juos globosime
iki pavasario. Jeigu nors vieną –
antrą šaltą dieną maisto nepapilsime,
galime padaryti meškos paslaugą –
paukščiai neskris ieškoti natūralaus
lesalo, lūkuriuos greta ir nusilpę žus. 

Žiemą paukščiai prie lesyklos
lankosi visą dieną, o nakvoti lieka čia
pat. Todėl savo sodybose, soduose ne-
toli lesyklos galima iškelti naujų in-
kilų, kuriuose paukščiai galės nak-
voti. Pavasarį daugelis jų liks čia pat
perėti.                                    Alfa.lt 
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Pianisto K. Uinsko koncertai Šiaurės Amerikoje
Pianistas Kasparas Uinskas kri-

tikų dažnai apibūdinamas kaip vie-
nas talentingiausių Lietuvos jauno-
sios kartos muzikų. 

Didžiojoje Lietuvos scenoje de-
biutavo 2005 m. pavasarį, atlikdamas
F. Chopin 2-ąjį koncertą Nacionali-
nėje filharmonijoje su Lietuvos nacio-
naliniu simfoniniu orkestru, diriguo-
jant Tadeus Wojciechowski bei Klai-
pėdos koncertų salėje festivalio „Klai-
pėdos muzikos pavasaris” uždarymo
koncerte, diriguojant maestro Juozui
Domarkui. Tada maestro J. Domar-
kas pasakė: „Kasparas Uinskas – ne
tik talentingas pianistas, bet ir giliai
mąstantis menininkas, subtiliai jau-
čiantis Chopin muzikos esmę, matan-
tis jos giluminius klodus. Tikiu, kad
Kasparas mus ne kartą pradžiugins
šios muzikos interpretacijomis.”

Nuo pat studijų pradžios K.
Uinskas išsiskyrė emociniu jautrumu
muzikai, ypatinga fantazija, vaizduo-
te ir virtuoziškumu. Visi šie gabumai
lėmė apdovanojimus nacionaliniuose
ir tarptautiniuose konkursuose, tarp
jų 1996 m. I vietą tarptautiniame
Stasio Vainiūno pianistų konkurse.
1997 m. garsiajame Šveicarijos Ver-
bier klasikinės muzikos festivalyje –
viename prestižiškiausių Europos
muzikos renginių – buvo apdovano-
tas naujienų agentūros „Reuters”
Grand Prix ir kvietimu 1998 m. de-
biutuoti tame pačiame festivalyje. So-
linius rečitalius taip pat grojo festi-
valiuose: Aspen Music Festival (JAV,
2000 m.), Music Festival of the Ham-
ptons (JAV, 2002 m.), Holland Music
Sessions (Olandija, 2005, 2006 m.).
K. Uinskas koncertavo JAV, Šveicari-
joje, Olandijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Šiuo metu kaip solistas aktyviai kon-
certuoja Lietuvoje ir užsienyje, groja
su orkestrais, atlieka kamerinę mu-
ziką. 

Platus šio atlikėjo repertuaras
apima nuo J. S. Bach iki XX amžiaus
kompozitorių kūrinių, tačiau ypatin-
gą vietą jo repertuare užima Frederic
Chopin muzika.   2006 m. „Baltic Op-
tical Disc” išleido K. Uinsko debiutinį
albumą su F. Chopin kūriniais. Kom-
paktinė plokštelė buvo aukštai įver-
tinta kritikų ir entuziastingai priim-
ta klausytojų. Muzikos recenzentai
pabrėžė jaunojo virtuozo  unikalią in-
terpretaciją, kurią ženklina turtinga

vaizduotė, išraiškos priemonių gausa,
sugebėjimas laisvai ir tiksliai reali-
zuoti sumanymą.

2005 m. K. Uinskas kartu su
žymiais Lietuvos muzikais dalyvavo
projekte, įrašant ir išleidžiant kom-
pozitoriaus Vlado Jakubėno kompak-
tinę plokštelę, kurioje atlikėjas įgrojo
keletą kompozitoriaus solinių kū-
rinių. Kompaktinę plokštelę išleido
„Lithuanian Classics”.

2006 m. K. Uinskas įgyvendino
moksleiviams skirtą edukacinę prog-
ramą „Muzikinio paveldo pristaty-
mas Vilniaus mokyklose”, kuri buvo
pristatyta trisdešimtyje Vilniaus mo-
kyklų. Programos tikslas buvo supa-
žindinti jaunimą su atliekamuoju
klasikinės muzikos menu, sudominti
moksleivius klasikine muzika. Pro-
jekte dalyvavo apie 5,000 moksleivių,
K. Uinskas įgijo gausų būrį gerbėjų
tarp jaunimo. 

Atlikėjas dažnai kviečiamas į
radijo ir televizijos laidas. „The New
York Times” klasikinės muzikos radi-
jas WQXR David Dubal vedamoje lai-
doje „Reflections from the Keyboard”
transliavo įrašus iš K. Uinsko albumo
su F. Chopin kūriniais. 

K. Uinskas gimė 1979 m. Drus-
kininkuose, Lietuvoje. Groti fortepi-
jonu pradėjo būdamas šešerių savo
gimtajame mieste. Nuo 1990 m. at-
vyko į Vilnių studijuoti Čiurlionio
meno mokykloje (dabar – Nacionali-
nė M. K. Čiurlionio menų gimnazija),
vėliau tęsė studijas B. Dvariono de-
šimtmetėje muzikos mokykloje, kurią
baigė 1997 m. Aukštosios mokyklos
studijas pradėjo Varšuvos F. Chopin
muzikos akademijoje, o nuo 2001 m.
jas tęsė pasaulinio garso menų mo-
kykloje „The Juilliard School” New
York (JAV). Magistro studijas baigė
2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, prof. Veronikos Vitaitės
fortepijono klasėje.

2007 m. – 2008 m. sezonui Kas-
paras Uinskas parengė įspūdingą
programą, kurią pristatys Lietuvos
bei užsienio publikai. 

2007 m. lapkričio 7 d. K. Uinskas
atliko savo debiutinį, solinį rečitalį Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Koncertas sulaukė didelio pasisekimo
bei pripažinimo  tarp klausytojų. 

2008 m. sausio 23 d. K. Uinskas
koncertuos J. F. Kennedy centre

Lietuvių dailės muziejuje 
Pasaulio lietuvių centre, 

14911 127th Street, Lemont, 
sausio 20 d. 12:30 val. p .p. 

koncertuos pianistas 
KASPARAS UINSKASKASPARAS UINSKAS

Jubiliejinis filatelistų draugijos ,,Lietuva” žurnalas
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Prieš 61 metus, 1946 m. spalio 20
d. Čikagoje  buvo įkurta filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Per daugelį metų
jos nariais buvo per 400 kolekcionie-

rių. Kaip teigiama neseniai pasiro-
džiusiame draugijos leidžiamame
žurnale, skirtame draugijos 60-me-
čiui paminėti, šiuo metu jai priklauso
per 180 narių. 

Žurnale rasite dr. Vytauto Do-
nielos iš Sydney (Australija) pasako-
jimą apie Lietuvos vardo garsinimą
paštu. Lietuviams susirašinėjant su
žmonėmis iš įvairiausių pasaulio ša-
lių, nori nenori per pašto antspau-
dus, spaudus, pašto ženklus, pieši-
nius ant vokų galima gauti daug in-
formacijos apie Lietuvą. Straipsnis
iliustruotas įdomiomis siųstų vokų
nuotraukomis. 

Jonas Variakojis skaitytojams
pristato naujausius Lietuvoje išleis-
tus ženklus. Nors aš pati nesu kolek-
cionierė, visada atkreipiu dėmesį į
ant voko priklijuotą pašto ženklą ir
galiu drąsiai pasakyti, kad Lietuvoje
leidžiami pašto ženklai tikrai gražūs.
Kitame savo straipsnyje tas pats
autorius skaitytojams pasakoja apie

2008 m. balandžio 25–28 dienomis
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago

įvyks LITHPEX XXX filatelijos ir numizmatikos paroda.
Draugija kviečia atsiliepti visus, norinčius dalyvauti parodoje. 

Platesnė informacija skelbiama jubiliejiniame žurnalo numeryje įdėtame
lapelyje. Apie dalyvavimą pranešti iki kovo 15 d. draugijos pirmininkui

Jonui Variakojui, 3715 W. 68th Strreet, Chicago, IL 60629.

Washington,DC; sausio 20 d. – Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont ir
sausio 26 d. – „Carnegie Hall Weill
Recital Hall” New York (JAV),
vasario mėn. – „Wigmore Hall” salėje
Londone (Jungtinė Karalystė), kovo
mėn. – Berlyno filharmonijoje (Vo-
kietija). 

Kasparo Uinsko pasirodymas
šiose prestižiškiausiose pasaulio sce-
nose bus reikšmingas įvykis pianisto
ir visos Lietuvos gyvenime. Iki šiol nė

vienam Lietuvos klasikinės muzikos
atlikėjui nebuvo organizuotas tokio
lygio koncertinis turas. Tai bus pui-
kūs Lietuvą bei jos atlikėją reprezen-
tuojantys renginiai.

Pianisto K. Uinsko koncertų turą
JAV rengia LR ambasada Washing-
ton, DC bendradarbiaujant su JAV
LB Lemont apylinke ir kompanija
,,Giedre Productions, Ltd”. Koncer-
tus remia Kultūros ministerija ir Lie-
tuvos institutas.

neseniai Lietuvoje išleistus proginius
antspaudus ir pašto vokus.

Dr. V. Donielos straipsnis ,,Paštai
Panevėžyje 1915–1919 metais” – tai
Panevėžio pašto istorija, taip pat
iliustruota nuotraukomis. Jis taip pat
rašo ir apie Alytuje buvusius paštus.

Žurnale pasakojama apie japoną
Hirotaka Araki, kuris ne tik pats do-
misi Lietuvos kultūra ir renka Lietu-
vos pašto ženklus, bet ir rašo japonų
spaudoje apie Lietuvą, dažnai daly-
vauja Japonijoje rengiamose filatelis-
tinėse parodose, kuriose eksponuoja

Liestuvos pašto ženklus.
Žurnale daug pažinčių su fi-

latelistais, kurie domisi Lietuvos paš-
to ženklais, vokais, antspaudais,  taip
pat numizmatais,  gyvenančiais vi-
same pasaulyje. Tokių jūs sutiksite ir
čia, Amerikoje, ir Lietuvoje, ir Aust-
ralijoje, ir Costa Rica.

Leidinyje skelbiami filatelistų
draugijos ,,Lietuva” visuotinių susi-
rinkimų pranešimai ir nutarimai.

Žurnalas spausdinamas lietuvių
ir anglų kalbomis. Jubiliejinio virše-
lio autorius Antanas R. Šakalys.
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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

Vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos švietimo ir mokslo ministrės
2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu, Ma-
rijampolės marijonų vidurinėje mo-
kykloje akredituota vykdoma vidu-
rinio ugdymo programa.

Ilgas ir nelengvas kelias 
į savąsias ,,ištakas”

Lietuvoje dar daug kas atsimena
prieš karą Marijampolėje veikusią
Marijonų gimnaziją, kuri 1940 m.
okupantų buvo uždaryta. Sunku
glaustai apibūdinti gimnazijos istori-
ją, nes jos raidos kelias netrumpas.
XVIII a. marijonai, autoritetingiausia
vienuolija Sūduvoje, vos įsikūrę Ma-
rijampolėje, 1921 m., leidžiant Švieti-
mo ministerijai, įsteigė privačią
aukštesniąją mokyklą. 1923 m. vie-
nuolyno teritorijoje buvo pastatytas
trijų aukštų juvenatas – gimnazija su
bendrabučiu. Tais pačiais metais
Marijampolės marijonų gimnazija
prilyginta valstybinėms mokykloms.
Norinčiųjų mokytis šioje mokslo
šventovėje buvo gana daug. Į gimna-
ziją buvo priimami tik berniukai nuo
dvylikos metų iš visos Lietuvos.
Išleista dvylika abiturientų laidų –
paskutinioji 1940 m. birželio mėnesį.
Svarbiausias gimnazijos uždavinys –
paruošti jaunuolius aukštajam mok-
slui ir išsiugdyti kandidatų savajai
kongregacijai. Ši klasikinė gimnazija
formavo tvirtus mokslo žinių pag-
rindus. Dėstė kompetentingi peda-
gogai – trečdalis mokytojų buvo kuni-
gai marijonai, kiti – katalikai pa-
sauliečiai. 1940 m. okupantai gim-
naziją uždarė. 1941 – aisiais Laikinoji
Lietuvos vyriausybė buvo davusi lei-
dimą atgaivinti gimnazijos veiklą,
tačiau okupacinė vokiečių valdžia
netrukus leidimą panaikino. Daug
Marijampolės marijonų gimnazijos
auklėtinių tapo garsiais mokytojais,
kunigais, gydytojais, inžinieriais,
teisininkais ir kitų sričių darbuoto-
jais. Keliolika buvusių gimnazistų
dalyvavo ginkluotame pasipriešinime
okupacijai, nemažas skaičius buvo
represuota.

Tai skaudi praeitis, tačiau tai,
kas ypač brangu ir vertinga – negali
būti pamiršta.

Lietuvos kunigų marijonų pro-
vincija 1997 m. atkuria Marijampolės
marijonų mokyklą. Deja, gimnazija

vadintis jau niekas nebeleido. Pra-
sidėjo kelias jos link... O gal grįži-
mas... Marijampolės marijonų gim-
nazijos pastatas buvo labai nugyven-
tas, teko jį kapitališkai remontuoti.
Visos lėšos pastato atnaujinimui gau-
tos tik užsienio rėmėjų, fondų, orga-
nizacijų dėka – valstybinių lėšų pas-
tato remontui visai nebuvo skirta.

2007 m. vasarą išleidome 3 – iąją
atkurtosios Marijonų vidurinės mo-
kyklos abiturientų laidą ir gavome
teisę akredituotis, t. y. dalyvauti pa-
tikrinime gimnazijos statusui įgyti.
2007 m. spalio 24 d. buvo baigtas
vykdyti Vidurinio ugdymo programos
įgyvendinimo kokybės patikrinimas,
kurio rezultatai nudžiugino visus
mokytojus, mokinius ir jų tėvus.

Šiandien esame vienintelė kata-
likiškoji Marijampolės gimnazija,
kurioje gali mokytis vaikai nuo 5–
osios iki 12–osios klasės, nes Lietuvos
marijonų provincija, steigėjas, išleido
dekretą pertvarkyti Marijampolės
marijonų vidurinę mokyklą į Mari-
jampolės marijonų gimnaziją, vyk-
dančią akredituotą vidurinio ugdymo
ir pagrindinio ugdymo programas.

Gimnazijai vadovauja direkto-
rius kun. dr. Vytautas Brilius, MIC.
Čia gali mokytis 416 vaikų ir jau-
nuolių. Dėsto kvalifikuoti dalykų spe-
cialistai: iš 34 mokytojų – 1 ekspertė,
15 metodininkų, 15 vyr. mokytojų, 3 –
mokytojai. Daugelis mokinių tampa
konkursų, olimpiadų nugalėtojais ne
tik Marijampolės apskrityje, bet ir
respublikoje. Anot mokinių tėvelių,
tai gražiausia, jaukiausia ir saugiau-
sia mokymo įstaiga mieste. Aktyviai
dalyvaujame rekolekcijose, įvairiose
katalikiškose šventėse, kasmet orga-
nizuojame tarptautines konferenci-
jas, seminarus katalikiškojo auklėji-
mo temomis.

Didžiuojamės vėl galėdami va-
dintis Marijampolės marijonų gim-
nazija, tačiau keliame sau ne mažesnį
tikslą – siekti dar geresnės ugdymo
kokybės, gerais darbais liudyti vi-
suomenei žmogiškąsias bei krikščio-
niškąsias vertybes. Juk privalome
tęsti senosios gimnazijos tradicijas.

Roma Raškevičienė
Marijampolės marijonų gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Katalikai.lt

Marijampolėje – vėl Marijonų 
gimnazija

Rytų Aukštaitijoje – naujas žurnalas
apie krašto kultūrą bei istoriją

Paskutinėmis praėjusių metų
dienomis išleistas pirmasis Rytų
Aukštaitijos kultūros bei istorijos
žurnalo „Sietuvos” numeris. Žurnalą
parengė laikraščio „Utenos apskrities
žinios” redakcija, spausdino UAB
„Utenos Indra”.

Pirmajame žurnalo numeryje
etnologė Gražina Kadžytė atskleidžia
aukštaitiško charakterio ypatumus
bei pasakoja apie šio krašto atlaidų
tradicijas, dr. Libertas Klimka bei
Rimvydas Laužikas atskleidžia lietu-
vio ir visatos santykį, žurnale apžvel-
giama Palūšės bažnyčios istorija,
pasakojama apie unikalaus Meironių
kaimo (Ignalinos r.) tradicijas, istori-
nę kanklių kelionę į Užpalių kraštą,
garsius kraštiečius aktorių Ferdi-
nandą Jakšį bei akademiką Vytautą
Statulevičių, kraštotyrininkas Anta-
nas Gasperaitis atskleidžia netikėtus
pasaulinio masto dailininko, grafiko
Elvyro Mykolo Andriolio ryšius su

Utenos kraštu, žurnale publikuojami
ir iki šiol niekur neskelbti dr. Eu-
genijos Šimkūnaitės laiškai.

„Daugelis šalies regionų jau se-
niai leidžia savo krašto kultūrai bei
istorijai skirtus žurnalus ar almana-
chus. Uteniškių literatų klubas
‘Verdenė’ kas keleri metai išleidžia to
paties pavadinimo literatų kūrybos
almanachą, tačiau rimtesnio kultūrai
bei istorijai skirto leidinio neturė-
jome, – pasakoja projekto autorė, žur-
nalo sudarytoja bei redaktorė Sigita
Sadaunikienė. – Ambicijas šiek tiek
pakurstė ir Spaudos, radijo bei tele-
vizijos rėmimo fondo vadovas My-
kolas Karčiauskas, paakinęs imtis gal
ir ne tokio populiaraus, bet išties
reikalingo darbo. Jau pradėtas rengti
ir antrasis žurnalo ‘Sietuvos’ nu-
meris, kuris skaitytojus pasieks šių
metų pabaigoje”.

„Utenos apskrities žinių” inf.
Bernardinai.lt
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�Dr. Mindaugas ir dr. Austė Vy-
gantai, iš Winnetka, IL, įvertindami
brandaus amžiaus sulaukusį ,,Drau-
gą”, kuriame slypi daugelį metų su-
kauptos žinios ir išeivijos istorijos lo-
bynas, linki vieninteliam pasaulyje il-
gamečiui lietuviškam dienraščiui sėk-
mingų metų ir pridėjo 1,000 dol. čekį
Draugo fondui. DF taryba nuoširdžiai
dėkoja už dosnią auką ir linkėjimus.

�Vytautas Bikulčius, iš Sunny-
vale, CA, atsiuntė Draugo fondui 100
dol. auką. Sveikiname naują Draugo
fondo rėmėją ir dėkojame už pirmą jo
įnašą Draugo fondui. Jo auką nuo-
širdžiai įvertina DF taryba. 

�Laisvės gynėjų Sausio 13-osios
dienos minėjmas Brighton Park lietuvių
parapijoje. Sausio 13 dieną 10 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapijoje bus aukojamos šv. Mi-
šios už žuvusius Lietuvos Laisvės gy-
nėjus. Jų garbei bus uždegta 14 trispal-
vių žvakučių. Po šv. Mišių – minėjimas
parapijos salėje. Kalbės Sausio 13-sios
įvykių dalyvis, Parlamento gynėjas Er-
nestas Lukoševičius. Po minėjimo bus
pietūs.  JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba kviečia visus apylinkių lie-
tuvius.

�Sausio 20 d. 12:30 val. p .p. Lie-
tuvių dailės muziejuje Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Le-
mont, koncertuos pianistas Kasparas
Uinskas.

�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”.

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Sueigos programoje: minėji-
mas, LSS pirmijos pirmininko v. s. fil.
Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Radijo programai ,,Margutis II”
reikalingas programos vedėjas du
vakarus per savaitę. Reikalavimai:
gera lietuvių kalba, mokėti sudaryti
vakaro programą ir ją pravesti pagal
nustatytą eigą. Darbo laikas – nuo 8
val. v.  iki 8:45 val. v.  Prašome skam-
binti tel. 708-562-1448.

Klaidos atitaisymas

�2007 m. gruodžio 29 d. ,,Draugo”
šeštadieninio priedo ,,2007 metų au-
torių abėcėlinėje rodyklėje” (p. 7–8)
įsivėlė klaida. Vieno iš Loretos Venc-
lauskas straipsnių pavadinimas
(,,Draugas”, 2007 m. gegužės 26 d.,
Nr. 20) yra ,,Taurios tradicijos tąsa”. 

�JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) valdyba kviečia  jaunimą (16-35
metų amžiaus) dalyvauti JAV LJS su-
važiavime, kuris vyks Hilton Garden
Inn, 550 North Point Street, San
Francisco, CA 94133. Programoje:
sausio 19 d. – atvykimas ir susipaži-
nimo vakaras;  sausio 20 d. – posėdis,
paskaitos, diskusijos; sausio 21 d. –
turistinė programa;  sausio 22 d. – iš-
vykimas. Daugiau informacijos:

auksyte@gmail.com 

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

Valandos pagal susitarimâ

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

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

DRAUGO FONDO RUDENS VAJŲ UŽBAIGIANT

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Su 2007 metų pabaiga užsibaigė
DF vajus. Naujųjų metų linkėjimai
dar tebeskamba Draugo fonde.  Šim-
tinių sulaukta ir po Naujųjų metų,
nes dabartinėmis pašto paslaugomis
negalime džiaugtis. Pirmiausia buvo
,,pažadinti” miegantys ,,Draugo”
skaitytojai, kurie iki šiol nė vienu do-
leriu neparėmė Draugo fondo. Sun-
ku pažadinti vidurinės kartos profe-
sionalus, kurie, tikimės, kartais paž-
velgia į ,,Draugo” vaikų nuotraukas.
Tie patys ir tie patys skaitytojai siun-
čia čekius Draugo fondui. Pamiršo
DF ir kai kurios didžiosios organiza-
cijos, kurioms ,,Draugas” dar labai
reikalingas švenčių ar renginių pro-
gomis.  Kur kiti lietuviškos spaudos
rėmėjai?

Draugo fondas dėkoja visiems,

atsiuntusiems savo šimtines.  ,,Drau-
go” šimtmetis artėja ir kiekviena šim-
tinė prailgina dienraščio dienas.  Ten-
ka pasidžiaugti, kad DF rudens  vajus
pavyko. Didelė padėka priklauso au-
kotojams, ir vajų laiškų siuntimo tal-
kininkams. Savanoriai talkų metu at-
lieka didelį darbą. 

Padėka priklauso DF iždininkui,
kuris sąžiningai veda iždą. Tik dirb-
dami vieningai, turint aukotojų pasi-
tikėjimą, sulaukiame gerų rezultatų.
Draugo fondas pasigenda aukų įvai-
riomis progomis – gimtadienių, var-
dadienių, vestuvių ir pagerbtuvių.
Prisiminkime Draugo fondą, įrašyda-
mi jį savo testamentuose.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Saulius ir Roma Kupriai, iš viso

400 dol., Riverside, IL
Su 100 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,800 dol.,
Westlake Village, CA

Dr. Juozas Vidžiūnas, garbės
narys, iš viso 1,250 dol., Tuscon, AZ

Dr. Romas ir  Birutė Viskantos,
garbės nariai, iš viso 1,100 dol., W.
Lafayette, IN

Elegijus ir Aldona Kaminskai, iš
viso 350 dol., Orland Park, IL

Aldona Biliūnienė, iš viso 200
dol., N. Palm Beach, FL

Valerija Aukštikalnis, iš viso 500
dol., Boston, MA

Su 50 dolerių:
Jonas ir Izolda Gyliai, garbės

nariai, iš viso 1,150 dol., Wayland,
MA

Julija Smilgienė, iš viso 800 dol.,
Chicago, IL

Napoleonas ir Regina Sabaliūnai,
iš viso 350 dol., Lemont, IL

Su 30 dolerių:
Algirdas ir Amanda Mulioliai, iš

viso 500 dol., Euclid, OH

Nuoširdi padėka visiems aukoto-
jams.

•Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai  dėkoja už aukas, kurios buvo
paskirtos savižudybių prevencijos
programai Lietuvoje. Aukojo: $60 –
Apolonia  Andrašiūnas, IL. $25 –
Edward C. Savolskis, Sr., PA;  Al ir
Vida Bendoraitis, WI. Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463.  Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

•Lithuanian Mercy Lift nuo-

širdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo
paskirtos padėti LML įgyvendinti
įvairiems medicininiams projektams
sergantiems ligoniams Lietuvoje.
Aukojo: $100 – Global Impact,  VA;
Alex C. Gurauskas, IL. $50 – Algis ir
Daina Urbaitis, NM. $35 – Gražina ir
Mamertas  Ercius, NY. $20 – Sisters
of Mercy of the Americas, MA. Lit-
huanian Mercy Lift, P. O.  Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

•Lithuanian Mercy Lift nuo-
širdžiai dėkoja už aukas, kurias pas-
kyrė moterų krūties vėžio ankstyvos
diagnostikos tyrimų programai ato-
kesniems miestams ir kaimams Lie-
tuvoje. Aukojo: $35 – Milda F. Jasins,
CA. $25 – Albert ir Diane Bainis. Lit-
huanian Mercy Lift, P. O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org.

•„Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa-
dėti našlaičiams, beglobiams ir su ne-
galia vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje. Au-
kojo: Aldona Grinienė $1,200 pager-
biant jos vyro a.a. Aniceto Griniaus
pirmąsias mirties metines; a. a. An-
tano Matulaičio atminimui Asta ir
Mitchell Gersovitz su šeima $150; a.
a. Nijolės Banienės atminimui  Aušra
ir Algirdas Saulis $50,  Ramunė Di-
čius ir Lars Wiederman $75;  Edita
Ruzienė $10; Ona ir Jonas Treška
$25; tęsiant vaikų metinę paramą
Donatas Tijūnėlis $1,160, Nijolė
Gierštikienė $240, anonimė (A)
$400; dr. Linas Sidrys $50; Lietuvių
Romos Katalikų Labdarių sąjunga
$50; Always with Flowers $25;

Mark Havlik $25; Aleksas Liutkus
$450; Donata ir Giedrius Memėnas
(Tauras Mortgage) $150;  Charles
Rackmil $20; Darius Kudžma $150
jo bendradarbių Chrysler Corp. Re-
ginos Kudžmienės atminimui; dr.
Petras V. Kisielius $100; Nijolė ir Ju-
lius  Šmulkštys $100; Long Grove
Hair Fashions (Laurie  Spinelle) $25;
dr. Mindaugas  Vygantas $1,000; The
Oak Tree Philanthropic Foundation
(dr. Dana Maciūnas Mockus) $1,000;
dr. Dalia Jodwalienė $30; Kristina ir
Algis Norkus $100 a. a. Reginos Va-
sys Cinkus atminimui. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275. Au-
kos nurašomos nuo mokesčių.

•„Dieviško Kryžiaus” Lietu-
vos benamių paramos fondas dėkoja
The Oak Tree Philanthropic Foun-
dation už $2,500 auką padėti Lietu-
voje vargingiausiai gyvenantiems.
Anoniminio fondo steigėjo prašymu,
fondo atstovas Lietuvoje yra kardino-
las Juozas Audrys Bačkis, o JAV Ind-
rė Tijūnėlienė. Nuoširdžiai dėkojame.
„Dieviško Kryžiaus” fondas („Di-
vine  Cross Fund”), 414 Fre-
ehauf St., Lemont, IL 60439. Au-
kos nurašomos nuo mokesčių.

Tauragės lietuvių klubas, sveikindamas su šventėmis, paaukojo
,,Draugui” 100 dol. auką. Nuoširdžiai jums dėkojame.

Čikagos pensininkų klubas taip pat parėmė mūsų laikraštį 100 dol.
auka. Labai jums ačiū.


