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•Šis bei tas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (p.
10)

JT vadovas patenkintas Lietuvos pirmininkavimu
ekonominei ir socialinei tarybai

Juozas Giedraitis

Vilnius, sausio 14 d. (ELTA) –
Lietuva antradienį minėjo 85-ąsiais
Klaipėdos krašto prijungimo prie
Lietuvos metines. Seimo posėdyje
antradienį paminėtos 85-osios Klai-
pėdos sukilimo, lėmusio Mažosios
Lietuvos prijungimą prie likusios
valstybės dalies, metinės. Šiemet pir-
mą kartą oficialiai minint Klaipėdos
krašto dieną, Amžinojoje Rambyno
kalno knygoje Vilniuje pasirašė
Seimo nariai. Seimo vadovo V. Mun-
tiano teigimu, Klaipėdos kraštas Lie-
tuvai turi simbolinę prasmę, nes čia
išleista pirmoji lietuviška knyga, pir-
moji gramatika, pirmasis liaudies
dainų rinkinys. Pasak Seimo pirmi-
ninko, kraštas Lietuvai vertingas ir
ekonominiu požiūriu.

Šilutėje žmonės rinkosi prie gra-
nitinės lentos, kurioje iškalta dekla-
racija apie Klaipėdos krašto prisijun-
gimą prie Lietuvos. Šioje vietoje pa-
mario gyventojai jau dešimtmetį sau-
sio 15 d. mini šią įsimintiną datą. Mi-
nėjime dalyvavę jaunieji Šaulių są-
jungos atstovai rankose laikė Mažo-
sios Lietuvos vėliavą.

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Ban Ki-Moono padėkojo
Lietuvai ir jos nuolatiniam atstovui
Daliui Čekuoliui už metus trukusį
sėkmingą pirmininkavimą JT Eko-

nominei ir socialinei tarybai
(ECOSOC). Sausio 14 d. Lietuva kar-
tu baigė dvejus metus trukusią na-
rystę ECOSOC. Savo narystės laiko-
tarpiu Lietuva buvo šios Tarybos vi-
cepirmininkė ir pirmininkė.

ECOSOC – trečias pagal svarbą
JT organas po Generalinės Asamb-
lėjos ir Saugumo Tarybos. Į JT Eko-
nominę ir socialinę tarybą trejiems
metams iš 192 valstybių JT narių
renkamos 54 narės. Nukelta į 6 psl.

Mirè iškilus JAV
lietuviû veikèjas
Juozas Giedraitis

Vilnius, sausio 13 d. (Bernardi-
nai.lt) – Sausio 12 d. savo žemišką
kelionę baigė didis Lietuvos patrio-
tas, visą savo gyvenimą atidavęs
Tėvynei – Juozas Giedraitis. Jis mirė
JAV, kur gyveno nuo 1949 metų. Mi-
rė būdamas 97-erių metų amžiaus.

Juozas Giedraitis gimė 1910 m.
gruodžio 18 d. Paskynuose, Šimkai-
čių vls., Raseinių aps. Pradžios moks-
lą ėjo Vadžgiryje. 1930 m. baigė Ra-
seinių gimnaziją. 1933 m. baigė Ka-
riūnų aspirantų kursus karo mokyk-
loje ir 1937 m. – Ginklavimo kari-
ninkų kursus. 1931-1936 m. lankė
VD universitetą ir 1938 m. gavo
teisininko diplomą. Nukelta į 6 psl.

Minima Klaipèdos kraõto diena

Plaçiau apie Laisvès gynèjû dienai skirtâ renginî, kurî organizavo
JAV LB Brighton Park apylinkès valdyba, skaitykite 4 psl.

Çikagoje paminèta Laisvès gynèjû diena

Joe Kulys nuotr.

Amžinoji Rambyno kalno knyga atkeliavo į Seimą.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą
rasite internete adresu: www.skautai.net

PASIŽYMĖKITE SAVO KALENDORIUOSE
Čikagos lietuvių skautų tradicinė Kaziuko mugė

įvyks š. m. kovo 9 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Kviečiame visus skautus, tėvelius bei skautų rėmėjus
apsilankyti ir paremti šią lietuvišką jaunimo organizaciją.

Jau trečius metus skautai kviečia prekiautojus pardavinėti
savo prekes per šią Kaziuko mugę.

Daugiau informacijos prašome kreiptis pas Aušrą
Jasaitytę-Petry tel.: 708-349-8436 arba el-paštu:

ausra67@sbcglobal.net.

Orientacijos iškyla
2007 m. lapkričio 11-tą dieną,

sekmadienį, „Lituanicos” tunto „Da-
riaus ir Girėno” prityrusių skautų
draugovė ir „Aušros vartų/Kernavės”
tunto „Liepos” prityrusių skaučių
draugovė susirinko 9:30 val. ryto Wa-
terfall Glen East miške. Broliai ir se-
sės sudarė mažas grupes, bėgo į miš-
ką ieškoti kontrolės punktų, nuro-
dymų vėliavomis, naudodamiesi to-
pografiniu žemėlapiu ir kompasu.
Dalyvavo 9 prityrę skautai, 5 prityru-
sios skautės, 4 vyčiai, 1 vyr. skautė ir
viena mamytė. Orientacijos varžybos
buvo organizuotos Čikagos apylinkės
orientacijos klubo.

Beveik visos grupės pirmiausia
užbaigė geltonai pažymėtą taką, ku-
ris buvo per lengvas mūsų skautams.
Dalis skautų nutarė vėl bėgti į mišką
ir baigti oranžine spalva pažymėtu

taku, kuris buvo sunkesnis. Šio tako
kontrolių buvo daugiau ir jos buvo
paslėptos giliau miške. Prityrusios
skautės nebėgo oranžiniu takeliu.
Joms buvo smagiau stebėti rudens
miško gamtą su draugininke, sese
Rasa Ramanauskiene. Įdomu buvo
rasti daug lizdų medžiuose, stebėti
įvairių krūmų vaisius ir medžių for-
mas. Gaila, kad nesutikome nė vie-
nos stirnos!

Baigę orientacijos pažymėtus ta-
kelius, skautai ir skautės vaišinosi
brolio Edžio Leipaus paruoštomis
karštomis dešrelėmis, šiltų obuolių
sultimis ir šviežiais vaisiais. Ši iškyla
patiko visiems dalyviams. Planuo-
sime vėl dalyvauti varžybose ateinan-
tį pavasarį.

Sesė Rasa Ramanauskienė

„Aušros vartų/Kernavės” tunto „Liepos” prityrusių skaučių draugovė: (iš
kairės į dešinę) Rasa Ramanauskienė – draugininkė, Regina Ramanauskai-
tė, Chelsea Putriūtė, Diana Ramanauskaitė, Rima Lintakaitė ir Alicija Vik-
toraitė. s. vyr. Audros Lintakienės nuotr.

FSS Čikagos skyriaus pirmoji šių metų
sueiga įvyks vasario 3 d., sekmadienį,

1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre,
posėdžių kambaryje (Lemont)

Sueigos programoje: minėjimas, LSS pirmijos pirmi-
ninko v. s. fil. Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.

Apie dalyvavimą prašome pranešti sesei Jolandai tel.:
630-257-2558.

AKADEMINIS
SKAUTŲ
SĄJŪDIS

Naują FSS 2007–2008 metų Či-
kagos skyriaus valdybą sudaro šie
filisteriai:

v. s. fil. Jolanda Kerelienė –
pirmininkė

ps. fil. Danguolė Bielskienė –
vicepirmininkė

s. fil. dr. Vilija Kerelytė – vice-
pirmininkė

ps. fil. Birutė Vilutienė – sekre-
torė

fil. Jonas Variakojis – iždininkas
ps. fil. Aušrelė Sakalaitė – ko-

respondentė
ps. fil. Andrius Tamulis – Jau-

nųjų filisterių atstovas

FSS Čikagos skyriaus
2008 m. veiklos planas

1. Bendra sueiga įvyks vasario
3 d. Pasaulio lietuvių centro konfe-
rencijos kambaryje. Apie dalyvavi-
mą sueigoje prašome pranešti, iki
sausio 26 d., nes bus ruošiamos
vaišės. Prelegentas v. s. fil. Ginta-
ras Plačas.

2. Vasario 23 d. vyks rekolekci-
jos Ateitininkų namuose.

3. Kaziuko mugė – kovo 9 d.,
Pasaulio lietuvių centre.

4. Antroji sueiga balandžio 20
d. Pasaulio lietuvių centre.

5. Ruošiame studijų dienas
rugsėjo 26, 27 ir 28.

Tema: „Tolerancija”
Trijų dienų kaina su dviem nak-

vynėm ir maistu 175 dol.

6. Metinė šventė įvyks spalio
25 d. Ateitininkų namuose.

Smagu buvo stovyklauti šią vasarą Rako stovykloje.
Dr. Roberto Vito nuotr.
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2008-ieji —
Dvidešimtieji Sąjūdžio

metai
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Dienraštis ,,Respublika” siūlo šiuos metus paskelbti Sąjūdžio me-
tais. Tuo pačiu jis ragina visus prisiminti ne tik Sąjūdžio dvasią
ir nuostabią tų dienų nuotaiką, bet ir šiandien gyventi remiantis

Sąjūdžio vertybėmis. Tai puiki mintis. Ją norime paremti ir prie jos puo-
selėjimo prisidėti. ,,Respublika” mano, kad Lietuvos piliečiams svarbu ži-
noti iš pirmųjų lūpų apie įvykius, kurie vyko Lietuvoje prieš dvidešimt
metų, kada iš visuomeninių organizacijų susikūrė Sąjūdis, ir kviečia apie
tai pasisakyti istorikus ir tų dienų liudininkus.

Šiokiu tokiu liudininku buvo lemta būti ir man. Štai kokį įspūdį susi-
dariau, lankydamasis Lietuvoje 1988 m. spalio pradžioje. Juos aprašiau
žurnale ,,Laiškai lietuviams” (1989 nr. 3). Per paskutinius keturis dešimt-
mečius Vilniaus Katedra buvo komunistų valdžios paversta meno mu-
ziejumi. Šventųjų skulptūros, religiniai paveikslai bei įvairios liturginės
priemonės buvo pašalintos, o kai kurios ir sunaikintos. ,,Lankantis meno
muziejuje, nuotaika ir aplinka buvo kiek niūri. Už sienų būrėsi šimtai
žmonių, tylia malda paremdami jau mėnesį badaujančiojo reikalavimus
paleisti sąžinės kalinius. Muziejuje vos keletas lankytojų. Prastas apšvie-
timas, net ir paveikslai neįdomus. Jautėsi dvasinė tuštuma. Šios tvirtovės
kovotojai buvo už sienų. Prieš keletą dienų jų šimtai tūkstančių Gedimino
pilies bokšte iškėlė trispalvę. Tie tūkstančiai kaip tik buvo susirinkę
Gedimino aikštėje, kurios šone yra Vilniaus Katedra. Visai neseniai prie
tos pačios Katedros buvo saugumo užpulti ir sumušti keli tuzinai susirin-
kusiųjų susikaupimui ir rimties valandėlei. Mums išvykus, po poros die-
nų, Vilniaus Katedra buvo grąžinta tikintiesiems. Tas grąžinimas sutapo
su Persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimu tą patį savaitgalį. Kaip žinome,
tikintieji daug kovojo už Katedros grąžinimą. Buvo renkami parašai peti-
cijai ne tik Amerikoje, bet ir kitur. Spalio 23 dieną kard. Vincentas Slad-
kevičius, asistuojamas vysk. Julijono Steponavičiaus ir kitų trijų vyskupų
bei keliasdešimt kunigų, laikė šv. Mišias Vilniaus Katedros prieangyje,
lauke ant laiptų... ” Šiame mano rašinyje buvo aprašytos septynios Kris-
taus Karaliaus tvirtovės Marijos žemėje: Vilniaus Katedra, Šv. Mikalojaus
bažnyčia, Aušros vartai, Rasų kapinės, Lietuvių katalikų bažnyčios kro-
nika, Sibiras ir Kryžių kalnas. Dabar grįžkime prie Sąjūdžio.

Žinojau, kad namuose kažkur turiu lietuviškų laikraščių iškarpas ar
kopijas apie Sąjūdžio kūrimąsi, 1990 m. kovo 10 d. ir 1991 m. sausio 13 d.
įvykius. Mano didžiam nustebimui, turiu ne tik vieną ar porą tokių ar-
chyvinių dokumentų, bet visą jų glėbį. Netikėtai savo lentynose radau tris
aplankus to istorinio paveldo. Paėmęs į rankas ir pradėjęs vartyti bei
skaityti, pasijutau savo rankose turįs ne popieriaus lakštus, bet istorines
relikvijas. Pirmiausia, tai 42 numeriai ,,Sąjūdžio žinių”, pradedant pir-
muoju numeriu. Jame aprašomas 1988 m. birželio 19 d. susitikimas su
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvine grupe. 42-jame numeryje, be
datos, yra kreipimasis, datuotas 1988 m. rugpjūčio 25 d. Taip pat radau
Istorinės tiesos dienos protesto mitingo Vilniuje, Vingio parke, 1988 m.
rugpjūčio 23 d. prieš Vokietijos ir Tarybų Sąjungos nepuolimo sutarties
pasirašymą 1939 m. rugpjūčio 23 d. stenogramą. Atrodo, kad ,,Sąjūdžio
žinios” buvo pakeistos biuleteniu ,,Atgimimas”, kurio pirmasis numeris
datuotas 1988 m. rugsėjo 16 d. Kažkodėl to pirmojo biuletenio numerio
yra dvi skirtingos versijos.

Ten pat radau ,,Gimtąjį kraštą” 1988 m. birželio – spalio kai kuriuos
numerius (23, 25, 37, 38, 39, 40 ir 41). Toliau, trys dienraščio ,,Tiesa” nu-
meriai (1988 nr. 232, 234 ir 235). Po ranka – ir ,,Komjaunimo tiesa”, 1988
spalio 11 d. Pirmojo puslapio viršuje dar vis kvietė ,,Visų šalių proletarus
vienytis”, bet antraštėje skelbė, kad Gedimino kalne iškelta tautinė vėlia-
va. Pridėta penketas tų istorinių iškilmių nuotraukų. Toliau – du ,,Va-
karinių naujienų” numeriai. Tai Lietuvos komunistų partijos Vilniaus
miesto komiteto ir Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos organas,
1988 spalio 17 ir 20 dienos laidos. Šis buvo didelio formato, smulkaus
šrifto laikraštis, apie persitvarkymą jame rašoma gana mažai ir iš par-
tinės perspektyvos. ,,Literatūra ir menas” (1988 m. nr. 24, 36, 37, 38 ir 39)
irgi iš įpratimo kviečia visų šalių proletarus ir skaitytojus vienytis.
Reikėjo taip daryti, nes tai buvo LTSR Kultūros ministerijos ir Rašytojų
sąjungos organas. Turiu ir du ,,Kalba Vilnius” 1988 m. spalio mėn. nume-
rius (41 ir 42). Radau ir tris žurnalus ,,Mokslas ir gyvenimas” (1988 m. 5,
8 ir 9 nr.), ,,Jaunimo gretos”, 1988 m. rugpjūčio ir 1988 m. rugpjūčio ,,Švy-
turys”, viršelyje – dramatiška trijų Pabaltijo valstybių vėliavas nešančių
vyrų spalvota nuotrauka. Trečiame aplanke dar radau ,,American Baltic
News” pirmąjį numerį, su 1991m. gegužės data. Taip pat ten kartu buvo
kiti laikraščiai su 1991 m. sausio mėnesio datomis: ,,Lietuvos aidas”, ,,Ma-
žoji Lietuva”, pirmieji penki ,,Laisvojo Kauno” numeriai, ,,Respublika”,
,,Permainos”, ,,Kauno aidas”.

Prie šio istorinių relikvijų aruodo teks dar grįžti, bet tuo tarpu lieka
neišspręsta mįslė. Kaip visa tai atsirado namo lentynose? ,,Kaltininku”
įtariu savo jauniausią sūnų Aldą, kuris nuo 1989 metu Lietuvoje gyveno
ir dirbo. Greičiausia jam kas nors įdavė šiuos istorinius dokumentus
saugoti, jeigu kartais įvykių tėkmė pasisuktų į kitą pusę ir visi šie istori-
niai šaltiniai vėl atsirastų specfonduose. Su skaitytojų pritarimu ir paska-
tinimu noriu šiuos laikraščius, biuletenius, žurnalus atidžiau pavartyti ir
atkurti tą stebėtiną Sąjūdžio dvasią bent mažoje formoje.

BALSAVIMAS INTERNETU –
GRĖSMĖ LIETUVOS

DEMOKRATIJAI
SVENN ARNE LIE

Balsavimo internetu įvedimas
yra didelė grėsmė Lietuvos demok-
ratijai. Kelia susirūpinimą tai, kad
nei politikai, nei Vyriausioji rinkimų
komisija nesiima atsakomybės ginda-
mi balsavimo slaptumo principą, ku-
ris būtinas, kad demokratinė sistema
veiktų tinkamai.

Balsavimo slaptumas yra esminis
principas ir į jį neturi kėsintis poli-
tikai argumentuodami tuo, jog tai
padidins gyventojų dalyvavimą rinki-
muose. Ar iš tikrųjų „menkos” gali-
mybės balsuoti yra ta priežastis, dėl
kurios beveik du trečdaliai lietuvių
nebalsavo paskutiniuose rinkimuose?
Be abejo, Lietuvos politikams didelė
problema, kad daugelis lietuvių rin-
kimų dieną neatvyksta balsuoti už
juos. Tačiau esu įsitikinęs, jog tai ne-
turi nieko bendro su fizine galimybe
balsuoti. Dauguma lietuvių, įskaitant
ir tuos, kurie gyvena užsienyje, turi
galimybę balsuoti, jei jie to tik no-
rėtų. Priežastis, kodėl jie neina į
rinkimus, yra Lietuvos partijų nede-
mokratiškumas, dėl kurio partijos
tapo nepatrauklios rinkėjams. Jei
Lietuvos politikai iš tikrųjų susirū-
pinę menku dalyvavimu, jie turi dėti
pastangas, kad taptų labiau patrauk-
lūs rinkėjams kurdami demokratines
partines struktūras, turėtų apibrėž-
tas ideologijas ir pradėtų atstovauti
realiems visuomeniniams, o ne sa-
viems interesams. Balsavimas inter-
netu šiuo požiūriu veda į šoną.

Būtina pripažinti, kad balsavimo
slaptumo principas yra ne teisė – tai
pareiga. Tai reiškia, kad tinkamai
įgyvendinant šį principą rinkėjas ne-
turi teisės pasirinkti, kaip jam bal-
suoti, slaptai ar ne – jis privalo bal-
suoti slaptai. Taip yra todėl, kad bal-
savimo slaptumas yra esminė de-
mokratinių rinkimų sąlyga ir pag-
rindas, laiduojantis pasitikėjimą poli-
tine sistema. Negalima peržiūrėti
vidinių demokratijos mechanizmų
efektyvumo ar modernumo vardan.

Esama tiesioginio ryšio tarp
gyventojų bendro pasitikėjimo poli-
tine sistema ir to, kaip rinkimai buvo
surengti, kaip buvo išlaikytas slaptu-
mo principas, koks buvo skundų ir
pranešimų apie klastojimus po rin-
kimų skaičiaus. Slapto balsavimo
principas užtikrina pasitikėjimą de-
mokratine sistema kaip vadovų iš-
rinkimo priemone. Galime nesutikti
su rinkimų rezultatais, bet turime
juos pripažinti, jei žinome, kad rin-
kimų procesas buvo sąžiningas, be
klastočių. Lietuviams pažįstami kal-
tinimai dėl balsų pirkimo ir pardavi-
mo: jie skambėjo beveik po kiekvienų
rinkimų atgavus nepriklausomybę.
Taip atsitinka todėl, kad esama pa-
grįstų abejonių, ar rinkimai Lietuvoje
iš tiesų yra slapti.

Atskiro asmens lygmenyje yra
svarbu žinoti, jog balsavimas slaptas.
Niekas niekada negalės išsiaiškinti,
už kurią partiją, už kurį kandidatą aš
balsavau, nors ir tektų meluoti savo
mamai apie savo tikrąjį balsavimą.
Tai yra politinės laisvės ir laisvo pa-
sirinkimo požymis. Negana to, slap-
tas balsavimas apsaugo demokratiją,
nes: 1. Nelieka prasmės pardavinėti

ir pirkti balsus; 2. Užkerta kelią ne-
pagrįstiems kaltinimams klastotė-
mis, kurie dažnai naudojami asmeni-
niuose konfliktuose.

Jei balsavimas slaptas, parduoti
ir pirkti balsų nėra galimybės. Jei
einantį balsuoti mane sustabdytų
Gediminas Kirkilas ir pasiūlytų 20
litų už balsą socialdemokratams, aš,
be abejo, paimčiau pinigus ir paža-
dėčiau balsuoti už socialdemokratus,
o pats sau pagalvočiau „Koks jis kvai-
lys!” Ties kitu kampu sutikęs Andrių
Kubilių, kuris man siūlytų 30 litų,
padaryčiau tą patį: paimčiau pinigus
ir pažadėčiau balsuoti už konservato-
rius. Jei dar kelyje pasipainiotų Ar-
tūras Paulauskas, Artūras Zuokas ir
Rolandas Paksas, į kišenę susižerčiau
gal arti tūkstančio litų, tačiau atėjęs į
rinkimų apylinkę balsuočiau už Lie-
tuvos valstiečių liaudininkų sąjungą.
1,000 litų, kuriuos išleido Gediminas
Kirkilas, Andrius Kubilius, Artūras
Paulauskas, Artūras Zuokas ir Ro-
landas Paksas pirkdami mano balsus,
būtų tuščias pinigų leidimas. Tačiau
jei šiuos politikus sutikčiau dar
kartą, pasakyčiau, jog balsavau už
juos ir kad sumokėję jie neapsigavo.
Tačiau kadangi nė vienas iš šių poli-
tikų neturės galimybės patikrinti,
kaip iš tikrųjų aš balsavau, nemanau,
kad jie bus tokie kvaili ir rizikuos
savo pinigais: jie net nemėgins pirkti
mano balso.

Jei balsavimo slaptumas išnyks-
ta, padėtis visiškai pasikeičia. Pasi-
kartojus aukščiau pateiktam scenari-
jui, negalėčiau Kirkilui meluoti apie
tai, kaip balsavau. Jei vienas iš pa-
reigūnų, Kirkilas, pats sėdėtų rinki-
mų apylinkėje ir stebėtų, kaip pildau
balsavimo biuletenį, jis matytų, kaip
balsuoju. Tada atsirastų prasmė pirk-
ti balsus. Slaptas balsavimas ne tik
užkerta kelią balsų pirkimui ir par-
davimui – jis taip pat užkerta kelią
atitinkamiems kaltinimams. Nesant
prasmės balsus pirkti ir parduoti,
nėra prasmės ir kaltinti kitas partijas
ar politikus balsų pirkimu.

Mėginimas įvesti internetinį bal-
savimą yra grėsmė balsavimo slaptu-
mui. Tai kelia didžiulę grėsmę, nes
gyventojai ir taip jau menkai pasitiki
politine sistema. Internetinis balsavi-
mas gali kelti pagundų Lietuvos poli-
tikams pirkti balsus. Pamėginkit įsi-
vaizduoti Lietuvos politikus, keliau-
jančius po Lietuvą su kompiuteriu
automobilyje ir sumokančius gyven-
tojams už balsavimą jų akivaizdoje.
Tai gali ir neįvykti, tačiau, be abe-
jonės, taps lengva apkaltinti kitus
politikus taip elgiantis.

Seimas kartu su Vyriausiąja rin-
kimų komisija turi prisiimti tiesio-
ginę atsakomybę už išaugsiantį nepa-
sitikėjimą politine sistema, jei rinki-
mai nebus surengti tinkamu būdu.
Šios institucijos turi pripažinti, kad
slapto balsavimo principas yra gyvy-
biškai svarbus demokratiniams rinki-
mams ir tam, kad Lietuvos gyventojai
bent minimaliai pasitikėtų politine
sistema. Užuot silpninus slapto bal-
savimo, o kartu ir pačios demokrati-
jos, principą, Lietuvos valdžia turi jį
stiprinti.

Balsas.lt
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ČIKAGOJE PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

LORETA TIMUKIENÈ

Sausio 13 d. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčio-
je Brighton Park buvo aukojamos šv.
Mišios už žuvusius Lietuvos Laisvės
gynėjus. Jų garbei buvo uždegta 14
trispalvių žvakučių, pamokslą sakė
parapijos kunigas Jaunius Kelpšas.
Po šv. Mišių parapijos salėje vyko
minėjimas, kurį organizavo JAV LB
Brighton Park apylinkės valdyba.
Eilėmis apie Lietuvą renginį pradėjo
Apolonija Steponavičienė. Tylos mi-
nute buvo pagerbti žuvusieji Sausio
13 d. įvykių dalyviai. Kalbėjo Ernes-
tas Lukoševičius, tų dienų dalyvis,
Parlamento gynėjas. Jis papasakojo,
kokios taktikos laikėsi priešo kariuo-
menė, siekdama užgrobti strategiškai
svarbius mūsų valstybės objektus.

E. Lukoševičius prisiminė, ko-
kios nuotaikos buvo apėmusios vi-
sus, kuriems buvo svarbi Lietuvos
laisvė. Tomis dienomis ir naktimis
prie Parlamento, Televizijos bokšto,
Lietuvos radijo ir televizijos komiteto
budėjo iš visos Lietuvos suvažiavę
žmonės. Taip buvo ir lemtingąją
1991-ųjų sausio 13-osios naktį, kai
sovietiniai tankai traiškė beginklius
Televizijos bokšto gynėjus, jėga
užgrobė televiziją ir radiją. Tuo tarpu
Aukščiausiąją Tarybą saugojo minios
žmonių, buvo statomos barikados,
aukojamos šv. Mišios. Per palydo-
vines televizijas ir kitais kanalais
pasaulis sužinojo apie tragiškus įvy-
kius Vilniuje.

Prisiminimais pasidalijo ir Ligija
Tautkuvienė, Sausio 13 d. žuvusio Ti-
to Masiulio teta. Ji papasakojo apie
Tito gyvenimą ir apie lemtingąją
sausio 13-ąją, kada jis, būdamas jau-
nas vaikinas, kartu su artimaisiais
stojo ginti Lietuvos laisvės. L. Taut-
kuvienė sakė, jog Tito mama po sū-
naus žūties prašė: ,,Tik nedarykit Ti-
to didvyriu, jis buvo be galo papras-
tas.” Deja, jis buvo vienas iš tų, ku-
riuos prie Televizijos bokšto pakirto
priešo kulka. Kalbėjo ir kiti tų įsi-
mintinų dienų liudininkai ir čia, JAV,
tuo metu gyvenę lietuviai. Salomėja
Daulienė (buvusi JAV LB Brighton
Park apylinkės pirmininkė) ir Marija
Remienė (DF Tarybos pirmininkė)
prisiminė, kaip neramiai laukė ži-
nių iš Lietuvos apie ten prasidėjusius

neramumus. Visi renginio dalyviai
sugiedojo Maironio ,,Lietuva bran-
gi”.

Minėjimo metu buvo galima
pasižiūrėti filmuotą medžiagą apie
Sausio 13 d. įvykius Lietuvoje. Ant
sienos buvo pakabinta sausio 13 d.
žuvusiųjų nuotraukos ir jų gyvenimo
aprašymai. Ne vienas renginio daly-
vis apgailestavo, kad Lietuvai ir jos
piliečiams svarbios datos paminėji-
mas, kurį organizavo JAV LB Brigh-
ton Park apylinkės valdyba, buvo
vienintelis tokio pobūdžio renginys
Čikagoje ir jos apylinkėse.

,,Sausio 13-oji yra ne ginklo, ne jėgos, netgi ne didvyriškumo pergalė.
Ginklais tą naktį mes tikrai nieko nebūtume laimėję. Jėga ir fizinis pranašumas
buvo kitoje pusėje, ir ta kita pusė būtų galėjusi viską nušluoti. Prieš tankus,
automatų vamzdžius, neperšaunamas liemenes išėjo kūnas ir kraujas. Kas gali
būti silpniau ir trapiau? Ką galima lengviau sutraiškyti, sušaudyti, sunaikinti?.
Pasirinkome teisingai: stovėti drauge, laisvi ir mylintys. Dėl gyvenimo. Net tada,
kai jis prarandamas.’’ (Kun. Julius Sasnauskas)

Pranešėjas Ernestas Lukoševičius.

Iškilmingose šv. Mišiose: kun. J. Kelpšas, N. Šmerauskas ir A. Steponavičienė.

Atmintis visada bus gyva...

Šv. Mišių akimirka.

Gieda bažnyčios choras. Joe Kulio nuotraukos

Nešamos trispalvės žvakės, skirtos Sausio 13-osios aukų atminimui.

Iškilmingo minėjimo dalyviai.
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KLAIDOS ATITAISYMAS
Atkreipiu dėmesį į praeito penk-

tadienio „Laiškų” skyriuje išspaus-
dintą Antano Paužuolio laišką „Pra-
šauta pro šalį”, kuriame autorius rea-
guoja į mano š.m. sausio 3 d. laišką
„Trigrašiu Kriaučiūnų pokalbyje”.
Jame A. Paužuolis teigia, jog „Skai-
tantiesiems Leonido Rago laišką, kris
į akis užrašas: ’neabejoju, kad iš mo-
terų norinčių tapti vienuolėmis’”.
Mano buvo pasakyta visai priešingai
– ne „norinčių”, bet nenorinčių. Be
to, pagal mano žodyną žodžio „už-
rašas” vienaskaita reiškia užrašy-
mas, kaip pavyzdžiui, ant paminklo,
ant kelio krypties rodyklės ir jį su-
prantu daugiau kaip žodį „antraštė”,
išreiškiantį straipsnio ar knygos
pavadinimą. Tuo tarpu A. Paužuolis
cituoja iš mano laiško eilinį sakinį iš

penkių iš ketvirto skyrelio (para-
grafo).

Jei klystu dėl žodžio „užrašas”,
tai nieko baisaus, nes Aurelija Tamo-
šiūnaitė tokį nukrypimą nuo tiesos
lengvai atitaisys. Tačiau sunkiau yra
su religija, net man, praleidusiam ne
vienerius metus Tėvų Jėzuitų suole.
Ačiū Dievui, šiais ,,Draugo” renesan-
so laikais galime panagrinėti vidu-
ramžiais viešai nediskutuotinas reli-
gines temas, ypač kai šalia siauros
parapijietiškos galvosenos yra ir
platesnės, daugiau globalinės (oi! –
angl. „ouch”!), tokios kaip Jėzuitų ar
panašiai. Apie tai plačiau gal kada
nors ateity, kai bus tam stipriau pa-
siruošta.

Leonidas Ragas
Itasca, IL 

KOMENTARASKOMENTARAS��

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

2008 m. sausio 4 d. Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje pranešė žiniasklaidai apie
artėjantį „Lietuvos politikos savait-
raščio ’Atgimimas’  kartu su partne-
riais” rengiamą „trečiąjį Nacionalinį
diktantą”, kviesdamas JAV lietuvius
„pratęsti šią gražią Nacionalinio dik-
tanto tradiciją”. Kodėl šis diktantas
rengiamas su „partneriais”, o ne su
bendrininkais? Ir kada, tik trečią
kartą rengiamas diktantas tapo
„tradicija”, kurią žodynas apibūdina
kaip „iš kartos į kartą einantis
paprotys, įprotis ar veikimo būdas”?
Nors Lietuvoje dabar „tradicijos”
dygsta kaip grybai po lietaus, šiam
diktantui iki „tradicijos” dar toli.

Įdomu, kad diktantas, kuris bus
rašomas 2008 m. sausio 26 d. visose
„valstybėse”, bus „nacionalinis”! Įdo-
mu, kad „antrasis – finalinis – dik-
tanto konkurso etapas” vyks  Vil-
niuje 2008 m. vasario 23 d., bet ar ne-
galėtų būti „antroji – baigminė – dik-
tanto varžybų dalis”? O įdomiausia,
kad geriausiai pasirodę dalyviai bus

renkami „po pirmojo turo”. Ar netik-
tų geriau „po pirmojo varžybų rato”?

Sveikintinas malonus kvietimas
dalyvauti „konkursinėje diktanto
programoje ir varžytis dėl...” skam-
bėtų mieliau, jei būtų kviečiama daly-
vauti „diktanto varžybose ir varžytis
dėl...” „Prie šio projekto aktyviai pri-
sijungia...” galėtų būti sulietuvintas į
„Prie šio sumanymo veikliai prisijun-
gia...”, o „skyrybos niuansai” taptų
artimesniais, jei jie pavirstų į  „skyry-
bos atspalvius”.

Konsulato pastangos „praturtin-
ti” šį pranešimą svetimžodžiais (o gal
tik „diplomatinė” kalba?) buvo sėk-
mingos.  Tačiau Lietuvos valstybinė
įstaiga, atstovaujanti Lietuvos kultū-
rą, į kurią įeina ir kalba, kviesdama,
„kad kiekvienas pamąstytume apie
mūsų kalbos grožį ir girdimo žodžio
esmę”, turėtų ir pati rimtai susimąs-
tyti. Lietuvių kalba jai būtų labai
dėkinga.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

LR KONSULATAS ÇIKAGOJE TURÈTÛ
SUSIMÂSTYTI

Skaitytojų laiškus galite rasti internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti-
nai sutampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename,
jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei
nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be
adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba
elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org

TOKS POELGIS APSUNKINA
UŽDUOTĮ

STASÈ  E. SEMÈNIENÈ

Šiais metais JAV lietuvių išeivijo-
je didžiulis kultūrinis įvykis – Šokių
šventė liepos 6 d. pirmą kartą įvyks
Los Angeles, CA. Ją surengti – milži-
niškas  darbas, įsijungiant ne tik Lie-
tuvių Bendruomenės rengėjams, bet
ir kiekvienam nariui talkininkaujant
vienokiu ar kitokiu būdu. Va, spaudo-
je gerokai anksčiau buvo paskelbta,
jog jau užsiregistravo 500 šokėjų. Ir
net laukiama jų iš kitų žemynų. O iš
pačių programos dalyvių – šokėjų –
šventė net pareikalauja tiesiog žmo-
giško pasiaukojimo. Pvz., iš Madison,
WI šokėjų grupės „Žaibas” vienos tik
šeimos vyksta 7 šokėjai: tėvas – žila-
galvis profesorius emeritus (bet liek-
nas ir vikrus) su žmona, 3 sūnūs, 2
marčios, kurių viena net ne lietuvių
kilmės amerikietė (4 šokėjai ne lietu-
viai: norvegas, 2 vokiečių kilmės, 1
švedų kilmės). Verta priminti, jog ir
kelionė brangi, brangūs ir viešbučiai,
nors ir pigesni nei Lietuvoje.  Gera-
noriškai regėjosi tiktai kupinam veži-
mui „gero vėjo” linkėk ir sveikas sau
riedėk!

Kur gi tau?!  Štai, lyg pagal mūsų
liaudies mąstyseną, kaip „Pilypas iš
kanapių”, „Lietuvos ryto” interneti-
niame puslapyje pasirodė griausti-
niu  rūgojantis Monikos Bončkutės
straipsnis „JAV lietuvius sukiršino
žydų šokis” (2008.01.10). Tarsi ver-
dančiu vandeniu nuplikino straipsnio
pradžia (to tik betrūko – dūzgė de-
gančiuose smilkiniuose?!): „Naujausi
nesutarimai JAV lietuvių bendruo-
menėje pasiekė amerikiečių spaudą ir
nuaidėjo net iki Jeruzalės.”

O kas tą nelemtą milžinišką, visa
naikinantį gaisrą uždegė? Aure, ir vėl
ne kas kitas scenoje „grožėjosi” (su
spalvota nuotrauka iš savo nuosavo
albumo), kivirčo „didvyris”, kaip jau
ne sykį „Drauge” girdėtas savo žei-
džiančiais pareiškimais, Darius Ud-
rys. „JAV lietuviai” biografijų žinyne
jis apibūdintas kaip politologas, žur-
nalistas. Jis sukėlė kivirčą, vos 5 mė-
nesiams likus iki šventės pradžios,
pasiūlydamas į lietuvišką šokių šven-
tę pakviesti jidiš šokių grupę bent
vienam šokiui ar vienai dainai. Šven-
tės organizacinis komitetas atmetė jo
pasiūlymą, motyvuodama, jog kvie-
čiant žydus, tektų kviesti ir kitų tau-
tybių šokėjus ir tokiu būdu šventė
nebūtų lietuviška.

Viso to nesusipratimo pasekmė –
D. Udrys atsistatydino iš LB Los
Angeles skyriaus pirmininko pareigų.
Gaila! „Mūsų tiek nedaug – vos 3 mi-
lijonai!”, skamba Lietuvoje. „Daug

mažiau čia!” – aidu atsišaukia Š.  Ame-
rikoje. Mums kiekvienas lietuvis bran-
gus, o ypač jaunas. Ogi čia Amerikoje
gimęs, tobulai kalbąs bei rašąs lietu-
viškai, išmintingas, oratoriškai iškal-
bus, kupinas jaunystės jėgos bei entu-
ziazmo, veiklus, staiga pasielgia, anot
vienos visuomenininkės, aršiau už ma-
žą vaiką, ūmai susidėjusį savo žaislus
ir nepatenkintai pareiškusį savo vai-
kystės draugui: „Tu manęs neklau-
sai, aš nenoriu su tavim žaisti...” 

Tai neatsakingas ir neapgalvotas
tiesaus kelio pametimas dėl vingiuoto
neaiškaus takelio. Tokio didžiulio
masto renginio komitetas neša daug
didesnę atsakomybę ir sunkią viso
parengimo naštą ant savo pečių. Jam
tereikia pritarti ir padėti, o ne mesti
akmenis po gerai riedančiu, sunkiai
prikrautu vežimu (paskutinėmis ži-
niomis užsiregistravusių šokėjų yra
1,022 (!) ir viena grupė iš Lietuvos.
Valio!). 

D. Udriui, kaip dera ne tik gyve-
nančiam, bet ir gimusiam demokra-
tinėje valstybėje piliečiui, reikėjo iš-
klausyti, permąstyti, džentelmeniš-
kai priimti ir prisidėti prie savo orga-
nizacijos veiklos, o ne maištauti. Jei
pasaulio vadovai – prezidentai, orga-
nizacijų pirmininkai — taip karš-
takošiškai veiktų, vos tik atmetus jų
pasiūlytą nuomonę, ir jiems dėl to
pasitraukus iš veiklos arenos, pasau-
lis virstų chaosu! O ypač visuome-
ninėje veikloje reikia turėti šventojo
kantrybę, dramblio kietą odą, diplo-
matijos visą skrynią, tolerancijos
perteklių, nemažą žiupsnį mandagu-
mo kitam, ypač vadovaujančiam dar-
bingam vienetui.

Labiausiai liūdna ir didžiausią
nuoskaudą lietuviai jaučia, kad Da-
rius Udrys ne tik paviešino savo va-
dovaujamos organizacijos vidaus rei-
kalus, bet labiausiai – tarytum deg-
tuko brūkštelėjimu uždegė didžiulį
šieno kūgį, kuris pleškėdamas pa-
skleidė bjauriai dvokiančius dūmus
ne tik amerikiečių spaudoje (žydų
savaitraščio „Jewish Journal” redak-
torės Jane Ulman straipsnis), ir net
pasiekė Jeruzalę amerikietės žurna-
listės išpūstu kone antisemitiniu
baubu. Kur buvo tada lietuvio inte-
lektualo patriotinė savigarba? Kur jo
pasididžiavimas savo tautiečiais bei
jų tradicijos ir papročių tęstinumu?
Kur dingo jo meilė tėvynei – savo tėvo
ir senelių gimtinei?! Ar tik „ant lauko
pliko kelios pušelės teliko”?

O būsimos šventės šokėjams ir
jos rengėjams linkiu sėkmės ruo-
šiantis šiai gražiai, kas ketverius me-
tus mus aplankančiai šventei.

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

Tautinių šokių šventė, 1980 m.                                                K. Izokaičio nuotr.
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Užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas.
Eltos nuotr.

UR ministras dalyvaus
Civilizacijû aljanso forume 

Labdarâ iš užsienio keiçia vietiniai rèmèjai
Vilnius, sausio 15 d. (Bernar-

dinai.lt) – Iš užsienio paramos ir lab-
daros gauname vis mažiau, bet patys
daromės labdaringesni vieni kitiems,
teigia statistikai. Pernai kitų valsty-
bių parama Lietuvai siekė beveik 90
mln. Lt, patys jos šalyje paskleidėme
už kone 259 mln. Lt. Dažniausiai re-
miame sportą.

Per penkmetį, palyginti su 2002
metais, parama iš užsienio sumenko
daugiau nei dukart, o vidaus labdara
daugiau nei du kartus padidėjo, pra-
neša Statistikos departamentas. Iš
užsienio daugiau nei pusę pagalbos
gavome daiktais, patys daugiau nei
tris ketvirčius jos teikiame pinigais.
Labdaringiausios Lietuvoje didžio-
sios bendrovės, kurių metų apyvarta
siekia 138 ir daugiau mln. Lt – jos
pernai suteikė paramos už 55 mln.
Lt. Patys dosniausi buvo finansiniai
tarpininkai. Iš viso įmonės suteikė
beveik 95 proc. paramos. 2,3 proc. jos

teko fiziniams asmenims, anonimais
panoro likti 3,1 proc. Gautos lėšos,
paslaugos bei materialus turtas per-
nai išskirstyti daugiausia sportui
(54,9 proc.), sveikatos apsaugai (10,1
proc.), kultūrai (9,4 proc.), socialinei
globai ir rūpybai (8,6 proc.).

2009 metus siùloma paskelbti Muziejû metais
Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –

2009 metus paskelbti Muziejų metais
siūlo Seimo narė Dalia Teišerskytė.
Antradienio Seimo plenariniame po-
sėdyje ji ketina pateikti tokį nutari-
mo projektą. D. Teišerskytė teigia,
kad muziejus turi tapti visuomenine
kultūrine mokymo institucija, o ne
tik elitine erdve rengiant parodas.
Parlamentarės pastebėjimais, muzie-
jus – ne tik laisvalaikio praleidimo
vieta, kur yra kaupiamos kultūros
vertybės, profesionaliai restauruo-
jamos, tiriamos ir eksponuojamos.
Šiuolaikiškas muziejus, anot D. Tei-
šerskytės, – tai profesionali pažinimo
institucija, pritraukianti kuo daugiau
lankytojų, atverianti duris visiems

visuomenės sluoksniams. Pasak D.
Teišerskytės, parengti nutarimo pro-
jektą dėl 2009 metų paskelbimo
Muziejų metais ją paskatino siekimas
glaudesnių bendradarbiavimo ryšių
tarp švietimo institucijų bei muziejų.
,,Švietimas yra viena aktualiausių
muziejų misijos dalių, tačiau Lietu-
voje ši sritis dar nėra pakankamai
išplėtota. Daugelis Lietuvos muziejų
rengia švietimo programas mok-
sleiviams, bet įvairių dalykų pamo-
kos muziejuose Lietuvoje dar nėra
tapusios formaliojo ugdymo progra-
mų dalimi. Muziejus gali vaidinti
svarbų vaidmenį ir sprendžiant vaikų
užimtumo problemą”, – tvirtina
Seimo narė. 

Mirè iškilus JAV lietuviû veikèjas 
Juozas Giedraitis

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas dalyvauja Madride vyk-
stančiame pirmajame metiniame
Civilizacijų aljanso forume.

Kaip pranešė URM, ministras
pasisakys pagrindinėje plenarinėje
Civilizacijų aljanso sesijoje, vadina-
majame Civilizacijų aljanso grupės
draugų aukšto lygio politiniame dialo-
ge ,,Mūsų įsipareigojimų Aljansui
sustiprinimas”.

Jungtinių Tautų globojamas
Civilizacijų aljansas buvo sukurtas
2005 metų lapkričio mėnesį. Jo ini-
ciatorės – Ispanija ir Turkija bei tuo-
metinis JT generalinis sekretorius
Kof Anan.

Civilizacijų aljanso tikslas – kon-
soliduoti kolektyvinę politinę valią
bendriems veiksmams, padėsian-
tiems pasiekti skirtingų tautų, kul-
tūrų, civilizacijų tarpusavio supra-
timą ir taikų sugyvenimą bei įveikti

poliarizaciją, galinčią sukelti krizę.
Aljanso veikla siekiama sustab-

dyti tolesnį santykių tarp valstybių ir
visuomenių, ypač tarp Vakarų ir
islamo šalių, aštrėjimą, kuris gali kel-
ti grėsmę tarptautiniam stabilumui.

Lietuva aktyviai dalyvauja
Civilizacijos aljanso veikloje ir 2006
metais tapo Civilizacijų aljanso
draugų grupės nare. Šiuo metu
Civilizacijų aljanso draugų grupę
sudaro daugiau kaip 70 šalių.

Madride ministras P. Vaitiekūnas
taip pat susitiks su Ispanijos užsienio
reikalų ministru Miguel Angel
Moratinos. Pokalbio metu ketinama
pasidalyti šalių pozicijomis dėl
Europos kaimynystės politikos,
aptarti Europos Sąjungos ir Rusijos
santykius, taip pat dvišalių santykių
bendradarbiavimo perspektyvas poli-
tikos ir ekonomikos srityse, aktualius
ES ir tarptautinės darbotvarkės
klausimus.

Atkelta iš 1 psl. 1937-1941 tar-
navo kariuomenėje. Karo veiksmams
artėjant prie Lietuvos, 1944 rudenį
pasitraukė į Vokietiją, kur 1944-1945
dirbo kaip sandėlio darbininkas
Schwerin mieste, o karui pasibaigus,
pabėgėlių stovyklose ėjo įvairias va-
dovaujančias pareigas, tarp jų – ir
stovyklos vadovo. Talkino VLIKui ir
rašė spaudai.

1949 m. atvyko į JAV, apsigyveno
Hartford, CT, dalyvavo Tremtinių ir
Lietuvių Bendruomenės organizavi-
me ir veikloje. Jo pastangomis inkor-
poruota Ateitininkų Federacija ir
Lietuvių Bendruomenė. 1961 m. per-
sikėlė į Northport, NY, ir įsijungė į

Didžiojo New York lietuvių veiklą.
Nuo 1970 m. Lietuvos ūkininkų są-
jungai atstovavo VLIKo taryboje.
Ypač išvystė kūrybingą veiklą Tautos
fonde, kuris pasauliniu mastu telkė
lėšas VLIKo veiklai finansuoti. 1978-
1991 metų laikotarpiu, pirmininkau-
damas TF valdybai, sukaupė per 5
mln. dol. aukų.  LR Prezidentas Val-
das Adamkus 2001 m. Vasario 16-
osios proga už nuopelnus Lietuvai ap-
dovanojo J. Giedraitį DLK Gedimino
4-ojo laipsnio ordinu. Jį jam įteikė LR
generalinis konsulas dr. Rimantas
Morkvėnas 2001 m. gegužės 12 d. TF
27-tojo metinio narių susirinkimo
metu.

Britai susirùpino lietuviû 
imigrantû teisèmis

Vilnius, sausio 15 d. (Bernardi-
nai.lt) – Jungtinėje Karalystėje dir-
bantys asmenys iš Vidurio ir Rytų
Europos raginami pasitikrinti, ar
gauna visą jiems priklausantį atlygi-
nimą, o ypač nustatytą nacionalinę
minimalią algą – 5,52 svaro sterlingų
per valandą.

Didžiosios Britanijos verslo regu-
liavimo departamentas (BERR) išpla-
tino tokį pranešimą: ,,Britų vyriausy-
bė nori, kad nuo šių metų lietuvių
bendruomenė geriau susipažintų su
darbą reglamentuojančiais įstaty-
mais, nes darbdaviai nepraleidžia
progos išnaudoti įstatymų nežinan-
čius darbuotojus.

Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje
vyresniems nei 22 metų dirban-
tiesiems mokama 5,52 svaro ster-
lingų per valandą. Nacionalinis mini-
malus atlyginimas 18-21 metų jau-
nuoliams sudaro 4,6 svaro, o 16-17
metų asmenims – 3,4 svaro per va-
landą.

Nuo 2007 metų spalio kasme-
tinių atostogų trukmė padidėjo nuo
20 iki 24 dienų (dirbantiesiems ne

visą darbo dieną atostogų trukmė
skaičiuojama atsižvelgiant į įmonėje
išdirbtą laiką. Nuo 2009 metų balan-
džio 1 dienos kasmetinių atostogų
trukmė oficialiai padidės iki 28
dienų.”

Ta proga Jungtinės Karalystės
užimtumo reikalų ministras Pat
McFaden pasakė: ,,Nacionalinis mini-
malus atlyginimas gerina prastai ap-
saugotų darbuotojų darbo sąlygas ir
kelia jų gyvenimo lygį, o kasmetinių
atostogų trukmės didėjimas keičia
Didžiojoje Britanijoje dirbančių as-
menų gyvenimą – žmonės gali skirti
daugiau laiko šeimai ir savo tautinei
bendruomenei.”

BERR primena, jog jei darbuoto-
jas mano, kad jam nemokamas mini-
malus atlyginimas, ar nori pasikon-
sultuoti, jis gali kreiptis pagalbos.
Pagalbos linija 0845 6000 678 gali
padėti atkovoti tai, kas priklauso, o
paskambinęs asmuo konsultuojamas
jo gimtąja kalba. Vien pernai pagal-
bos linijos specialistai padėjo 14
tūkst. imigrantų atgauti per 3 mln.
svarų.

Atkelta iš 1 psl.
Organizacinės sesijos metu JT

generalinis sekretorius pabrėžė, kad
jis patenkintas Lietuvos pirminin-
kavimu Tarybai, kuris pasižymėjo
skaidrumu, suderinamumu ir ben-
dradarbiavimu. Pan Gi Mun paska-ti-
no Tarybą ir toliau aktyviai veikti,
siekiant įgyvendinti Tūkstantmečio
vystymosi tikslus visame pasaulyje.

Lietuvos ambasadorius D. Če-
kuolis pažymėjo, kad pirmininkavi-
mas ECOSOC buvo didelė atsakomy-
bė Lietuvai. ,,Praėjusiais metais pa-
siekti svarbūs rezultatai įgyvendi-
nant Tarybos reformą: sėkmingai su-
rengtas Tarybos susitikimas su fi-
nansinėmis institucijomis, pasiseki-
mo sulaukė pagrindinė ECOSOC se-

sija, pasiteisino ECOSOC kasmetė
ministerinės veiklos peržiūra, inau-
guruotas Vystymosi bendradarbiavi-
mo forumas”, – sakė Lietuvos nuola-
tinis atstovas JT D. Čekuolis.

Lietuva 2007 metais pirmą kartą
buvo išrinkta vadovauti trečiajam
pagal svarbą JT organui. Tai aukš-
čiausia Lietuvos pozicija, iki šiol už-
imta daugiašalėje institucijoje.

Pirmininkavimą ECOSOC bai-
gusi Lietuva perdavė šias pareigas
Haičio nuolatiniam atstovui JT Leo
Merores. Anot diplomatų, Lietuvos
pirmininkavimas ir jo metu įgyta pa-
tirtis yra reikšmingas atspirties taš-
kas Lietuvai siekiant nenuolatinės
Saugumo Tarybos narės statuso
2014-2015 metų kadencijai. 

JT vadovas patenkintas ...
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Pasaulio naujienos

Îtampa tarp Maskvos ir
Londono didèja 

Londonas–Maskva, sausio 15
d. (Alfa.lt –,,Interfax”–BNS) – Di-
džiosios Britanijos užsienio reikalų
sekretorius David Miliband perspėjo,
kad Rusijos vyriausybės grasinimai
imtis tolesnių veiksmų prieš Britų
tarybą gali tik pabloginti reikalus.

Britų taryba atidarė savo filialus
Sankt Peterburge ir Jekaterinburge
nepaisydama Maskvos nurodymo
juos uždaryti.

Dabar Rusijos valdžia teigia keti-
nanti imtis mokestinių priemonių
prieš Tarybą ir nesuteikti vizų jos
darbuotojams.

Analitikai teigia, kad rusai filia-
lus uždaryti liepė tebesitęsiant ginčui
dėl buvusio KGB agento Aleksandr
Litvinenka nužudymo Londone.

„Rusija ir toliau tvirtina ketinan-
ti imtis tolesnių veiksmų prieš Britų
tarybą Maskvoje, tarp šių priemonių
numatomi vizų apribojimai Didžio-
sios Britanijos diplomatams, – sakė
D. Miliband. – Tokie grasinimai gali
tik pabloginti reikalus.”

„Klestinčių kultūrinių, švietimo
ir mokslinių ryšių laikymas įkaitais
dėl nesusijusių klausimų nėra nei Di-
džiosios Britanijos, nei Rusijos inte-

resas”, – pažymėjo jis.
„Vyriausybė atsargiai apsvarstys

šiuos vėliausius Rusijos veiksmus ir
toliau į juos mėgins įtraukti mūsų
tarptautinius partnerius, – tęsė sek-
retorius. – Artimiausiu metu reaguo-
sime į Rusijos vyriausybės veiks-
mus.”

Tuo tarpu Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergej Lavrov pareiš-
kė, kad Didžiosios Britanijos veiks-
mai, susiję su padėtimi dėl Britų tary-
bos veiklos Rusijoje rodo, kad Brita-
nija ilgisi kolonijinių laikų.

,,Mes žinoma, suprantame, kad
gali slėgti istorinė atmintis, susijusi
su nostalgija kolonijiniams laikams.
Bet tai ne ta kalba, kuria galima kal-
bėtis su Rusija”, – pareiškė jis antra-
dienį žurnalistams.

,,Tiesiog galva neišneša to, kas
vyksta dėl Britų tarybos, kai juoda
vadinama balta ir oficialusis Londo-
nas viską verčia aukštyn kojom”, –
pažymėjo Rusijos ministras.

Britų taryba, kurios tikslas yra
kultūrinių ir švietimo ryšių tarp val-
stybių plėtojimas, buvo apkaltinta
Rusijos mokestinių taisyklių pažei-
dimu.

,,Citigroup” patyrè didžiausius per
visâ savo istorijâ nuostolius

New York, sausio 15 d. (,,Bloom-
berg”–,,Interfax”–BNS–Alfa.lt) – Dėl
krizės JAV didesnės rizikos būsto
paskolų rinkoje turto už 18 mlrd. JAV
dolerių nurašęs JAV bankas ,,Citi-
group” paskutinį 2007 metų ketvirtį
užbaigė su didžiausiais per visą savo
196 metų istoriją nuostoliais. 

Grupės vykdantysis direktorius
Vikram Pandit teigia, kad nuostolius
sukėlė 18,1 mlrd. išlaidų pareika-
lavusi blogų būsto paskolų skola.

Banko grynieji nuostoliai spalio-
gruodžio mėnesiais siekė 9,83 mlrd.

JAV dolerių arba 1,99 JAV dolerio ak-
cijai, tuo tarpu metais anksčiau gry-
nasis pelnas buvo 5,1 mlrd. JAV do-
lerių arba 1,03 JAV dolerio akcijai.

,,Citigroup” taip pat paskelbė ke-
tinantis sumažinti 2007 metų divi-
dendus 41 proc. – nuo 54 centų akci-
jai prieš metus iki 32 centų, ir gauti
14,5 mlrd. JAV dolerių iš užsienio in-
vestuotojų, kuriems parduos savo
vertybinių popierių.

Ši kompanija, kuri yra didžiausia
Amerikos bankų grupė, teigia, jog jos
pajamos ketvirtajame praėjusių metų
ketvirtyje sumažėjo 70 proc. lyginant
su tuo pačiu laikotarpiu metais
anksčiau. Analitikai prognozavo, kad
banko ketvirčio nuostoliai sieks 1,03
JAV dolerio akcijai, o įplaukos – 10,64
mlrd. JAV dolerių.

V. Pandit pažadėjo imtis visų
priemonių, kad būtų išvengta to-
lesnių nuostolių ir kad būtų užtikrin-
ta kompanijos pelninga veikla.

VIENA
Vienos teismas pirmadienį bu-

vusį kraštutinių dešiniųjų miesto ta-
rybos narį dėl Holokausto neigimo
nuteisė kalėti ketverius metus ir dar
dvejus su puse metų pridėjo už an-
kstesnės lygtinės bausmės sąlygų pa-
žeidimus. Tai jau trečias kartas, kai
56 metų Wolfgang Frohlich pripažįs-
tamas kaltu dėl panašių kaltinimų.
Naujausias nuosprendis jam buvo
paskelbtas dėl laiškų, nusiųstų Aus-
trijos parlamentarams ir popiežiui
Benediktui XVI, kuriame jis žydų ge-
nocidą vadina ,,šėtoniškomis mela-
gystėmis”. Austrija yra priėmusi vie-
nus griežčiausių įstatymų dėl Holo-
kausto neigimo ir neonacistinės veik-
los.

TALINAS 
Harjaus apskrities teismo po-

sėdyje antradienį kaltinamieji ma-
sinių riaušių Taline organizavimu
praėjusių metų balandžio pabaigoje
judėjimo ,,Nakties sargyba” vadovai
Dmitrij Linter, Maksim Reva ir
Dmitrij Klenskij, tai pat Kremlių re-
miančio judėjimo ,,Mūsiškai” ko-
misaras Estijoje Mark Siryk savo
kaltės nepripažino. Valstybės pro-
kurorė kaltina Estijos piliečius orga-
nizavus masines riaušes, per kurias
buvo gadinamas ir laužomas turtas,
padeginėjama ir priešinamasi val-
džiai.

BERLYNAS
Vokietijos Katalikų Bažnyčios

vadovas kardinolas Karl Lehmann
dėl prastos sveikatos atsistatydins,
antradienį sakė Bažnyčiai artimas
šaltinis. Kol kas neaišku, kada 71
metų kardinolas pasitrauks. K. Leh-
mann yra artimas popiežiaus Be-
nedikto XVI, kuris taip pat yra vo-
kietis, sąjungininkas. K. Lehmann,
kuris laikomas palyginti liberaliu
katalikų teologu, praėjusio mėnesio
pradžioje dėl sutrikusios širdies veik-
los buvo paguldytas į ligoninę ir
negalėjo vadovauti Kalėdų ir Naujųjų
Metų mišioms. Vokietijos vyskupų
konferencijai jis vadovauja nuo 1987
metų.

Dėl Britų tarybos filialų Rusijoje stiprėja įtampa tarp Londono ir Maskvos.

GAZA 
Gazos Ruože antradienį išaugo

smurtas, kai Izraelio kariai per susi-
šaudymus, kilusius per naują jų rei-
dą, nušovė dešimt palestiniečių, tarp
jų vieno ,,Hamas” vadovo sūnų. Ju-
dėjimo ,,Hamas” kovotojai per retą
snaiperio ataką iš Gazos Ruožo taip
pat nušovė vieną civilį gyventoją iš
Ekvadoro, dirbusį laukuose prie Iz-
raelio sienos. Kruvini susirėmimai pra-
siveržė po dienos, kai Izraelis ir pa-
lestiniečiai po JAV prezidento George
W. Bush vizito pradėjo derybas es-
miniais jų konflikto klausimais. Me-
dikai teigė, kad per Izraelio operaciją
Zeituno rajone Gazos Ruožo rytuose
žuvo dešimt palestiniečių. Dar apie
40 palestiniečių, įskaitant kovotojus
ir civilius gyventojus, buvo sužeisti.

BAGDADAS
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice antradienį per netikėtą
vizitą Bagdade gyrė politinį Irako
progresą, teigdama, kad jis karo kre-
čiamoje šalyje atspindi ,,vilties me-
tą”. ,,Irakas juda pirmyn keliu, kuris
teikia vilties, bet vis dar tebėra tra-
pus”, – žurnalistams po derybų su
Irako vadovais sakė C. Rice. C. Rice
pažymėjo, kad ,,piliečių pasiryžimas
kovoti su ekstremistais, teroristais ir
užsienio kovotojais”, yra priežastis
optimizmui. ,,Tai vilties metas”, –
pridūrė C. Rice, paminėdama ir svar-
bų parlamento priimtą įstatymą, lei-
džiantį buvusiems Saddam Hussein
partijos ,,Baath” nariams grįžti į vi-
suomeninį gyvenimą.

WASHINGTON, DC
JAV kosminis zondas pirmadienį

priartėjo prie Merkurijaus. Zondas
MESSENGER prie Merkurijaus, ku-
ris iš visų planetų skrieja arčiausiai
Saulės, per 200 km priartėjo maž-
daug 7 val. v. Grinvičo laiku. Zondas
fotografavo šios planetos paviršių,
kurio 55 proc. iki šiol yra nežinomi.
,,MErcury Surface, Space ENviron-
ment, GEochemistry, and Ranging”
(MESSENGER) antradienį turėjo
pradėti siųsti į Žemę Merkurijaus at-
vaizdus, kurių turi būti maždaug 1,3
tūkst., ir kitus duomenis apie šią pas-
laptingą planetą.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

,,Citigroup” patyrė didelius nuostolius.
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,,Esame tokie, kokius mus išauginote”…
INA DRÂSUTIENÈ

Parama ligotiems, neįgaliems vai-
kams, meninei kūrybai ir talentin-
giems jauniesiems muzikantams,
gausioms šeimoms, moksleivių skati-
nimas mąstyti, rašyti, diskutuoti apie
savąjį kraštą, puoselėti savą Lietuvos
ateities viziją – tai svarbiausios Vy-
tauto Landsbergio fondo nuostatos.
Fondo dėmesio centras – jaunoji kar-
ta, jos poreikiai, viltys, pasiryžimai.
Sakoma, kad pati įtaigiausia yra fak-
tų ir skaičių kalba. Faktai ir skaičiai
paliudys, ką Vytauto Landsbergio
fondas, geranoriškų rėmėjų padeda-
mas, nuveikė Lietuvos vaikų bei me-
no labui per praėjusius 2007 metus.

,,Gėlės tepavirsta auka neįgalie-
siems vaikams” – buvo rašoma kvie-
time į prof. Vytauto Landsbergio 75
metų sukakčiai skirtą koncertą Na-
cionalinėje filharmonijoje, kuriame
jis grojo M. K. Čiurlionio kūrinius.
Tai buvo 2007 m. spalio 21 dieną.
Susirinkusieji širdingai atsiliepė į šį
prašymą. Jubiliejinio koncerto metu
užuot nešus gėles, suaukota 13,600
Lt ir 100 JAV dol., dar 50,000 Lt fon-
dui pervedė UAB susivienijimas
,,Alga” (generalinis direktorius Aud-
rius Linkus). Iš jų 43,215 Lt paskirta
Vilniaus universiteto medicinos fa-
kulteto vaikų ligų klinikai įsigyti vib-
racinio krūtinės ląstos masažo sis-
temą – įvairiomis plaučių bei bronchų
ligomis sergantiems vaikams kvė-
pavimą palengvinančią įrangą. Tai
pačiai klinikai, jos vadovų prašymu,
2007 m.  nupirktas dar vienas stam-
bus modernus medicinos prietaisas –
ultragarsis diagnostikos aparatas,
kainavęs 97,000 Lt bei du reagentų
rinkiniai kasos elastazės-1 diagnos-
tinei sistemai (5,754 Lt). Dar 6,000
Lt nukeliavo į Kuršėnus. Už juos
pirkti 3 kompiuteriai Pavenčių vidu-
rinėje mokykloje veikiančioms Vo-
lungių specialiojo lavinimo klasėms. 

,,Toks mūsų principas nuo pat
veiklos pradžios – sako V. Landsber-
gio fondo pirmininkė prof. Gražina
Landsbergienė. – Nutarėme netru-
pinti lėšų pavieniams atvejams, ver-
čiau padėti vaikų gydymo, specialiojo
ugdymo įstaigoms įsigyti daugeliui
mažųjų pacientų būtiną, efektyvią,
šiuolaikinę medicinos įrangą, lavini-
mo priemones. Tuo būdu stengiamės
aprėpti kuo platesnį pagalbos reika-
lingų ratą.”

* * *
Tad kaip visada, taip ir 2007 me-

tais, didžioji dalis fondo išteklių – iš
viso 151,969 Lt – ir buvo skirta stam-
bių medicinos projektų realizavimui.
Dar 43,562 litai išdalyti kaip parama
jauniesiems menininkams bei įvai-
riems meno projektams. Praėjusių
metų pirmąjį pusmetį V. Landsbergio
fondo stipendininkės buvo dvi – Ju-
lija Karaliūnaitė ir altininkė Agnė
Cinauskaitė, studijuojanti Karališ-
kojoje Gento konservatorijoje Bel-
gijoje. 2007-2008 mokslo metais Fon-
do stipendija – 500 Lt – mokama tik
Agnei. 

Kasmetinė parama (4,000 Lt) su-
teikta Nacionalinei M. K. Čiurlionio
menų mokyklai. Vienkartinė 2,000 Lt
suma skirta Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos fortepijoniniam trio
,,FortVio”, dalyvavusiam tarptauti-
niame kamerinės muzikos konkurse
Italijoje, o šios muzikos atlikėjų kon-
kursą surengusi Akademijos kame-
rinio ansamblio katedra paremta 800
litų. Konkursui ,,Muzikos garsai”,

kurį rengė Kauno apskrities Juozo
Naujalio gimnazija, Fondas įsteigė
premiją bei skyrė lėšų prizams (iš
viso 2,000 Lt). Tradicinio Tomo Mano
festivalio programą praturtino kon-
certas ,,Festivalio debiutai”. Šį kon-
certą rėmė V. Landsbergio fondas
(2,200 Lt).

Vilniaus Naujosios Vilnios muzi-
kos mokyklos direktorius Ričardas
Sviackevičius nuoširdžiai dėkojo, kad
Fondas sutiko paremti šios mokyklos
moksleivių akordeonistų kelionę į
konkursą Italijoje, ir džiaugėsi Mari-
jaus Ponomariovo, Andžejaus Ryn-
kuno bei Liucinos Vlasenko geru pa-
sirodymu bei jų užimtomis prizi-
nėmis vietomis.

Įvairiomis sumomis buvo pa-
remti šeši jauni muzikantai, vykę į
tarptautinius konkursus, meistrišku-
mo kursus, studijas, prisistatymus.
Šiems reikalams fondas skyrė 7,550 Lt.

Su mintimi apie tai, kad jaunajai
Lietuvai nedera nusigręžti nuo savo
kultūrinės praeities, VFL 2007 m.
prisidėjo prie Lietuvos kompozitorių
sąjungos premijos muzikologui Jonui
Bruveriui už fundamentalius muzi-
kos istorijos tyrinėjimo darbus (2,000
Lt), parėmė dviejų monografijų apie
kompozitorių Joną Nabažą bei muzi-
kologą Algirdą Joną Ambrazą leidybą
(3,292 Lt). Su Fondo pagalba išleistos
ir dvi kompaktinės plokštelės. Vie-
noje įrašyta pirmoji lietuviška opera –
Miko Petrausko ,,Birutė”, kitoje –
Lietuvos bardų dainuojamos parti-
zanų dainos. Kompaktinių plokštelių
leidyba paremta 10,000 Lt. (Pirmąją
leido Ateitininkų federacija, antrąją –
VšĮ ,,Cantus firmus”.)

* * *
Fondas negalėtų taip plačiai veik-

ti be savo rėmėjų. Jų sąrašas ilgas.
Visiems nuoširdžiai dėkodama Fondo
pirmininkė Gražina Landsbergienė
sako norinti paminėti bent jau tuos,
kurie nuolat bendrauja su Fondu, ar
solidžiausiai prisideda prie jo ištek-
lių.

Tai kasmet Fondą remiantys Al-
girdas ir Laima Stepaičiai iš Čikagos,
2007 m. paaukoję 9,025, Indrė Tijū-
nėlienė – 6,445 Lt,  Stasė Puodžiūnai-
tė iš Pakruojo, kurios įnašas – 4,000
Lt, dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir
paramos fondas (10,000 Lt), UAB
„Vilniaus architektūros studija”
(10,000 Lt), Kazimieras Paltanvičius
(1,000 Lt), UAB ,,Kronta” (1,000 Lt),
jau minėtas UAB susivienijimas
,,Alga” (50,000 Lt), po 500 Lt aukoję
Vidmantas Urbonas, Stasys Stačio-
kas, Alkis Narbutas (1,500 Lt) ir dar
daugybė asmenų, organizacijų, taip
pat anoniminių aukotojų. 

Nemažai žmonių Fondui pervedė
2 proc. savo pajamų mokesčių sumos.
Jiems  Fondo pirmininkė G. Lands-
bergienė ypač dėkinga. 2007 m. rė-
mėjų piniginių aukų suma kartu su
banko palūkanomis buvo 112,591 Lt
ir 9,125 dol.

Neretai Fondo rėmėjai pageidau-
ja jų auką skirti konkretiems asme-
nims ar renginiams. Praėjusiais me-
tais Čikagos ,,Saulutė” įvardijo sti-
pendininką – Vilniaus Gedimino
technikos universiteto studentą Vy-
tautą Pliadį. Alinai Jociutei, Mantui
Petraičiui gydymui ir slaugai aukojo
Antanina Špakauskienė, iš Algiman-
to Kazlausko aukotų lėšų paremtos
gausios šeimos. O čikagiškiai Algirdas
ir Laima Stepaičiai ypač vertina
Fondo organizuojamus rašinių kon-
kursus ir yra pagrindiniai jų mece-
natai.

* * *
Praėjusių metų vasarį Šalčinin-

kuose jau dešimtą kartą vyko rajono
mokyklų meno šventė ,,Šalčios aleliu-
mai”. VLF parėmė šios šventės ren-
gėją Šalčininkų Lietuvos tūkstantme-
čio gimnaziją 1,000 litų. Šventės me-
tu buvo apdovanoti Fondo rašinių
konkurso ,,Mano kraštas: prieš 15
metų, šiandien, rytoj” apie ypatingo
likimo žemę – Rytų Lietuvą – laure-
atai. Prizams skirta 3,900 Lt. 

Nukelta į 9 psl.

Kauno vaikų pensionatas, aprūpintas neįgaliųjų vežimėliais.

Iš moksleivio rašinio V. Landsbergio fondo rašinių konkursui ,,Kokią Lietuvą kurs mano karta?”

Juodšilių  ,,Šilo” vidurinei mokyklai – kompiuteriai.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 
Stuburo ir skausmo 

ligos

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

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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�

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

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

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

PASLAUGOS

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

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

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

STATE FARM 
INSURANCE

AUTOMOBILIO,  
NAMÛ,  SVEIKATOS IR
GYVYBÈS  DRAUDIMAS

ÎVAIRÙS

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

* Du 3 mėn. katinėliai, broliukas juodas,
o sesutė 3 spalvų, ieško mylinčių namų.
Tel. 773-890-0457.
* Pirksiu nebrangų, gerai važiuojantį
automobilį. Tel. 708-220-3202.
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823.

Atkelta iš 8 psl.
Tai buvo jau antrasis rašinių

konkursas. Kas tu? Ką galvoji? Ko
ilgiesi, ko nori siekti?”…

Pasėta sėkla leidžia daigelius.
Jau 2007 m. balandį V. Landsbergio
fondas kartu su Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cen-
tru bei Pilietinės visuomenės institu-
tu surengė forumą ,,Jaunimas ir pi-
lietinė visuomenė”, kuriame labai ak-
tyviai diskutavo čia pakviesti rašinių
konkursų dalyviai. 

Deja, trečiasis VLF skelbtas
moksleivių rašinių konkursas apie
Klaipėdos kraštą – prieš 17 metų,
šiandien, rytoj,  nežinia kodėl nesu-
laukė tokio gyvo atgarsio. Vis dėlto
pluoštelis rašinių pasiekė ekspertų
komisiją. Laureatus numatoma pa-

skelbti ir apdovanoti 2008-jų sausį
Klaipėdoje. 

Ir paskutinis skaičius – 209,017
litų. Tai visa 2007 metais suteikta pa-
rama. 

* * *
Fondas gyvuoja jau šešiolika

metų. Fondo pirmininkė prof. G.
Landsbergienė nuoširdžiai dėkoja
valdybos nariams, talkinusiems visus
šiuos metus: daktarei Vandai Vai-
nauskienei, Gražinai Vidūnienei, Inai
Drąsutienei, Birutei Cechanavičie-
nei. Taipogi nenuilstančiai darbuoto-
jai Onutei Miliauskaitei.

Per ataskaitinius 2007 metus
Fondas patyrė ir skaudžią netektį. Iš-
lydėjome į amžinybę nuolatinę Fon-
do valdybos narę, muzikologę Oną
Narbutienę.

Einu, jaudinuosi. Jei priešai?
Tikrai, du vaikinai kuprinėse nešėsi
butelius su benzinu ir iš toli jie juo
dvokia. Dėl to kvapo juos minia, ma-
tyt, ir sulaikė. Stiprūs, brač, dėdulės
po du kietai juos laiko už parankių. O
šie rodo man popiergalius — lei-
dimus. Žmonės siūlo jiems duoti į
sprandą. Man tai svetima. Ką aš ži-
nau apie tuos popiergalius? Kas juos
gali išrašyti? Vaikinai prašo, kad
iškviestų rūmų komendantą. Į visas
puses žmonės pasklinda ieškoti to
komendanto. Pagaliau vienas ateina
su raiščiu. Tas nieko nežino. Pats
nueina ieškoti komendanto. Pagaliau
ir tas ateina. Jis mums aiškina, kad
tie vaikinai patys savo iniciatyva taip
sumanė apsiginkluoti ir puolant
tankams juos padeginėti. Kur dabar
ir kuo tapo tie lietuviški gavrošai?
Vėliau sužinojau, kad Aukščiausią
Tarybą gynė vienas JAV lietuvis,
kuris Afganistano kare mokė afganus
padeginėti sovietų tankus. Tai, ma-
tyt, jo iniciatyva tie vaikinukai iš
atvažiavusių automobilių traukė tą
benziną ir nešė į rūmus.

Sausio 12 d., šeštadienio rytas.
Išaušo rytas. Nieko naujo mūsų fron-
te. Stoviu šiaurės rytų pusėje. Matau,
per pievelę ateina ir jonaviškių rink-
tas, mano rinktas ir agituotas Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatas Gedi-
minas Ilgūnas, žvalus, išsimiegojęs,
šypsosi, miegmaišis kuprinėje, turis-
tas.

Pagaliau susiprantama, kad rū-
mus reikia stiprinti ne tik žmonėmis,
bet ir mašinomis. Rūmų link pajuda
atvažiavę autobusai, visos kitos maši-
nos. Kai kur paliekamas mažas tar-
pas žmonėms praeiti. Rūmams sau-
giau, mums šilčiau. Bet jei tankai
puls, mus nuosavomis mašinomis
prispaus prie rūmų sienų.

Sausio 12 d., šeštadienio vakaras.
Radijas transliuoja garsiąją rusų ge-
nerolų surengtą spaudos konferenci-
ją. Jie kaltina V. Landsbergį, Aukš-
čiausią Tarybą, Vyriausybę. Skelbia
ultimatumą, solidarizuojasi su komi-
tetu ,,Spasenija”, ,,Jedinstvo”. Pri-
mena, kad armija buvo, yra ir bus
vieninga su liaudimi. Grasina, grasi-
na. Į mūsų žurnalistų klausimus ge-
nerolai ir Jarmalavičius padrikai te-
atsako. Tai girdint vieniems gniau-
žiasi kumščiai, kitus ima juokas. Jau
prasidės. Užsisakau nakvynę pas že-
maičius nuo Ventos jų sename, pilna-
me dūmų, bet už tai šiltame ,,Ikaro”
autobuse.

Laikas slenka labai lėtai. Jau po
dvylikos, po pirmos, po dviejų. Uk-
mergės pusėje pamatome švyste-
lėjimą, vėl švysteli, truputį į vėliau
išgirstame sprogimus. Jau daug švys-
telėjimų ir daug sprogimų. Kažkas iš
mūsų komentuoja — turbūt štur-
muoja telefono stotį. Netrukus pasi-
rodo šarvuočių ir tankų vilkstinė,
kuri, pervažiavusi seną Žvėryno tiltą,
pasuko ne mūsų, o Kauno kryptimi.
Po 15-20 min. vėl pasigirsta sprogi-
mai, trata kulkosvaidžiai. Prožekto-
rių spinduliai kliudo debesis ir vėl

nuslysta žemyn. Virš mūsų galvų,
kaip meteorai, skrieja kulkos ir kren-
ta Antakalnio, Pilies pusėje. Žvieg-
damos lekia greitosios pagalbos maši-
nos. Prasidėjo. Mano Vilniau, dabar
Tavo eilė.

Daugelis turėjo radijo imtuvus.
Girdėjome paskutinį Eglės Bučelytės
reportažą, jos kreipimąsi į pasaulio
tautas. Ji praneša, kad jau įsiveržė į
televiziją, girdėjome sakant ,,laužia
duris”, trinktelėjo mikrofonas ir vis-
kas nutilo. Mes verkėme, laukėme
Dievo ir žmonių pagalbos. Mano
,,Ikaro” autobuse sąmyšis: viena mo-
teris puolė į isteriją, ėmė šaukti ir rei-
kalauti greičiau iš čia išvažiuoti. Mes
raminti. Nuraminom. Niekaip nebū-
tume iš čia išvairavę, autobusas su
autobusu stovi buferiais susirėmę.

Pastebėjau pievelėje sutūpusias
jaunas mergaites. Jos tyliai dainavo
kažkokią liūdną liaudies dainelę. Pa-
klausiau, iš kur jos. Tiksliai neprisi-
menu, atsakė, kad iš Pakruojo ar Jo-
niškio. Ne ką vyresnė už ją buvo jų
mokytoja. Jos atvažiavo ginti parla-
mento. Bijo, bet kas bus, tegu būna!
Išsikalbėjome. Radome bendrų pažįs-
tamų. Jau Sąjūdžio laikais Pakruo-
jyje, Joniškyje montavau, paleidinė-
jau ligoninėse rentgeno aparatus,
susitikinėjau su Sąjūdžio žmonėmis.
Kūriau LSDP grupes.

Netrukus pasigirdo Kauno radijo
balsas — tas pats kreipimasis į pa-
saulio tautas. Kaunas keliomis kal-
bomis budino iš miego pasaulį, jo są-
žinę, protą, garbę. Pats Kaunas pra-
budo. Ir čia skruzdėlynas. Kaune
šviesu, kaip dieną. Važinėja troleibu-
sai, autobusai. Po sausio įvykių suži-
nojau, kad brolis Vytautas su žmona
Elyte ir sūnumi Gintaru tą naktį
buvo prie bokšto. Brolio Mindaugo
sūnus Žilvinas su svainiu Steponu
išskubėjo ginti Sutkūnų.

Į mus kreipėsi V. Landsbergis,
perspėjo, kad paliktume rūmų priei-
gas, nes gali būti aukų. Mes ne bė-
game, mes laukiame. O iš miego pa-
budę vilniečiai po vieną, po du būre-
liais per pievutę plūsta gelbėti parla-
mento su vėliavomis, su protėvių vė-
lėmis.

Sutinku pažįstamą iš LSDP Vin-
cą Sinkevičių iš Marijampolės —
buvęs plechavičiukas, buvęs fronte,
nelaisvėje, Sibire. Stovime, drebame,
vienas kitą drąsinam. Kas bus,
tebūnie... Taigi, tik tuos du mano
partiečius per visą laiką tesutikau.

Per radiją praneša, kad mieganti
Europa, pasaulis pabudo, išgirdo
Lenkija, Suomija, Prancūzija, Vokie-
tija, išgirdom, kad Georg Bush skam-
bino Michail Gorbačiov. Gal paga-
liau?

O greitosios pagalbos mašinų —
viena po kitos, abipus Neries upės
nardo pirmyn ir atgal. Matyti, kad
daug sužeistųjų.

Keliolika tankų ir šarvuočių, at-
važiavę nuo bokšto pusės, nėrė į
tunelį tarp bibliotekos ir parlamen-
to. 

Bus daugiau. 

UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ
LAISVĘ

JURGIS BIELINIS
Nr. 3

SIÙLO DARBÂ

Janitorial Area Manager
needed in Chicago and Suburbs.

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

and 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.

,,Esame tokie, kokius mus išauginote”…
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Dail. K. Jezersko dekoracijų eskizas S. Santvaro pjesei ,,Žvejai”.

Šis bei tas Lituanistikos tyrimo ir studijų centre
PETRAS PETRUTIS

Čikagoje veikiantis Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras (toliau –
LTSC) rengiasi veiklos 25–kerių me-
tų paminėjimui. LTSC valdybos pir-
mininkui dr. Jonui Račkauskui neti-
kėtai sunegalavus, teko pakeisti pa-
minėjimo ir parodos datą. Sukaktu-
vinis renginys, kuris vyks Čiurlionio
galerijoje, nukeltas į š. m. gegužės 9
d.  Rengiamoje parodoje bus išstatyta
daugybė retų ir vertingų rodinių –
dailės darbų, įvairių leidinių, foto-
nuotraukų, rankraščių, religinių ver-
tybių, audinių, drožinių, filatelijos
rinkinių ir kt.

Šiuo metu yra ruošiamas gausiai
iliustruotas sukaktuvinis leidinys,
kuriame atsispindės LTSC praeitis,
dabartis ir ateities veiklos galimybės.
Tikimasi sulaukti lietuvių visuome-
nės deramo dėmesio.

* * *
Antanas Minelga, buvęs Hanau

„Atžalyno” teatro aktorius ir vienas
pagrindinių darbuotojų, dabar gyve-
nąs Olympia, WA, atsiuntė vertingą
teatrinės veiklos siuntą. Joje spek-
taklių programos, plakatai, fotonuot-
raukų albumai, knygos ir leidiniai.
Antano Minelgos siunta papildys Jo-
no Kelečiaus, akt.  Eglės Vilutienės,
Irenos Nivinskaitės, akt. Vaclovo Ma-
ciežos LTSC archyvui patikėtus rin-
kinius. „Atžalyno” įsikūrimo data lai-
koma 1946 m. sausio 29 d. Tą dieną

Hanau stovykloje, Vokietijoje, reži-
suojant Vytautui Valiukui rampos
šviesą išvydo K. Binkio 5 veiksmų
pjesė „Atžalynas”. Šis pavadinimas
ir davė užuomazgą vaidintojų ko-
lektyvui, pasivadinusiam tuo pačiu

Jaunosios fotomenininkės paroda Nyack, NY
Šiuolaikinio meno galerija ,,So-

mething Unexpected” (Nyack, NY,
JAV) sausio 19–20 dienomis kviečia į
fotografės Aurelijos Čepulinskaitės
personalinės parodos ,,Žaliasis mira-
žas” atidarymą. Paroda vyks iki vasa-
rio 19 d.

Parodoje autorė pristatys nau-
jausius savo darbus, sukurtus 2007
metais Lietuvoje, garsiajame Europos
parke, kuris žymi geografinį Europos
centrą.

A. Čepulinskaitė gimė 1974 m.
Trakuose. 1992-1997 m. studijavo
Kauno technologijos universitete,
Chemijos fakultete, 1996 – Vytauto
Didžiojo universitete. Lietuvos
fotomenininkų sąjungos narė nuo
1993 m. 1999 m. suteiktas AFIAP
garbės vardas. Nuo 2001 m. Lietuvos
spaudos fotografų klubo narė. Nuo
1997 iki 2006 m. dirbo fotožurnaliste

didžiausiame šalies dienraštyje
,,Lietuvos rytas”, vėliau – žurnale
„Fortuna privata”. 1995-2007 m.
surengė 8 personalines parodas.
Darbai eksponuoti grupinėse fotog-
rafijos parodose Lietuvoje ir užsieny-
je. Jos fotodarbus matė Helsinkio,
Stokholmo, Burghauseno žiūrovai.
Čepulinskaitės darbais turėjo progą
gėrėtis ir čikagiečiai – 2002 m. Lie-
tuvių dailės muziejuje, Lemont buvo
surengta paroda ,,Jaunieji Lietuvos
fotografai šiandien”, kurioje dalyvavo
ir Aurelija.

Jaunoji menininkė ne tik daly-
vauja parodose. Ji yra laimėjusi ke-
letą svarbių premijų. Du kartus tapo
kasmetinio konkurso ,,Lietuvos spau-
dos fotografija” – tema ,,Reportažas”
(2002 m.) ir tema ,,Naujienos” (2003
m.) – nugalėtoja.

Tarptautiniuose fotografijos kon-

vardu – „Atžalynas”.

* * *
Enata Skrupskelytė, buvusi Uni-

versity of Illinois universiteto admi-
nistracijos darbuotoja, įsijungė į
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
veikimą. Šiuo metu ji tvarko ir kata-
loguoja LTSC archyve gausėjančias
knygas ir leidinius.

* * *
Lituanistikos tyrimo ir studijų

centre beveik nuolatos stažuojasi Lie-
tuvos ir kitų valstybių mokslininkai.
Taip pat LTSC raštu ir elektroninė-
mis priemonėmis atsakinėja į klausi-
mus įvairiuose kraštuose gyvenan-
tiems asmenims.

Šiuo metu laukiama atvykstan-
čių iš Vilniaus ir Kauno dr. Juozo
Skyriaus, dr. Jono Dautarto, dr. Vyčio
Čiubrinsko. Taip pat laukiama mu-
ziejininkė Irena Mikuličienė iš Vil-
niaus. Stažuojantiems mokslininkams
sudaromos sąlygos naudotis archy-
vais. Taip pat parūpinamos gyveni-
mui patalpos ir užtikrinama mityba.

Neseniai gautomis žiniomis, Vil-
niaus pedagoginis universitetas pla-

nuoja išleisti dr. Juozo Skyriaus para-
šytos knygos „Diplomatas Julius
Bielskis” antrąją laidą. Šios knygos
pirmoji laida buvo LTSC išleista 2006
m.

Dr. Vytis Čiubrinskas jau nebe
pirmą kartą lankysis Čikagoje. Jis
atidžiai ruošia knygą apie pirmuosius
lietuvių tautybės ateivius Texas vals-
tijoje.

Dr. Jonas Dautartas, keletą kar-
tų viešėjęs Čikagoje ir rinkęs medžia-
gą LTSC archyve, baigia paruošti
knygą apie čikagietės Sofijos Jony-
nienės pedagoginę veiklą išeivijos
lituanistinėse mokyklose.

* * *
Dalė Lukienė, JAV LB Kultūros

tarybos pirmininkė sutiko užimti
vietą LTSC valdyboje.

* * *
Dvidešimt penkerius metus vei-

kiančio Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro valdybos pirmininkas yra
dr. Jonas Račkauskas, tarybos pirmi-
ninkas dr. Vytautas Bieliauskas.
LTSC archyvui vadovauja Skirmantė
Miglinienė.

Hanau lietuvių dramos mėgėjų būrelis, vėliau tapęs ,,Ąžuolyno” teatru. Nuotraukoje: aktoriai, 1946 m. sausio 29 d.
dalyvavę Kazio Binkio pjėsės ,,Atžalynas” premjeroje. Nuotraukos centre stovi dail. K. Jezerskas ir rež. V. Valiukas.

kursuose yra pelniusi 3 aukso meda-
lius ir per 10 kitų apdovanojimų.
Apie jos fotografijas rašo Lietuvos ir
užsienio spauda.

Galerija ,,Something Unexpec-
ted”, kuriai vadovauja Aurelija Jara
jau yra surengusi ne vieną lietuviško

meno parodą. Praėjusių metų spalio
mėnesį vyko personalinė grafikės
Eglės Vertelkaitės paroda, per dešimt
geriausių menininkų iš Lietuvos rodė
savo geriausius darbus galerijoje pra-
ėjusių metų rugsėjo ir gruodžio
mėnesį. 

Vasario 14 d. ,,Something Unex-
pected” galerijoje bus pristatyta lie-
tuvių menininkų iš Lietuvos papuo-
šalų–objektų, netradicinės juvely-
rikos paroda ,,Art First”. Galerijoje
galima įsigyti ne tik geriausios šian-
dieninės lietuviškos grafikos, foto-
grafijos kūrinių, bet ir lietuvių meni-
ninkų sukurtų vienetinių papuošalų,
kurie eksponuojami nuolatinėje ga-
lerijos ekspozicijoje.

Aurelija Jara
,,Something Unexpected”

galerijos direktorėAurelija Čepulinskaitė.
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Brangiam broliui
A † A

KĘSTUČIUI KAVECKUI

per anksti išėjusiam į amžinybę, širdingai užjaučiame
liūdesyje likusius sesutę, filisterę, RAMONĄ GRIGO-
RIO-ŠLEVYS su vyru ANTONIO, motiną NIJOLĘ KA-
VECKIENĘ, brolį EDVARDĄ, tetą ELENĄ ČIŽINAUS-
KIENĘ bei kitus gimines ir draugus.

Akademikų Skautų sąjūdis, Čikagos skyrius

Brangiai mamytei
A † A

BRONEI PAUKŠTYTEI MARKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai, Akademikų
skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus vicepirmininkei
DANGUOLEI BIELSKIENEI su vyru PIJUM, velio-
nės vyrui KAZIUI, anūkėms KRISTINAI BIELSKU-
TEI-BARONE ir AUDRAI BIELSKUTEI bei kitiems
giminėms ir artimiesiems.

Akademikų Skautų sąjūdis, Čikagos skyrius

Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai
liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Lietuvos evangelikų liuteronų
bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija
– kiekvienų metų pradžioje, dažniau-
siai šeštadienį prieš Išminčių, arba
Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje
parapijoje į iškilmingas įžangines
Naujų metų pamaldas susirenka
visos Lietuvos liuteronų kunigai bei
kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių
bendrystėje su giesme, malda ir
Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į
dar vienus Viešpaties metus. 2008-
ųjų įžanginėms pamaldoms Konsisto-
rija išrinko Vilniaus evangelikų liu-
teronų parapiją – vieną seniausių Lie-
tuvoje, savo istoriją skaičiuojančią
nuo 1555 m. 

Šiemet pamaldomis sausio 12 d.,
dalyvaujant ekumeniniams svečiams,
paminėtas ir itin reikšmingas įvykis –
pristatytas ką tik išleistas naujas Lie-
tuvos evangelikų liuteronų bažnyčios
giesmynas (dėl šios priežasties pa-
maldos įvyko savaite vėliau nei nu-
matyta: prireikė daugiau laiko, kol
Kinijoje dešimties tūkstančių egzem-
pliorių tiražu išspausdintas giesmy-
nas pasiekė Klaipėdos uostą bei buvo
atliktos visos muitinės procedūros).

Šiuo giesmynu tęsiama turtinga lie-
tuvių liuteronų giedojimo tradicija,
kurios pamatus paklojo kunigai M.
Mažvydas, J. Bretkūnas, D. Kleinas,
L. Zengštokas, F. Kuršaitis ir daugelis
kitų. Siekiant parodyti ryšį su baž-
nyčios paveldu, knyga pavadinta
,,Krikščioniškos giesmės”, pirmojo
lietuviškojo giesmyno vardu. Šiuo
metu daugelis Lietuvos ev. liuteronų
parapijų naudojasi 1988 m. bei 1997
m. laidos giesmynu.  

Naujajame 2007 m. pabaigoje iš-
leistame giesmyne po šimtmečių per-
traukos giesmės (o jų – 580) patei-
kiamos su gaidomis, knygoje taip pat
spausdinama liturgija, rytmetinių ir
vakarinių pamaldų tvarka, litanija,
psalmynas, maldynas, M. Liuterio
Mažasis Katekizmas, liturginis ka-
lendorius ir kiti bažnyčios nariams
reikalingi liturginiai tekstai. Iškil-
mingose pamaldose vyskupui Min-
daugui Sabučiui palaiminus naująjį
giesmyną, nuo šiol jis paskelbtas ofi-
cialia Lietuvos evangelikų liuteronų
bažnyčios giesmių ir maldų knyga. Ją
sudarant remtasi ankstesniais Lie-
tuvoje bei išeivijoje leistais giesmy-
nais. Vengiant archaizmų bei sve-
timybių, iš pagrindų atnaujinta gies-
mių kalba.

Naujojo giesmyno parengimo
darbai užtruko penkiolika metų,
redakcinė komisija buvo sudaryta
1992 m., vadovaujant vyskupui Jonui
Kalvanui, vyresniajam (1914-1995),
pastaruosius trejus metus komisijai
vadovavo kun. dr. Darius Petkūnas,
ypač daug pastangų rengiant gies-
myną įdėjo kun. Liudvikas Fetingis.
Jiems bei kitiems giesmyno rengė-
jams bei rėmėjams pamaldose Vil-
niuje nuskambėjo daug šiltų padėkos
žodžių. Artimiausiu metu naujojo
giesmyno pristatymo renginių numa-
toma Klaipėdoje bei kitose Lietuvos
vietose.

Kęstutis Pulokas
Bernardinai.lt

Iškilmingose pamaldose vyskupas M.
Sabutis palaimino naująjį giesmyną.

Kęstučio Puloko nuotr.

A † A
VITA BALEIŠYTĖ

Mirė 2008 m. sausio 13 d., sulaukusi 84 metų.
Gyveno Oak Lawn, Illinois.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: brolis Alfonsas ir jo duktė Audra Baleišytė bei kiti

giminės Lietuvoje.
A † a Vita bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 17 d. nuo 2 v. p.p.

iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St. (kam-
pas Richmond gatvės), Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 18 d. 9 val. ryto Brady Gill
laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ryto Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdintys artimieji

Laid. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ANELEI ŽUKAUSKIENEI

iškeliavus į Amžinuosius Visagalio namus, jos sūnums
BRONIUI ir VLADUI ŽUKAUSKAMS, jų šeimų na-
riams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių opera

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

MARTHA BUROKAS

Šiandien, sausio 16 d. prieš vienerius metus mūsų mylima
motina, uošvė, močiutė, promočiutė ir teta uždarė akis amžinam
poilsiui.

Esame labai dėkingi už suteiktą paguodą ir maldas, kurios
mus išlaikė jos ligos ir mūsų skausmo valandoje bei išreikštas
užuojautas ir stambias aukas Lietuvių Evangelikų liuteronų „Tė-
viškės” bažnyčiai.

Sekmadienį, sausio 20 d. 11:30 v. r., bažnyčioje 5129 S. Wolf
Rd., Western Springs, IL  a † a Martha bus prisiminta.

Prašome visus velionę prisiminti savo kasdieninėse maldose.

Nuliūdusi šeima

A † A
EMILIJA GOREN
APANAVIČIŪTĖ

Mirė 2008 m. sausio 13 d. vakare, sulaukusi 97 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Paskutiniu laiku gyveno Čikagoje, globojama

Lietuvos Dukterų draugijos.
A. a. Emilija buvo žmona a.a. Petro.
Velionė studijavo  VDU Kaune. Vėliau buvo mokytoja.
Atsisveikinimas įvyks sausio 17 d., 9:30 v. r.  Švč. M. Marijos Gi-

mimo bažnyčioje. Po to 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsi-

sveikinime ir šv. Mišiose.
Laidotuvės privačios.

Lietuvos Dukterų draugija

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�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.

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą, kuri įvyks va-
sario 2 d. 6:30 val. v. Jaunimo centre.
Spektaklyje vaidina: Aušra Jasaitė,
Linas Umbrasas ir Antanas Stepona-
vičius. Tai vieno veiksmo pjesė, ku-
rioje išgalvotas pasaulis susimaišo su
realybe, kurioje fantazija ir realybės
suvokimas eina visiškai šalia vienas
kito. Tik kas nugalės?...

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje. Meninę programą at-
liks vokalinė grupė ,,Laumės”, bus
vakarienė, šokiai, kuriems gros Algi-
manto Barniškio orkestras. Stalus ar
pavienes vietas galite užsisakyti tel.
630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

�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.

�Pasaulio lietuvių centro moterų
renginių komitetas ruošia „Užgavėnių
blynus” antradienį, vasario 5 d., 5 val .p.
p. – 8 val. v. Visi maloniai kviečiami
pabendrauti.

�Vasario 22 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen-
tre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, vyks parodos-konkurso, skirto
Čiurlionio galerijos 50-mečiui atidary-
mas. Bus paskelbti konkurso nugalėto-

jai. Konkurse dalyvauja išeivijos dai-
lininkai. Rėmėja – žinoma išeivijos dai-
lininkė Magdalena Stankūnienė. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti parodos
atidaryme.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Kviečiame visus skautus,
tėvelius bei skautų rėmėjus apsilankyti
ir paremti šią lietuvišką jaunimo orga-
nizaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą Ja-
saitytę-Petry tel. 708-349-8436 arba el-
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

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

�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. Daugiau infor-
macijos: auksyte@gmail.com 

�Tradicinis Vasario 16-osios die-
nos minėjimas įvyks 2008 m. vasario
17 d., 12:30 val. p. p., Šv. Kazimiero
parapijos salėje (2718 St.George St.,
Los Angeles, CA 90027). Šventės pag-
rindinė kalbėtoja – Ieva Butkutė, Wa-
shington University studentė ir misi-
jos ,,Sibiras” dalyvė. Ji 2006 m. su ki-
tais lietuviais jaunuoliais lankė trem-
tinių vietas Sibire ir papasakos tos
kelionės įspūdžius. Šventės progra-
ma: 10:15 val. r. vėliavų pakėlimas
parapijos kieme; 10:30 val. r. iškil-
mingos šv. Mišios; 12:30 val. p. p. mi-
nėjimas ir meninė programa. 

IÕ ARTI IR TOLI ...

Š.m. sausio mėn. 25  d. 7 val. v.
Bočių menėje, 14911 127th Street,
Lemonte  įvyks Amerikos lietuvių in-
žinierių ir architektų sąjungos
(ALIAS) Čikagos skyriaus metinis
susirinkimas.  Jo tema skirta Lietu-
vos istorijai. 

Inž. Rimantas A. Kunčas-Žemai-
taitis kalbės apie Lietuvos istorinius
kultūros paminklus ir jų atstatymo
reikšmę mūsų tautos ateičiai. Jis pri-
statys ir neseniai Medininkų pilies
atstatymo  (MPA) fondo išleistą kny-
gą ,,Medininkai”. 

Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis
gimė jau po karo Lenkijoje, 8 km nuo
Soldino. Augdamas patriotiškoje tei-
sėjo ir Dotnuvos Žemės ūkio aka-
demijos absolventės šeimoje, Riman-
tas su dviem jaunesniais broliais per-
siėmė tėvų meile Lietuvai. Tam ne-
mažai įtakos turėjo ir lakūnų Da-
riaus ir Girėno žuties vietos  Soldine

lankymas ir priežiūra. 1972 m. Ri-
mantas baigė Šcecino politechnikos
institutą, tapdamas pramoninės sta-
tybos inžinerijos magistru, o 1974
atvyko į JAV. Savo žinias gilino
Illinois  University. Dirbo įvairiose
šalies stambiose pramoninėse staty-
bose. Teko pasidarbuoti įrenginėjant
O'Hare aerouostą, tiesiant  tiltus.

Jo laisvalaikio pomėgiai – istori-
ja, kartografija, antspaudai.  

Gyvenimo sąlygos ir geras lenkų
bei kitų kalbų žinojimas leidžia R.
Žemaitaičiui prieti prie įvairių isto-
rinių šaltinių, juos palyginti.  Jis ma-
loniai sutiko pasidalinti savo įdomiais
ir netikėtais  atradimais su visuome-
ne. Todėl kviečiame  visus neabejin-
gus Lietuvos praeičiai ir ateičiai  pa-
sinaudoti šia proga ir dalyvauti įdo-
miame renginyje. 

Aurelija Dobrovolskienė

Metinis ALIAS susirinkimas

Lietuvių Operos choras kviečia galinčius dainuoti moteris ir vyrus įsi-
jungti į Operos chorą. Repeticijos vyksta penktadieniais nuo 7:30 val. v.
Jaunimo centro patalpose, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. Šiuo metu
choras pradeda repetuoti naują operą, kurios spektaklis bus ateinantį pa-
vasarį. Prašome savo balsais prisidėti prie operos pastatymo.

Daugelis, pamatę lietuviškais šiaudinukais papuoštą eglutę, net
nesusimąstome, kiek reikia įdėti darbo, norint juos padaryti. Kiek-
vienas šiaudinukų meistras turi savo darymo techniką ir savas paslap-
tis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos altorių ir šiais metais puošė
iš lietuviškų šiaudų ir gintaro Izabelės Stončienės padaryti šiau-
dinukai. Prieš darant kalėdinius papuošalus, I. Stončienė šiaudus iš-
mirko, išlygina ir suklijuoja platesnėmis juostomis. Iš  juostų iškarpo
įvairiausias formas ir iš jų autorė suklijuoja įvairiausius lietuviškų
audinių raštus.

Prieš Kalėdas I. Stončienė mokė visus, kurie sumanė įveikti šio
meno paslaptis. Tokių susirinko gana nemažas būrys. Deja, pamačius
ilgą, sudėtingą ir daug kantrybės reikalaujantį šios rūšies šiaudinukų
kūrimo procesą, daugelio entuziazmas išblėso.

Nuotraukoje: I. Stončienės padaryti lietuviški šiaudinukai.
Ritonės Rudaitienės nuotr.

Kazys Kuseliauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL parėmė mus 50 dol.
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

John Tamulis iš Joliet, IL paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką.
Dėkojame Jums.

Stanley Zikas, gyvenantis Melrose, MA skaitys „Draugą” dar vie-
nerius metus. Skaitytojas paaukojo dienraščio leidybai 100 dol. auką.
Nuoširdus ačiū.

Algis Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Bronius Seliukas, gyvenantis Rancho Palos Verdes, CA pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo  50 dol. dienraščiui paremti.  Esame
labai dėkingi.

Ona Petrys, gyvenanti Gulfport, FL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėko-
jame.

Juozas Mikonis, gyvenantis  Richmond Heights, OH, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką.  Labai ačiū.


