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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Baletas — mano gyveni-
mo būdas (p. 4–5)
•B. Povilaičio gyvenimo ir
veiklos įprasminimas (p. 5)
•Ar tokia nekalta alkoho-
lio reklama? (p. 7)
•401 (k) pensijų planai:
kiek tai kainuos? (p. 8–9)
•Už jūsų ir mūsų laisvę (6)
(p. 11)
•,,Antrasis gėlės gyvenimas
toks pat geras...” (p. 11)
•Knyga apie ilgametį
diplomatą A. Simutį (p. 14)

Artèja beviziû kelioniû î JAV diena
Vilnius, sausio 18 d. (BNS) –

Lietuva jau greitai galės džiaugtis at-
kaklaus ir kryptingo darbo, siekiant
bevizio režimo kelionėms į JAV, re-
zultatais, tikisi Kongreso narys res-
publikonas John Shimkus. Tokią jo
nuomonę po susitikimo Vilniuje su
prezidentu Valdu Adamkumi išplati-
no prezidento spaudos tarnyba.

Pats J. Shimkus per pokalbį su
žurnalistais buvo atsargesnis: ,,abi
šalys deda dideles pastangas, kad ne-
bebūtų vizų, (...) bet tam reikia laiko
ir darbo”. Jį atlydėjęs į Prezidentūrą
JAV ambasadorius Lietuvoje John
Cloud pridūrė tikintis, kad tokia die-
na ateis, tačiau konkrečių datų nesa-
kė, o Kongreso narys pabrėžė ma-
nantis, kad Lietuva jau galėjo būti
įtraukta į vizų atsisakymo programą.

Lietuva, siekdama galimybės sa-
vo piliečiams be vizų vykti į JAV, jau
keletą metų įgyvendina ,,kelio gai-
rių” planą, kuris numato JAV vizų
atsisakymo programą ateityje taikyti
naujųjų ES šalių piliečiams. Bevizio
režimo perspektyvas Lietuvai iki šiol
temdė tai, kad nemažai jos piliečių,
gavę turistines vizas, nelegaliai pasi-
likdavo JAV dirbti. Tačiau Lietuvai
tapus ES nare ir atsivėrus legalioms
Vakarų Europos darbo rinkoms bei
gerėjant šalies ekonominei padėčiai
Amerika tapo kur kas mažiau pa-
traukli uždarbiams ar emigracijai.
Lietuva vienašališkai panaikino vizų
režimą JAV piliečiams 1994 m.

J. Shimkus žurnalistams gyrė
Lietuvą ir jos indėlį stiprinant vadi-
namąsias ,,naująsias demokratijas”,
dėkojo už indėlį į tarptautines taikos
misijas bei aktyvų darbą vadovau-
jant Afganistano Goro provincijos

,,Mažeikiû
naftoje”
rasta rusû
pasiklausymo
îranga

Vilnius, sausio 18 d. (ELTA) –
,,Mažeikių naftą” valdančios Lenki-
jos bendrovės ,,PKN Orlen” atstovas
patvirtino, kad naftos perdirbimo
įmonėje buvo rasta pasiklausymo
įranga, pagaminta Rusijoje.

,,Šiuo metu vyksta tyrimas, ar
prietaisas veikė, aiškinamės ir visas
kitas aplinkybes”, – sakė Dawid Pie-
kar. Jis neatsakė į klausimą, ar apie
šį įvykį buvo pranešta Lietuvos pa-
reigūnams.

Lenkijos laikraščio ,,Dziennik”
teigimu, Rusijoje pagaminta vadina-
moji ,,blakė” pernai lapkritį buvo
rasta bendrovės direktoriaus pava-
duotojo Alberto Gimbuto kabinete.
Profesionali įranga esą aptikta elekt-
ros šakutės lizde. A. Gimbutas yra
atsakingas už naftos pirkimo ir par-
davimo sandorius.

Ūkio ministras Vytas Navickas
žurnalistams sakė dar neturįs infor-
macijos apie rastą ,,blakę”. Tą patį
teigė ir ,,Mažeikių naftos” atstovas
spaudai Jacek Jan Komar.

2006 m. pabaigoje ,,Mažeikių
naftą” įsigijo Lenkijos susivienijimas
,,PKN Orlen”. Analitikų teigimu,
Lietuvos sprendimas įmonę parduoti
lenkams ypač supykdė Maskvą, kuri
siekė, kad naftos perdirbimo kom-
panija pereitų Rusijos įmonės kon-
trolei. Lietuvos vadovai neabejoja,
kad būtent dėl šios priežasties buvo
nutrauktas naftos tiekimas naf-
totiekiu ,,Družba”.

Apdovanoti Lietuvos žurnalistai

Vilnius, sausio 18 d. (ELTA) –
Apdovanoti tradicinių Lietuvos žur-
nalistų sąjungos (LŽS) ir Nacionali-
nės žurnalistų kūrėjų asociacijos
(NŽKA) konkursų laureatai. Kon-

kurso ,,Reformos žmogaus labui”
pirmos vietos laureate paskelbta Ri-
ta Žadeikytė už straipsnius ,,Vaistų
kriminalas”, ,,Narkomanai palikti
vogti ir mirti”, Nukelta į 6 psl.

atkūrimo grupei. Jis taip pat pabrė-
žė, kad Lietuva perduoda sukauptą
patirtį Ukrainai bei Gruzijai, ku-
rioms kartais sunku sekti JAV pavyz-
džiu, o ,,maloniau bendrauti su nese-
niai sukurtomis demokratinėmis ša-
limis”. ,,Aš tuo didžiuojuosi, nes lais-
vos visuomenės visada stiprina pa-
saulį”, – sakė J. Shimkus.

V. Adamkus pabrėžė, kad Kon-
greso narys visuomet buvo Lietuvos
draugas ir daug prisidėjo prie valsty-
bės euroatlantinės integracijos pro-
ceso. Lietuvių kilmės politikas yra
Kongrese veikiančio Baltų sambūrio
pirmininkas, dalyvavo prieš dešimt-
metį vykusiame Baltijos šalių ir JAV

JAV ambasadorius J. Cloud (k) ir JAV kongreso narys J. Shimkus Seime.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

chartijos pasirašymo procese.
V. Adamkaus ir J. Shimkaus susi-

tikime kalbėta ir apie žydų kapinių
Vilniaus Šnipiškių rajone problemas.
Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva
stengiasi spręsti šį klausimą. ,,Di-
džiuojamės, kad žydų kultūra yra
Lietuvos kultūros ir istorijos dalis”, –
sakė V. Adamkus. Jo teigimu, ginčyti-
noje teritorijoje būtina kuo greičiau
atlikti išsamius tyrimus ir nustatyti
tikrąsias kapinių ribas. Prezidento
nuomone, svarbu tinkamai įamžinti
šią lietuviams ir žydams svarbią
vietą.

Apdovanoti labiausiai praėjusiais metais pasižymėję žurnalistai.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Aplink tylu, ramu, pušys ošia ir
užšalęs ežeras spindi. Ant
kalnelio, Dainavos Damušio

baltuose rūmuose, besišypsantys kur-
santai diskutuoja, mokosi ir lavina
savo kūrybingumą. Penkiasdešimt
keturi moksleiviai, kapelionas – kun.

Sigitas Grigas
atkeliavęs iš
Lietuvos, 10 va-
dovų — Lina

Bublytė, Vaiva Laniauskaitė, Milda
Chmieliauskaitė, Arija Kasputytė,
Svaja Mikulionytė, Laura Sirgėdaitė,
Gytis Mikulionis, Andrius Giedraitis,
Matas Čyvas, Algis Aukštuolis ir 11
štabo narių suvažiavo į Dainavos
stovyklavietę Michigan valstijoje
2007 m. Žiemos kursams.

Kursai prasidėjo gruodžio 26 d.
šv. Mišiomis, kuriose prašėme Dievo
palaimos. Kursai buvo oficialiai pra-
dėti MAS CV pirmininkės Dainės
Quinn. Ji pristatė komendantę Vik-

tutę Sušinskaitę ir kursų programos
koordinatorių Marių Tijūnėlį. Toliau
vyko smagi dalis — susipažinimo
vakaras. Vadovai stovyklautojams
sukūrė pirmosios gimnazijos mokslų
dienos nuotaiką. Visi lankė istorijos
paskaitą, per kurią susipažino su
naujais kursantais. Vėliau meno pa-
mokoje papuošė eglutę, sporto užsiė-
mime vyko mylimasis Dainavos žaidi-
mas, o lietuvių kalbos pamokoje spė-
jome naujų žodžių reikšmes. Vakaras
tęsėsi tol, kol išvargę stovyklautojai
saldžiai sumigo.

Kitą rytą prof. Vėjas Liūlevičius,
savo paskaita paragino moksleivius
susimąstyti apie kursų temą ir šūkį
,,Atverk žodį, rasi lobį”. Per paskaitą
įsitikinta žodžio galia ir suprasta,
kaip žodis virsta pasaulį keičiančiu
veiksmu. Po pietų stovyklautojai tu-
rėjo progą susipažinti su gerbiamu
muziku Faustu Strolia. Jis yra su-
kūręs daug žinomų lietuviškų dainų

bei giesmių. Susėdę puslankiu ir
įdėmiai klausydami paskaitininko,
skambinančio pianinu, visi stovyklau-
tojai dainavo jo ir kitų kompozitorių
sukurtas dainas. Dar stovyklos da-
lyviai buvo nusiteikę išklausyti vado-
vų pristatytas žymių žmonių kalbas.
Mahatma Ghandi ir Elie Wiesel buvo
tik kelios įžymybės, kurių kalbų ga-
lėjo išgirsti moksleiviai. Po šitokios
informacijos srauto kursantai dar
surado jėgų smagiai žaisti žodžių
žaidimus.

Dienos metu buvo ir kitų užsiė-
mimų. Moksleiviai turėjo užduotį
paruošti penkių minučių prakalbą
asmeniškai pasirinkta tema. Prakal-
bos suteikia stovyklautojams progą
geriau susipažinti su bendraamžiais,
jų kūrybingomis idėjomis, įvairiais
užsiėmimais, interesais ir išgyve-
nimais. Rytais išbėgdavom išmokti po
kelis nepažįstamus lietuviškus žo-
džius per ,,žodyno” užsiėmimą. Ir
svarbiausia tokiems užsiėmusiems,
energingiems, augantiems stovyklau-
tojams tai buvo pavalgyti. Jonas Kor-
sakas su virtuvės darbininkais Algiu
Grybausku, Vitu Reivydu ir Aleksa
Lukasiewicz ilgas valandas praleido
prie krosnies mums ruošdami neap-
sakomai skanius patiekalus. O mais-
tą, reikmenis ir paskaitininkus su-
vežė du puikūs ūkvedžiai Tomas
Quinn ir Danius Giedraitis.

Ketvirtadienį psichologė dr. Dalia
Katiliūtė-Boydstun pasidalino savo

profesijos sukauptomis žiniomis. Pa-
sinaudodama moksline statistika,
daktarė nustebino stovyklautojus įdo-
mia statistika apie skyrybas ir
nagrinėjo draugų, artimųjų tarpu-
savio bendravimą ir susikalbėjimą.
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Milda
Chmieliauskaitė

Atverk žodį, rasi lobį
Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos ideologiniai kursai
Minint kun. Stasio Ylos 100 metų gimimo ir 25 metų mirties
sukaktis, š.m. Žiemos kursai rėmėsi jo paruošta Žiemos kursų
tematika ,,Logologija”.

PROF. ANTANO
MACEINOS
SUKAKTIS

Šm. sausio 27 d. sukan-
ka 100 metų nuo Atei-
tininkų Federacijos va-

do, filosofo, poeto, prof.
Antano Maceinos gimimo ir
21 metai nuo jo mirties. Jis
bus prisimintas šv. Mišių Au-
koje, kurią atnašaus kun. dr.
Kęstutis Trimakas sekmadie-
nį, sausio 27 d., 10:30
val. ryto, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, Čikagoje.

Ieškom vadovų, mokytojų ir darbininkų
Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovyklai
2008 m. liepos 12 iki 19 d.
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Vadovai: Bent 16 metų amžiaus. Vadovai privalo dalyvauti pasiruošimo kursuose Čikagoje š.m.
balandžio 18-20 d. Taip pat vadovai turės atvykti į Dainavą dieną prieš stovyklai prasidedant
— liepos 11 d.

Darbininkai: Bent 15 metų amžiaus, sutinkantys atsakingai dirbti virtuvėje.

Mokytojai: Praveda pamokas ir užsiėmimus, pataria vadovams ir padeda pravesti stovyklos
programą. Priimami studentai ar sendraugiai.

Jeigu domitės vadovauti JAS stovykloje, prašome užpildyti prašymo formas ir atsiųsti paštu iki
vasario 10 d. Formas rasite http://ateitis.org/jas/2008/index.html

Siųskite: Laima Aleksienei, 248 Olmsted Rd., Riverside, IL 60546
Jei turite klausimų, galite kreiptis el. paštu: laleksa@ameritech.net

Nukelta į 10 psl.

Moksleivių ateitininkų sąjungos 2007 m. Žiemos kursų dalyviai. Kursai vyko Dainavos stovyklavietėje gruodžio 26 d. – sausio 1 d.
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Kaip sugrąžinti
į Lietuvą

tautiškumą?
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Nors mūsų visažinanti liaudis perspėja, jog viena gervė – ne pava-
saris, tačiau vis vien pirmieji gėlių pumpurai pranašauja gražų
įvairiaspalvių, kupinų ir kvepiančių žiedų pavasarį. Panašiai ir

naujieji metai, jau savo pirmomis dienomis žadina bei žada žmonijai daug
gerų vilčių, jų svajonių ir pageidavimų išsipildymą, siekiamų idealų įgy-
vendinimą. O juk gyvenimas be idealų yra tarsi neužbaigta simfonija. Ir
daugeliui lyg tai vaidenasi, kad kas nieko nesiekia ir nieko nesimoko, nėra
vertas gyvenimo. Kažkas kažkada yra metęs mintį, jog idealai, kaip ir me-
džiai, privalo savo šaknis turėti žemėje. Ach, argi ne mūsų visų pareiga
sekti mūsų tautos genialaus poeto Adomo Mickevičiaus testamentu virtu-
sius žodžius: „Siek ten, kur vyzdys nepasiekia, laužk tai, ko protas nepa-
jėgia!”

Atvertę 2008 metų dar tuščią – neprirašytą ,,dienoraštį”, žvelgdami
su jautriu lūkesčiu bei viltimi į ateitį, linkėdami laimės, sėkmės, visa širdi-
mi trokšdami savo tėvynei Lietuvai buitinių ir dvasinių gėrybių, taipgi vi-
liamės ten ir kai kurių teigiamų pasikeitimų. Tuo, gink Dieve, visiškai
neketinama ieškoti tuščių priekabių, bet tik norima pasiremti vieno iš-
mintingo filosofo (atmintis sušlubavo kurio krašto ir kas) paskelbtu daug
sakančiu šūkiu: „Taika su žmonėmis, karas su ydomis!”

Žvelgiant iš toli, regis, jog iš laisvos Lietuvos, kaip dūmai, išsisklaidė
ir visiškai dingo labai svarbūs žodžiai su dar daug svarbesne reikšme:
„tauta, tautybė, tautinis, tautiškumas”, taip pat „valstybė, valstybinis”.
Jau tik stebint iš paviršiaus, turisto akimis, matai tėvynėje, ypač gausu
sostinėje Vilniuje, kaip apsčiai pavasarį pražydusias kiaulpienes, tuos
mums brangius žodžius pakeitusius ir „puošiančius” valstybinius pasta-
tus: nacionalinė biblioteka, nacionalinis dramos teatras, nacionalinė ga-
lerija, nacionalinis muziejus, nacionalinis parkas; net duodama nacionali-
nė premija. O jau vargšė tauta, daug iškentusi, kraują praliejusi, atkak-
liai siekdama laisvės ir nepriklausomybės, virto tik „nacija”, svetima lie-
tuviui, ledine, nieko nesakančia, net nejaučiama sąvoka. Argi jau visa Lie-
tuva, niekam neprieštaraujant nei nesipriešinant, pasidarė kažkokio
kraupaus siaubo visiškai „nacionalizuojama”?! Tiesiog neįtikėtina! Na, ką
gi tie naujadarai „tarptautiniai” žodžiai reiškia, kur jų esmė, kokia meile
jie mus šildo ar iš viso skleidžia kilnų, pasiaukojantį, daug nuveikiantį
jausmą? Savo neigiama prasme jie kasdien primena mums nekenčiamus
prispaudėjus – nacius.

Todėl argi bereikia stebėtis, kad mūsų tėvynainiai Lietuvoje retkar-
čiais užmeta išeiviams neužtarnautą epitetą, jog jie esą naciai? Tai ne tik
šauta aklai pro šalį, bet net įžeidžiama bei skriaudžiama išeivių savigar-
ba. Atvirkščiai, išeiviai, prieš įkeliant jiems koją į demokratinę valstybę
JAV, buvo mėtyti ir vėtyti įvairių pareigūnų. Ištisos komisijos, lyg per kokį
rėtį, kruopščiai ir nuodugniai persijojo kiekvieną, tiesiog blusinėdami, ar
jie nėra naciai ar komunistai. Nelaimei, kai kurie tame švarinimo siete
(visai nekaltai) įstrigo. Ir, žinoma, neišvydo „rojaus krajų”. Ogi va, tie, ku-
rie atvyko į Dėdės Samo „pasakos” šalį, yra švarutėliai, it naujagimiai
kūdikiai, visa savo siela bei kūnu besikratą, tarytum maro, nacizmo ir
komunizmo.

Susipratusiam lietuviui tėvynė, tauta, nepriklausoma valstybė, de-
mokratinė respublika – didžiausia vertybė, brangiausias jo turtas. O kie-
kvienoje valstybės formoje tikras įstatymdavys yra tauta! Mūsų tautos
valdžios vyrai, politikai, valstybės kūrėjai, įstatymų skelbėjai turi niekad
nepamiršti ir laikyti savo pareiga vykdyti tai, ką mūsų didis patriotas
Vladas Putvys Nepriklausomoje Lietuvoje yra rašęs: „Tautos didybė ir
laimė susideda iš daugelio gerai atliktų smulkių darbelių. Tauta žūsta, jei
joje yra daug nevykusių didžiavyrių, kurie niekina mažus darbelius, o
gaudo didelius ir gadina juos”.

Visos mūsų viltys atkreiptos į mūsų atžalyną – tautos ateitį. Jų ran-
kose – Lietuvos gerovė, klestėjimas, tautinis supratimas, kilnių darbų
ugdymas ir tobulėjimo siekimas. O juk augimui, gerėjimui, tobulėjimui
ribų nėra. Todėl labai svarbu pagerinti mokytojų–auklėtojų padėtį ir su-
grąžinti jiems priklausančią pagarbą, kad jie savo ruožtu įskiepytų savo
jaunimui – moksleiviams ir studentams tautiškumo jausmą, didelę meilę
ir pagarbą tėvynei, pasididžiavimą savo tauta, istorija, praeitimi, didvyrių
šlovinimu ir didžiuotųsi viskuo, kas lietuviška! Atgimstančio jaunimo
credo turi būti – tautos didybė, laimė bei šviesi ateitis! Šviesusis Vaižgan-
tas nuolatos primindavo, jog tėvynė, pasitikėdama mumis, neprivalo apsi-
vilti. O Kazys Inčiūra, lyg nujausdamas mūsų tėvynės Golgotos kelią,
paliko mūsų jaunimui poetišką perspėjimą: „Veltui tavo mintys į svetur
keliauja. / Saulė, nors šviesiausia, bus svetur tamsi. / Čia brangiau už
auksą juodos žemės sauja, / Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.”

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

KURIE YRA KITIEMS REIKALINGI –
JŲ TENEAPLEIDŽIA 

Trečiadienio bendrosios audien-
cijos metu popiežius Benediktas XVI
tęsė prieš savaitę pradėtą pokalbį
apie šv. Augustiną. Šį kartą Ganyto-
jas kalbėjo apie didžiojo vyskupo ir
Bažnyčios Tėvo Augustino senatvę.

Ketverius metus prieš mirtį, 426
metų rugsėjo 26 dieną, Augustinas
sukvietė savo bendruomenės narius į
Hippo miesto katedrą ir pristatė
jiems savo įpėdinį kunigą Heraklijų.
Ta proga Augustinas kalbėjo: „Šiame
gyvenime visi esame mirtingi ir kiek-
vienam žmogui paskutinė diena kelia
nerimą. Vaikystėje tikimės sulaukti
paauglystės; paauglystėje – jaunys-
tės; jaunystėje – brandaus amžiaus;
sulaukę brandaus amžiaus – senat-
vės. Nesame tikri, kad jos sulauksi-
me, bet tikimės. Po senatvės jau nėra
kito gyvenimo laikotarpio, kurio galė-
tume tikėtis, ir nežinome, kiek truks
pati senatvė. Aš, Dievo valia, į šitą
miestą atvykau dar būdamas kupinas
jėgų, o štai dabar jaunystė jau seniai
praėjusi. Esu senas.” Išklausę Augus-
tino kalbos ir sužinoję jo sprendimą
paskirti įpėdinį, į katedrą susirin-
kusieji tikintieji ėmė ploti ir dvide-
šimt tris kartus sušuko: „Dėkojame
Dievui! Šlovė Kristui!”

Augustino senatvė sutapo su Ro-
mos imperijos senatve. Italijos pusia-
salį ėmė pulti barbarai; kitos gentys
iš pietų puolė romėniškąją Afriką.
Persikėlę per Gibraltaro sąsiaurį van-
dalai įsiveržė į Šiaurės Afriką. Žmo-
nės bėgo iš miestų. Kartu su jais
traukėsi ir kunigai, išblaškytų vie-
nuolių bendruomenės. Pasaulio senat-
vė, – rašė šv. Augustinas, konstatuo-
damas Romos imperijos išsekimą.
Tačiau jei pasaulis ir atrodo visiškai
susenęs, Kristus nesensta. Nebijok,
jo amžina jaunystė atjaunins ir tave,
tu būsi žvalus tarsi erelis. Augustinas
taip pat reikalavo, kad, puolant bar-
barams, kilus sumaiščiai, vyskupai ir
kunigai gelbėdami gyvybes nepaliktų
savo ganomųjų. Visiems vienodai gre-
sia pavojus. Tie, kurie yra kitiems
reikalingi, teneapleidžia reikalau-
jančiųjų globos. Jei žmonės bėga į
saugesnes vietas, tesitraukia su jais
ir kunigai. Tačiau jei žmonės pasi-
lieka, ir kunigai privalo pasilikti su
pasiliekančiaisiais. Kaipgi neatpažin-
ti šituose žodžiuose,  – sakė Benedik-

tas XVI, – herojiško liudijimo, kurį
vėliau, amžiams bėgant, įvairiose ti-
kinčiuosius ištikusiose negandose
davė daugybė vyskupų ir kunigų,
nepabūgusių persekiojimų ir mir-
ties.

Paskutiniais gyvenimo mėnesiais
šv. Augustinas atsidėjo maldai ir mąs-
tymams. Silpstant jėgoms jis savo ar-
timiausių bendradarbių prašė palikti
jį vieną. Tik trumpai pasikalbėdavo
su gydytojais ir su jam patarnaujan-
čiais artimaisiais, o paskui ištisas die-
nas praleisdavo pasinėręs į gilų mąs-
tymą, kol galiausiai, kaip pats buvo
meldęs, jo širdis nurimo Dieve 430
metų rugpjūčio 28 dieną. Jo palaikai
kurį laiką buvo saugomi Sardinijoje.
Nežinoma nei tiksliai kada, nei kaip
jie ten atsidūrė. 725 metais šv. Augus-
tino relikvijos buvo perkeltos į Ita-
lijos Pavijos miesto Šv. Petro Aukso
Danguje baziliką, kurioje jos saugo-
mos iki mūsų dienų. 

Šiandien, kai skaitau Augustino
raštus, – sakė Ganytojas katechezės
pabaigoje, – man sunku patikėti, kad
juos rašė žmogus, miręs prieš beveik
1600 metų. Atrodo, kad iš jo raštų
kalba šiuolaikinis žmogus, degantis
gyvu tikėjimu. Augustino mintyse
matome nuolatinį tikėjimo aktualu-
mą. Tas tikėjimas nepriklauso praei-
čiai. Girdime jį šiandien skelbiamą,
nes Kristus yra tas pats vakar, šian-
dien ir per amžius.

Susitikimo pabaigoje Ganytojas
priminė apie sausio 18 dieną, penkta-
dienį, prasidedančią šiemetinę maldų
savaitę už krikščionių vienybę. Šie-
met ji ypatinga, – sakė Benediktas
XVI, – nes minime maldos savaičių
pradžios šimtąsias metines. Šiemeti-
nės savaitės tema – tai apaštalo Pau-
liaus raginimas tesalonikiečiams: „Be
paliovos melskitės.” Šiuo raginimu ir
aš kreipiuosi į visą Bažnyčią. Reikia
nuolatos melstis ir karštai prašyti
Dievą didžiosios visų Kristaus moki-
nių vienybės dovanos. Nesenkanti
Šventosios Dvasios jėga teskatina
mus visus nuoširdžiai siekti vienybės,
kad galėtume visi kartu išpažinti Jė-
zų – vienintelį pasaulio Gelbėtoją.

Pagal „Vatikano radiją” parengė
N. Šmerauskas

Šv. Augustinas.
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BALETAS – MANO GYVENIMO BŪDASBALETAS – MANO GYVENIMO BŪDAS

— Ar baletas Jums – tik dar-
bas?

— Baletas man – ir darbas, ir
malonumas. Tai – mano gyvenimo
būdas.

— Dabar esate publikos nu-
mylėtinė. O, ar atvykusi į Stok-
holmą ir pradėjusi dirbti labai
senas tradicijas turinčiame Ka-
rališkame operos teatre, nepasi-
jutote kaip niekam nežinoma
mergaitė iš tolimos provincijos? 

— Atvažiavau į Stokholmą šokti
– daryti tai, ką labai myliu. Negal-
vojau, kaip tapti žinoma. Pradėjau
dirbti kordebalete. Po kurio laiko
gavau galimybę pasirodyti soliniuose
bei kai kuriuose vedančiosios baleri-
nos vaidmenyse. Niekas nenukrito iš
dangaus – viską turėjau užsidirbti
palaipsniui. Nemanau, kad esu pub-
likos numylėtinė, bet, jeigu žiūrovai
po vieno spektaklio grįžta pažiūrėti
kito – esu laiminga. Vadinasi, man
pavyko juos sudominti, sujaudinti.

— Per kelias valandas nugy-
venate visą savo herojės gyveni-
mą. Be abejonės, tai labai išsun-
kia. Ar labai svarbus Jums sce-
nos partneris?

— Bet kuris spektaklis reikalau-
ja begalinio atsidavimo, o kai kurie –
gilių vidinių išgyvenimų, kurie emo-
ciškai išsekina. Spektaklyje labai
svarbus scenos partneris, pasitikėji-
mas, abipusis ryšys.

— Ar tiesa, kad repetuojant
kiekvieną šuoliuką reikia atlikti
20-30 ar net 50 kartų?

— Dar niekada neskaičiavau,
kiek kartų daugiausiai esu pakarto-
jusi tam tikrus judesius. Kartojame
juos diena iš dienos. Kol pavyksta.
Tikiu, kad labai labai daug kartų!

— Atrodote tokia trapi. Iš
kur semiatės jėgų alinančioms
repeticijoms? Kaip po jų atsipa-
laiduojate?

— Iš prigimties esu labai ener-
gingas žmogus, galiu labai ilgai dirbti
nepavargdama. Tačiau, be abejo, la-
bai svarbu geras poilsis, daug miego,
sveikas maistas: žalumynai, salotos,
žuvis. Mėgstu sūrius, kepsnį su ruko-
los salotomis bei raudonu vynu, pie-
nišką šokoladą. Grįždama į Švediją iš
Lietuvos, kiekvieną kartą atsivežu po
kilogramą šokolado iš ,,Šokolado
pasaulio,” taip pat porą kilogramų
varškės bei sūrelių. Geru oru mėgstu
vandens pakrante lėkti dviračiu arba
šiais metais įsigytu lengvu motocik-
liuku. Prie vandens smagu ir pasi-
vaikščioti, ypač Djurgarden’e. Pras-
tesniu oru, mėgaujuosi galėdama tie-
siog išsitiesti ant sofutės, įsisupti į
pledą ir išgerti karštos arbatos su
lietuvišku medumi. Namuose turiu
nemažą žalios arbatos kolekciją. Be-
ne kiekvieną laisvą dieną miegu, kar-
tais net po 14-15 valandų. Prabudusi
ne visada suprantu, ar rytas, ar jau

vakaras (juokiasi). Mėgstu klausytis
muzikos (Jacques Brel, Daniel Belan-
ger, įvairaus džiazo), skaityti baleto
šokėjų bei aktorių biografijas. Pavyz-
džiui, šiuo metu skaitau šokėjo Vac-
lovo Nižinskio dienoraštį. Labai ver-
tinu ir myliu knygas: sudominusias,
daugiausia anglų kalba, perku –
noriu sukaupti biblioteką. 

— Esate įkūnijusi didelių
vaidmenų. Kuris iš jų artimiau-
sias ir apie kokį vaidmenį dar
svajojate?

— Sušokau tik keletą vaidmenų –
Džiuljetą balete „Romeo ir Džiuljeta”
bei Nykią balete „La Bayadere”. Šiuo
metu ruošiu karalienės Sofijos Mag-
dalenos vaidmenį balete „Gustavas
III-iasis” ir Giselle vaidmenį balete
„Giselle”. Pastarąjį atliksiu per gruo-
džio 19-osios premjerą Vilniaus ope-
ros ir baleto teatre. Džiuljetos vaid-
muo yra vienas iš mano mylimiausių,
tiesiog jį dievinu. Norėčiau sušokti
kiek galima daugiau vaidmenų. Jų
tiek daug ir visi kažkuo labai įdomūs,
artimi.

— Teigiama, kad ten, kur
daug talentingų asmenybių, ne-
stinga asmeniškumų, intrigų, pa-
vydo. Gal ir baleto pasaulyje ne
viskas taip gražu ir romantiška,
kaip įsivaizduoja salėje sėdintis
žiūrovas?

— Švedijos teatre atmosfera la-
bai gera. Šokėjai draugiški, vieni ki-
tus palaiko. Pati girdžiu, kad dauge-
lyje didžiųjų teatrų netrūksta intrigų

Jurgita Dronina šoka su partneriu Olaf Kollmansperger.
Hans Nilson nuotr.

ir pavydo scenų. Čia to nejaučiu. Esu
labai patenkinta ne tik atmosfera,
bet ir repertuaru – jame netrūksta
nei modernaus baleto, nei klasikos.
Atvažiuoja choreografų iš kitų šalių
(Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos,
Vokietijos). Kiekvienais metais pa-
ruošiame po tris premjeras bei vieną
atnaujintą spektaklį. Pavyzdžiui,
šiemet po ketverių metų pertraukos
vėl šokame ,,Gulbių ežerą”. Visuomet
įdomu dirbti, nuolat kažkas naujo.

— Gaunate daug gėlių, turite
atkaklių, gal net įkyrių gerbėjų?

— Begalinis malonumas po spek-
taklio gauti gėlių, bet dažniausiai jos
būna nuo mano artimųjų ir pažįs-
tamų. Nesu susidūrusi su gerbėjais.

— Buvo Jūsų karjeroje juodų
dienų? Jei taip, ar nesėkmės grū-
dina?

— Be abejo, būna nesėkmingų
dienų, spektaklių. Mokausi iš klaidų.
Po kiekvieno kritimo būna kilimas.

— Moters laimė dažnai susi-
jusi ne su karjera – su meile. Vy-
rauja įsitikinimas, kad tikri jaus-
mai bohemos pasaulyje neįmano-
mi, kad scenos žmonės nėra su-
kurti šeimai. Ar Jūsų gyvenime
yra žmogus, su kuriuo norėtu-
mėte sulaukti senatvės?

— Man svarbu ne tik karjera, bet
ir šeima. Gyvenu su žmogumi, su ku-
riuo noriu praleisti visą savo gyve-
nimą, susilaukti vaikų. Nesutinku,
kad tai neįmanoma balerinos karjero-
je. Asmeninis gyvenimas mane įkve-
pia darbui.

— Prašau papasakokite apie
savo mylimąjį daugiau.

— Jo vardas – Serguei Endinian.
Jis – profesionalus fotografas ir bale-
to artistas. Susipažinome prieš pus-
antrų metų Stokholmo karališkajame
balete. Beveik iš karto pradėjome gy-
venti kartu, o 2007 m. pavasario gale
nusipirkome butą Stokholme prie
Langbro parko, Älvsjö rajone. Gal-
vojame apie vestuves. Galbūt darysi-
me dvejas – vienas Lietuvoje, kitas
Armėnijoje. Serguei gimė Armėnijoje,
tačiau vaikystėje su šeima išvyko į
Kanadą. Užaugo Montrealyje, pran-
cūziškoje aplinkoje. Vėliau studijavo
Paryžiuje. Prieš pat Naujuosius Ser-
guei sukaks 25-eri. Kiekvieną vasarą
važiuojame pasisvečiuoti pas jo tė-
velius ir brolį į Montrealį. Serguei
mama – buvusi Armėnijos naciona-
linio teatro vedančioji balerina, o
tėtis – kardiologas bei puikus kuli-

Su Švedijos Karališkojo baleto šokėja Jurgita Dronina susitikome po eili-
nės repeticijos šalia Karališkosios operos (Kungliga Operan) pastato
Stokholme tamsų 2007-ųjų gruodžio vakarą. Besitikėjusi išvysti savo vertę
žinančią ir gal kiek aikštingą garsėjančią primadoną, likau maloniai nuste-
binta – prieš mane stovėjo plačiai besišypsanti, šiltų akių smulkutė jauna mo-
teris, tikras energijos kamuoliukas. Nepastebimai prabėgo laikas besi-
šnekučiuojant prie arbatos puodelio vienoje Drottningatan gatvės kavinukė-
je. Likau sužavėta Jurgitos inteligencijos, vidinės brandos ir betarpiškumo.
Mudviejų malonaus pokalbio nuotrupas siūlau ,,Draugo’‘ skaitytojams. 

VIZITINĖ KORTELĖ

Jurgita Dronina gimė 1986 m.
kovo mėn. 27 d. Saratove (Rusijoje).
Vilniuje, Lietuvos rusų šeimoje 1963
m. gimusi Jurgitos mama jaunystėje
į Rusiją išvyko studijuoti aktorinio
meno. Deja, studijų nebaigė – Sara-
tove ištekėjo už vietos gyventojo ir
susilaukė dviejų dukrų: Jurgitos bei
pusantrų metų vyresnės Julijos.
Nuobodžiaujančia namų šeimininke
netapo – įsigijo kirpėjos diplomą, net
tramvajų vairavo! Tėtis dirbo vai-
ruotoju. Po kurio laiko šeima persikėlė gyventi į Vilnių.  Čia mama taip pat
nenustygo vietoje – vedė televizijos laidą moksleiviams, įkūrusi nuosavą
įmonę, prekiavo greito maisto gaminiais, dirbo socialine darbuotoja, pri-
žiūrėjo vaikus, šiuo metu studijuoja socialinį darbą Mykolo Riomerio uni-
versitete. Galima įsivaizduoti, jog šeimos gyvenimas nebuvo lengvas –
Jurgitai besimokant penktoje klasėje, palikęs šeimą, atgal į Rusiją grįžo
tėtis... 

Pirmuosius ketverius metus Jurgita mokėsi 41-ojoje (Karoliniškių)
vidurinėje mokykloje, vėliau – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyk-
los baleto skyriuje. Būdama moksleive, dalyvavo keliuose tarptautiniuose
konkursuose, kur užėmė prizines vietas: Švedijoje (2 vieta), Prancūzijoje
(1 vieta), Suomijoje (2 vieta), Rusijoje (2 vieta) bei JAV (2 vieta). Po kon-
kurso Prancūzijos mieste Grasse, Švedijos Karališkojo baleto direktorė pa-
siūlė darbą savo trupėje, o Miuncheno baleto akademijos direktorė pakvie-
tė vienerių metų stažuotei Vokietijoje. Pasirinkusi studijas Vokietijoje, be-
sistažuodama Jurgita sulaukė pakartotinio Švedijos Karališkojo baleto di-
rektorės pasiūlymo. Šįkart jį priėmė – sužavėjo Stokholmas, pats Kara-
liškasis teatras, jo tradicijos, trupė, repertuaras. Iki šiol yra labai paten-
kinta savo pasirinkimu. 
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Jurgita Dronina – Džiuljeta balete
„Romeo ir Džiuljeta”. 

Serguei Endinian nuotr.

naras. Serguei paveldėjo tėčio talentą
– kas vakarą namuose manęs laukia
jo paruošta gurmaniška prancūziška
vakarienė. Aš gaminu daug rečiau,
tačiau galiu paruošti salotų, paga-
minti cepelinų, spurgų. Iki pažinties
su Serguei, mėgdavau su draugais
eiti į klubus, kur galėdavau prašokti
ištisą naktį. Dabar nuo to atitolau,
tapau namisėda – daug smagiau ra-
miai pavakaroti namuose su Serguei,
pasikviesti draugų, nueiti išgerti ar-
batos į kavinukę ar restoranėlyje
suvalgyti sushi. 

— Kokia kalba bendraujate
namuose?

— Angliškai arba rusiškai. Šve-
dų kalbos dar tebesimokau, bet jau
nemažai suprantu, žiūriu žinias,
skaitau laikraščius. 

— Gimėte Rusijoje, augote
Lietuvoje, studijavote Vokietijo-
je, dirbate Švedijoje. Kurią pa-
saulio vietą laikote tikraisiais
savo namais? Ką Jums reiškia
Lietuva?

— Lietuva – mano gimtinė, ša-
lis, kurioje užaugau. Lietuvoje mano
mama, seneliai, cheminę inžineriją
KTU bestudijuojanti ir ,,Fermente”
dirbanti vyresnioji sesuo, draugai.
Visa, kas buvo Lietuvoje, visam
laikui liks mano namais. Visuomet
pasiilgstu savo šalies. Tačiau jau treji
metai gyvenu Švedijoje. Grįžusi į čia
mudviejų su Serguei susikurtus
namus, jaučiuosi mylima bei laimin-
ga. Tad ir Švedija – jau mūsų namai.
Juolab, kad šiemet pasirašiau ,,gy-
venimo kontraktą” (life contract)
Karališkajame Stokholmo balete.

— Dėkoju už pokalbį.

Kalbino 
Jurgita Baltrušaitytė-Axelson

www.lietuviai.se

Broniaus Povilaičio gyvenimo 
ir veiklos įprasminimas

RÙTA KUNCIENÈ

Užvertus paskutinį Broniaus Po-
vilaičio (1907-1985) – agronomo, ge-
netikos mokslų daktaro – knygos
,,Apie įvykius, žmones ir save” lapą,
kyla nemažai minčių. Tai ne tik vieno
žmogaus gyvenimo kelionės istorija.
Tai mūsų tautos dalies žmonių gyve-
nimo atspindys. Okupacijos ir karas
išblaškė lietuvius po platųjį pasaulį,
dažnai atskirdami tos pačios šeimos
narius, tėvus ir vaikus, brolius ir se-
seris. Bet net ir pasukus, rodos, tais
pačiais likimo skirtais takais – į Rytus
ar į Vakarus – jie ėjo jais individua-
liai, su savita patirtimi, kartais vieni,
kartais lydimi likimo draugų ir arti-
mųjų. Todėl kiekviena atsiminimų ar
biografinė knyga yra atskiras gyveni-
mo liudijimas, savotiškas žmogaus
gyvenimo kelionės įprasminimas
ateities kartoms.

Įdomu tai, kad besimokydamas
Linkuvos gimnazijoje, Bronius nemė-
go istorijos. Tuo tarpu jo knygos pir-
moji dalis pasižymi istorinių faktų
dėstymo tikslumu, minčių ir įvykių
pateikimo kruopštumu. Manau, kad
tas polinkis į tikslumą ir kruopštumą
nulėmė Broniaus Povilaičio profesinę
veiklą – mokslinių tyrimų sritį. Tai
kartu buvo tie bruožai, kurie jam,
kaip mokslininkui, leido įsikurti sve-
timame krašte, išlaikant ir tobuli-
nant jau įgytas žinias bei pritaikant
jas naujomis darbo ir gyvenimo sąly-
gomis. B. Povilaičio sėkminga veikla
profesinėje srityje įdomi tuo, kad ji
akivaizdžiai parodo išeivio inteligen-
to norą ir pastangas ne tik išgyventi
svetimame krašte, bet ir panaudoti
nepriklausomoje Lietuvoje įgytą  išsi-
lavinimą, išlaikyti profesionalumą. 

Antra vertus, B. Povilaitis neap-
siribojo vien moksline veikla, dar Vo-
kietijoje supratęs, kad kartu su kitais
tremtiniais, pasitraukusiais iš Lietu-
vos, jis tampa, jo paties žodžiais,  ka-
riu, kuris ,,turi tęsti kovą dėl paverg-
tos tėvynės už jos ribų”. Todėl ne-
nuostabu, kad persikėlęs į Kanadą,
įsitraukė į Lietuvių Bendruomenės
veiklą ir buvo ilgametis aktyvus jos
narys. Perfrazuojant autoriaus drau-
go Kazio Almino žodžius iš vieno jo
laiško, galima drąsiai sakyti, kad
Bronius Povilaitis buvo vienas iš tų
didžiadvasių ryžtingų vyrų, žiūrinčių
į ateitį su perspektyva ir nepasinėru-
sių kasdienybėje.

Štai keletas svarbesnių Broniaus
Povilaičio biografijos faktų. Užbaigęs
studijas Lietuvos žemės ūkio akade-
mijoje, 1931 m. tapo diplomuotu ag-
ronomu, dirbo įvairiose pareigose
LŽŪA, dėstytojavo. 1944 m. pasi-
traukęs į Vokietiją, dirbo Dippe sėkli-
ninkystės kompanijoje, javų sekcijos
skyriuje, vėliau lankė paskaitas Ge-
tingeno universitete. 1945 m. buvo
Quedlinburgo lietuvių draugijos val-
dybos pirmininkas. 1946 m. profeso-
riavo Pabaltijo universitete Hambur-
ge. 1949 m. išvyko į Kanadą, studija-
vo McGill universitete. 1951 m. įgijo
gamtos mokslų magistro, 1954 m. –
filosofijos mokslų daktaro (PhD) laip-
snį. Nuo 1957 m. iki 1972 m. dirbo
Kanados Žemės ūkio ministerijos ta-
bako skyriaus ir selekcijos stotyje
Delhi, Ontario provincijoje. B. Povi-
laitis buvo Lietuvių katalikų Šv.

Kazimiero parapijos komiteto narys,
Kanados lietuvių katalikų  tarybos ir
centro valdybos narys, Delhi apylin-
kės valdybos pirmininkas.

Knygos privalumu laikau tai, kad
atskirame skyriuje yra pateikta Bro-
niaus Povilaičio bibliografija – moks-
liniai rašiniai ir referatai, mokslo po-
puliarinimo straipsniai bei straips-
niai lietuvių periodikoje – arti šimto
pozicijų, neskaitant straipsnių Lie-
tuvių enciklopedijoje. Tai ypač pa-
ranku, esant reikalui giliau panagri-
nėti autoriaus tyrimų sritį bei visuo-
meninės veiklos aspektus. Kiti ver-
tingi papildymai yra knygoje pami-
nėtų pavardžių rodyklė bei biogra-
finės žinios apie atsiminimuose pa-
minėtus žmones. 

Grįžtant prie pačios knygos – no-
rėčiau kelis žodžius tarti apie antrąją
jos dalį. Tai Broniaus Povilaičio atsi-
minimai apie sutiktus gyvenimo vin-
giuose žmones – bendramokslius,
bendradarbius, artimuosius. Ypač
įdomios laiškų ištraukos – pilnos gy-
venimo kantrybės, džiaugsmo ir tie-
siog – žmonių bendravimo šilumos.
Artimųjų laiškai itin jautrūs ir nuo-
širdūs, juose jaučiama paslėpta nuos-
kauda dėl išsiskyrimo, ir pasidžiau-
giama nedideliais sovietinės realybės
džiaugsmais. Bronius buvo vieninte-
lis iš penkių Igno ir Teodoros Povi-
laičių vaikų, kuris pasitraukė iš Lie-

tuvos. Du broliai ir sesuo buvo iš-
tremti į Krasnojarsko ir Vorkutos sri-
tis. Autoriaus uošvių šeima taip pat
buvo karo vėtrų ir okupacijų  išsklai-
dyta. Visi šeši vaikai pasitraukė, Lie-
tuvoje paliko vieni tėvai – Juozas ir
Monika Lukoševičiai. Tad šių dviejų
lietuvių šeimų istorija, atspindėta
tiek autorinėje, tiek ir laiškų formos
knygos dalyje – tik dar vienas įrody-
mas, kaip tragiškai karo ir sovietų
okupacijos paliesti, susiklostė mūsų
tautos šeimų likimai.

Pabaigai belieka pasidžiaugti
Broniaus Povilaičio artimaisiais, ku-
rie suprato svarbą įamžinti lietuvio
mokslininko atminimą ir finansiškai
parėmė šios knygos leidimą. Knygą
parengusi bendradarbių grupė pasi-
darbavo povilaitišku stiliumi – profe-
sionaliai, apgalvotai ir kruopščiai.
Net ir žalia viršelio spalva su lengvu
augalų lapų motyvu liudija, kad tai
Lietuvos lygumų krašto kilmės auto-
rius, savo gyvenimo niekada neat-
skyręs nuo tolimos gimtinės. Manau,
kad ši knyga – tai ne tik Broniaus
Povilaičio gyvenimo liudijimas. Tai iš-
tisos kartos, kuri skaičiuoja artėjantį
savo amžiaus šimtmetį, atminimas.

Autoriaus našlė Monika Povilaitienė, gyvenanti Toronte, su Vilniuje gyve-
nančiais Broniaus Povilaičio giminaičiais, jo brolvaikiu ir vieno knygos tek-
sto rinkėju Vitu Povilaičiu, jo žmona Magda, ir jų dukromis Edita ir Kris-
tina, kurios sutiktuvių metu skaitė trumpas ištraukas iš knygos.

Nuotr. iš R. Kubiliūtės asmeninio archyvo

Bronius Povilaitis 1979 m.

Knygos atsakinga redaktorė Dalia
Kuizinienė su knygai įvadinį sveiki-
nimo žodį  parašiusiu LKMA (Lietu-
vių katalikų mokslo akademijos)
pirm. Pauliu Subačiumi.
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Per Lenkijos TV – speciali laida
apie turistinê Lietuvâ

Sulaikytas îtariamasis, pasisavinês
milijonâ eurû

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) –
Per teisėsaugos pareigūnų operaciją
Vilniuje sulaikytas daugiau nei 1 mi-
lijoną eurų iš vienos Lietuvos finansų
įstaigos pasisavinęs vyriškis.

Už šiuos pinigus buvo įsigyti
automobiliai. 45 metų įtariamąjį su-
laikė Generalinės prokuratūros, Fi-

nansinių nusikaltimų tyrimo tarny-
bos (FNTT) ir Antiteroristinių ope-
racijų rinktinės ,,Aras” pareigūnai.

Lietuvos pilietis R. S. sulaikytas
pagal gautą Vokietijos teisėsaugos
institucijos Europos arešto orderį,
pranešė FNTT.

Sulaikymo operacija vykdyta
kartu su Vokietijos teisėsaugos pa-
reigūnais, tiriant stambaus masto
sukčiavimo atvejį.

Didelę pinigų sumą R. S. įtaria-
mas pasisavinęs sukčiaujant kartu su
Vokietijoje veikusiais bendrininkais.

Artimiausiu metu bus pradėta
procedūra dėl R. S. perdavimo Vokie-
tijos pareigūnams tolesniems bau-
džiamojo proceso veiksmams atlik-
ti.

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) –
Uostamiestyje grįžtama prie minties
pajūryje išlikusius buvusius Antrojo
pasaulinio karo objektus prikelti nau-
jam gyvenimui ir paversti juos turis-
tų traukos centru. Viešosios įstaigos
,,Nacionalinis projektų rengimas”
(NPR) atstovai ketvirtadienį pristatė
rengiamą buvusių karo objektų pa-
jūryje pritaikymo galimybių studiją.
Jos užsakovė – Klaipėdos miesto savi-
valdybė.

Iš viso Klaipėdos pajūryje ir
mieste yra išlikę devyni karo objek-
tai. Antrojo pasaulinio karo vokiečių
baterijos ir lauko  įtvirtinimai aptikti
Smiltynėje netoli Kopgalio, ant Ha-
geno kalno, Giruliuose, Melnragėje ir
kitose uostamiesčio vietose.

Pernai liepą atlikta gyventojų ir
specialistų apklausa parodė, kad juos
domintų karinių objektų atgaivini-
mas, nes tai susiję su miesto bei kraš-
to istorija. Tik 4 proc. gyventojų pa-
sisakė už tai, kad šie karo laikų stati-
niai būtų nugriauti.

Gyventojų ir specialistų nuo-
monės labiausiai išsiskyrė dėl dabar-
tinio karo objektų pritaikymo. Gy-
ventojai juose vienareikšmiškai siūlė
įsteigti muziejus. Net 88 proc. ap-
klaustųjų nepritartų, jei objektai tap-
tų pramogų vietomis.

Specialistų požiūris buvo kur kas
platesnis ir įvairesnis. Beveik pusė jų
įsivaizdavo kaip platesnes turizmo
paslaugas teikiančias vietas, o kai
kurie net siūlė panaudoti vandens

pramogoms, įkurti karinio pobūdžio
viešbučius ar organizuoti kultūrinius
renginius.

Kultūros paveldo departamento
Klaipėdos teritorinio padalinio vy-
riausiasis valstybinis inspektorius
Laisvūnas Kavaliauskas sakė, kad
šimtmečio gaisras Smiltynėje atsklei-
dė nemažai naujų, iki tol nežinotų
dalykų apie karo metus. Gaisravie-
tėje aptikta nemažai įdomių radinių,
kurie galėtų tapti būsimo karo mu-
ziejaus eksponatais. Pavyzdžiui, iš
kokių indų valgė vokiečių kareiviai,
arba kokį vyną gėrė (aptiktas net pil-
nas vyno butelis) bei kitų buities
smulkmenų.

Klaipèda turistus žada vilioti
kariniais objektais 

Varšuva/Vilnius, sausio 18 d.
(ELTA) – Per Lenkijos televizijos ka-
nalą TV 4 šį šeštadienį bus pradėtas
rodyti laidų ciklas ,,Instynkt Tropi-
ciela” (,,Seklio instinktas”), kurio ke-
turios serijos skirtos turistinei Lietu-
vai pristatyti.

Laida, kurioje Lenkijos televizi-
jos žiūrovai pamatys Vilnių, Kauną,
Kernavę, Trakus, Druskininkus, Bir-
štoną, Utenos apskritį, Palangą, Ne-
ringą bei Klaipėdą, bus kartojama
tris kartus. Tikimasi, kad ją pamatys
daugiau nei 150 tūkst. Lenkijos TV
žiūrovų.

Laidos kūrėjai parengti TV laidų
ciklą apie Lietuvą pakviesti 2007 m.
Lietuvos turizmo informacijos centro
Varšuvoje iniciatyva. Kelionė organi-
zuota bendradarbiaujant su Valsty-
biniu turizmo departamentu prie
Ūkio ministerijos. Visos keturios

,,Seklio instinktas – gidas apie Lie-
tuvą” serijos filmuotos vasarą – lie-
pos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to, su-
kurtas atskiras 40 minučių filmas
apie Lietuvą, kuris bus rodomas per
turizmo parodas Lietuvos stenduose
bei naudojamas kitų pristatomųjų
renginių Lenkijoje metu.

,,Televizijos projektas, kurį ren-
giant bendradarbiavome su Turizmo
departamentu, Lietuvos savivaldybė-
mis, turizmo informacijos centrais,
yra viena iš galimybių pristatyti mū-
sų šalį iš arčiau parodant kaimynams
lenkams nuoširdžius, draugiškus, at-
virus, diegiančius naujoves lietuvius.
Laida skirta parodyti šiuolaikinę Lie-
tuvą, nes daugelis Lenkijos gyventojų
mus mano gyvenant dar pagal sovie-
tines taisykles”, – sako Lietuvos tu-
rizmo informacijos centro Varšuvoje
direktorė Olga Ožarenko.

Lietuvoje gyventojû sumažèjo
visose apskrityse

Vilnius, sausio 18 d. (ELTA) –
Lietuvoje pernai gyveno 3 mln. 384, 9
tūkst. žmonių, tai yra 18,4 tūkst. ma-
žiau nei užpernai. Gyventojų skai-
čius sumažėjo visose apskrityse.

Statistikos departamento išleis-
tame leidinyje ,,Lietuvos gyventojų
surašymai: patyrimas ir žvilgsnis į
2011-uosius metus” informuojama,
kad kaimo gyventojų skaičius mažėja
sparčiau nei miesto. Prognozuojama,
kad šalies gyventojų skaičius mažės.
2050 m. Lietuvoje gyvens 2,565
tūkst. gyventojų ir kas trečias iš jų
bus pagyvenęs.

Natūralus gyventojų prieaugis
mažėja ilgiau kaip dešimtmetį, todėl
neužtikrinama natūrali kaita. Už-
pernai emigravo 27,8 tūkst. Lietuvos
gyventojų, iš jų 12,6 tūkst. deklaravo

išvykimą, 15,2 tūkst. – nedeklaravo.
Statistikos ekspertas Petras Ge-

diminas Adlys sako, kad mažėjant
šalies gyventojų skaičiui didėja pa-
gyvenusių (60 metų ir vyresnio am-
žiaus) žmonių dalis, palyginti su ben-
dru gyventojų skaičiumi. Mažas
gimstamumas, jaunų darbingo am-
žiaus asmenų emigracija lemia šalies
gyventojų senėjimą. 

Sparčiai kinta požiūris į šeimą.
Štai 2006 metais vidutinė santuokos
trukmė sudarė 12 metų, beveik ket-
virtadalis šeimų išsituokė neišgy-
venusios santuokoje dešimties metų.
Tikėtina, jei išliks pastarųjų metų
lygis, iš šimto susituokusių porų
beveik pusė išsituoks. Daugėja nepil-
nų šeimų.  

Rusijos nacionalistû aktyvistui –
Lietuvos teismo bauda 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) –
Proputiniško judėjimo ,,Naši” akty-
vistas Lietuvoje sulaukė ne tik nuos-
prendžio už neteisėtą sienos perė-
jimą, bet ir bausmės už kontrabanda
gabentus pinigus. Gruodžio 31 dieną
sulaikius Konstantin Goloskokov, pas
jį buvo rasta pinigų – Rusijos ir Bal-
tarusijos rublių, JAV dolerių. Jų ver-
tė – apie 24 tūkst. litų. Jo draugas
Anton Dugin turėjo labai nedaug pi-
nigų, kurių vertė – vos keli litai.

Varėnos rajono apylinkės teismas
K. Goloskokov skyrė 10 tūkst. litų
baudą. Teismo sprendimu, K. Golos-
kokov kontrabanda gabenti 24 tūkst.
litų bus konfiskuoti.

Teismas pirmadienį paskelbė ap-

kaltinamąjį nuosprendį, kuriuo K.
Goloskokov ir A. Dugin pripažino
kaltais dėl neteisėto sienos perėjimo.
Abiem jiems paskirtas administraci-
nis areštas po 35 paras. Teismas taip
pat konfiskavo pas įtariamuosius as-
mens kratos metu rastus daiktus  –
mobiliojo ryšio telefonus, navigacinę
įrangą, kompasą ir naktinio matymo
prietaisus. Įtariamieji laikomi suimti
iki šiol, nuosprendžio laukė suimti.

Pagal įstatymą  Lietuvos sienos
apsaugos teritorijoje, pasienio ruo-
žuose filmuoti ir fotografuoti yra
draudžiama. Šiose vietose bet kokia
veikla be Lietuvos pasieniečių leidi-
mo yra draudžiama.

Atkelta iš 1 psl.       publikuotus
,,Šiaulių krašte”. Antroji vieta atite-
ko taip pat ,,Šiaulių krašto” žurnalis-
tei Nijolei Koskienei už straipsnių
ciklą apie Tautinę akademiko M. P.
Ščetinino mokyklą Pietų Rusijoje.
Trečios vietos laureate pripažinta In-
ga Saukienė už straipsnius ,,Abor-
tas: gyvybės žudymas ar būtinybė?”,
,,Mirtinos ligos gydyti specialistams
neleidžiama”, ,,Lietuvoje smurtas
šeimoje – nėra kriminalinis nusikalti-
mas” dienraštyje ,,L.T.” ir portale
,,Delfi”.

Konkurse ,,Akiratyje – žmogus”
triumfavo moterys. Laureatėmis tapo
,,Šiaulių krašto” žurnalistė Regina
Musneckienė už rašinį ,,Blaivėjimo
misija Butkiškėse”, ,,Lietuvos žinių”
korespondentė Loreta Jastramskienė
už rašinį ,,Raitelė su galva” ir ,,Kau-
no dienos” žurnalistė Greta Čižinau-
skaitė, konkursui pateikusi rašinį
,,Šeimos atstumtų vaikų širdys virsta
akmeniu”.

Geriausia teisėsaugos temomis
rašančia žurnaliste konkurse ,,Ką pa-
sakytų Temidė” vertinimo komisija
vienbalsiai išrinko Aldoną Svirbu-
tavičiūtę už straipsnį ,,Istorinio pa-
veldo naikinimo girnose – seniausia
ligoninė” laikraštyje ,,Ūkininko
patarėjas”.

Antrosios vietos nugalėtoju pri-
pažintas Sidas Aksomaitis už straip-
snius ,,Prokurorai bejėgiai prieš mo-

tiną žudikę”, ,,Rėkyvos monstras
grąžino ramybę”, ,,Nesugaunamasis
alkoholio baronas” dienraštyje ,,Res-
publika”. 

Konkurso ,,Kultūros versmėse”
laureatais tapo ,,Lietuvos žinių” ko-
respondentas Audrius Musteikis už
rašinius ,,Regimanto Adomaičio sėk-
mės obuolmušiai”, ,,Aušra Marija Ju-
rašienė: dabar Tėvynė man labiausiai
yra kalba” ir ,,A. Baltakis: nepasiduo-
ti pigiam pesimizmui” bei Liuda Jo-
nušienė – už per Lietuvos nacionalinį
radiją transliuotą komentarą ,,Knyga
– vis dar stebuklas”.

Sveikindamas kasmetinių žurna-
listų kūrybinių konkursų laureatus
teisingumo ministras Petras Baguška
pažymėjo, kad žurnalistų darbas pa-
deda pamatyti valdžios įstaigų darbo
kokybės spragas, imtis konkrečių
priemonių, kad visuomenės teisės ir
teisėti interesai būtų ginami ne tik
formaliai, bet būtų sprendžiami iš es-
mės, kad kiekvienas pagalbos be-
sikreipiantis pilietis pajustų konk-
rečią savo valstybės paramą.

Žurnalisto Danieliaus Mickevi-
čiaus vadovaujamai vertinimo komi-
sijai teko nelengvas uždavinys – per
ganėtinai trumpą laiką perskaityti ir
savo nuomonę pareikšti dėl daugiau
kaip dviejų šimtų rašinių ir laidų. Bu-
vo atsižvelgta į jų aktualumą, visuo-
meninę reikšmę ir profesionalumą. 

Apdovanoti  Lietuvos žurnalistai

Tomo Černiševo nuotr. Alfa.lt

Ar tu jau...                       www.davno.ru
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Seimas apsvarstęs liberalų pa-
rengtus projektus, kuriais buvo siū-
lyta sušvelninti draudimą pardavi-
nėti alkoholį rugsėjo 1-ąją, ir nuo sau-
sio įsigaliojusį draudimą dienomis
transliuoti bet kokio alkoholio rekla-
mą grąžino juos tobulinti. Nepadėjo
vieno iš pataisų iniciatorių liberalo
Eligijaus Masiulio graudenimai nei
transliuotojų pažadai skelbti antial-
koholinę reklamą.

Po šio Seimo sprendimo būta ir
nežaboto pykčio protrūkių. Štai in-
ternetinėjė svetainėje www.lrytas.lt
Rimvydas Valatka tiesiog ciniškai in-
terpretavo Biblijoje papasakotą ste-
buklą (vyno padauginimą), kurį Jė-
zus Kristus padarė Kanos vestuvėse
Galilėjoje. Pasirodo, tai ne kas kitas,
o „nesankcionuota vyno reklama” ir
Jėzus Kristus reklamavo alkoholį!
Maža to, Valatkai užkliuvo ir už rek-
lamos ribojimą pasisakę vyskupai,
kuriuos jis išvadino „antikristais”, o
Sausio 13-ios aukos, pasirodo, žuvo
dėl pasirinkimo laisvės. 

Tad ši laisvė suprantama kaip
teisė daryti ką nori, net šventus daly-
kus naudojant siauriems interesams.
Kaip čia neprisiminti kardinolo Au-
drio Juozo Bačkio žodžių, pasakytų
iškilmingame Seimo posėdyje, skirta-
me Laisvės gynėjų dienai: „Kai šian-
dien iš politikų lūpų, iš televizijos ar
radijo girdime žodį ’laisvė’, tai daž-
niausiai kalbama apie visai kitus da-
lykus. Sakomos frazės, kuriose būtų
daug geriau laisvę pakeisti atsako-
mybe. Tai yra, sakyti ne prekybos
laisvė, bet atsakinga prekyba, ne ži-
niasklaidos laisvė, bet atsakinga ži-
niasklaida, ne reklamos laisvė, bet
atsakinga reklama ir taip toliau.”

Nesiruošiama skaitytis su
priemonėmis

Kaip žinome, Seimas šiuos metus
paskelbė Blaivybės metais. Nežinia,
sutapimas ar ne, bet jie prasidėjo nuo
įnirtingų kovų dėl teisės transliuoti
lengvų alkoholinių gėrimų reklamą
per televiziją. Buvo griebtasi šantažo
pasinaudojant tuo, kas lietuviams tik-
rai brangu – krepšiniu. Kaip čia nepri-
siminus vieno alaus reklaminio šū-
kio: ,,Už tai, kas brangu lietuviams!”?

Ši akcija turėjo nuskambėti kaip
perspėjimas iš alkoholio gamintojų
pusės, kad jie nepakęs jokių bandymų
riboti alkoholinių gėrimų reklamos.
Su alkoholio gamintojais susiję poli-
tikai, žiniasklaida ir mokslininkai vi-
sais įmanomais būdais siekia paro-
dyti, jog jei Lietuvoje bus ribojama al-
koholinių gėrimų reklama, esą mūsų
šalis pasirodys atsilikusi nuo pasau-
lio, priėmusi talibano papročius, tam-
sybininkų ir davatkų šalis. R. Valat-
kos rašiniai žaidžiant krepšinio aist-
ruolių jausmais yra tik ženklai, kad
alkoholio pramonė neketina taip
lengvai trauktis iš savo užimamų po-
zicijų. Negana to, nesiruošiama skai-
tytis su priemonėmis. Tad Blaivybės
metai nežada lengvo gyvenimo blai-
vumo skatintojams. 

Besaikis alkoholio vartojimas
tarsi epidemja

Šioje situacijoje liūdniausia, kad
egzistuoja didžiulė alkoholio pramo-
nės įtaka pačioms mūsų šalies val-
džios viršūnėms. Štai prieš kelias sa-

vaites Nacionalinė tabako ir alkoho-
lio kontrolės koalicija (NTAKK), vie-
nijanti nevyriausybines organizaci-
jas, dirbančias tabako ir alkoholio
kontrolės srityje, buvo priversta
trauktis iš premjero sudarytos ir
Ūkio ministro vadovaujamos darbo
grupės, kuri turėjo nagrinėti nesai-
kingo alkoholio vartojimo priežastis
ir siūlyti sprendimo būdus, kaip
įveikti šią problemą. Deja, ši grupė
tik apsimetė dirbanti, o ar gali būti
kitaip, kai pats premjeras G. Kirkilas
ramiai pareiškia, kad „alkoholio rek-
lama nedidina jo vartojimo”?

Visa tai vyksta šalyje, kurioje al-
koholio vartojimas greit pasieks
epidemijos mastelius. Susidaro įspū-
dis, kad esame su tuo susitaikę, mūsų
sąmonė yra tarsi persisunkusi kaž-
kokiu fatalizmu. Juk nieko nepiktina
po gatves šlitiniuojantys girti pilie-
čiai, pažeidimai parduodant alkoholį
nepilnamečiams, o žmogus su atkim-
štu alaus buteliu gatvėje yra tapęs
kone mūsų visuomenės norma. Šalyje
vis labiau plinta „vakarietiško gir-
tuokliavimo” tradicija, kai visą savai-
tę dar susilaikoma, o penktadienio ir
šeštadienio vakarai tampa besaikio
girtuokliavimo, vadinamojo „atsipa-
laidavimo”, laiku. Po tokių „šventi-
mų” ramiai sėdama už automobilio
vairo, tad ne veltui pagal neblaivių

asmenų sukeltas avarijas esame pir-
mi Europoje. Be to, piktnaudžiavi-
mas alkoholiu yra ne tik žemiausio
socialinio sluoksnio privilegija. 

Rėmimas ar investicija?

Tad nesaikingas alkoholio varto-
jimas verčia kalbėti apie ypatingas
priemones. Juk Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) Europos alkoho-
lio chartija skelbia, kad „visi žmonės
turi teisę į šeimą, gyvenimą bendruo-
menėje ir darbe, apsaugotą nuo nelai-
mių, smurto ir kitų neigiamų alkoho-
lio vartojimo pasekmių”. Turime su-
prasti, kad kalbama ne apie draudi-
mus, bet rinkos reguliavimą, kurį su-
darytų alkoholinių gėrimų reklamos
mažinimas, akcizo alkoholiniams gė-
rimams didinimas, alkoholio prieina-
mumo apribojimas, atsakomybės par-
davėjams už prekybą nepilnamečiams
griežtinimas, girtų vairuotojų atsako-
mybės didinimas, draudimas parda-
vinėti alkoholinius gėrimus degalinė-
se. Tokias ir panašias kontrolės prie-
mones pripažįsta visas civilizuotas
pasaulis. Štai Norvegijoje ir Švedijo-
je draudžiama alkoholio reklama per
TV ir radiją, o alkoholio įmonės negali
remti sporto Danijoje, Prancūzijoje.

Tuo tarpu padėtis Lietuvoje šiuo
klausimu yra tiesiog stulbinanti. Štai
Lietuvoje alkoholio įmonės, teikian-
čios paramą sportui (daugiausia
krepšiniui), naudojasi ir mokestinė-
mis lengvatomis. Pavyzdžiui, alaus
įmonė skiria kokiam nors sporto klu-
bui 1 mln. litų paramą. Tokiu atveju
pagal Pelno mokesčio įstatymą apmo-
kestinamąjį pelną ana įmonė mažins
du kartus, t. y. 2 mln. litų. Kitaip ta-
riant, tai reiškia, kad alaus įmonė,
„ant popieriaus” skirdama 1 mln. Lt,
faktiškai skiria 700,000 Lt, o mokes-
čių mokėtojai – 300,000 Lt. Rėmėjo

Ar tokia nekalta alkoholio reklama?

pavadinimui atsiradus ant sporti-
ninkų marškinėlių, iškyla paprastas
klausimas: rėmimas tai ar gerai ap-
galvota investicija? Išeina, kad alko-
holio įmonės yra remiamos iš vals-
tybės biudžeto... Sportas (konkrečiai
krepšinis) tampa tik gera priedanga
didinti savo pelną.

Reklama nesvarbi?

Jau minėtoje chartijoje pastebi-
ma, kad „visi vaikai ir nepilnamečiai
turi teisę augti aplinkoje, apsaugotoje

nuo alkoholio vartojimo ir, kiek įma-
noma, nuo alkoholinių gėrimų rekla-
mos neigiamų pasekmių”. Lietuviška
tikrovė šiuo požiūriu verčia slelbti
pavojų. Štai, pavyzdžiui, Klaipėdoje
prieš Naujus metus į vaikų ligoninę
buvo atgabenta alkoholiu apsinuodi-
jusi dvylikos metų mergaitė. Apie to-
kius atvejus, kai į gydytojų rankas
patenka sunkiai apgirtę vaikai, pra-
nešama kone kiekvieną savaitę. Me-
dikai teigia, kad dėl apsinuodijimo al-
koholiu tenka gydyti vis daugiau
mergaičių. Kai kurie paaugliai atve-
žami blaivinti po kelis kartus, o alko-
holiu piktnaudžiaujantys piliečiai vis
jaunėja. Pats mažiausias Klaipėdos
vaikų ligoninėje gydytas alkoholiu

asinuodijęs pacientas – septynių mė-
nesių kūdikis. Jis buvo apsvaigęs nuo
tėvų šventinio stalo naminės. Sidro
vartojimas per kelis paskutinius me-
tus išaugo 250 proc. Būtent sidras,
alus yra tas alkoholis, su kuriuo ne-
pilnamečiai dažniausiai visų pirma
„susipažįsta”.

Tačiau turėtume neapgaudinėti
savęs, kad pirmoji „pažintis” vyksta
per reklamą. Mes nenorime prisipa-
žinti, kad mūsų pirkimo įpročius le-
mia reklama. Neturėtume pamiršti,
kad pasirinkimas priklauso nuo situ-
acijos, todėl reklama gali padaryti
lemtingą įtaką. Žinome, kad žmonės
daro psichologinį poveikį vieni ki-
tiems. Psichologiškai stiprus žmogus
gali turėti poveikį silpnesniam žmo-
gui. Reklama turi panašią įtaką, „pa-
deda” mums apsispręsti. Tyrimais
įrodyta, kad didžiausią informacijos
kiekį žmogus surenka regėdamas, o
mes gyvename vaizdo kultūroje. Tad
vaizdas, kuris yra reklamos gyvybė,
yra paprasčiausias būdas perduoti
informaciją. Todėl kiekvienas rekla-
moje pateiktas vaizdas per asociaci-
jas, stereotipus veikia vartotojų pasą-
monę. Ką bekalbėti apie paauglius,
kurie yra itin imlūs vaizdams?

Nebūkime naivūs manydami,
kad reklama „neveikia” ar kad esame
tik informuojami apie naują prekę.
Jokia įmonė neleis pinigų reklamai
nesitikėdama, kad ji atneš pelną. O
aršus alkoholio gamintojų pasiprieši-
nimas reklamos apribojimams tik pa-
liudija jos poveikio svarbą. 

Alkoholio vartojimas Lietuvoje greit pasieks epidemijos mastelius.

Kai šiandien iš politikų lūpų, iš televizijos ar radijo
girdime žodį ,,laisvė”, tai dažniausiai kalbama apie visai
kitus dalykus. 
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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!

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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: 
KIEK JUMS TAI KAINUOS?
Jei esate iš tų laimingųjų, ku-

riems darbdaviai suteikia galimybę
įsirašyti į 401 (k) pensijų planą, ne-
manykite, kad užpildę visus reikia-
mus dokumentus ir nustatę mėnesi-
nių įmokų dydį galėsite nieko neveik-
ti. Belaukiant, kol kaupiamos investi-
cijos duos vaisių, gali tekti nemažai
paplušėti. Pirmiausia, ne kas kitas, o
Jūs patys turėsite nuolat domėtis, ką
būtent veikia Jūsų pinigai, sekti in-
vesticijų pelną bei riziką bei priimi-
nėti sprendimus. Kita sritis, kur pri-
reiks šiokių tokių žinių ir nemažai
budrumo, yra įvairūs plano mokes-
čiai (įskaitant mokesčius už investici-
jų valdymą) ir aptarnavimo išlaidos
(,,service fees”). 

Ne paslaptis, kad šiais laikais
mokėti tenka už viską ir kad pigiau –
nebūtinai geriau, tačiau nekontro-
liuojamos išlaidos, susijusios su 401
(k) plano sąskaitos išlaikymu, gali
turėti rimtų neigiamų padarinių kau-
piamam 401 (k)  investicijų pelnui ir
ženkliai sumažinti sukauptą pensinį
fondą.  

Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad
dalis atsakomybės už 401 (k) plano
valdymą pagal įstatymą tenka darb-
daviams, kurie iš dalies privalo pasi-
rūpinti, kad darbuotojams siūlomi
planai būtų optimaliai tvarkomi tiek
investicijų, tiek mokesčių požiūriu.
Darbdaviai taip pat gali, nors nepri-
valo, sutikti padengti kai kuriuos su
plano valdymu susijusius mokesčius.
Ir, žinoma, darbdaviai privalo pasi-
rinkti plano administratorių, kuris
geriausiai atstovautų plano turėtojų
interesams. Kita vertus, 401 (k) pla-
nai yra grupinės programos, todėl kiek
besistengtų darbdavys ar plano ad-
ministratorius, yra praktiškai neįma-
noma įtikti visiems plano turėtojams.
Todėl numatyti, kas geriausia kiek-
vienu individualiu atveju, išlieka dar-
buotojų atsakomybė, ypač išaugus
planų teikiamų paslaugų pasiūlai ir
galimybėms individualiai tvarkyti tu-
rimo 401 (k) plano veiklą.

Taigi, kokios išlaidos gresia 401
(k) plano turėtojams? Pradėkime nuo
trijų pagrindinių plano administra-
cinių mokesčių/išlaidų kategorijų:

•Aptarnavimo išlaidos – api-
ma visas administracines paslaugas,
įskaitant buhalteriją, dokumentų
saugojimą, teisines išlaidas ir pan.,
kurios yra beveik neišvengiamos, ne-
priklausomai nuo jūsų pasirinkimo.
Kita vertus, gali būti suteikiama gali-
mybė atsisakyti kai kurių papildomų
paslaugų,  tarkime, mokymo semina-
rų, duomenų prieigos internete ir kt.
Kai kuriais atvejais šios išlaidos yra
automatiškai išskaičiuojamos iš pla-
no ,,uždirbtų” pinigų, kai kada – ap-
mokestinama pati plano sąskaita. Pa-

prastai, kuo daugiau paslaugų naudo-
jate, tuo daugiau mokėsite.

•Investicijų mokesčiai – iš-
skaičiuojamos tiesiogiai iš uždirbto
investicijų pelno. Šios išlaidos pa-
prastai sudaro tam tikrą procentą
nuo investuotos sumos. Tokiu būdu
uždarbis, kurį matote 401 (k) sąs-
kaitos balanse, atspindi ,,gryną” in-
vesticijų pelną, gautą jau atėmus iš
uždirbtų pinigų investicinius mokes-
čius. Greta šių investicijų ,,valdymo”
mokesčių, priklausomai nuo plano, jo
savininkui gali tekti mokėti ir vadi-
namuosius ,,sales charges” – mokes-
čius, renkamus už akcijų įgijimą/par-
davimą.

• Individualūs mokesčiai bei
išlaidos – paprastai imami už papil-
domas paslaugas, teikiamas sąskaitos
savininkui (paskolos ėmimas, draudi-
mo išlaidos, taikomos kai kurioms in-
vesticinių planų rūšims ir pan.).

Su konkretaus 401 (k) plano ad-
ministravimu gali būti susiję ir kiti
papildomi  mokesčiai. Tarkime, jei jū-
sų planas numato, kad investicijos
bus nuolatos prižiūrimos finansų
ekspertų, siekiant nuolatinio akty-
vaus jų valdymo ir didžiausio pelno,
administracinės išlaidos bus dides-
nės, nei pasirinkus ,,pasyvų” planą,
automatiškai besivadovaujantį nus-
tatytais rinkos indeksais. Lygiai taip
pat planai, valdantys didesnius ben-
drus išteklius, gali sau leisti sumažin-
ti mokesčius, naudodamiesi spe-
cialiomis investicijų lengvatomis, tei-
kiamomis stambiems investuoto-
jams.

Apie jūsų turimo plano taikomus
mokesčius bei numatomas išlaidas
informacijos pirmiausia reikėtų ieš-
koti administratoriaus siunčiamose
ataskaitose, taip pat  oficialioje plano
santraukoje (,,Summary Plan Des-
cription” arba SPD), kuri jums turi
būti pateikta dar prieš įsirašant į 401
(k) planą. Metinė finansinė 401 (k)
plano administratoriaus ataskaita
(IRS forma 5500) taip pat nurodo vi-
sumines plano išlaidas, įskaitant ben-
dras administracinių mokesčių su-
mas, tačiau neapima individualiai iš-
skaičiuojamų mokesčių iš kiekvienos
sąskaitos, nenurodo tiesiogiai iš in-
vesticinio pelno surinktų mokesčių,
darbdavio įmokėtų mokesčių ir kt.
Norint pasitikrinti, kiek veiksmingas
yra jūsų turimas planas išlaidų/pelno
atžvilgiu, gali būti pravartu laikas
nuo laiko pasiskaityti finansinę lite-
ratūrą, verslo ir biržos naujienų skil-
tis laikraščiuose ar paieškoti infor-
macijos internete. Bet kuriuo atveju,
jei susidomėjote, kiek mokesčių mo-
kate ir kodėl, plano administratorius
privalo paprašius visuomet pateikti
jums išsamų         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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 030 atsakymai

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

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

,,Draugo” kryžiažodžio Nr. 029 sprendėjos:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

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

Atkelta iš 8 psl.      raštišką
paaiškinimą bei informaciją apie jūsų
turimus investicinius pasirinkimus ir
su jais susijusius mokesčius.

Kokius klausimus reikėtų už-
duoti sau bei darbdaviui, prieš įsira-
šant į 401 (k) planą, norint išvengti
vėlesnių nuostolių ir nesusipratimų?
Pirmiausia, privalu įsitikinti, kad ne
tik perskaitėte, bet ir iki galo supra-
tote visas plano sąlygas bei taisykles
ir kad turite bent vieną dokumentą,
kuriame šios taisyklės ir sąlygos yra
smulkiai išdėstytos. Kokias investici-
jų galimybes numato jūsų planas ir
kokiomis investavimo strategijomis
jis vadovaujasi? Kokias papildomas

paslaugas jis siūlo? Kiek jums ir/ar
darbdaviui kainuos plano aptarnavi-
mo išlaidos ir kaip bus mokami inves-
ticijų valdymo mokesčiai? Ar yra ko-
kių nors specialių mokesčių, taikomų
tam tikros rūšies  investicijoms? 

Nepamirškite, kad kuo daugiau
klausimų užduosite, kuo aktyviau da-
lyvausite savo plano valdyme, tuo ge-
riau imsite nusimanyti apie investa-
vimo ypatumus, galėsite palyginti iš-
laidas, investicijų riziką ir gaunamą
pelną, ir vadovautis šiais palygini-
mais, priimant tolesnius sprendimus. 

Pagal US Department of Labor ir
žiniasklaidos informaciją parengė

Vaida Maleckaitė

401 (K) PENSIJŲ PLANAI

Vertikaliai:
1. Pomada. 2. Tvistas. 3. Vidur. 4. Velniai. 5. Sirena. 7. Cerkvė. 8. Rankon.

11. Kabrioletas. 13. Diksilendas. 16. Įstatai. 17. Ištuoka. 18. Telšiai. 19. Sas-
nava. 21. Juslė. 23. Ypati. 29. Kumelė. 31. Šerdis. 33. Tanagra. 34. Jautena.
36. Siamas. 37. Žarijų. 39. Nafta.

Horizontaliai:
6. Rotveileris. 9. Gerais. 10. Niekas. 12. Tyrai. 14. Daukša. 15. Arktis.

16. Įsiūtis. 20. Orfėjas. 22. Apynosė. 24. Titulas. 25. Holas. 26. Avelė. 27. Teo-
rija. 28. Perkėla. 30. Vaišina. 32. Italija. 35. Palmės. 37. Žirgas. 38. Nandu. 40.
Altana. 41. Turkis. 42. Mauritanija.

Kryžiažodžio atsakymas: Negera nuojauta.

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

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* 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 dar-
bo iki pietų. Tel. 708-638-8823.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA LAWRENCE, MA
Amerikos Lietuvių Tarybos Inc. (ALT) Lawrence skyrius sušaukė su-

sirinkimą, kuriam pirmininkavo Jonas Stundžia ir kuriame dalyvavo de-
legatai su sprendžiamaisiais balsais iš Šv. Onos draugystės, Upelio choro,
Vyčių draugijos,  Susivienijimo (SLA) ir Kunigų Vienybės. Vienbalsiai
buvo nutarta paminėti Vasario 16-ąją, kurią kasmet švenčiame nuo 1918
m. Minėjimas vyks sekmadienį, 2008 m. vasario 10 d., kad nebūtų
susidūrimo su Boston skyriaus renginiu, kuris įvyks sekmadienį, vasario
17 d. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Corpus Christi bažnyčioje. Mišias
aukos kunigas Albinas Janiūnas. Vasario 16-ąją paminėsime 12:30 val. p.
p. „Upelio” choras giedos himnus ir liaudies dainas, mus užims „Dolija”,
vietinė folklorinė grupė. Turėsime lietuviškus pietus. Bilieto kaina vie-
nam asmeniui 10 dol. Bilietus galima įsigyti iš anksto, kreiptis į Stundžią
tel.: 978-685-4478. Dienos tema „Mūsų tautos paveldo simboliai”.
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Po ilgai reikalaujančios dėmesio
paskaitos stovyklautojai at si -
pa laidavo lauke, gėrėdamiesi

krintančiomis snaigė mis. Pro Baltųjų
rūmų langus buvo galima stebėti,
kaip moksleiviai ir vadovai džiaugėsi

sniegu, lipdydami sniego senius ir
mėtydamiesi sniego gniūžtėmis.
Moks leiviai iš lauko grįžo su įrau -
dusiais veidukais. Todėl norėjo tuoj
pat sušilti — susėdo aplink židinį,
gėrė karštą arbatą ir skonėjosi ka -
kava. Pasimankštinę, vėl pasiruošė
klausyti paskaitos. 

Rima Birutienė pristatė vaikų
kalbos vystimąsi. Klausytojai išmoko,
kad ką tik gimęs kūdikis gali išmokti
kalbėti bet kokią pasaulio kalbą.
Lektorė moksleivius supažindino su

smegenų veikla bei logopedo darbo
svarba ir specifika. Vakare stovyklau -
tojai, susiskirstę būreliais, rašė pa sa -
kas, o parašius, buvo vadovų liepta
perduoti kitam būreliui tos pasakos
išvaidinimą. Išmokome kaip kalba
per duodama — kai kada sunkiai
suprantama, kitą kartą lengviau.

Šeštadienį buvo proga susikaupti
ir prisiartinti prie Kristaus Žodžio ir
Bažnyčios perteikiamo mokymo.
Kun. Sigitas Grigas, apžvelgdamas
žodinę ir rašytinę informacijos per -
davimo tradiciją, įtikino, kad pa -
tikimesnis būdas pasiekti tikin -
čiuosius yra rašytinis. Taip Bažnyčia
išvengia dokumentų interpretacijos ir
nukrypimų nuo pradinio šaltinio.
Stovyklautojams buvo galimybė švęs -
ti Susitaikinimo sakramentą. Po
pietų Lukas Laniauskas įprasmino
žodžio reikšmę — ,,Atverk Žodį (tai
yra, Kristų), rasi lobį”. Šeštadienis
baigėsi susikaupimo vakaru, kurio
metu stovyklautojai dėkojo Dievui ir
savo draugams už galimybę būti
kartu.

Sekmadienis greitai atkeliavo ir
visų mylima vadovė Viktutė Sušins -
kaitė mums kalbėjo apie dvikal -
biškumą ir kalbos ryšį su asmeniu,

kultūra bei aplinka. Stovyklautojai
aktyviai dalinosi savo patirtimi apie
kitų kalbų vartojimą ir mokymąsi.
Popiet Algis Bublys pristatė paskaitą
tema — ,,Iš kur lietuvių kalba ki-
lusi?” Pristatė kelias teorijas apie
indoeuropiečių kilmę. Sužinojome
apie pilkapių kultūrą ir kaip jų
laidojimo būdas yra naudojamas pa-
teisinant lietuvių kilmę. Stovyk -
lautojai palygino lietuvių kalbos
sakinį su sanskrito kalbos sakiniu.
Kursantai pastebėjo, kad yra daug
giminingų žodžių, pavyzdžiui ,,Arū-
nas” ir ,,Šatrija”. 

Ši įdomi diena baigėsi literatūros
vakaru, kuriame vadovai pasirodė
pavyzdingu vaidinimu, o stovyk lau -
tojai turėjo parašyti savo literatūrinį
kūrinį ir jį suvaidinti. Tarp paruoštų
pasirodymų buvo iškalbingai perskai -
tyti Bernardo Brazdžionio kūriniai
(tarp jų ,,Keleivis” ir ,,Aš žinau”.) 

Paskutinę dieną kursantai
išsimiegoję lankė vadovo Algio Aukš -
tuolio paskaitą apie žiniasklaidą ir re -
klamų kūrimą. Išsiskirstėm į grupes
ir svarstėm, kaip būtų geriausia  Žie-
mos kursus reklamuoti.

Po pietų vyko moksleivių ateiti -
ninkų sąjungos suvažiavimas, ku ria -

me balsavo ir priėmė naujas rezo -
liucijas naujiems metams. Tuo pačiu
buvo nubalsuota paaukoti uždirbtus
pinigus iš parduotų Žiemos kursų
marškinėlių Lietuvos jaunimą šel -
pian čioms organizacijoms: ,,Vaikų
var tai į mokslą” ir pan. 

Naujų metų išvakares šventėme
iškilminga vakariene, nuostabiu
moksleivių paruoštu talentų vakaru
ir šokiais. 

Moksleivių ateitininkų centro
valdybos pirmininkė Dainė Quinn
kartu su kursų ruošimo komitetu
Rita Bradūnaite, Lina Bublyte, Svaja
Mikulionyte, Viktute Sušinskaite ir
Mariumi Tijūnėliu  suruošė neap sa -
komai ypatingą ideologinę programą
Žiemos kursams. Savo pasišventusiu
vadovavimu, vadovai sukūrė dar -
bingą, bet ir smagią nuotaiką. Dva-
sios vadas kun. Sigitas Grigas mums
kiekvieną dieną aukojo Šventąsias
Mišias, padėdamas vi siems priartėti
prie Dievo. Kunigo buvimas labai
svarbus mūsų kata likiškosios stovyk-
los ben druome nei. 

Tikimės, kad stovyklautojai grįžo
namo labiau subrendę, įgiję žinių ir
pasiruošę įgyvendinti visą sukauptą
lobį kasdieniniame gyvenime.

Iõ Ateitininkû gyvenimo

ŽIEMOS
KURSAI
Atkelta iš 2 psl.

Diskusijos Žiemos kursuose. Iš k: Liana Bandžiulytė, Darija Siliūnaitė, Rimas Grybauskas, Julius Lietuvninkas, Rima Gied-
raitytė, Daiva Siliūnaitė.                                                                                       Visos nuotraukos Dainės Quinn.

Abiturientai, paskutinius metus kursuose: Liana Butkūnaitė, Monika Mikulionytė, Saulė Grybauskaitė, Rima Giedraitytė,
Diana Karvelytė, Nida Vidutytė. Antroje eilėje: Algis Kasniūnas, Paulius Kuprys, Raimis Kazlauskas, Šarūnas Daugirdas.

Paskaitininkas Vėjas Liulevičius

Paskaitininkas Algis Aukštuolis
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Ten keliasdešimčiai darbuotojų
trumpai papasakojau, kas vyksta
Vilniuje. Vėliau ši moteris mane par-
sivedė namo, pavalgydino. Padėkojau
ir atsisveikinau. Rašiau jai laiškus,
bet atsakymo negaudavau. Žinojau,
kad ji ruošėsi keisti butą.

Grįžtu į Baltarusijos geležinke-
lio stotį. Traukiniai į Vilnių jau va-
žiavo. Skambinu į Vilnių geriems
draugams, neprisiskambinu. Jie, ma-
tyt, namuose nenakvodavo. Paskam-
binau ,,Soglasijos” laikraščio redak-
torei Liubovci Čiomaja. Atsakė, kad
Vilniuje neramu. Nesiryžtu tiesiai
važiuoti. Bet po 24 val. važiuoja trau-
kinys Maskva-Karaliaučius per Klai-
pėdą. Važiuoju juo. Vagonas pustuš-
tis, plackartinis, kaimynas — nekal-
bus rusas iš Klaipėdos. Už pertvaros
du jauni kareiviukai, matyt, grįžta iš
atostogų. Mano apranga tarsi diedo
Ščiukariaus iš Šolochov romano ,,Pa-
kelta velėna”. Žieminės kepurės
raišteliai maskatuoja, megztinio
apykaklė aukšta, ant staliuko —
pakelis avižinių sausainių. Karei-
viukai kiekvienoje ilgiau stovinčioje
stotyje pasipildo alaus baterijas. Jie
jau įkaušę, bet dar sportuoja, daro
prisitraukimus.

Pagaliau vienas kareiviukų mane
užkalbina: ,,Tėvai, ar neturi džiovin-
tos sūdytos žuvies?” Matyt, alus
jiems jau nelenda, o išgerti dar norisi.
,,Neturiu, bet turiu avižinių sau-
sainių, prašau vaišintis”. ,,Šlamštas
tavo sausainiai!” Prasidėjo pokalbis.
Jie grįžta į Klaipėdą iš atostogų. Tar-
nauja jūrų pėstininkų dalinyje. Jų
beretės juodos. Sakau: ,,Ar jūs žinot,
Vilniuje su tokia uniforma, kaip jūsų,
kariuomenė sušaudė daug žmonių”.
Jie prisipažįsta, kad tai buvo jų da-
linys. Abudu pradėjo verkti. Sakėsi,
nenorį prieš lietuvius kariauti. Bet
viskas priklauso nuo karininkų. Jei
jie nešaudys, juos pačius nušaus.
Jiems lietuviai buvo geriausi draugai.
Aš juos raminu, bet jie jau nebe tokie,
kokie buvo.

Jau Baltarusijoje pastebėjau: per
vagonus dairydamiesi į žmones perei-
dinėjo jauni civiliai vyrukai. Važiuo-
jant per Latviją dar dažniau pereida-
vo vagonus. Į ,,diedą Ščiukarių” dė-
mesio nekreipė. O aš vežiau Lands-
bergiui parašus, kad ,,ne visi rusai
niekšai”, vėliavėles ,,už jūsų ir mūsų
laisvę”, laikraštuką ,,Metalist”, ku-
riame Vilnijos krašto, Naujosios Vil-
nios partsekretoriai kreipiasi į sovie-
tinę kariuomenę, kad padarytų tvar-
ką.

Pagaliau Obeliai. Po Obelių bus
Rokiškis. Čia mano uošvija. Bilietą
specialiai buvau pirkęs iki Radviliš-
kio. Neatsiėmęs bilieto, ir kam man
jis reikalingas, komandiruotės niekas
man nemokės, važiavau savo inicia-
tyva ir savo pinigais, smunku laukan.
Autobusai mieste važiuoja. Užbėgu
pas žmonos tetą — sibirietę nuo 1941
m., nuo Laptevų jūros. Laimė — vei-
kia televizorius, rodo Kaunas. Paval-
gau. Skubu į autobusų stotį. O auto-
busas tuoj išvažiuoja. Gerai prite-

musi mano Jonava. Iš stoties skam-
binu žmonai, parvažiavau, bet va-
žiuoju toliau į Kauno radiją ir televi-
ziją. Reikia Lietuvai apskelbti — ru-
sai mus palaiko ir palaikys.

Kauno Radijo ir televizijos pas-
tatas užbarikaduotas. Didelis būrys
žmonių jį saugo. Sužinoję, iš kur grįž-
tu ir ką vežu, praleidžia. Aš redakci-
joje. Rodau, ką atvežiau, kur buvau.
Vienas jaunas aukštas žurnalistas
pasiskolina paskaityti laikraštuką
,,Metalist”. Kitą rytą laikraštuko
neatgaunu. Prieš televizijos žurnalis-
to Raimondo Ylos kamerą rodau, kas
liko. Pasakoju, kad paprasti Rusijos
žmonės ir jų augančios demokratinės
jėgos mus palaiko ir palaikys. Dar ir
kaip palaikė. Vėliau, žinodamas, kad
1993 m. lapkričio pabaigoje sukaks
100 m. Kražių skerdynėms, pasinau-
dojau pažintimi su R. Yla ir su juo
sukūrėm telereportažą apie Kražius,
kurį parodė per Kauno televiziją.
Intrigavau Seimą, Vyriausybę, kad
finansuotų Kražių įvykių šimtmečiui
skirtą filmą, bet jie nepritarė. Vil-
niaus kino studijoje sutiktas režisie-
rius Žalakevičius, kiti mielai sutiko
apie Kražių skerdynes pastatyti pa-
triotinį-istorinį filmą. Visi sukilimai,
1883 m. Kražių skerdynės, kovos už
nepriklausomybę, sausio 13-osios įvy-
kiai, kaip poterių karoliukus ant
vienos grandinėlės, reikia suverti.
Laikraštuko ,,Metalist” taip ir neat-
gavau. Vėliau Maskvoje ieškojau kito
egzemplioriaus, bet nesuradau. (...)

Noriu paminėti atvejį, kaip rusai
domėjosi įvykiais Pabaltijyje. Tai
galėjo būti sausio pabaigoje ar vasa-
rio pradžioje. Aš tos dienos pabaigoje
buvau Kaune LSDP būstinėje. Pas
mus atėjo rusas, sakėsi atvažiavęs
net iš Magadano, Maskvoje pas so-
cialdemokratus sužinojęs, kad Kaune
galima gauti sausio 13-osios įvykiams
skirtų kasečių. Jis tas kasetes nori
parvežti Magadanan ir parodyti žmo-
nėms. Veduosi magadanietį į parduo-
tuvę, kur pirkdavau tas kasetes.
,,Stalino prospekte” kasečių nebėra.
Ką daryti? Veduosi jį į Kauno radiją ir
televiziją, kur jau buvau ne kartą bu-
vęs ir įsirašęs ne vieną kasetę. Ir pas
juos kasečių nėra. Ką daryti su žmo-
gumi, atvažiavusiu iš tolimojo Ma-
gadano? Minkštiname televizininkų
širdis ir jie randa išeitį. Ištrina įrašy-
tus nereikšmingus senos kasetės įra-
šus ir įrašo sausio 13-osios kruvinus
įvykius. Mano magadonietis nori už-
mokėti, tačiau televizininkas jo mo-
kesčio kratosi. Tai tegul būna ,,Už
mūsų ir jūsų laisvę”. Po stiprių rankų
paspaudimų išsiskyrėme. Kaip ir
maniau, po Vilniaus įvykių sekė Ryga
ir Talinas.

Sausio 16-osios naktis. Aš per
savo VEF’ą girdžiu latvių žurnalistų
reportažus iš įvykių vietų. Jau yra
žuvusių. Jie taip pat šaukiasi pagal-
bos. Įdomu, ar mano maskviečiai gir-
di. Skambinu vienam, kitam Maskvon.
Nė vienas jų neatsiliepia. Pagaliau,
vieno socialdemokrato žmona atsilie-
pia.                             Bus daugiau.

UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ
LAISVĘ

JURGIS BIELINIS
Nr. 6

,,Antrasis gėlės gyvenimas toks
pat geras, kaip ir pirmasis”

Praeitų metų spalio ir lapkričio
mėnesiais New York The Klatch Co-
ffeehouse/Gallery vyko Lucijos Tiju-
nelis darbų paroda. O štai neseniai
redakciją pasiekė žinutė, jog išleistas
ir pašto ženklas su šios dailininkės
kūriniu. 

Išeivijoje kūrusi menininkė Lu-
cija Tijunelis (1916–2007) savo meną
vadino ,,atgijusiais augalais” (recy-
cled plants). Dailininkė iš džiovintų
augalų kūrė įvairiausius paveikslus:
gėlių koliažus, mozaikas, peizažus.
Stephen Mendonca teigimu, daili-
ninkė norėjo, kad augalai amžinai gy-
ventų jos darbuose. Štai kaip apie sa-
ve ir savo meną rašė ji pati:

Žmonės manęs dažnai klausia,
kaip aš susidomėjau šia meno forma.
Prieš keturiasdešimt metų, po ilgos
darbo dienos fabrike, pamačiau bū-
relį vaikų, niokojančių tulpių darželį.
Jie mindžiojo trapias pavasario gėles
– geltonas, raudonas, baltas, rožines –
skynė jų vainiklapius ir mėtė su-
laužytus stiebus ant žemės.

Buvau sukrėsta. 
Kai vaikai nuėjo, surinkau vai-

niklapius ir suspaudžiau juos knygo-
je, kad išsaugočiau juos – kai jie bus
sausi. Panaudojau juos kurdama
savo pirmąjį koliažą. Bėgant metams
aš išgelbėjau nemažai tokių paaukotų
augalų – iš laidotuvių vainikų, vestu-
vinių puokščių, išleistuvių gėlių
puokštelių – ir palaipsniui susidomė-
jau kitomis natūraliomis medžia-
gomis: vaisių minkštimais, gyvatės
oda ar medžio žieve. Formą ir spalvą
sukuriu iš pamatinių medžiagų ir
stengiuosi atrasti naują gyvybę ten,
kur kiti mato tik griuvėsius. 

Visada naudojau savo meną tam,

kad sugrįžčiau į praeitį, atnaujinčiau
ir išsaugočiau gyvųjų daiktų grožį.
Visuose mano darbuose atsiskleidžia
kiekvienos mano surinktos gėlės is-
torija. Kaip ir mano mama, audėja,
aš taip pat ,,audžiu” raštus. Tai ne tik
liaudies menas, tai kažkas daugiau.
Tai atmintis, istorija ir viltis. 

Tikra gyvenimo ironija yra tai,
kaip žmonės grožisi gėlėmis: tam, kad
pamatytų jų tikrą grožį, jie jas nuski-
na, atplėšia nuo pagrindinio jų ele-
mento, pastato dirbtinėje aplinkoje ir
gardžiuojasi jų grožiu paskutinėmis
jų gyvenimo valandomis. Aš suteikiu
šioms gėlėms antrą galimybę: krašto-
vaizdžiuose, portretuose, laimės ar
taikos paveiksluose. 

Kiekviena rasta medžiaga turi
savo istoriją. Man patinka manyti,
jog aš išsaugau tą istoriją ir pakeičiu
ją. Niekada nėra per vėlu pradėti
kažką naujo: kartais antrasis gėlės
gyvenimas yra toks pat geras, kaip ir
pirmasis.

Visi besidomintieji Lucijos Tiju-
nelis kūryba ir norintys pamatyti
daugiau jos darbų, gali apsilankyti jos
internetinėje svetainėje 

www.immortalflowers.com 

,,Draugo” info.

Lucijos Tijunelis darbai.

Lucija Tijunelis
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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

PARDUODA

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

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

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

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

SIÙLO DARBÂ

PARDUODAMAS 
AR IÕNUOMOJAMAS 

2 MIEG., ,,CONDO” 
ST. PETE BEACH, FL

Tel. 630-655-4452

RESIDENTIAL
BROKERAGE

RReeaall  EEssttaattee CCoonnssuull ttaanntt

VVIIDDAA MM..  
SSAAKKEEVVIICCIIUUSS

NNeekkiillnnoojjaammoojjoo ttuurrttoo 
ppiirrkkiimmaass,, ppaarrddaavviimmaass

770088--888899--22114488

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

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

Pristatymas 7 dienas per savaitê
Çikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje

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

teleflora
FTD

PRIEŽIÙRA

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

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

Alternatyvi kultūros paveldo
komisija prašo bažnytinės ir politinės
valdžios vyrų asmenine atsakomybe
apsaugoti nuo sudarkymo vieną iš
seniausių Lietuvos katalikų šven-
tovių – unikaliomis bizantinėmis
freskomis garsėjančią Trakų Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo baž-
nyčią.

Sausio 16 d. išplatinto kreipimosi
autoriams – įvairių visuomeninių
organizacijų atstovams – ypatingą
nerimą pirmiausia kelia Trakų baž-
nyčioje atrastų unikalių XV amžiaus
freskų likimas. Neseniai bažnyčioje
aptiktos Bizantijos stiliaus freskos,
sukurtos Vytauto Didžiojo laikais, ne-
turi analogų Lietuvoje ir pagal vertę
yra lyginamos su Liublino pilies Švč.
Trejybės koplyčioje išlikusia sienų
tapyba. 

Toliau tyrinėjant Trakų bažny-
čios sieninę tapybą tikimasi atrasti
vienintelį autentišką Vytauto Di-
džiojo atvaizdą, tapytą valdovui dar
esant gyvam. 

Rizikuos sunaikinti dėl
„banalaus” patogumo

Kreipimesi rašoma, kad ši baž-
nyčia yra įtraukta į Jono Pauliaus II
piligrimų kelio programą ir valstybė
yra skyrusi lėšų jai sutvarkyti.  „Ta-
čiau negalime sutikti, kad Trakų
bažnyčios restauravimas virstų žiau-
riu kultūros paveldo naikinimu. Deja,
būtent tai atsitiks, jeigu darbai bus
vykdomi pagal dabartinį projektą.
Dėl vienadienių buitinių patogumų
būtų paaukotos per šimtmečius pra-
ėjusių kartų sukurtos vertybės”, –
teigia Alternatyvios kultūros paveldo
komisijos nariai.

Pasak „alternatyvininkų”, iš-
skirtines freskas Trakų bažnyčioje
rizikuojama sunaikinti dėl „bana-

laus” patogumo – šildomų grindų ir
stiklo paketų languose. „Nors ėmus
šildyti patalpas pasikeičia jų mikro-
klimatas, parengtame projekte nėra
numatyta jokios papildomos baž-
nyčios vėdinimo ir drėgmės regulia-
vimo sistemos. [...] Tai reiškia nuo-
sprendį unikalioms freskoms”, – pa-
brėžiama kreipimesi. 

Kita blogybe jo autoriai įvardija
sumanymą paaukštinti Trakų baž-
nyčios stogą, tuo pačiu keičiant nuo
XVIII amžiaus išlikusią dangą ir kon-
strukciją. Anot Alternatyvios kultū-
ros paveldo komisijos narių, šie veiks-
mai architektūriniu požiūriu yra
absurdas, „o istoriniu požiūriu – ne-
mokšiškos XVIII–XIX a. šaltinių in-
terpretacijos pavyzdys”. Nerimą jiems
kelia ir ketinimas gotikinėje bažny-
čioje įrengti viešuosius tualetus. 

Tyrimai atlikti ne iki galo 

„Alternatyvininkai” abejoja ir
istorinių Trakų bažnyčios pertvarkų
pagrįstumu. „Istoriniai tyrimai, ren-
giantis bažnyčios restauracijai, iš
esmės nebuvo atlikti. Būtent todėl
XV amžiaus freskos aptiktos jau vyk-
dant darbus, tai yra atsitiktinai.
Sienų tapyba dar nėra iki galo ištirta,
tuo metu tyrinėtojai tikisi atrasti ir
daugiau išskirtinių vertybių – galbūt
net rašytiniuose šaltiniuose minimą
Vytauto Didžiojo atvaizdą. 

Dar didesnį nerimą kelia tai, kad
projekte minimi tik atidengti tapybos
fragmentai – tarsi sąmoningai nuty-
lint, kad freskos yra visoje bažnyčio-
je, todėl net neužsimenant ir apie jų
apsaugos būtinybę”, – teigia kreipi-
mosi autoriai. Pasak jų, dėl formaliai
atliktų tyrimų projekte nėra minimos
ir marmuro grindys, išlikusios po
dabartinėmis medžio grindimis nuo
XVII amžiaus. Dabar visoje bažnyčio-

Nuogąstaujama dėl Trakų bažnyčios freskų

Skambinama pavojaus varpais dėl gotikinės Trakų bažnyčios ir unikalių
freskų.                                                                 Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Trakų bažnyčia - XV amžiaus freska. 
Alternatyvios kultūros paveldo komisijos - Eltos nuotr.

je numatyta sudėti naujas smiltainio
grindis. 

Abejotinas ir sumanymas iškelti
iš bažnyčios kultūros paveldo objektą
– šoninį altorių vien tam, kad būtų
parodyta dar XVII amžiuje užmūrytų
šoninių durų vieta. „Nuostabą kelia
ir tai, kad vykdomiems darbams nėra
numatyta jokia menotyros specialistų
kontrolė, paliekant paminklo verty-
bių išsaugojimą statybininkų išmonei
ir malonei”, – rašoma kreipimesi. 

Svarbios reikšmės atradimas

Alternatyvi kultūros paveldo ko-
misija, įsitikinusi, kad Trakų bažny-
čioje numatyti darbai „yra vadintini
ne restauracija, bet statyba, kurios
metu bus padaryta žala nacionali-
niam kultūros paveldui”. 

Alternatyvią kultūros paveldo
komisiją sudaro keliolika Lietuvos
nevyriausybinių organizacijų. Krei-

pimasis skirtas Vilniaus arkivysku-
pui metropolitui Audriui Juozui Bač-
kiui, Kauno arkivyskupui metropoli-
tui Sigitui Tamkevičiui, prezidentui
Valdui Adamkui, Seimo pirmininkui,
Ministrui Pirmininkui, kultūros mi-
nistrui, kitiems politikams ir politi-
nėms partijoms. 

Trakų bažnyčią numatyta res-
tauruoti iki 2009 m., kai bus minimas
jos 600 metų jubiliejus. Laiko ir ne-
gandų ne kartą niokota Trakų baž-
nyčia išsaugojo apie 500 vertingų
sakralinės dailės ir architektūros
kūrinių. 

2007 metų vasarą šioje bažnyčio-
je kartu su kardinolu A. J. Bačkiu
apsilankęs prezidentas V. Adamkus
pažymėjo, kad Trakų gotikinėje baž-
nyčioje surastos freskos yra naciona-
linės reikšmės atradimas, todėl būti-
na sudaryti jų tyrimo, eksponavimo
ir išsaugojimo programą.

Elta

Britų savaitraštis rekomenduoja Kuršių Neriją
Didžiosios Britanijos laikraščio

,,Sunday Times” kelionių priedas
,,Travel” Kuršių neriją įvardijo kaip
vieną iš 100 geriausių idėjų šių metų
vasaros atostogoms. ,,Sunday Times”
šį sausį paskelbtame vasaros atosto-
gų šimtuke (,,100 Summer holidays
for '08”) Lietuvai skirta 9-oji vieta,
pranešė Valstybinis turizmo departa-
mentas.

,,Susidomėjimas Lietuvos pajūriu
yra didelis, ypač šiuo metu, kai britai
jau intensyviai planuoja vasaros atos-
togas. Deja, nėra tiesioginio skrydžio
iš Didžiosios Britanijos į Lietuvos pa-

jūrį, todėl apie 80 proc. norinčiųjų
atostogauti Lietuvoje keičia planus ir
ieško kurortų, kuriuos galėtų pasiek-
ti skrisdami be persėdimų”, — teigė
Lietuvos turizmo informacijos centro
Londone direktorė Indrė Trakimaitė.

Kuršių nerija į populiaraus Di-
džiosios Britanijos laikraščio vasaros
atostogų šimtuką patenka antrus
metus iš eilės. Pernai dienraštis Lie-
tuvos pajūrį įvardijo kaip vieną iš
100-to geriausių ateinančios vasaros
atostogų pasirinkimų ir skyrė jam 22
vietą.

BNS 

Iš Kauno į Vilnių – per 45 minutes 
„Lietuvos geležinkeliai” Vilniaus

ir Kauno gyventojams rengia staig-
meną – elektrinį greitaeigį dviejų
aukštų traukinį, nuo vieno miesto
švilpsiantį 160 km/val. greičiu (dabar
traukinių išvystomas greitis 120
km/val. – Alfa.lt), rašo „Vilniaus die-
na”. Anot Susisiekimo ministro Al-
girdo Butkevičiaus, tokiu būdu kau-
niečiai Vilnių galės pasiekti per 45
minutes.

„Lietuvos geležinkelių” Keleivių
vežimo direkcijos direktorius Albinas
Ragauskis pridūrė, kad šio elektrinio
traukinio greitis nėra didžiausias
Europoje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ar
Ispanijoje elektriniai traukiniai va-
žiuoja 300 km/val. greičiu. Su tokiu

traukiniu pakaktų valandos nukakti
iš Klaipėdos į Vilnių.

Pirmą Čekijoje pagamintą grei-
taeigį traukinį geležinkelininkai žada
paleisti šių metų rugsėjį, antrąjį –
gruodį. Vienas jų judės iš Vilniaus į
Kauną, kitas – priešingai. Pirmieji
tokie traukiniai važiuos tik piko me-
tu, kad su jais būtų supažindinta kuo
daugiau žmonių. Vagonai bus moder-
nūs, bus galima įsijungti kompiuterį
ar gurkšnoti karštą kavą. Be to, neį-
galūs keleiviai galės laisvai patekti į
vagonų vidų, nes iš abiejų vagono
pusių bus įrengti įvažiavimo tilteliai
gyventojams, judantiems ratukais. 

Alfa.lt
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Knyga apie ilgametį diplomatą Anicetą Simutį
LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Anicetas Simutis. 60 metų Lie-
tuvos diplomatinėje tarnyboje”, Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras, Vilnius, 2007 m.,
463 psl.

Retas lietuvis nėra girdėjęs Ani-
ceto Simučio vardo. Jis nuėjo ilgą ir
nelengvą  gyvenimo kelią. Unikali A.
Simučio diplomatinė veikla – nuo
1936 iki 1991 m. jis be pertraukos
dirbo Lietuvos generaliniame kon-
sulate New York. Kažin, ar rastume
dar pasaulyje žmogų, tiek ilgai išdir-
busį diplomatinėje tarnyboje.

,,Mintis išleisti knygą apie diplo-
matą A. Simutį kilo po jo mirties
2006-ųjų pavasarį New York, kai ve-
lionio duktė Aldona Sruoginis ir anū-
kė Laima Vincė Sruoginis, tvarky-
damos tėvo ir senelio namus, aptiko
nemažą jo archyvą.

Pavarčiusios išlikusius gausius
dokumentus, jos nutarė parodyti juos
kam nors iš dabartinių diplomatų ir
pasirinko mane – gal dėl to, kad nese-
niai kelerius metus buvau dirbęs ge-
neraliniu konsulu New York ir bend-
ravęs su tuomet jau pensininku A. Si-
mučiu ir jo šeima. Laimingu sutapi-
mu, kaip tik kuravau Lietuvos diplo-
matijos istorijos reikalus Užsienio
ministerijoje”,– knygos pratarmėje
rašo vienas knygos sudarytojų –
Rimantas Morkvėnas. Taigi, tik lai-
mingo atsitiktinumo dėka knyga apie
šį žmogų-legendą pasiekė skaitytojus.

Knygos įvade ,,Anicetas Simutis
– paskutinis prieškario Lietuvos
diplomatas” (paruošė Juozas Sky-
rius) nušviečiamas nueitas diplomato
kelias – jo vaikystė, prabėgusi kalvo-
toje Žemaitijoje (A. Simutis gimė
1909 vasario 11 d. Tirkšliuose, Ma-
žeikių apskrityje), jaunystės metai
Telšiuose, kurie tuo metu buvo tikras
kultūros centras, ir Kaune, kur būsi-
masis diplomatas baigė Vytauto Di-
džiojo universiteto Teisių fakultetą.

Kaune prasidėjo ir Simučio diplo-
matijos karjeros kelias. Maždaug
1935 metais jį užkalbino URM Tei-
sių-Administracijos departamento di-
rektorius Kazys Bizauskas, sakyda-
mas, jog reikia žmogaus, mokančio
anglų kalbą darbui Lietuvos genera-
liniame konsulate New York. 1936 m.
sausio 1 d. įsakymu Simutis skiria-
mas ,,Generalinio konsulato New

York raštvedžiu 1-os eilės”. Sausio 31
d. New York uoste jaunavedžius
(prieš pat išvykstant į Ameriką A. Si-
mutis susituokė su Janina Čiurlyte)
pasitiko generalinio konsulo pareigas
einantis vicekonsulas Petras Povilas
Daužvardis su žmona ir būriu A. Si-
mučio giminaičių. Prasidėjo ilgas dip-
lomatinis kelias.  

Domėjimasis ekonominiais reika-
lais paskatino A. Simutį tęsti studijas
JAV. Laisvu nuo tarnybos laiku jis
studijavo prestižiniame Kolumbijos
universitete New York. 1940 m. pra-
sidėjusi Lietuvos okupacija ir vėliau
Antrasis pasaulinis karas nepapras-
tai apsunkino likusių užsienyje Lie-
tuvos atstovybių veiklą, sujaukė juo-
se dirbusių diplomatų, tarp jų ir A.
Simučio, gyvenimą.

Knygos įvade plačiai aprašomas
New York įsikūrusio Lietuvos genera-
linio konsulato darbas sovietiniais
metais. Konsulato veikla – tarsi iš-
šūkis, jog ir praradus laisvę reikia
neprarasti vilties ir tavo darbai bus
apvainikuoti sėkme – taip ir atsitiko
po daugelio metų.

Be darbo konsulate A. Simutis,
nuo jaunystės turėjęs polinkį į publi-
cistiką, daug dirbo ir šioje srityje. Jis
rašė straipsnius į lietuvišką spaudą,
skaitė pranešimus, sakė kalbas įvai-
riuose renginiuose, pristatinėjo Lie-
tuvą besidominčiai kitataučių visuo-
menei bei spaudos atstovams.

Yra žinoma, kad A. Simutis
pokario metais stengėsi išplėtoti New
York lietuvių Prekybos rūmų veiklą
ir aktyviai prisidėjo prie jos atgaivini-
mo. 1953 m. ši organizacija išleido jo
parengtą ,,Pasaulio lietuvių žinyną”,
kuriame enciklopediškai buvo pa-
teikti duomenys apie lietuvių išeivi-
jos bendruomenes įvairiose šalyse, jų
organizacijas: lietuvišką spaudą,
knygų leidyklas, lietuviškas radijo va-
landėles, lietuvių išeivijos meninin-
kus, mokslininkus, žurnalistus, kuni-
gus, teisininkus, gydytojus. Po pen-
kerių metų išėjo pakeistas, papildy-
tas, didesnės apimties žinynas. Deja,
neapsieita ir be priekaištų. Už neva
neteisingai pateiktą informaciją A.
Simutis buvo paduotas į teismą.

A. Simutis domėjosi ir Lietuvos
istorija, jis buvo įtrauktas ir į JAV
lietuvių enciklopedijų rengimą kaip
straipsnių autorius.

Būdamas diplomatas jis aktyviai
sekė Lietuvių Bendruomenės veiklą.
Kaip ir kiti konsulato darbuotojai
siekė palaikyti išeivijoje viltį, kad Lie-
tuvos valstybingumas bus atkurtas.

Knygos įvado skyriuje ,,Gene-
ralinio konsulato darbuotojų finan-
sinė padėtis” skaitytojai galės dau-
giau sužinoti ir apie to meto konsula-
to finansinę padėtį.

Atkūrus Lietuvoje nepriklau-
somybę ir Lietuvą 1991 rugsėjo 17 d.
vienbalsiai priėmus į Jungtinių Tau-
tų Organizaciją (JTO), A. Simutis ofi-
cialiai paskiriamas Lietuvos Respu-
blikos ambasadoriumi JTO.

Ilgus metus paskyręs lietuvybei
ir Lietuvai, A. Simutis iš spaudos su-
žinojo, kad atleidžiamas iš pareigų.

Suprantama, kad spauda apie tokio
atleidimo motyvus nelabai rašė, tad
knygos skaitytojai galės sužinoti dau-
giau šio nediplomatiško atleidimo iš
pareigų detalių. A. Simutis buvo
neeilinė asmenybė, turėjęs savo aiš-
kią nuomonę įvairiais klausimais. Ne
visi jo nuomonei pritardavo, kaip ir
visur, taip ir diplomatiniame darbe
egzistavo tam tikra kartų kaitos
problema. 

Knygoje pateikta nemažai doku-
mentų, kurie pagal pobūdį suskirs-
tyti į keturias dalis. Kiekvienoje daly-
je jie išdėstyti chronologine tvarka.
Knygos dalyje ,,Straipsniai, kalbos” iš-
spausdinti buvusio diplomato straips-
niai ir kalbos, daugiausia rašyti ir pa-
sakyti įvairiomis progomis dar prieš
karą Lietuvoje. Daugelis straipsnių
pasirašomi slapyvardžiu. 

Įdomu pavartyti skyrių ,,Laiš-
kai”. Tai paties diplomato rašyti laiš-
kai ir laiškai, kuriuos jis gavo  dau-
giausia iš kolegų diplomatų. Pir-
masis skyriuje publikuojamas laiškas
datuotas 1940 m., paskutinis – 1989
m. vasario 8 d. 

Kitas skyrius – ,,Atmintinės,
kelionių aprašymai”– tai diplomato
įspūdžiai iš daugybės kelionių, atas-
kaitos apie generalinio konsulato
darbą, buvusių susitikimų aprašy-
mai. Išsamiausia medžiaga šiame
skyriuje yra apie privačią A. Simučio
kelionę į Pietų Ameriką 1956 m.

Paskutinis skyrius ,,Formalūs
raštai” pradedamas S. Lozoraičio ir
K. Bizausko 1936 m. sausio 2 d. įsa-

kymu dėl A. Simučio paskyrimo į
Lietuvos generalinį konsulatą New
York ir baigiamas paties A. Simučio
1991 m. rugsėjo 30 d. raštu Tautos
fondo tarybos pirmininkui J. Valai-
čiui dėl paramos Lietuvos misijai prie
JTO. Tai daugiausia formalūs doku-
mentai ir raštai apie A. Simučio gyve-
nimo ir karjeros momentus.

Visi knygoje spausdinami doku-
mentai turi redakcinę antraštę ir le-
gendą. Redakcinėje antraštėje nuro-
domas dokumento autorius, doku-
mento sudarymo data, turinys, adre-
satas; legendoje – dokumento origi-
nalumas ir jo parašymo būdas.

Knygos gale pateiktos santrum-
pos ir duota asmenvardžių rodyklė.
Leidinyje daug nuotraukų iš Simučių
šeimos archyvų.

Knygos sudarytojai – Rimantas
Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis
– atliko milžinišką darbą, paruošda-
mi knygą apie neeilinę asmenybę A.
Simutį. Ačiū reikia pasakyti visiems
prisidėjusiems prie šios istorinės kny-
gos išleidimo – atsakingai redaktorei
Daliai Kuodytei, recenzentams dr.
Arvydui Anušauskui (Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras) ir dr. Arūnui Streikui
(Vilniaus universitetas), apipavida-
lintojui Romui Duboniui ir visiems
kitiems, paskyrusiems daug savo dar-
bo valandų, kad ši knyga pasirodytų
knygynų lentynose.

Norinčius užsisakyti šią knygą,
prašome paskambinti į ,,Draugo”
knygynėlį tel. 773-585-9500.

Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) su žmona Daniela, Janina ir Anicetas Si-
mučiai. Apie 1990 m.                                                                      Nuotr. iš knygos

Klemensas Polikaitis, gyvenantis Lemont, IL, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Džiaugiamės tuo bei nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą
50 dol. auką laikraščio leidybai paremti.

Bernard M. Covalesky, gyvenantis Randolph, NJ, paaukojo
laikraščiui 50 dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.

Dr. Jolanta Peckus, gyvenanti Northfield, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir pridėjo 100 dol. auką už kalėdinius atvirukus ir kalen-
dorių. Nuoširdžiai dėkojame.

Algis ir  Violeta Strikai, gyvenantys La Grange, IL atsidėkodami
už „Draugo” dienraščio kalėdinius atvirukus ir kalendorių atsiuntė 200
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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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”

Brangiam šeimos draugui, su kuriuo mus sieja tiek daug
gražių praeities prisiminimų

A † A
JUOZUI GIEDRAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. LIONĘ, sūnų
RIMANTĄ, dukrą ALDONĄ ir jų šeimas, ir kartu
liūdime.

Jadvyga Kliorienė ir vaikai
Kęstutis, Vytautas, Ona ir Živilė

Kokius pokyčius laikas žada
žmogui?

Bėga metai, šimtmečiai, į žmoni-
jos gyvenimą atnešdami tūkstančius
naujovių. Ir vis laukiama, prognozuo-
jama jų dar daugiau. Suprantama,
kad mokslininkai, atsižvelgdami į
kintantį žemės klimatą, gyvenimo
sąlygas, bando spėlioti, kaip ateityje
keisis pats žmogus. Daromos pagrįs-
tos prielaidos, apibendrinama, disku-
tuojama. Tad koks jis, žmogus, bus,
pavyzdžiui, po... milijono metų?

Padidės smegenys

Per pastaruosius tris milijonus
metų žmogaus smegenų tūris pa-
didėjo kelis kartus – nuo 400 iki 1400
kubinių centimetrų. Ir tai visiškai su-
prantama: tobulėjant technikai, vys-
tantis mokslui, vis didesnis krūvis
tenka ne raumenims, o smegenims.
Jau šiame šimtmetyje, kaip teigia
Amerikos mokslininkai, žmonės gy-
vens (žinoma, ne visi) „protinguose”
namuose, kur visus darbus už juos
atliks kompiuteriai. Tai ne fantazija.
Tokį namą jau dabar yra pasistaty-
dinęs Amerikos multimilijonierius,
kompiuterinių programų bendrovės
savininkas Bill Gates.

Manoma, kad per milijoną metų
žmogaus smegenys dar padidės 3-4
kartus. Vadinasi, turės žymiai padi-
dėti ir jų „buveinė” – galva.

Nereikės ir plaukų

Tolimoje praeityje ne tokie kaip
dabar buvo ir mūsų plaukai: jie buvo
tankūs, ilgi. O šiandien regime tūks-
tančius visiškai nuplikusių žmonių.
Dar daugiau jų turi silpnus, išretėju-
sius plaukus. Galima drąsiai teigti,
kad ši puošmena ateityje bus vis
mažiau reikalinga. Jau ir dabar yra
gerokai sumažėję šviesiaplaukių.
Ateityje žmonės bus šatenai, brune-
tai. Pagaliau ateis laikas, kai nereikės
ne tik kirpyklų, bet ir šukų.

Toliau mažės dantų

Nors šiandien dantų kabinetų –
vos ne ant kiekvieno gatvės kampo,
tačiau ateityje šios srities specialis-
tams darbo turėtų sumažėti, be to, jis
palengvės. Ir ne vien dėl to, kad bus
naudojama tobula technika, medžia-
gos, vaistai. Atgyvena mūsų dantys
todėl, kad valgome virtą, minkštą
maistą, vartojame mažiau natūralios
mėsos, kurią reikia ilgiau ir stipriau
kramtyti. Ar tokie buvo mūsų pirm-
takų dantys, kai be jokių įrankių
dorojo žalią mėsą, graužė augalų šak-
nis, vaisius? Beje, jie turėjo ne 32, o
44 dantis! Nesunku įsivaizduoti, kaip
mes jau dabar palengvinome dantistų
darbą, kai netekome net dvylikos
dantų! Ir net vietos burnoje jiems ne-
liko. Tai dar kartą patvirtina evoliu-
cijos principą: ko nereikia, tas išnyk-
sta. Kadangi nenusimato priežasčių,
dėl ko mūsų dantys gautų daugiau
darbo ir stiprėtų, vadinasi, ir ateityje
jų mažės. Mokslininkai mano, kad
ateityje mes turėsime tik 26 dantis.

Suvienodės figūros

Jau ir šiandien esama gana daug
supanašėjusių vyriškų ir moteriškų
figūrų. Būna, kad jei vyriškos figūros
moteris vilki kelnes bei švarką, net
nežinome, kaip į tokį asmenį kreiptis.
Toks supanašėjimas vyksta todėl, kad
mažėja moterų krūtys, nes mažėja jų
pieno liaukos. Šiandien reta mama

gali pasigirti ilgai maitinusi kūdikį
krūtimi.

Taigi šios liaukos pirmiausia nus-
tos gaminti pieną, o paskui visai iš-
nyks, ir vyrų bei moterų figūros su-
vienodės.

Sumažės pirštų, pakis kaulai

Nereikės mums ir tiek daug
pirštų. Paimti rašymo priemonę ar
spaudinėti mygtukus bus galima ir
keturiais arba net trimis pirštais.
Tie, kurie „ilsėsis”, – menkės, kol
visai išnyks. Užtat nykštys ilgės tol,
kol susilygins su kitais.

Šiandien mes eidami (vieni dau-
giau, kiti mažiau) mojuojame ran-
komis, tokiu būdu instinktyviai sten-
gdamiesi padėti kojoms. Mokslinin-
kai sako, kad tolimoje ateityje žmo-
gus iš viso nustos jomis mojavęs, nes
labai suplonės ir pailgės mūsų kaulai,
taigi ir žingsniai bus kur kas didesni.
Be to, mūsų sąnariai bus storesni, tad
tvirčiau laikys kaulus.

Nežinia, ar žmonės mėgs sportą,
tačiau kultūrizmas tikrai išnyks. Pa-
galiau net ir sportas neišgelbės nyks-
tančių raumenų, nes jie bus visai ne-
reikalingi – nereikės dirbti sunkių dar-
bų, kilnoti sunkumų. Technika pa-
keis ne tik žmogaus fizinį darbą, bet
ir bus jo organizmo pakitimų prie-
žastis. Bus patvaresnis ir žmogaus stu-
buras, nes, nykstant raumenų masei,
jam teks svarbesnė užduotis – laikyti
visą kūną. Jį mažiau skaudės net pa-
gyvenusiems žmonėms, kažin ar be-
prireiks lazdele ramsčiuotis. Tvirtes-
ni bus ir patys kaulai. Šiandien mažai
rasime senyvų žmonių, kuriems ne-
buvo lūžęs bent vienas kaulas. Juolab
kad su metais jie gerokai išretėja.
Ateities žmogaus kaulai bus lankstes-
ni, todėl lūžius jis patirs retai.

Suprantama, kad, ilgėjant kau-
lams, keisis ir žmogaus ūgis. Nor-
malus žmogus bus daugiau nei dviejų
metrų. Beje, jau ir dabar niekas dera-
mai neatsako į klausimą, kodėl mūsų
jaunimas ūgiu dažnai pralenkia tė-
vus. O kas bus po milijono metų?

Kaip keisis žmogaus veidas?

Išnyks mūsų palikuonių anta-
kiai. Juk jie reikalingi tam, kad,
sunkiai dirbant, prakaitas nelašėtų į
akis, kad jas apsaugotų nuo ryškių
saulės spindulių. Kuo mažiau žmogus
dirbs fizinių darbų, tuo rečiau jis
brauks sūrų prakaitą. O nuo saulės
saugos saulės akiniai arba bus iš-
galvota dar kas nors, kas bus patogu,
madinga, ko šiandien mes net įsivaiz-
duoti negalime.

Senovės žmogui buvo reikalingas
geras regėjimas. O šiandien net mo-
kiniai mato prastai. Tokių žmonių
nemažės. Visi bus trumparegiai. Ta-
čiau reikia tikėtis, kad per tą laiką
mokslininkai sukurs dirbtines akis,
kurios leis matyti ne tik įprastą ap-
linką, bet ir bus pajėgios skirti infra-
raudonuosius ir ultravioletinius spin-
dulius. Mėlynos ir pilkos akys užleis
vietą rudoms ir juodoms.

O ausys ir vidaus organai?

Jau šiandien mums vis mažiau
reikalingi ausų kaušeliai, nes nėra
reikalo gaudyti garsų iš toli. Šian-
dieninis jaunimas kalba ir klausosi
muzikos taip, kad, kaip sakoma, ir
kurčias išgirstų. Taigi ausų kaušeliai
irgi išnyks, jų vietoje liks tik angos

(kaip šiandien piešiami ateiviai iš
kitų planetų), kurias pridengs odos
klostė.

Be abejo, keisis ir vidaus organai:
skrandis žymiai sumažės, nes bus
valgomas tik kaloringas maistas,
taigi jo reikės labai nedaug. Skrandis

nebebus kasdien prikemšamas sun-
kiai ir ilgai virškinamų produktų.

(Straipsnis sutrumpintas)

Parengė Eugenija Antanaitytė
„Savaitė“ 
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Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) sausio 12 d., šeštadienį,
buvo paminėta Sausio 13-oji. Ta proga buvo  suruošta mokinių
piešinių paroda. Mokytoja Daiva Blažulionienė mokinių piešinius iš-
kabino stende. 

Parodą apžiūrėjo mokinių tėveliai, mokytojai, vaikų draugai ir
Jaunimo centro, kuriame įsikūrusi ČLM, svečiai.

Nuotraukoje: 4A, 2B, 2A ir 3B klasių mokinių darbeliai.
Daivos Blažulionienės nuotr.

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje,14911 127th Street, Lemont.
Bilietus galite įsigyti kavinėje ,,Bra-
vo” ir sekmadienį po šv. Mišių Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijos prie-
angyje. Į labdaros koncertą kviečia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau-
lutė”.

�PLC Socialinių reikalų skyrius
maloniai kviečia trečiadienį,  sausio
23 d., 2 val. p. p. atvykti į Pasaulio
lietuvių centro Bočių menę (Lemont),
kur  galėsite pamatyti: meninį filmą
,,Miss Nelaisvė”. Tai filmas apie lie-
tuves moteris, esančias kalėjime, apie
tai, kaip jos sugeba nelaimingą gy-
venimą paįvairinti rengdamos gra-
žuolių rinkimus su dainomis, šokiais.

�Š. m. sausio mėn. 25  d. 7 val. v.
Bočių menėje, 14911 127th Street,
Lemont  įvyks Amerikos lietuvių in-
žinierių ir architektų sąjungos Čika-
gos skyriaus metinis susirinkimas.
Inž. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis
kalbės apie Lietuvos istorinius kul-
tūros paminklus ir jų atstatymo
reikšmę mūsų tautos ateičiai ir pri-
statys neseniai Medininkų pilies ats-
tatymo  (MPA) fondo išleistą knygą
,,Medininkai”. 

�Sausio 27 d., sekmadienį, Jau-
nimo centro Moterų klubo narės vėl
visus vaišins mieliniais blynais. Jau
nuo 8 val. r. galėsite vaišintis ska-
niausiais blynais su obuoliene. Tad
visi minėtą sekmadienį kviečiami į
Jaunimo centrą. 

�Vasario 2 d., šeštadienį 11 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, kūrybingai pasidaryti Užgavė-
nių kaukes pagelbės dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Virginija Morrison.
Nepamirškite žirklių, klijų ir pačių
įvairiausių medžiagų skiaučių, kailių
atraižų. Su dailininkių pagalba viską
panaudosite kaukių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vaišinsimės Už-
gavėnių blynais. Mokestis: vaikams –
6 dol., suaugusiems – 12 dol. Būtina
registruotis tel. 773-582-6500.

�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.

�Čikagos ir apylinkių lietuvių
visuomenė maloniai kviečiama daly-
vauti sekmadienį, vasario 3 d., kas-
metinėje organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” popietėje. Renginys vyks
Pasaulio lietuvių centro Bočių menė-
je. Pradžia 12:30 val. p. p.

�Pasaulio lietuvių centro mote-
rų renginių komitetas ruošia „Užga-
vėnių blynus” antradienį, vasario 5
d., 5 val. p. p. – 8 val. v. Visi maloniai
kviečiami pabendrauti.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st. St.,
Chicago. Kviečiame nares ir viešnias
dalyvauti.

��Lietuvių Operos choras kviečia
galinčius dainuoti moteris ir vyrus
įsijungti 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 ope-
rą, kurios spektaklis bus ateinantį
pavasarį. Prašome savo balsais prisi-
dėti prie operos pastatymo.

�Vasario 1 d., penktadienį, 7 val.
v. Assumption Church, 91 Maple
Ave., Morristown, New Jersey vyks
lietuvių kilmės pianistės Frances
Covalesky (Kavaliauskaitės) labdaros
koncertas. Koncerte skambės F. Cho-
pin, D. Kabalevskij, Gershwin ir M.
K. Čiurlionio muzika. Lėšos bus skir-
tos gabiems muzikai jaunuoliams
paremti. Įėjimas – 15 dol. auka. Bi-
lietus galite užsisakyti tel. 973-659-
9767 (Susan Savaiko); 973-383-8763
(Nancy Craddock) arba 973-361-9771
(Aušra Covalesky).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje
skelbia atranką generalinio konsulo padėjėjo (-os)

pareigoms užimti 
Pagrindinių pareigų apibūdinimas:
1. Generalinio konsulo padėjėjo funkcijos viešųjų ryšių, ekonomikos,

mokslo ir švietimo, kultūros, turizmo ryšių tarp Lietuvos ir JAV klausimais;
2. Informacijos rinkimas ir apibendrinimas apie Čikagos miesto, Illinois

bei aplinkinių valstijų verslo organizacijas, kultūros ir švietimo bei mokslo
institucijas;

3. Bendros informacijos teikimas telefonu ir raštu;
4. Dalyvavimas rengiant įvairius generalinio konsulato renginius, vi-

zitus bei kultūrinius projektus.

Reikalavimai:
Turėti leidimą dirbti JAV, gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, mokėti

naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis bei duomenų ba-
zėmis, gebėti bendrauti ir savarankiškai organizuoti darbą, būti kūry-
biškam, darbščiam, mandagiam ir pareigingam. Rekomendacijos būtų pri-
valumas. 

Kita:
Planuojama, kad su atrinktu kandidatu (-e) 2008 m. balandžio mėn.

(data dar gali keistis) bus pasirašoma darbo sutartis bandomajam laiko-
tarpiui iki 2008 m. pabaigos, kuri gali būti pratęsta.

Prisistatymo ir motyvų dirbti generaliniame konsulate laiškus, gyveni-
mo aprašymą, išsilavinimą bei statusą JAV patvirtinančių dokumentų kopi-
jas ir spalvotą nuotrauką (darytą ne anksčiau nei prieš pusę metų) prašome
atsiųsti iki 2008 m. vasario 4 d. (ant voko pažymėkite: Atranka) adresu: 

Consulate General of the Republic of Lithuania
211 East Ontario Street, Suite 1500
Chicago, IL 60611
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis: info@konsulatas.org

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $200 Arvidas J. Trump-
jonas. $100 Kęstutis Kriaučiūnas,
Vidmantas Raišys, Rūta Sakas. $50
Jonas Vasys. $25 Al ir Selma Bart-
kus, Birutė Blaževičius, dr. Kazys
Bobelis,  Algirdas ir Amanda Mulio-
lis. $20 Aniceta Januškienė, Jonas
Pleirys. $10 Grožvyda Giedraitis,
Eugenijus ir Irena Slavinskas. Dė-
kojame visiems rėmėjams. „Kara-
liaučiaus krašto lietuvybei, 1394
Middleburg Ct., Naperville, IL
60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali-
dams vaikams, daugiavaikėms šei-
moms bei studentams Lietuvoje. Au-
kojo: Anthony Kozlowski $60 tęsiant
mergaitės metinę paramą, Lithua-
nian Caftsmen Club (sekr. V. Kirve-
laitis) $100, Paul Kusak $10,000,
Daina  Siliūnienė $400, Charles Rack-
mil $20, Janina Mozeliauskienė $20
ir Nijolė Kaveckienė $30 a. a. Law-
rence K. Kavecko atminimui. Labai
ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan

Aid), 414  Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435. Aukos nurašomos
nuo mokesčių.

• Švenčiant dr. Henriko Solio
90-ąjį gimtadienį susirinkę draugai
Jupiter, FL, 2008 m. sausio 3 d. suau-
kojo $200 sumą „Saulutei”, Lietuvos
vaikų globos būreliui. Aukojo: D. ir A.
Augunai, V. Domanskis, S. Giedrikis,
A. ir dr. A. Lipskiai, D. ir dr. E. Ma-
jauskas, R. ir J. Mildažiai,V. Oniūnas,
O. ir dr. V. Vaitkai, dr. A. ir  R. Zoto-
vas. „Saulutė” dėkoja už prasmingą
dovaną ir sveikina dr. Henriką Solį.

• A. a.  Antano Matulaičio at-
minimą pagerbiant, jo sūnus Jo-
nas Matulaitis atsiuntė „Saulutei”
$1,009, kuriuos suaukojo: N. N.  An-
geliadis, L. Bandrowski, J. R. Čerke-
liūnas, R. A. Česnavičius,  B. Cibuls-
kas, A. R. Gudaitis, D. Jurys, M. A.
Marijošius, J. S. Matulaitis (bendros
giminių ir Bel Can Corporation ben-
dradarbių aukos), C. J. Milukas, L. V.
Milukas, A. R. Vedeckas,  R. Žukas.
„Saulutė” dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams Lie-
tuvoje ir reiškia nuoširdžią užuojautą
a.a. Antano Matulaičio šeimai bei
artimiesiems.


