
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 24, 2008 Vol. XCIX Nr. 16Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0
1

-2
3
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.36 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Lietuvių telkiniuose. Kun.
S. Ylos 100 metų jubiliejus
Sunny Hills (p. 2, 8).
Klaipėdos krašto išvadavi-
mo ir Sausio 13-osios
sukakčių paminėjimas
Detroit (p. 2)
•Dėmesio, ,,Draugo” skaity-
tojai (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p. 4)
•Dvigubų pilietybių ir ža-
lių kortų medžioklė. Tre-
čioji banga (p. 5, 9)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Margučio” jubiliejui pra-
ėjus (p. 10)

Komunistinis režimas sulauks
europarlamentarû îvertinimo

Vilnius, sausio 23 d. (Alfa.lt) –
Europos Parlamente (EP) įsteigta is-
torinio teisingumo – ,,Tiesos, teisin-
gumo ir susitaikymo” darbo grupė.
Jos iniciatoriai – europarlamentarai
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenki-
jos, Jungtinės Karalystės ir Vengri-
jos. Ji sieks vieningo Europos istori-
jos, ypač totalitarinių režimų – naciz-
mo ir komunizmo – nusikaltimų žmo-
nijai, suvokimo.

,,Dažnai tautos istorijos viena
kitą neigia ar viena su kita kovoja ar-
gumentais, kuriuose pasigendama sa-
vikritiškumo”, – pranešime spaudai
cituojamas vienas iš iniciatorių, Lie-
tuvos atstovas – europarlamentaras
Vytautas Landsbergis. Jis pabrėžia,
kad Europoje neturi būti pamiršti
skaudūs praradimai ar neteisingumo
bei žiaurumo aukos.

Estijos europarlamentaras Tun-
ne Kelam konferencijoje ,,Vieninga
Europa, vieninga istorija” akcentavo,
kad pirmiausia būtina atlikti lygų
dviejų didžiausių XX a. blogių: naciz-
mo ir komunizmo, turinčių bendrą
charakteristiką – totalitarinį pobūdį,
įvertinimą. Pasak jo, neatlikus tokio
įvertinimo komunizmo aukos bus

laikomos ,,antrarūšėmis”.
,,Kas kontroliuoja praeitį, tas

kontroliuoja ir valdžią”, – konferenci-
joje režimų įvertinimo svarbą pabrė-
žė ir ,,Baltijos Europos” grupės pirmi-
ninkas britas Christopher Beazley.
Apibendrindamas diskusijas jis paste-

bėjo, kad ,,II pasaulinis karas, du XX
a. totalitariniai režimai, Europos
istorija skirtingų tautų vertinama ne-
vienareikšmiškai, tačiau yra būtina
apie tai diskutuoti, nes režimas, pa-
vergdamas bet kurią tautą, pirmiau-
siai sunaikina jos istoriją”.

NATO susitikimas Vilniuje atsieis 20 mln. litû

Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –
Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas
dviem Airijos piliečiams, įtariamiems
pasikėsinimu įgyti Lietuvoje didelį
kiekį šaunamųjų ginklų ir sprogme-
nų, trečiadienį paskyrė kardomąją
priemonę – suėmimą. Airiai taip pat
įtariami ginkluotės, šaudmenų bei
sprogmenų kontrabanda Europos
Sąjungos šalyse bei parama teroris-
tinei grupei ,,Tikroji Airijos respubli-
konų armija” (Real Irish Republican
Army, RIRA). Kadangi vyksta iki-
teisminis tyrimas, daugiau informa-
cijos prokurorai neatskleidžia.

Vienas suimtųjų, sulaikytų per
Valstybės saugumo departamento bei
Krašto apsaugos ministerijos spe-
cialiojo padalinio pareigūnų tarp-
tautinę antiteroristinę operaciją,
kuria buvo siekiama užkirsti kelią
nelegaliai ginklų bei sprogmenų apy-
vartai, yra sukarintos Airijos orga-
nizacijos ,,Tikroji Airijos respub-
likonų armija” vadovo brolis Michael
Campbell.

Pasak airių žiniasklaidos, 35 me-
tų M. Campbell buvo sulaikytas tuo
metu, kai bandė derėtis dėl ginklų
įsigijimo su policijos agentu, apsime-
tusiu tarptautiniu ginklų prekeiviu.
Spėjama, kad ginklai buvo skirti
atskilusiai Airijos respublikonų ar-
mijos grupuotei, kuriai vadovauja M.
Campbell brolis Liam. ,,Tikroji Airi-
jos respublikonų armija” siekia jėga
išstumti britus iš Šiaurės Airijos.
Airijoje ši sukarinta organizacija yra
uždrausta. Britai ir amerikiečiai
prieš 10 metų įkurtą grupuotę laiko
teroristine organizacija.

Prasidèjo Davos forumas

Davos, sausio 23 d. (AFP–BNS)
– Kasmet Davos vykstantis pasaulio
politikos ir verslo viršūnių susitiki-
mas šiemet prasideda tvyrant niū-
rioms nuotaikoms, kurias dar labiau
sustiprino beveik panikos padėtis pa-
saulio vertybinių popierių rinkose.
Amerikos nekilnojamojo turto rinkos

krizė sukrėtė viso pasaulio finansų
rinkas ir nebėra to svaigaus ankstes-
niųjų metų optimizmo, kai dėl didelių
bendrovių pelnų ir užtikrintos pasau-
linės plėtros susirinkę valstybių ir
verslo vadovai galėdavo tik džiūgau-
ti. Šiemet, po dvi dienas trukusios
karštligės Nukelta į 6 psl.

Pirmiausia būtina atlikti lygų dviejų didžiausių XX a. blogių: nacizmo ir komunizmo,
turinčių bendrą charakteristiką – totalitarinį pobūdį, įvertinimą. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, sausio 23 d. (Balsas.lt) –
NATO gynybos ministrų susitikimui
skiriamas lėšas padalijus iš dalyvių
skaičiaus matyti, kad vieno svečio
viešnagė Lietuvoje mūsų valstybei
kainuos apie 20 tūkst. Vasario 7-8
dienomis Vilniuje vyksiantis NATO
gynybos ministrų neformalus susi-

tikimas Lietuvai atsieis beveik 20
mln. Lt. Tokio masto Aljanso rengi-
nio mūsų šalyje dar nebūta. Į Vilnių
atvyks daugiau kaip 50 delegacijų iš
maždaug 40 valstybių ir 10 tarptauti-
nių organizacijų (Jungtinių Tautų,
Europos Komisijos, Pasaulio banko ir
kt.). Planuojama, kad susitikime da-

Vilniuje suimti
ginklû pirkliai

lyvaus maždaug tūkstantis svečių ir
daug žurnalistų (praėjusią savaitę
jau akredituota 100). Praėjusį spalį
analogiškas susitikimas vyko Olan-
dijoje. Šiai šaliai jis kainavo keturis
kartus brangiau negu Lietuvai.

Davos, Šveicarija. SCANPIX nuotr.



REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Klaipėdos krašto išvadavimo 85-
ių ir 1991 m. Sausio 13 d. Vilniuje
(Laisvės gynėjų diena) 17-os metų
sukaktys praėjusį savaitgalį buvo
paminėtos Detroito lietuvių telkinyje.

Sekmadienį, sausio 13 d., minėji-
mas prasidėjo iškilmingomis šv. Mi-
šiomis Šv. Antano bažnyčioje, kurias
užprašė Švyturio jūrų šauliai, ramo-
vėnai, birutietės ir Dariaus ir Girėno
klubas. Mišias aukojo LŠSI vyriau-
sias kapelionas kleb. kun. Alfonsas
Babonas. Vėliavų eiseną lydėjo LŠSI
vadas Mykolas Abarius ir Švyturio
jūrų šaulių kuopos vadas Linas Oren-
tas. Mišių skaitinius skaitė Antanas
Strakšys. Aukojimui aukas nešė cen-
tro valdybos sekretorė Onutė Aba-
rienė ir centro valdybos spaudos in-
formacijos vadovė Regina Juškaitė-
Švobienė.

Po Mišių parapijos salėje susi-
rinko gražus būrelis dalyvių. Minėji-
mą atidarė Detroito Ramovėnų sky-
riaus pirmininkas Mykolas Abarius.
Invokaciją sukalbėjo kleb. kun. Al-
fonsas Babonas. Buvo prisiminti ir
pagerbti Klaipėdos vadavimo kovose
žuvusieji, taip pat ir mirusieji sa-
vanoriai (tarp jų LŠSI garbės šaulys,
buvęs Stasio Butkaus šaulių kuopos
pirmininkas a. a. Vincas Tamošiū-
nas). Žvakes, kaip šviesos ir laisvės
simbolį uždegti, pagerbiant žuvusius
Klaipėdą vaduojant, pakviestas kle-
bonas kun. Alfonsas Babonas. Taip
pat 1991 m. Vilniuje Sausio 13-ąją
žuvusius pagerbti ir antrąją žvakę
uždegti pakviesta Zita Skučienė.

Mykolas Abarius išvardijo visų
prieš septyniolika metų žuvusiųjų Vil-
niuje vardus: Loreta Asanavičiūtė,
23 m., Virginijus Druskis, 21 m.; Da-
rius Gerbutavičius, 17 m.; Rolandas
Jankauskas, 22 m.; Rimantas Jukne-
vičius, 24 m., Alvydas Kanapinskas,
38 m.; Algimantas Kavoliukas, 51 m.;
Vidas Maciulevičius, 24 m.; Titas Ma-
siulis, 28 m.; Alvydas Matulka, 30 m.;
Apolinaras Povilaitis, 54 m., Ignas Ši-
mulionis, 17 m. ir Vytautas Vaitkus,
47 m. Tarp jų ir du šauliai (Darius
Gerbutavičius ir Ignas Šimulionis).

Detroitas gali didžiuotis, nes sa-
vo laiku turėjo net 7 Klaipėdos kraš-
to vaduotojus. Visi jau iškeliavę am-
žinybėn: Alfonsas Žiedas, Juozas Au-
gaitis, Vincas Tamošiūnas, Bronius
Tatarūnas, Kazimieras Spakauskas,
Petras Bliūdžius ir Stasys Šimoliū-
nas. Visi buvo prisiminti susikaupi-
mu ir tylos minute.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų
dienos atminimui pagerbti Zita Sku-
čienė jautriai perskaitė Antano Pe-
čiukėno eiles „Sausio 13-osios tra-
gedijai”.

Paskaitą skaitė Ramovėnų pirmi-
ninkas Mykolas Abarius. Jo įdomi,
turininga, prasminga, istorinė pa-
skaita buvo padalinta į dvi dalis: apie
Sausio 13-ąją ir apie Klaipėdos krašto
išvadavimą. M. Abarius gražiai ir iš-
samiai papasakojo apie Klaipėdos
įvykius iki krašto prijungimo prie
Lietuvos. Toliau pasakojo apie miesto
teritoriją ir jos kultūrą. Abarius pa-
minėjo ir Vilniuje vykusius minėji-
mus, prisimindamas žuvusius prie
Televizijos bokšto. Žuvusiems padėti
vainikai, uždegtos žvakutės Anta-
kalnio kapinėse, dega laužai.

Rengėjų vardu Ramovėnų sky-

riaus pirmininkas Mykolas Abarius
pareiškė padėką kun. Alfonsui Ba-
bonui už šv. Mišias, pamokslą ir
invokaciją, Zitai Skučienei už eilėraš-
čio skaitymą, žmonai Onutei Abarie-
nei už vaišes bei visiems prisidėju-
siems prie minėjimo rengimo ir jame
dalyvavusiems. Minėjimas baigtas
visiems sugiedojus Tautos himną.

Šios svarbios šventės tegul mums
primena mūsų tautiečių drąsą. Pa-
gerbkime ir prisiminkime juos, tuos,
kurie visomis jėgomis aukojo savo
gyvybę, kad Tėvynė būtų laisva. Pa-
simelskime už juos. Visi turėtumėme
saugoti šiuos prisiminimus apie šiuos
įvykius ir Lietuvos didvyrius mūsų
širdyse.

Po minėjimo visi bendravo ir vai-
šinosi. Minėjimą ruošė Ramovėnai,
Švyturio jūrų šaulių kuopa, Detroito
birutietės ir Dariaus ir Girėno klubas.

Šios svarbios šventės buvo pami-
nėtos ir per Detroito telkinio radijo
programas. Šeštadienį, sausio 12 d.,
per „Lietuviškų melodijų” programą,
kurią tą dieną vedė Algis Zaparackas,
ir sekmadienį, sausio 13 d., per „Lie-
tuviško balso” programą, kurios ko-
redaktoriai yra Vida ir Linas Orentai.
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LIETUVIÛ TELKINIAI DETROIT, MI

Paminėtos Klaipėdos krašto
išvadavimo ir Sausio 13-osios

sukaktys

Minėjimą vedė Anelė Pečkaitienė.
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SUNNY HILLS, FL

PAMINĖTAS KUN. STASIO YLOS
100-METIS

RITA ŠLAITAITÈ

Sunku kalbėti apie kun. Stasį Ylą
trumpai. Beveik neįmanoma, nes jo
paliktas pėdsakas mūsų kultūros
istorijoje platus ir gilus. Ir gylis tas
yra sunkiai nusakomas, todėl kiek-
vienas, priartėjęs prie kun. S. Ylos
nuveiktų darbų ir norintis atskleisti
jo esmę, neišvengiamai susiduria su
neišreiškiamu ir nenusakomu. Turi-
me reikalo su žmogumi, kuris vykdė
Kūrėjo valią, negalvodamas apie sa-
ve. Žmogumi, kuris perėjo šios žemės
pragarą, neprarasdamas žmonišku-
mo, žmogumi, kurį kančia nuskaidri-
no, atvėrė plačius meilės horizontus,
suteikė išminties. Sutalpinti tokį
žmogų į bet kuriuos rėmus – rizikin-
gas dalykas. Geriau leisti lietis jo
minčiai ir klausytis širdimi.

„Kančia, vedama meilės, nesi-
liauja tavęs kursčiusi:

Rašyk! Ieškok atsakymo sužalo-
tam tautos veidui nuskaidrinti. Kel-
rodžio nelauk, kitas jo neduos – ieš-
kok pats! Bandyk! Nerimk! Užsimok
didžiam!

Iš „Tolyn į laiką – gilyn į gelmę”.
Amžinasis Dieve, per begalinius

amžius tverianti savyje Išmintie, gim-
dantis praamžinąjį Žodį ir Ugnimi
šventa vis degantis! Tavyje tiek neži-
nomų man paslapčių, kurias pra-
skleisti ir norėdamas negaliu. Tu tiek
turi tvermės, kad man svaigu galvoti
apie tai savam trapiam lukšte. Tavyje
tiek šviesos, jog žvelgt baugu, kad ne-
apakčiau ir neįpulčiau naktin.

Žinau tik viena – tu esi tenai, kur
aš nesu. Ir tu čionai, kur aš verkiu.
Tu mano dvasios gilumoj kalbi lyg
prošvaistės ženklais, ir išgąsčiu nu-
maudžia nerami širdis. Juk aš esu
ištaręs žodį piktą tavo Žodžiui, ir tavo
Dvasiai nesulenkęs kelių savo dva-
sioj, ir tavo išmintį savomis mintimis
apraizgęs.

Kodėl tačiau plakuosi į tave, tarsi
plaštakė vakarais į šviesą? Kodėl tas
ilgesys ramybės ir tylos, kurios čia ne-
randu, vis veda kažkur gilyn, kur tu?
Nerandu žodžių tau supint maldos,
kuri išreikštų tai, ką nūn jaučiu. My-
liu tave, bijau prarast, jaučiu, kaip
nerimas išauga be tavęs! Klausau, ką
kalba tie, kurie sutirpo tavyje. Palik-
dami svaigios širdies atodūsius. Aš
tik rytmečio lašelis, krintąs į bega-
linio pločio tavo vandenyną...

(Apmąstymai, skirti sekmadie-
niui iš maldyno „Tikiu Dievą”.

* * *
2008 m. sausio 5 d., šeštadienį,

kun. Stasio Ylos (1908.01.05, Luciū-
nai – 1983.03.24, Čikaga) gimimo
dieną Sunny Hills lietuviai rinkosi į
penktos valandos vakarines šv. Mi-
šias Švč. Teresės bažnyčioje, kurias
koncelebravo prel. F. Szczykutowicz.
Po šv. Mišių visi ėjo į salę paminėti šio
iškilaus kunigo, rašytojo, poeto, vi-
suomenininko ir žmogaus šimtmečio,
kurį surengė jo sesers Uršulės duktė
Anelė Pečkaitienė su dukra. Ant sta-
lų visų laukė jo knygos, straipsniai
bei nuotraukos iš šeimos albumo.
Be minėjimo programėlių ir kun.
Stasio Ylos bibliografijos, dar ir
rengėjų leidžiamo laikraštėlio „Šis
bei tas” kultūros priedas Nr. 1
„Praeitį prisiminus”, kuriame kun.
Ylos eilėraštis „Atradome save”, prel.
J. Prunskio straipsnis „Gyvenimas
atiduotas Dievui, Lietuvai, jaunimui”
ir kun. Ylos straipsnis „Mūsų draugė
kančia”.

Minėjimą pradėjusi Anelė Peč-
kaitienė kalbėjo: „Šis mūsų Stasio
Ylos minėjimas nėra tradicinis. Jis
nemėgo gražbyliavimų, nenorėjo, kad
po mirties būtų sakomi pamokslai,
kalbama apie nuopelnus; net neno-
rėjo ant kapo jokio paminklo. Jo tik-
slas buvo, kad žmonės būtų geresni,
tobulesni, eitų dvasinių dalykų link-
me, mylėtų savo kraštą ir jam dar-
buotųsi. Asmenybės grožiu, šiluma ir
šviesa jis veikė savo aplinką, ypač
jaunimą. Nukelta į 8 psl.

Kun. Stasys Yla
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Iš kur viltis?

SES. ONA MIKAILAITÈ

Mūsų dienų kultūra su visa optimistine retorika po išoriniu bliz-
gesiu slepia gilaus pesimizmo ir abejingumo nuotaikas. Šiuo-
laikinis žmogus pilnas prieštaravimų: bijosi mirties ir bodisi

gyvenimu. Vienu momentu griebiasi naujausių išradimų, kad prailgintų
sau gyvenimą, o kitu momentu žudosi, nes gyvenimas nepakeliamas. Jis
su pasibaisėjimu žiūri į praeitį, nepakenčia dabarties, o ateities bijosi.
Kančia jam atrodo beprasmiška ir jis tikisi, jog mokslas ją panaikins, o
galop, visų problemų išrišimas glūdi mirtyje.

Norėdamas prašnekinti šiandienos žmogų, popiežius Benediktas XVI
2007 metų pabaigoje išleido encikliką „Spe salvi” – viltis išgelbėti. Įžangi-
niai žodžiai paimti iš šv. Pauliaus posakio: „Esame išgelbėti viltimi”. Šia-
me susirūpinusio ganytojo laiške Benediktas XVI apeliuoja į katalikus ir
nekatalikus, į krikščionis ir netikinčiuosius, į viso pasaulio žmones. Jis
tvirtina, jog žmogaus nevilties šaknys yra nenoras pripažinti priklau-
somybę Dievui ir savo nepajėgumą pačiam save išgelbėti. Vienas Didžio-
sios Britanijos žurnalistas, užsimojęs rašyti reportažą apie šį popiežiaus
darbą, jį apžvelgęs su nusivylimu pareiškė: „Juk čia nėra jokių žinių – čia
viskas apie Dievą.”

Viltis, anot popiežiausBenedikto, kaip tik ir kyla iš tikėjimo Dievu.
Krikščioniškosios vilties išnykimą pasaulyje jis kildina iš vadinamojo
Apšvietos amžiaus įsitvirtinimo Europoje. Žmogaus protavimu pasiekto
mokslo išaukštinimas ir tikėjimo nustūmimas į prietarų tamsybes ilgai-
niui supriešino protavimą ir tikėjimą. Popiežius kaip tik apie tai ir kalbėjo
savo kontraversiją sukėlusioje paskaitoje Regensburg universitete 2006
metais.

Šiuolaikinis žmogus vėl ir vėl bando sukurti rojų pasaulyje – bandė
komunizmas, bando mokslas, žadėdamas, jog technikos ir ekonomikos
pažanga atneš žmogui geresnį gyvenimą ir laimę. Žmogaus sukurtos sis-
temos, tačiau ilgainiui susvyruoja, neturėdamos moralinių gairių. Moks-
las ne vien gerovę atneša, bet ir sunaikinimą bei mirtį. Tai buvo akivaiz-
du XX amžiaus eigoje.

Norint atnaujinti krikščionišką viltį, sako popiežius Benediktas, nū-
dienis pasaulis privalo pripažinti, jog ne mokslas žmogų išgelbės, bet kad
žmogų išgelbėti gali tik Meilė, būtent Dievas. Žmogui yra būtina atgai-
vinti ryšį su Meile, ypač per maldą – asmenine ir viešą, liturgine kontem-
pliatyvią. Kas Dievo nepažįsta, tai ilgainiui visa kuo nusivilia. Šioje encik-
likoje Benediktas XVI dažnai cituoja Augustiną, galbūt todėl, kad šio
žymaus atsivertėlio gyvenimo klystkeliai ir ieškojimai labai panašūs į
nūdienio žmogaus odisėją. „Pasibaisėjęs savo kaltėmis, – rašė Augustinas,
– ir vargų prislėgtas, sumąsčiau bėgti į dykumą, bet Tu (Dieve) man nelei-
dai, davei man stiprybės, primindamas: Kristus mirė už visus...” Su-
stiprintas malda, Augustinas pradėjo naują veiklų gyvenimą, kitiems pa-
dėdamas savo raštais ir gerais darbais.

Šiandienos krikščioniui ir kiekvienam žmogui nedera pasiduoti ne-
tikrų vilčių skelbėjams ar žemiško rojaus kūrėjams, bet savo malda ir dar-
bu kurti gėrį pasaulyje su pasitikėjimu, jog jo gyvenimą ir pastangas pa-
laiko nesunaikinama dieviškos Meilės jėga. Ir šio gyvenimo kančias ir
bandymus kantriai pakeldamas, krikščionis liudija viltį, dalyvaudamas
Kristaus atperkančioje kančioje. Viltis niekuomet negali būti vien asme-
ninė, ji yra bendruomeninė, nes esame išgelbėti visi drauge.

Dabartinis žmogus, sako popiežius, nenori mirti, nenori, kad jo my-
limieji mirtų, bet taip pat bodisi nesibaigiančiu gyvenimu. Amžinasis gy-
venimas su Dievu, ta didžioji „Nežinomybė”, kurio realumą nurodė Kris-
tus, yra krikščioniškosios vilties objektas. Sugebėjimas šioje žemėje ko-
voti ir kentėti dėl tiesos ir teisybės, pasirenkant gerumą vietoj patogumo,
nurodo tikrą žmoniškumą. Per visą istoriją šventieji keliavo per gyvenimą
sekdami Kristų, nes buvo didžios vilties kupini.

Ir galop, po visų viltingų žmogiškų pastangų vykdyti tiesą ir teisin-
gumą pasaulyje, kurios ne visados atneša norimų vaisių, viltį kelia tai, kad
yra teisingas Teisėjas, kuris galutinai įvertins žmonių darbus ir ma-
loningai išlygins visas neteisybes savo meile ir gailestingumu.

Popiežius Benediktas šį savo enciklikų ciklą lyg ir pradėjo nuo antro
galo – pirmiausia rašė apie meilę, dabar apie viltį ir paskui apie tikėjimą.
Šia trilogija jis ne tiek siekia žmonėms priminti tradicinės teologinės
meilės, vilties ir tikėjimo dorybių sąvokas, kiek konkrečiai apeliuoti į
vargstantį nūdienos žmogų, praradusį savo ryšį su Dievu ir todėl privers-
tą gyventi be meilės ir be vilties. Tačiau yra kelias atgalios. Kristus savo
gyvenimu ir mirtimi parodė, jog Dievui žmogus toks brangus, kad jis su-
tiko prisiimti žmogaus kūną ir kraują, kad galėtų būti ir kentėti drauge
su juo žmogui suprantamu būdu.

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
Apsilankykite — www.draugas.org

DĖMESIO, ,,DRAUGO” SKAITYTOJAI
,,Draugo” administracija, siekdama, kad dienraštis skaitytojus pa-

siektų kuo greičiau ir tvarkingiau, prašo Jūsų užpildyti žemiau pateiktą
lentelę. Tai vasario mėnesio kalendorius su kairėje pusėje išvardytomis
visomis šio mėnesio dienomis, per kurias spausdinamas dienraštis.
Dešinėje pusėje norėtume, kad Jūs pažymėtumėte dieną, kada gavote tos
dienos ,,Draugą”.

Pavyzdžiui, jei vasario 1 d. ,,Draugą” gavote vasario 14-ąją, dešinėje
lentelės pusėje ,,Gavimo data” įrašykite vasario 14 d.

Prašome atidžiai užpildyti ir atsiųsti iki š. m. kovo mėnesio vidurio.
Siųskite: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Vardas, pavardė
(arba priklijuokite lipduką)

Adresas

,,DRAUGO” LAIDOS DATA: GAVIMO DATA:

Vasario 1 d., penktadienis

Vasario 2 d., šeštadienis

Vasario 5 d., antradienis

Vasario 6 d., trečiadienis

Vasario 7 d., ketvirtadienis

Vasario 8 d., penktadienis

Vasario 9 d., šeštadienis

Vasario 12 d., antradienis

Vasario 13 d., trečiadienis

Vasario 14 d., ketvirtadienis

Vasario 15 d., penktadienis

Vasario 16 d., šeštadienis

Vasario 19 d., antradienis

Vasario 20 d., trečiadienis

Vasario 21 d., ketvirtadienis

Vasario 22 d., penktadienis

Vasario 23 d., šeštadienis

Vasario 26 d., antradienis

Vasario 27 d., trečiadienis

Vasario 28 d., ketvirtadienis

Vasario 29 d., penktadienis
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Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com
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Kristinos Bartkevičiūtės iš Šniūraičių nuotrauka, laimėjusi 2007 m. konkurse.

Mieli skaitytojai, 
Lenkijoje, Mieln miesto Kosza-

lin muziejus jau 8 metai  organizuoja
tarptautinį fotokonkursą vaikams ir
jaunimui ,,Muziejiniai susitikimai su
fotografija”. Renginį globoja Lenki-
jos Respublikos kultūros ir naciona-
linio paveldo ministras ir Lenkijos
Respublikos švietimo ministras. Pe-
reitais metais viena konkurso laurea-
čių buvo septyniolikmetė lietuvaitė
Kristina Bartkevičiūtė iš Šniūraičių.

Konkurso tikslai: 1. Platus mu-
ziejų dalyvavimas švietimo procese;
2. Poreikio bendrauti su muziejumi
formavimas vaikams ir jaunimui; 3.
Ugdyti mokinių aktyvumą pasitel-
kiant regioninio švietimo procesą; 4.
Skatinti vaikų ir jaunimo smalsumą,
ugdyti jų estetinį skonį ir meninius
sugebėjimus; 5. Formuoti jaunosios
kartos kūrybišką santykį su muziejumi.

Konkurse gali dalyvauti visų švie-
timo įstaigų ugdytiniai, bet ne vyres-
ni nei 20 metų. Konkursui pateiktų
fotografijų objektas – muziejaus eks-
pozicija arba jos fragmentas (atskiri
eksponatai ar jų grupės), pagalbinė
muziejaus bazė (moksliniai kabine-
tai, restauracinės dirbtuvės ir t. t.), o
taip pat muziejaus pastatai, jų archi-
tektūrinės detalės, aplinka arba se-
novės paminklai, eksponuojami po
atviru dangumi. Konkurse taip pat
gali dalyvauti mokiniai, kurie savo
susitikimą su muziejumi (pamoka
muziejuje, užsiėmimas muziejaus fo-
toateljė, ekskursija į etnografinį mu-
ziejų) pristatys fotoreportažo, fotofel-

jetono ar fotoesė forma. Fotografa-
vimui muziejuje turi būti gautas
muziejaus administratoriaus leidi-
mas.

Kiekvienas autorius gali atsiųsti
6 savarankiškai sukurtas fotografi-
jas. Juodai baltų arba spalvotų foto-
grafijų formatas negali būti mažesnis
nei 15 x 21 cm, darbus siųsti neįrė-
mintus ir nepasportuotus. Kitoje
kiekvienos nuotraukos pusėje turi
būti aiškiai nurodyta: autoriaus var-
das ir pavardė, amžius, darbo pava-
dinimas arba darbų ciklo pavadini-
mas (ciklo nuotraukas sunumeruoti
eilės tvarka), mokyklos arba organi-
zacijos pavadinimas ir adresas, vado-
vo vardas ir pavardė ir atžyma
,,MSzF 2008”. Kartu su fotografijo-
mis turi būti atsiųsta aiškiai užpildy-
ta dalyvio anketa, kurią galima rasti
internete: 
www.pser.px.pl/mszf/zglo/lit.rtf

Darbus vertina organizatorių su-
daryta žiuri komisija. Visiems laurea-
tams ir jų vadovams bus pranešta apie
konkurso vertinimo komisijos spren-
dimą. Konkurso rezultatai bus pa-
skelbti muziejaus internetiniame pus-
lapyje. Visos nuotraukos nuo jų gavi-
mo datos tampa organizatorių nuo-
savybe.

Darbai turi būti gauti iki 2008
metų birželio 12 d. Darbus siųsti:
Dział Oświatowy Muzeum w Kosza-
linie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Kos-
zalin, Polska. Daugiau informacijos:
tel. + 48 94 343 20 11, faks. + 48 94
341 65 87 arba e-mail: mwk@px.pl

Tarptautinis fotokonkursasTarptautinis fotokonkursas
vaikams ir jaunimuivaikams ir jaunimui

Ar žinot kodėl man
svarbi Lietuva?!

Man svarbi Lietuva, nes
ten gimė mano tėvai ir beveik
visa šeima ten gyvena! Ir tė-
tis jau susitarė, kad turbūt
skrisim į Lietuvą kitais me-
tais gyventi!!! Aš gal turėsiu
arkliuką, o tėtis šunis!! Man
svarbi Lietuva, nes jos kalba
labai graži.

Milda Pranskutė
4A klasė

Lietuva

Pievos Aukso
Pievos Aukso Lietuvoj
Kur gėlelės žydi,
Kur yra gerieji žmonės,
Tave į gera palydi.

Jau ne pirmą kartą mūsų puslapyje
svečiuojasi Milda Pranskutė. Ji mokosi Čika-
gos lituanistinėje mokykloje, 4 klasėje. Mo-
kytoja Vilija Aukštuolienė atsiuntė Mildos
ketureilį ir jos išsakytas mintis, kodėl jai
patinka Lietuva?

Gabrielė Macenytė, 2B klasė. Mano kraštas Lietuva.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai apie Lietuvą

Padėkite paukšteliams pasiekti lesyklą

Milda Pranskutė.

Beatričė Janickaitė, 1 A klasė.
Lietuviškas kryžius.

Šarūnas, 1 A klasė. 
Lietuviškas kryžius.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

LIETUVOS ŠVENTÈS ,,DRAUGO” 
KALENDORIUJE

Lietuvoje iškilmingai švenčiamos
trys pagrindinės valstybės šventės
prisimenant ir pagerbiant svarbiau-
sius valstybės istorijos įvykius: Va-
sario 16 – Lietuvos valstybės atstaty-
mo diena, Kovo 11 – Nepriklausomy-
bės atkūrimo ir Liepos 6 – Lietuvos
Karalystės įsteigimo – Karaliaus
Mindaugo vainikavimo diena. „Drau-
go” 2007 metų kalendorius visas tas
šventes pažymėjo, bet šių, 2008 metų,
kalendoriuje Liepos 6-osios, Vals-
tybės dienos, nebėra. Dėl ko? Jei Va-
sario 16-tą ir Kovo 11-tą švenčiame
valstybės atkūrimą, atrodo, dera pri-
siminti ir jos pradžią, kai Mindaugas
sujungė lietuvių kiltis ir smulkias
kunigaikštystes į vieną, stiprią vals-
tybę ir taip išgelbėjo lietuvių tautą
nuo kryžiuočių išnaikintų prūsų liki-
mo.

Tiesa, „Draugo” kalendorius žy-
mi rugsėjo 8-ąją – Tautos šventę,
skirtą neįvykusiam Vytauto Didžiojo
vainikavimui Lietuvos karaliumi. Gal

manoma, kad to užtenka senajai Lie-
tuvos valstybei pagerbti? Bet ši diena
Lietuvoj nešvenčiama. Tai skaudaus
Lietuvos pralaimėjimo diena, kai len-
kai sutrukdė Vytauto Didžiojo vaini-
kavimą. Mums, lietuviams, tikrai nė-
ra kuo džiaugtis ir savo pralaimėjimą
švęsti. Nebent ją tiktų prisiminti kaip
gedulo dieną.

Kalendoriuje yra ir daugiau
smulkesnių netikslumų. Sausio 12-oji
pažymėta Laisvės gynėjų diena, turė-
tų būti sausio 13-oji. Spalio 9-tą įra-
šyta Vilniaus diena (1939 m.). Tą die-
ną tais metais Vilnius buvo sovietų
okupuotas ir ten nieko pažymėtina
nenutiko. Visa Lietuva tą dieną buvo
prigludus prie radijo aparatų, lauk-
dama, kas bus su Vilniumi. Bet tik po
19 dienų, tų metų spalio 28 dieną,
Lietuva atgavo Vilnių ir į jį įžengė
Lietuvos kariuomenė. Tai ir buvo tik-
roji Vilniaus diena.

Algimantas Gureckas
Germantown, MD

KELIOS PASTABOS
Naujų metų proga niekad neda-

rau jokių rezoliucijų, bet turiu kelias
pastabas.

1. Kodėl „Draugo” laiškų skyriui
vis tie patys rašo: Semėnienė, Pau-
žuolis, Semėnienė, Paužuolis...? Argi
jau nėra kitų balsų (kaip mano, pa-
vyzdžiui!)? Vienam numeryje buvo
net po du laiškus iš jų! Žinau, kad
pensininkai turi marias laiko, bet
nereiškia, kad po kiekvieno „Draugo”
numerio tuoj reikia griebti žąsies
plunksną. Be to, kiti laiškai jau per
ilgi – ištisi straipsniai gaunasi, o ne
laiškai. Amerikiečių spauda griežtai
apriboja laiškų ilgį, kodėl ne „Drau-
gas”?

2.  Rašoma, kad „Draugas” yra
pasaulio lietuvių dienraštis, bet fak-
tiškai jis yra ir buvo Amerikos lietu-
vių dienraštis, net gal ir Čikagos lie-
tuvių dienraštis. Įdomu, kiek skaity-
tojų „Draugas” turi, pvz., Argentinoj,
Kanadoj, Australijoj ir t.t.

3. Kultūrinio priedo redagavimas
iš Lietuvos mane baugina, kad gali
įsiskverbti paksininkiškų minčių su
raugintų agurkų receptais. Gal ir
laiškus redakcijai reikės tuoj siųsti į
Urugvajų ar Tasmaniją?

Karolis (Charles) Ruplėnas
Chicago, IL

1. ,,Draugo” ,,Laiškų, nuomonių
ir komentarų” skyrius yra skiriamas
visiems dienraštį skaitantiems ir no-
rintiems išsakyti savo nuomonę: pri-
tarti, nesutikti, pakomentuoti ir pan.
Nesvarbu, ar tie skaitytojai pačiame
jėgų žydėjime, ilgas valandas dirban-
tys žmonės, ar pensininkai, kurie,
turėdami marias laisvo laiko, daly-
vauja visuomeninėje savo telkinio,
parapijos, bendruomenės, miestelio
ar miesto veikloje. Šiame skyriuje
spausdinamos nuomonės atrenkamos
ne pagal amžių, profesiją, rašančiojo
padėtį bendruomenėje ar ką nors
kita, bet pagal tai, ar rašančiojo min-
tys gali būti įdomios ir kitiems
,,Draugo” skaitytojams. Tikimės, jog

pastebėjote, kad ir čia rašančiųjų
ratas plečiasi ir šalia minimų
Semėnienės ir Paužuolio atsirado ir
kitų pavardžių.

Sutinkame, jog kai kurie laiškai
ar komentarai, palyginti su amerikie-
čių spauda, yra per ilgi, tačiau juk ne
visi jie tokie. Stengiamės, jog mums
rašantieji ,,sutilptų” į kuo mažesnius
rėmus, kita vertus, negi nespausdinsi
įdomaus komentaro vien dėl to, kad
jis per ilgas?

2. Palyginti su JAV gyvenančiais
dienraščio skaitytojais Lietuvoje, Pie-
tų Amerikoje, Australijoje, Kanadoje
popierinį ,,Draugą” skaitančių tėra ma-
ža sauja. Kur kas daugiau ,,Draugą”
,,atsiverčia” internete. Per metus
naujų lankytojų priskaičiuojama iki
5,686. Interneto dėka ,,Draugą” skai-
to po visą pasaulį išsibarstę žmonės.
Bendradarbiaujame su keliais leidi-
niais: Kanadoje —,,Tėviškės žiburiai”
ir Lietuvoje — Bernardinai.lt, Del-
fi.lt, Balsas.lt ir kt., leidžiame jiems
persispausdinti mūsų straipsnius.
Tokiu būdu ,,Draugo” straipsnius
gali perskaityti didesnis žmonių skai-
čius. Dienraštį  taip pat galima rasti
Martyno Mažvydo bibliotekoje Vil-
niuje, Harold Washington Library
Čikagoje, Library of Congress Wa-
shington, DC bei kitose Lietuvos ir
JAV bibliotekose.

3. ,,Draugo” kultūrinio priedo re-
daktorė dirba nuo 2007 metų rudens
ir kol kas neteko sulaukti laiškų su
komentarais, jog priede įsiskverbė
,,paksininkiškų minčių su raugintų
agurkų receptais”. El. pašto dėka su
priedo redaktore Aldona Žemaityte
galima bendrauti kiekvieną dieną:
keistis mintimis, nuomonėmis, dalin-
tis medžiaga ir kitaip bendradarbiau-
ti (jos adresas yra aldaze@gmail.
com). Redakcija tikrai kol kas neža-
da kraustytis nei į Urugvajų, nei į Tas-
maniją. Rašykite mums adresu: Drau-
gas, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba dalia.cidzikaite@
gmail.com.                      Redakcija

DVIGUBŲ PILIETYBIŲ IR
ŽALIŲ KORTŲ MEDŽIOKLĖS

(,,Pirmoji banga”, ,,dypukai” ir ,,trečiabangiai”)

DONATAS JANUTA

III
Trečiabangiai

Sąjūdis ir nepriklausomybės at-
statymas Lietuvai atnešė daug
džiaugsmo ir energijos. Bet ekono-
minis gyvenimas Lietuvoje iš karto
nepagerėjo ir nemažai daliai žmonių
net pasunkėjo. Atlyginimai buvo dar
tarybiniai, maži, kainos pradėjo kilti.
Vyko įvairūs persitvarkymai visame
krašte. Kolūkiai uždaromi ir išardo-
mi. Fabrikų ateitis neaiški. Bet ge-
ležinė uždanga atsidengė, ir lietu-
vaičiai pirmą kartą po daugelio metų
galėjo dairytis po pasaulį. 

Aš su savo nuosava firma inves-
tuoju, remontuoju ir perstatau dau-
giabučius namus – užsiimame pas-
tatais su maždaug 20-50 butų ir dau-
giau. Statybos ir namų remonto dar-
buose nuo ,,perestroikos” laikų kaip
dalis mano darbo jėgos yra išdirbę
apie 40 lietuvių iš Lietuvos, plius ke-
letas iš Lenkijos Suvalkų krašto.
Vieni jau į Ameriką atvykę – Chicago
ar Los Angeles – į mane kreipėsi.  Kiti
dar Lietuvoje būdami, dažniausia per
gimines, prašėsi darbo. Priėmiau lie-
tuvius beveik visus ir gavau visokių.  

Samdžiau santechnikus ir elek-
trikus, automobilių mechanikus, sta-
lius, ekonomistus, inžinierius, sporti-
ninkus, policininkus, net ir vieną ve-
terinarijos daktarą – visi jie pas mane
dirbo statybininko, meistro ar pa-
dėjėjo darbus. Jie atvyko iš Vilniaus,
iš Kauno, iš Šiaulių, iš Plungės, iš Ša-
kių, iš miestų, miestelių ir  kaimų.
Didžiuma – tai darbštūs, gabūs,
sąžiningi darbininkai,  kai kurie  jų
puikūs meistrai.  

Buvo ir kitokių.  Gediminas būtų
geras darbininkas ir geras meistras,
bet jau vienuoliktą ryto ant kojų svy-
ruoja. Neilgai pas mane jis dirbo. Jo-
nas – jaunas, gražus, stiprus ir tikrai
gero būdo ir nuoširdus lietuvaitis, lie-
tuvių ūkininkų sūnus, irgi būtų bu-
vęs geras darbininkas, jeigu ne degti-
nė – kelis kartus net atsidūrė kalėji-
me, kelis kartus lyg ir susitvarkė,
bet… niekas nepasikeitė. Gaila buvo
žmogaus. Buvo ir paprastų tinginių –
vieną Jono prietelį ne kartą radome
darbo metu palindusį po lentom,
snaudžiantį. 

Kiti buvo prie statybos ar net šei-
mininkystės darbų visiškai nepratę.

Žilvinas, kai reikėjo medžio šakas ap-
genėti, užsilipęs ant šakos apie 20 pė-
dų (7 metrai) virš žemės, atsisukęs į
medžio kamieną  pjovė tą pačią šaką,
ant kurios sėdi. Aiškina, kad jis bus
atsargus, tiktai nori truputį ,,įpjau-
ti”, nes iš tos pusės jam parankiau.
Virgis, energingas ir darbštus, bet
bijojome prileisti jį prie elektrinio
įrankio, kad nenusipjautų kojos ar
nepersišautų su vinim rankos. Ne
vieną kartą nepatyrę darbininkai
man vinimis peršovė vamzdynus,
pjūklais nupjovė elektros laidus ir
parodė kitokius nuostabius darbo
sugebėjimus.  

Įdomus buvo tas veterinarijos
daktaras. Iš Kauno, jaunas, neseniai
mokslą baigęs, pasisakė, kad negali
veterinarijos profesijoje dirbti. Ko-
dėl? Todėl, kad jis alergiškas ir
plunksnoms, ir kailiui. Sako, prisi-
kimšdavo nosį vata, kai reikėdavo
jam veterinarijos mokykloje operuoti.
Ligi šiol man neaišku, kodėl jis iš viso
pasirinko tokį mokslą ir dar išėjo ja-
me pilną kursą.  

Didžiuma darbininkų, kaip minė-
jau, buvo darbštūs, atsargūs ir sąži-
ningi. Buvo tikrai gaila, kai reikėdavo
su kai kuriais atsisveikinti, jiems
grįžtant Lietuvon. Daugiausia jauni
vyrai, buvo ir keletas merginų, įsidar-
binusių pas mane.  Beveik visi su šei-
mom Lietuvoje. 

Padirbėję pas mane metus ar ke-
lis, su savo sutaupytu uždarbiu grįž-
davo Lietuvon. Pirmaisiais neprik-
lausomybės metais, kada doleris dar
labai tvirtai laikėsi prieš tų laikų lito
kursą, tos parsivežamos santaupos
Lietuvoje toli nueidavo. Rimvydas
Kauno pakraštyje statėsi namą.
Buvo du kartus atvykęs pas mane
užsidirbti, trečią kartą JAV ambasa-
da Vilniuje jam neišdavė vizos. Ro-
mas grįžęs perkėlė savo žmoną su
maža dukrele iš bendrabučio į savo
uždarbiu įsigytą butą. Saulius irgi
nusipirko butą Vilniuje. Petras pirko
namą Šakiuose. Taip per pirmus
dešimt metų beveik visas kapitalas,
kuris buvo Lietuvos lietuvių uždirb-
tas pas mane Californijoje, atsidūrė
Lietuvoje.

Vėliau, kiti išlošę ,,žalią kortą”,
kreipėsi į mane, kad padėčiau jiems
su paskutiniu dokumentu, kad aš pa-
sirašyčiau liudijimą, jog jiems parū-
pinsiu ir butą, ir darbą. Kas prašė,
neatsisakiau.       Nukelta į 9 psl.

Saulius iš Vilniaus dengia stogą Californijos saulėje.

Tęsinys iš sausio 23 d.



6 DRAUGAS, 2008 m. sausio 24 d., ketvirtadienis       

Îvertinta ,,Europos parko” veikla 

Griežtinama atsakomybè už
„neapykantos nusikaltimus“ 

Vilnius, sausio 23 d. (Balsas.lt) –
Vyriausybė pritarė Baudžiamojo
kodekso papildymo projektui, kuriuo
siekiama kovoti su ,,neapykantos
nusikaltimais” bei ugdyti visuome-
nės toleranciją. Projektas parengtas
įgyvendinant Nacionalinę antidiskri-
minacinę 2006-2008 metų programą.

Projektu siūloma sugriežtinti
baudžiamąją atsakomybę už vadina-
mąsias neapykantos nusikalstamas
veikas, t.y. už nusikaltimus, padaro-
mus dėl nukentėjusiojo lyties, seksu-
alinės orientacijos, neįgalumo, rasės,
tautybės ar pažiūrų.

Šiuo metu galiojančiame Bau-
džiamajame kodekse nėra normų,
kuriose būtų tiesiogiai nurodyta, kad
baudžiamoji atsakomybė yra griežti-
nama, jei nusikalstama veika padary-
ta dėl nukentėjusiojo priklausymo
tam tikrai socialinei grupei.

Galiojančio kodekso normose
įtvirtinta tik bendra nuostata, kad
sunkinanti aplinkybė yra,  kai nusi-

kalstama veika padaryta dėl chuliga-
niškų paskatų, t.y. siekiant pade-
monstruoti panieką nukentėjusiajam
ir visuomenei dėl menkavertės ar
išvis be jokios dingsties.

Taip pat būtų pabrėžta aiški ir
itin neigiama valstybės politika ne
tik „neapykantos nusikalstamų vei-
kų”, bet netiesiogiai – ir kitų formų
diskriminacijos atžvilgiu. Projekto
nuostatos taip pat prisidėtų ir prie to-
lerancijos ugdymo visuomenėje.

Šiuo metu daugelyje Vakarų Eu-
ropos valstybių, taip pat Kanadoje,
JAV yra numatyta sugriežtinta bau-
džiamoji atsakomybė už ,,neapykan-
tos nusikalstamas veikas”. ,,Neapy-
kantos nusikalstamų veikų” sociali-
nis žalingumas išsiskiria ne tiek
fizine ar turtine, kiek itin didele mo-
raline žala nukentėjusiajam. Tokiais
nusikaltimais neigiama asmens
laisvė ir orumas – vienos pagrindinių
demokratinės visuomenės vertybių.

Siekiama plaçiau pristatyti 
Lietuvâ užsienyje

Vilnius, sausio 23 d. (Bernardi-
nai.lt) – Sausio 25-27 dienomis Vokie-
tijoje, Hiutenfelde, Romuvos pilyje
vyks Europos kraštų Lietuvių Bend-
ruomenių pirmininkų ir Europoje
dirbančių LR ambasadorių suvažiavi-
mas. Lietuvių bendruomenių Euro-
pos šalyse ir Lietuvos diplomatinių
atstovybių vadovų suvažiavimas vyks
po Lietuvos įsiliejimo į Šengeno erdvę
– simbolinio sienų griuvimo, leidžian-
čio Europoje gyvenantiems lietu-
viams pasijusti laisvos ir vieningos
erdvės dalimi. Lietuvos socialinė ir
ekonominė pažanga, vis gilėjanti jos
integracija į Euroatlantines struktū-
ras sudaro naujas galimybes Lietu-
voje ir kituose Europos kraštuose gy-
venančių lietuvių ryšiams bei bendrai
veiklai Lietuvos labui. 

Ši mintis – kartu dirbti Lietuvos
labui – ir paskatino mus sukviesti
Europos kraštų Lietuvių Bendruome-
nių pirmininkus ir LR ambasadorius
prie diskusijų stalo. Tokio pobūdžio
suvažiavimas Hüttenfeld Rennhof pi-
lyje vyksta pirmą kartą. Paminėtina,
kad šioje vietoje jau vyko ne vienas
sėkmingas renginys ir įvairaus po-
būdžio susitikimai, kuriuose buvo ap-
tariami lietuviškų bendruomenių
plėtros, jų veiklos, švietimo, bendra-
darbiavimo klausimai. Kartais tuose
susitikimuose dalyvaudavo ir vienas
kitas ambasadorius, TMID atstovas,
Lietuvos Seimo ar valdžios pareigū-
nas, vykstantis į svarbesnius rengi-
nius Vokietijoje. Tokie trumpalaikiai
pasimatymai, suprantama, dažniau-
siai turėdavo mandagaus vizito pobū-
dį.

Todėl į šį suvažiavimą pakviesti
Europoje dirbantys Lietuvos atstovy-
bių darbuotojai – ambasadoriai arba
jų atstovai, Europos Lietuvių Bend-
ruomenių pirmininkai, Lietuvių Jau-

nimo sąjungų pirmininkai arba jų
atstovai. Į renginį žada atvykti dau-
giau negu 60 dalyvių iš 20 Europos
šalių ir Lietuvos.

Šio renginio organizatoriai: Eu-
ropos lietuvių kultūros centras, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės Euro-
pos kraštų komisija, LR ambasada Vo-
kietijoje bei Vokietijos Lietuvių Bend-
ruomenė. Suvažiavimo dalyviams
bus pasiūlyta ne tik rimta, diskusijo-
mis pagrįstą programa, bet ir įdomi
kultūrinė renginio dalis. 

Suvažiavimo tikslas – aptarti
Lietuvos atstovybių Europoje ir čia
esančių Lietuvių Bendruomenių ben-
dradarbiavimą, Lietuvos įvaizdžio
plėtrą, bendrų projektų koordinavi-
mo galimybes.

Programoje numatytos pagrin-
dinės suvažiavimo temos:

Europos lietuvių ir Lietuvos ats-
tovybių bendradarbiavimas puoselė-
jant lietuvybę ir bendruomenines tra-
dicijas; Bendruomenių ir atstovybių
bendradarbiavimas pristatant Lietu-
vą užsienyje ir pasirengimas 2009-
ųjų metų renginiams; Pilietiškumo
stiprinimas ir pasirengimas 2008-
2009 m. rinkimams; Praktiniai lietu-
vių bendruomenių ir atstovybių
sąveikos klausimai.

2008-ieji yra paskelbti Baltijos
šalių ir Vokietijos kultūros metais.
Šio suvažiavimo proga vyks dailės ir
fotografijų parodos ,,Vom Menschen
Lesen/Žmones beskaitant”atidary-
mas, kuriame skambės ir lietuvių at-
likėjų klasikinė muzika.

Renginio rėmėjai – Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentui prie
LR Vyriausybės, LR Užsienio reikalų
ministerijai, LR Kultūros ministeri-
jai, Vokietijos Lietuvių Jaunimo są-
jungai.

Vokietijoje vyks svarbus
suvažiavimas 

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) – Vy-
riausybė posėdyje  pripažino viešosios
įstaigos ,,Europos parkas” muziejinę
veiklą valstybei svarbiu kultūriniu
projektu.

Vyriausybės spaudos tarnyba
pranešė, kad pripažinus ,,Europos
parko” veiklą valstybei svarbiu kul-
tūriniu projektu, bus ,,geriau for-
muojamas pozityvus Lietuvos įvaiz-
dis, skleidžiama šalies, esančios geo-
grafiniame Europos centre, idėja, o
kultūros vertybių kaupimas ir kul-
tūrinio kraštovaizdžio formavimas
bus ir toliau aktyviai derinamas su

įvairių šalių menininkų bendradar-
biavimu, informacijos apie vaizduo-
jamąjį meną visuomenei teikimu”.

1991 metais po atviru dangumi
įkurtame muziejuje šiuo metu lanky-
tojams pristatoma daugiau nei 90
skulptūrų, specialiai šiam parkui su-
kurtų garsių Lietuvos bei užsienio ša-
lių menininkų, tarp jų – Magdalenos
Abakanowicz , Solo LeWitto, Denniso
Oppenheimo.

Muziejus, įkurtas geografiniame
Europos žemyno centre esančiame
parke netoli Vilniaus, kasmet pri-
traukia apie 60 tūkst. lankytojų.

Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –
Vyriausybė pritarė Nacionalinių
transliuotojų informacinės sklaidos
per sienas skatinimo programos pro-
jektui ir siūlys jį skubos tvarka tvir-
tinti Seimui. Didžiąją dalį programo-
je numatomų veiksmų turėtų atlikti
Lietuvos visuomeninis transliuotojas
– Lietuvos nacionalinis radijas ir te-
levizija, kurdamas specialią televizi-
jos programą LTV WORLD ir užtik-
rindamas kuo platesnę jos sklaidą
pasaulyje įvairiomis techninėmis
priemonėmis.

Programa orientuojama į tas ša-
lis, kuriose gyvena didžiausios lietu-
vių grupės: Didžiąją Britaniją, Airiją,
Jungtines Amerikos Valstijas, Kana-
dą, Ispaniją, Rusiją, Lenkiją, Latviją.
Užsienio šalyse gyvenantiems lietu-
viams yra aktuali specifinė jų porei-
kius tenkinanti informacija apie Lie-
tuvą, įvykius joje bei pasaulyje.

Pasak kultūros ministro Jono
Jučo, priėmus programą būtų suda-
rytos sąlygos nacionaliniams trans-
liuotojams skleisti ir priimti informa-
ciją apie Lietuvą, jos kultūrą, puo-
selėti lietuvių kalbą, išlaikyti glau-
džius ryšius su užsienyje gyvenan-
čiais lietuviais, taip pat kurti palan-
kią nuomonę apie Lietuvą užsienyje.

Tarp aktualiausių Lietuvai tran-
sliuotojų informacijos sklaidos per
sienas problemų minima tai, jog
skleidžiant informaciją apie Lietuvą,
jos kultūrą šiuo metu naudojama ne-

pakankamai techninių bei informaci-
nių priemonių, vyksta aktyvi emigra-
cija, silpnėja ryšiai tarp Lietuvos ir
užsienyje gyvenančių lietuvių, mažė-
ja lietuvių kalbos vartojimas tarp už-
sienyje gyvenančių lietuvių.

Be to, Kultūros ministerijos tei-
gimu, vis aktyviau pasireiškia kai-
myninių valstybių bei jų jurisdikcijai
priklausančių transliuotojų veiksmai,
siekiant kryptingai formuoti viešąją
nuomonę toms valstybėms aktualiais
klausimais. 

Suvažiavimas vyks Romuvos pilyje. Joje įsikūrusi ir Vasario 16-osios gimnazija. 

Atkelta iš 1 psl. pasaulio
rinkose ir JAV federalinės atsargų
sistemos veiksmų šalies ekonomikai
paremti, Davos forumas bus labai
svarbus nustatant būsimų problemų
mastą. ,,Nežinau, ar Jungtinėse
Valstijose bus recesija, bet tikrai
žinau, kad prieš metus šiuo laiku
viskas atrodė labai džiugiai... Tačiau
šie metai ki-tokie”, – sakė Indijos
pramoninės grupės ,,Bajaj Auto”
pirmininkas Ra-hul Bajaj. Tarp
šiemet į Davos pak-viestų vadovų yra
27 valstybių ar vy-riausybių vadovai,
113 ministrų ir keli šimtai verslo

atstovų. Lietuvai Davos viršūnių
susitikime atstovaus LR prezidentas
Valdas Adamkus. Visi svečiai į šį
apsnigtą Alpių kaimą at-vyko
prasidėjus tikrai blogų naujienų lav-
inai. Prieš forumą jo įkūrėjas Klaus
Schwab tikėjosi, kad šiemetinis susi-
tikimas galės nenusiristi iki to, ką jis
pavadino ,,perdėtu pesimizmu”. Vis
dėlto šių metų renginio darbotvarkė
atspindi vyraujančią nuotaiką –
debatų temos yra tokios kaip ,,regi-
masis pasaulinei recesijai” ir ,,jei
Amerika čiaudi, ar pasaulis vis tiek
persišaldys?”

Bus kuriama palanki nuomonė apie Lie-
tuvą užsienyje.

Prasidèjo Davos forumas
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Kairas, sausio 23 d. (AFP–BNS)
– Tūkstančiai palestiniečių trečiadie-
nį prasiveržė į Egiptą, nes kovotojai
prie Gazos Ruožo ir Egipto sieną žy-
minčios tvoros susprogdino mažiau-
siai 15 sprogstamųjų užtaisų.

Dalis sienos, skiriančios Egiptą ir
Gazos Ruožą, buvo sunaikinta, todėl
palestiniečiai galėjo patekti į Egiptą.

,,Tūkstančiai palestiniečių per
skyles, kurios liko po sprogimų, pate-
ko į Egiptą. Nors jie pateko neteisė-
tai, kol kas nenuspręsta, kaip su jais
elgtis, – nurodė šaltinis. – Jie pės-
čiomis keliauja į Rafahą, kur apsi-
rūpina maisto produktais, degalais ir
cigaretėmis.”

Maždaug 2 tūkst. prie sienos
Egipto saugumo pajėgų narių nesiki-
šo, bet mėginant kontroliuoti žmonių
srautą buvo uždaryti visi šalutiniai į
Rafahą vedantys keliai. Palestiniečių
liudininkai sakė, kad Egipto saugu-
mo pajėgos dar neįsikišo.

Siena buvo susprogdinta netru-
kus po konflikto prie uždaryto Rafa-
ho pasienio posto, kur kilo susišaudy-
mas, kai grupė ,,Hamas” demon-
strantų prasiveržė pro uždarytą
postą.

Gazos Ruožo gyventojus, dau-
giausia – moteris, egiptiečių kariai
sulaikė, bet vėliau, kai protestuotojus
išvaikė ,,Hamas” policija, juos paleido.

Palestiniečiai protestavo prieš Iz-
raelio vykdomą šios skurdžios, ,,Ha-
mas” kontroliuojamos teritorijos blo-
kadą, kuri ketvirtadienį buvo itin su-
griežtinta, sustabdant kuro ir net hu-
manitarinės pagalbos tiekimą, o an-
tradienį – tik iš dalies sušvelninta,
pirmą kartą po keturių dienų lei-
džiant įvežti į teritoriją kažkiek kuro.

Gazos Ruožo vadovybė ne kartą
ragino Egiptą atidaryti savo sieną,
kad būtų lengviau ištverti Izraelio
blokadą, kuria siekiama nutraukti Iz-
raelio teritorijos apšaudymą iš Gazos
Ruožo raketomis ir minosvaidžio
sviediniais.

Antradienį Izraelis leido įvežti į
teritoriją kažkiek buityje naudojamų
dujų ir kuro vienintelei Gazos elek-
trinei, kuri buvo sustabdyta sekma-
dienį vakare. Dėl jos uždarymo didelė
Gazos miesto dalis paskendo tamsoje,
be to, buvo imta nuogąstauti dėl hu-
manitarinės krizės.

Tuo tarpu tarptautinės humani-
tarinės organizacijos toliau perspėja
apie artėjančią humanitarinę katas-
trofą, jei Izraelis ir toliau blokuos Ga-
zos Ruožą, įleisdamas į jį tik pačias
būtiniausias prekes. Antradienį per
skubiai surengtą Jungtinių Tautų
(JT) Saugumo Tarybos susitikimą
nebuvo susitarta dėl pareiškimo šio
konflikto Gazos Ruože klausimu.

ria, kad Iranas paslapčia siekia su-
kurti atominę bombą, o Islamo Res-
publika tvirtina, jog savo branduoli-
ne programa siekia plėtoti taikios
energijos gamybą.

LONDONAS
Dabartinė krizė pasaulio finansų

rinkose yra rimčiausia ,,per 60 me-
tų”, teigia milijardierius investuoto-
jas George Soros. Spartus besivys-
tančių ūkių augimas gali uždelsti pa-
saulio ūkio nuosmukį, tačiau politinė
įtampa, kuri kiltų tolygiai nepa-
siskirsčius tarptautinei ekonominei
galiai, gali ,,nugramzdinti pasaulį į
nuosmukį arba dar blogiau”, teigia
G. Soros. ,,Dabartinė krizė – tai ypač
spartaus augimo, kuris tęsėsi dau-
giau kaip 60 metų, kulminacija”, –
mano įtakingas investuotojas. 

MASKVA
Rusijos pirmasis vicepremjeras

Dmitrij Medvedev gerokai lenkia ki-
tus pretendentus į aukščiausiąjį val-
stybės postą pagal rinkėjų simpatijas.
Jei prezidento rinkimai vyktų arti-
miausią sekmadienį, 82 proc. ap-
klaustųjų juose dalyvautų ir balsuotų
už D. Medvedev. Kiti pretendentai
gerokai atsilieka: 9 proc. gautų Ko-
munistų partijos vadovas Genadij
Ziuganov, 8 proc. – Liberalų demo-
kratų partijos kandidatas Vladimir
Žirinovskij. Po 1 proc. rinkėjų bal-
suotų už save iškėlusius kandidatus:
Andrej Bogdanov ir Michail Kasja-
nov. Levados centro sociologai, atsi-
žvelgdami į praėjusiųjų metų apklau-
sas ir galimybes prognozuoja, kad
prezidento rinkimuose dalyvaus apie
58 proc. rinkėjų.

WASHINGTON, DC
Ekrano žvaigždė ir buvęs res-

publikonų senatorius Fred Thom-
pson po jam nesėkmingų pirmųjų
balsavimų renkant partijos kandida-
tą į prezidentus antradienį pasitrau-
kė iš šių varžybų. ,,Šiandien atsiė-
miau savo kandidatūrą į Jungtinių
Valstijų prezidentus”, – trumpame
pareiškime nurodė 65 metų F.
Thompson. F. Thompson į varžybas
dėl JAV prezidento posto įsitraukė
rugsėjį, keliais mėnesiais vėliau už
savo varžovus. Kai kurie konservato-
riai laikė jį įkvepiančiu veikėju,
panašiu į buvusį prezidentą Ronald
Reagan. 

Pasaulio naujienos
Î Egiptâ prasiveržè
tùkstançiai palestinieçiû

Rusija nuogâstauja dèl NATO
plètros î rytus

Maskva, sausio 23 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Rusijos nuolatinis atsto-
vas prie NATO Dmitrij Rogozin pa-
reiškė, kad Rusijos negali nejaudinti
Šiaurės Atlanto sutarties organizaci-
jos plėtra į rytus, ir todėl Maskva pri-
versta imtis atsakomųjų priemonių
savo sienoms ginti.

,,Situacija mūsų negali nejaudin-
ti, nes suvokiame, kad prie Rusijos
valstybės sienų artėja anaiptol ne hu-
manitarinio, teisių gynimo pobūdžio
organizacija, o karinė mašina, tai yra
tam tikras karinės technikos, gin-
kluotės, profesionalių karių skai-
čius”, – sakė D. Rogozin.

Nuolatinis atstovas mano, jog
per dialogą su NATO reikia kelti te-
mas, seniai esančias Rusijos ir Ame-
rikos, taip pat Rusijos ir Europos Są-
jungos derybų darbotvarkėje. Kaip
paaiškino D. Rogozin, šie klausimai

susiję ir su konfliktų, pirmiausia
,,karštuosiuose taškuose” suregulia-
vimu, ir – tai yra labai svarbu – su
JAV priešraketinės gynybos trečiojo
pozicinio rajono dislokavimu Euro-
poje.

,,Yra daug ir kitų klausimų, į ku-
riuos mes kol kas negavome atsa-
kymų iš savo partnerių NATO”, –
konstatavo jis. D. Rogozin sakė, kad
apie visa tai jis ketina kalbėti Briu-
selyje sausio 30 dieną Rusijos ir NA-
TO tarybos posėdyje.

Tuo tarpu į NATO viršūnių susi-
tikimą, kuris vyks balandžio 2-4
dienomis Bukarešte, generalinis se-
kretorius Jaap de Hoop Scheffer
pakvietė ir Rusijos prezidentą Vla-
dimir Putin. Šiame susitikime bus
siekiama apsvarstyti Kosovo neprik-
lausomybės ir JAV priešraketinės
gynybos sistemos įrengimo problemas.

PRIŠTINA
Kosovo vadovas Fatmir Sejdiu

pranešė planuojantis ,,labai greitai”
priimti nepriklausomybės nuo Serbi-
jos deklaraciją, nors tam priešinasi
Belgradas, trečiadienį pranešė spau-
da. ,,Turiu pabrėžti, kad tai įvyks
labai greitai”, – Prištinoje interviu
Japonijos laikraščiui ,,Kyodo News”
sakė Kosovo prezidentas. Jungtinės
Valstijos ir dauguma Europos Sąjun-
gos narių teigė, kad yra pasirengu-
sios pripažinti Kosovo nepriklau-
somybę. Kosovo žiniasklaida taip pat
pranešė, kad prasidėjo pasiruošimas
nepriklausomybės paskelbimui. Ta-
čiau Serbija, pietinę provinciją lai-
kanti savo civilizacijos lopšiu, įnirtin-
gai priešinasi tokiam žingsniui.

TALINAS
Estijoje nuteistas pirmasis kiber-

atakų prieš valstybinius kompiuterių
serverius per balandžio įvykius orga-
nizatorių. Sausio viduryje 20 metų
Talino gyventojas Dmitrij Galuškevič
pripažintas kaltu ir turi sumokėti
17,5 tūkst. kronų (3,9 tūkst. litų)
baudą. Pagal kaltinimą, D. Galuš-
kevič, protestuodamas prieš šalies
vyriausybę ir Reformų partijos na-
rius, surengė su savo bendrais kiber-
atakas prieš partijos kompiuterių sis-
temą. Pernai balandžio pabaigoje be
gatvių riaušių Taline ir kituose
Estijos miestuose dėl Bronzinio ka-
reivio paminklo perkėlimo, prieš
Estijos valstybinius kompiuterių ser-
verius buvo vykdomos kiberatakos,
kurios užblokavo jų veikimą.

BERLYNAS
Galingosios pasaulio valstybės

antradienį sutarė dėl naujos JT Sau-
gumo Tarybos rezoliucijos teksto
apie papildomų sankcijų skelbimą
Iranui, kuris nenori stabdyti savo
branduolinės programos. ,,Šiandien
mes visi kartu susitarėme dėl naujos
rezoliucijos turinio”, – sakė Frank-
Walter Steinmeier po JAV, Prancūzi-
jos, Rusijos, Kinijos, Didžiosios Brita-
nijos ir Vokietijos užsienio reikalų
ministrų susitikimo ir pridūrė, kad
detalesnės derybos dar vyks arti-
miausiomis savaitėmis. Vakarai įta-

Per Egipto ir Gazos Ruožo sieną palestiniečiai plūsta į Egiptą.        Reuters nuotr.

EUROPA

JAV
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LIETUVIÛ TELKINIAI

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

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

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

STATE FARM 
INSURANCE

AUTOMOBILIO,  
NAMÛ,  SVEIKATOS IR
GYVYBÈS  DRAUDIMAS

PASLAUGOS

Algirdas Nakas. Julija Nakienė.

Atkelta iš 2 psl. Jam rūpėjo
uždegti žmones savo dvasine šviesa,
kad vėliau jie patys šviestų ir neštų tą
šviesą kitiems. Su didele meile sėta
sėkla sudygo daugelyje širdžių.

Per savo gyvenimą, išbraukus
dvejų metų kančios laiką Štuthofo
koncentracijos stovykloje, jis parašė
ir išleido 8 maldaknyges, 46 knygas
bei knygeles, apie 160 straipsnių. Tai
buvo raštai, reikalaujantys pasiauko-
jimo, darbo ir žinių. Jūsų laiko negai-
šinsiu knygų vardijimu. Ant stalo gu-
li jo bibliografijos sąrašas. Jis tikrai
didelis. Ir tai rodo, kiek žmogus gali
nuveikti per savo 75-erius metus!”

Rengėjos pakaitomis kalbėjo apie
kun. Ylos jaunystę. Baigdama A. Peč-
kaitienė paskaitė kun. Ylos niekur
nespausdintą eilėraštį „Motinai”,
kuris buvo rastas tarp jo knygų, pa-
liktų Lietuvoje.

Šiai progai ištraukas iš knygos
„Žmonės ir žvėrys dievų miške”
skaitė Julija Nakienė („Mano ran-
kos” ir „Neieškok teisybės”) ir Algir-
das Nakas („Paskutinis atodūsis).
Abu jie jautriai perdavė šiurpius
žiaurumus ir iškentėtas kančias.

Viktorija Dėdinienė pasakojo pa-
žinojusi kun.  Ylą, kai dirbo pas pran-
ciškonus. Iki šiol jai išlikę jo žodžiai,
kad reikia daugiau rūpintis savo siela

nei kūnu, kuris esąs laikinas.
Onė Adomaitienė prisiminė savo

apsilankymą su ansambliu „Sutarti-
ne”, koncertavusiu Putname.

Po to kalbėjo prel. Francis Szczy-
kutowicz ir kun. Izidorius  Gedvila,
kuris taip pat buvo sutikęs kun. Ylą
rekolekcijų metu Putname.

A. Pečkaitienės dukra pasakė,
kad rengėjos planuoja šiais metais su
kiekvienu laikraštėlio numeriu išleis-
ti dar ir kultūrinį priedą „Praeitį pri-
siminus”, kad kun. Ylos atminimas
tęstųsi ištisus metus ir kad visiems
būtų proga ilgiau pabūti su žmogaus,
visą savo gyvenimą pašventusio  Die-
vui, Tėvynei ir jaunimui, mintimis. Ji
baigė minėjimą perskaitydama eilė-
raštį, kuris, jos nuomone, atskleidžia
kun. Ylos esmę. (Šio eilėraščio auto-
rius rengėjoms nėra žinomas. Jis
buvo rastas be pavadinimo. Jei kas
nors iš skaitytojų atpažintų autorių,
jos būtų dėkingos.)

Ir liko jis mums KUNIGAS per
amžius

Nors buvo tik žmogus,
Bet sugebėjo į žemę DANGŲ

mums nukelti,

Kad PAVADUOTŲ tą,
Kurs tapo žmogumi,
Kad mums suteiktų dieviškumo.

Ir buvo jis ŠVIESUS,
Kaip žiburys ant kalno,
Kad nepaklystų broliai tamsią

naktį,

Per skaudų gruodą žengdami,
Per melo pelkes,
Per klaidų girias...

Ir buvo jis STIPRUS,
Stipresnis, negu mes,
Kad atsiremt galėtume, palūžę

kančiose,
Kada pavargsta mūsų širdys...

Ir buvo jis KITOKS kaip mes visi
Ir buvo jis mūsų brolis
Ir buvo jis mums MEILĖS

ATSPINDYS...

Besidomintieji kun. Ylos kūryba
ėjo prie stalų susipažinti su jo knygo-
mis, straipsniais ir nuotraukomis,
kiti vaišinosi kava bei saldumynais.
Rengėjos dėkingos už gausų sunny-
hiliečių dalyvavimą ir nuoširdų kun.
Stasio Ylos atminimo pagerbimą.

P. S.  Būtų labai malonu, jei kas
nors iš skaitytojų su mumis pasida-
lintų prisiminimais apie kun. Ylą,
prašytume rašyti adresu: Anelė Peč-
kaitienė, 2010 Ambassador Ct., Sun-
ny Hills, FL 32428, tel. 1-850-773-
3520.

SUNNY HILLS, FL

PAMINĖTAS KUN. STASIO YLOS 100-METIS

Onė Adomaitienė prisiminė savo
apsilankymą su ansambliu „Sutarti-
ne”, koncertavusiu Putname.

Viktorija Dėdinienė dalijosi prisiminimais apie kun. S. Ylą.

Kun. Stasys Yla prie savo pastatytos Mindaugo pilies Putname 1981 m.

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ! 

www.draugas.org
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

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

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

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

Atkelta iš 5 psl. Taip  pat kaip
Marta Janutienė 1949 m. išsiuntė
mano tėvui Kaziui ,,afidevitą”, kad
mūsų tada ,,dypukų” šeima galėtų į
Ameriką atvykti. Šiandien vienas iš
tų, kurie laimėjo žalią kortą, pas
mane dirba jau dešimt metų. Kitas
jau septyneri metai. Dar kiti, atvykę
ir padirbėję pas mane, šiek tiek įsi-
taisę, gal kalbos pramokę, paskui
ieškojo darbų savo profesijoje.

* * *
Prieš penkerius metus dienos vi-

duryje paskambino man į raštinę Rū-
ta, viena iš atvykusių trečios bangos
lietuvaičių.

Rūta:  ,,Imigracijos agentai mūsų
bute. Reikalauja dokumentų. Žada
mus areštuoti ir išsiųsti į Lietuvą. Ką
daryti?”

Aš:  ,,Kur Jurgis?”
Rūta: ,,Jurgis pabėgo.”
Aš:  ,,Kaip?  Kur jis pabėgo?”
Rūta: ,,Iššoko per langą ir pabė-

go.”
Rūta ir Jurgis iš Lietuvos kaimo.

Darbštūs ir sąžiningi. Finansiškai
sunkiai vertėsi Lietuvoje. Lietuvos
kaimo žmonėms ir dabar ekonominis
gyvenimas daug sunkesnis negu,
pvz., Vilniuje ar Kaune. Taip pat dėl
to, kad Rūtos giminė buvo grįžusi iš
Sibiro tremties, jiems buvo ir kitokių
kliūčių, kurios pasunkino jų gyveni-
mą.

Jie abudu su dviem mažametėm
dukrelėm tikėjosi nors kuriam laikui
čia pabūti ir gal kaip nors surasti bū-
dą pradėti geresnį gyvenimą. Dabar
buvo prabuvę turistinės vizos laiko-
tarpį ir buvo nelegalūs. Bet  man kilo
klausimas, ar čia nėra kas nors rim-
tesnio?  Grasina juos kaip kalinius
sučiupti. Kas tuos imigracijos agen-
tus iš viso siuntė į jų butą? Bendrai,
bet ypač Californijoje, kur pas mus
yra šimtai tūkstančių nelegalių mek-
sikiečių, JAV imigracijos tarnyba
nelegalių neieško, neturi užtenkamai
nei tarnautojų, nei lėšų tai daryti.
Imigracijos įstaiga įsikiša tiktai tada,
jeigu koks nors nelegalus atvykėlis
rimtai nusikalsta arba dėl kitų prie-
žasčių  patenka į valdžios akiratį.  Tai
kas čia juos atsiuntė?

Ir kas toliau?  Imigracijos agentai
bute, Rūta nesusikalba angliškai,

grasinama įmest juos į kalėjimą, iš-
tremti. Ir dar maži vaikai. Rūta išsi-
gandusi. Greitai nusiunčiau vieną
savo lietuvį darbininką Vytą, kuris
gyvena čia su žalia korta ir kalba
angliškai. Vytas nors padės susikal-
bėti, ir sužinosime, kame reikalas. Po
kiek laiko Vytas praneša man, kad
agentai atėmė visos šeimos pasus ir
dokumentus bei įteikė raštinį įsa-
kymą jiems prisistatyti tam tikru
laiku į imigracijos įstaigą San Fran-
cisco centre.

Ir ką dabar daryti? Aš dvidešimt
metų verčiausi advokatūra. Tardžiau
ir gyniau bylas visuose Californijos
valstijos ir federaliniuose teismuose.
Su įstatymais, teismais ir teisėjais
esu gerai susipažinęs. Bet beveik visa
mano praktika buvo didesnio masto
žemės ir komercinių pastatų statybos
ir savininkystės klausimais. Imigraci-
nės įstatymų smulkmenos ne mano
specialybė. Reikėjo pasitarti su imi-
gracijos specialistu. Susiskambinau
su keletu klasės draugų ir radau ad-
vokatą, kuris tvarko imigracijos rei-
kalus.

Pasitariau su tuo kolega. Pir-
miausia, koks likimas  laukia, kai Rū-
tos ir Jurgio šeima prisistatys toje įs-
taigoje už dviejų savaičių? Nors JAV
imigracijos įstaiga bendrai nelegalių
aktyviai neieško, bet kada biurokra-
tinė mašinerija yra užvesta, kaip čia,
neišvengiamai reikia skaitytis. Kole-
ga sako, kad blogiausiu atveju ten pat
juos areštuos ir sodins tiesiai į lėktu-
vą Lietuvon. O geriausiu atveju? Bus
galima prašyti teisėjo, kad leistų
savanoriškai išvykti. Jeigu teisėjas
sutiks, gali duoti 10, 20, gal daugiau
dienų išvykti, bet tada reikės ir
nemažą piniginį užstatą duoti. Vie-
naip ar kitaip, jiems bus išduotas įsa-
kymas išvykti.  Gaila ir liūdna. Kad
jie nelegalūs – nėra kaip paneigti.  Ar
galima ką nors iš viso padaryti? Ko-
lega sako, kad yra dar vienas, kitas
kelias. Galima pasiprašyti politinio
prieglobsčio. Politinio prieglobsčio
prašymas sustabdo visą deportacijos
procesą, kol tas prašymas nebūna iš-
spręstas.

Bet Lietuva dabar nepriklauso-
ma demokratinė valstybė. Į Sibirą
nieks neveža. Nei Jurgis, nei Rūta
politikoje nedalyvavo. Tai kokiu pag-

DVIGUBŲ PILIETYBIŲ IR
ŽALIŲ KORTŲ MEDŽIOKLĖS

rindu prašyti politinio prieglobsčio?
Patarimų mano kolega neturi, tik pri-
mena, kad jeigu ir prieglobsčio prašy-
mas bus atmestas, vien tik įdavus
tokį prašymą Jurgio ir Rūtos bylą bus
galima užvilkinti apie trejus metus.
Per tuos trejus metus, kai byla svars-
toma, bus leidžiama jiems legaliai įsi-
darbinti – tai yra valdžios pripažini-
mas, kad žmogui, kuriam duota teisė
pasilikti JAV, kol jo byla sprendžiama,
turi būti leista pragyvenimui užsi-
dirbti. Tas leidimas užsidirbti pragy-
venimui nėra valdžios dosnumas, bet
paprastas apskaičiavimas – kitaip rei-
kėtų tokius žmones išlaikyti iš val-
diškos  kišenės. 

Aptariau tai su Jurgiu ir Rūta.
Jie nusprendžia, kad nori tuos trejus
metus pagyventi Amerikoje, užsidirb-
ti ir susitaupyti pinigų.  Kita išeitis –
sėsti iš karto į lėktuvą ir grįžti namo
su dviem mažais vaikais, be darbo, be
buto ir tuščiom kišenėm.  Be to, kas
gali žinoti,  gal per tuos trejus metus
bus JAV valdžios priimta  kokia nors
amnestija arba kitaip įstatymai  pasi-
keis.

Reikia iš karto pradėti ruošti
dokumentus ir įduoti imigracijos įs-
taigai politinio prieglobsčio prašymą.
Peržiūrėjau imigracijos įstatymus,
perskaičiau keletą teismų sprendimų
politinio prieglobsčio klausimu. Pasi-
tariau dar kartą su savo kolega, imi-
gracijos teisių specialistu, ir tada ap-
klausinėjau Jurgį ir Rūtą apie jų ir jų
giminių istoriją. Nors prašymas bus
tiktai formalumas, vien tik siekiant
užvilkinti ir atidėti išvykimo datą, vis
tiek reikia pateikti šiek tiek konkre-
čių faktų.

Rūtos šeimos gyvenimo santrau-
ka maždaug tokia.

Bėdos prasidėjo 1941 metais. Du
dėdės ištremti į Sibirą, vienas dingo
(tikima, kad sušaudytas), kitas grįžo
po šešerių metų. Trečias dėdė sušau-
dytas savo ūkyje, žmona nužudyta,
jos kūnas įmestas į šulinį, iš kurio iš-
trauktas tiktai 1991 metais. Motinos
šeima išvežta į Sibirą. Vienas pusbro-
lis išėjo į partizanus ir žuvo 1949 m.
1959 metais motinos šeima grįžo Lie-
tuvon, nerado kur gyventi, klaidžiojo
per gimines. Lietuvos vietiniai valdi-
ninkai juos grįžusius vadino ,,bandi-
tais”, ragino grįžti atgal į Sibirą. Vė-
liau  motinos nepriėmė į universitetą,
nors pagal pažymius turėjo teisę įs-

toti. Darbas motinai paskirtas pras-
tesnis  negu  jos išsilavinimas. Dėl to,
kad buvo tremta į Sibirą, šeima to-
liau laikoma ,,nepatikima” ir val-
džios akys  sekė šeimą per visą so-
vietmetį – dėl mokslo, dėl darbo, dėl
butų.  

Bet tai viskas buvo prieš neprik-
lausomybės atstatymą.  Dabar Lietu-
va jau nepriklausoma. Kas dedasi da-
bar? Pasirodo, kad daug kas nepasi-
keitė. Lietuvos valdžioje – nuo Bra-
zausko ligi žemiausio valdininko – vis
tiek sėdi dauguma tie patys buvusių
komunistai ir jų galvosena nepasikei-
tusi. Jurgis, vesdamas Rūtą, irgi tapo
šios komunistams ,,nepatikimos” šei-
mos nariu. Tos pačios bėdos pradėjo
persekioti ir jį. Po dabartinės neprik-
lausomybės atstatymo Jurgis mėgino
pradėti nuosavą statybos verslą. Ne-
galėjo gauti valdiško leidimo tam ver-
slui pradėti, kol nepasikvietė valdi-
ninkams ,,patikimo” partnerio. Kai
tas partneris pasisavino Jurgiui pri-
klausantį atlyginimą, ir Jurgis mėgi-
no savo atgauti, buvo pasikėsinta į
Jurgio gyvybę. Verslininkai ir kiti
žmonės  Lietuvoje buvo dar tada ir
sprogdinami ir kitaip su jais lengvai
susidorojama.  Kai Jurgis mėgino su-
tvarkyti dokumentus šeimos žemei
susigrąžinti, į kurią vietinis valdi-
ninkas buvo pats nusitaikęs, jam bu-
vo patarta: ,,Rūpinkis, kad tavo na-
mas nesudegtų, o ne ta žeme.”

Kai kitą dieną išdėsčiau šiuos
duomenis savo kolegai, užklausiau,
ar tikrai nėra galimybės išrūpinti
Rūtai ir Jurgiui politinį prieglobstį
dėl šeimos istorijos ir dėl šitaip
besitęsiančio valdininkų persekioji-
mo.  Jis man tik atsakė, kad nors Lie-
tuvos valdžioje yra nesklandumų, vis
tiek jau dešimt metų kai Lietuva yra
laisva, demokratinė valstybė. Aš at-
sakiau, kad valdžioje  dauguma  sėdi
tie patys buvę komunistai, nors ir
persikrikštiję socialdemokratais ar
panašiai. Jis tik patraukė pečiais ir
pridūrė – surašyk viską, įduosime
prašymą ir galėsime trejus metus tą
bylą užvilkinti. O po to vis tiek reikės
jiems grįžti Lietuvon. Pagalvojau sau,
kas bus, tas bus, bet man rodėsi, kad
nors galimybė maža, vis tiek galima
sėkmingai įstatyti šią bylą į prieg-
lobsčio įstatymo rėmus, ir aš pasi-
stengsiu.

Bus daugiau.

Vytas iš Suvalkų, veždamas statybinę medžiagą įsitikino, kad ir Califor-
nijoje pavertus sunkvežimį ant šono toli nenuveši.

Nuotraukos iš asmeninio autoriaus archyvo.
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Kodėl aš atėjau
Dabar, o ne anksčiau
Ir manęs nebus
Dabar, o ne vėliau.

J.  Šalna
Mūsų artimam draugui

A † A
dr. JONUI ŠALNAI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai, mielai JANINAI,
sūnums VYTUI ir dr. JONUI bei jų šeimoms, skausmo
valandose gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Severina ir Nardis Juškai
Daiva ir Raimondas Panarai

Aldona ir  Vytautas Urbai
Roma ir Viktoras Masčiai

krikšto sūnus Linas ir Raminta Masčiai

St. Petersburg, FL

A † A
Dr. KAZIUI JANKAUSKUI

mirus, dr. Kazio šeimai, motinai MARIJAI JANKAUS-
KIENEI ir broliui dr. SAULIUI reiškiame gilią užuo-
jautą.

Daytona  Beach (FL) lietuvių klubo
valdyba ir nariai

A † A
Dr. JONUI ŠALNAI

mirus, žmonai JANINAI, sūnums VYTAUTUI ir
JONUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Algima Kazlauskaitė-Dautartienė
Birutė Kožicienė

Juozas Baltrušaitis

Los Angeles Dramos sambūrį  Čikagos ir apylinkių lietuviai gerai
pažįsta: jis daug kartų lankėsi su įdomiais, turiningais spektakliais, vi-
suomet dalyvaudavo Teatro festivaliuose. Nuotraukoje akimirka po
spektaklio ,,Lady Makbet iš Akmenės”. Šiuo metu sambūris ruošia sce-
nos meno mėgėjams malonią staigmeną – komediją, pavadintą ,,Reikia
arklio”. Spektaklį galėsite matyti balandžio 6 d. PLC, Lemont. Visus,
mėgstančius scenos meną, kviečia seniausia Amerikoje lietuviška radi-
jo programa ,,Margutis II”.

MARIJA REMIENÈ,
,,Marguçio II” valdybos pirmininkè

Čikagiečiai gali džiaugtis ir di-
džiuotis, kad iki šių dienų turi kultū-
ringą radijo laidą ,,Margutį”, kuris
2007 metais atšventė 75-rius gyvavi-
mo metus.

Praėjusiais ,,Margučio” sukaktu-
viniais metais spaudoje buvo apžvelg-
tas radijo gyvavimo kelias ir istorija.
Ypatingai aktualiais prisiminimais
straipsniuose pasidalijo ilgametis
,,Margučio” vedėjas Petras Petrutis,
už ką esame dėkingi. ,,Margučio II”
valdyba dėkoja ir ,,Draugo” dienraš-
čiui, kuris paskyrė vieną kultūrinio
priedo laidą. Praėjusiais metais bu-
vo suruošti keturi kultūriniai  rengi-
niai, kurie kukliai padidino iždo
pajamas. Buvo laikai, kai į ,,Mar-
gučio” renginius susirinkdavo šimtai
dalyvių. Vartant istorijos lapus, at-
mintin grįžta didingi koncertai mies-
to centre Orchestra Hall salėje ar
Čikagos operos rūmuose. Dabarti-
niais laikais niekas negali pakartoti
tokių renginių, kai kultūra mūsuose
žydėjo.

Nauji metai, bet senos bėdos.
Sausio 10 d. ,,Margučio II” valdyba
susirinko pirmajam šių metų posė-
džiui.  Buvo priimta 2007 metų paja-
mų ir išlaidų apyskaita. Informuoja-
me radijo klausytojus, kad praėjusius
metus ,,Margutis II” baigė  su 2,000
dol. trūkumu. Nors jubiliejiniais me-
tais buvo gauta nemažai aukų, net
23,200 dol., tačiau padidėjo išlaidos.
Didžiausios išlaidos yra WCEV radijo
stočiai (37,818 dol.), programų vedė-
jams 17,000 dol.; buvo nupirktas nau-
jas kompiuteris, vajų išlaidos (paštas,
vokai) sudarė 2,095 dol., telefonas
(laidos perduodamos telefonu) –

2,330 dol. Viso išlaidų buvo 59,263
dol., o pajamų – 57,234 dol.

Verslo skelbimai duoda 21,580
dol. pajamų. ,,Margučio II” valdyba
dėkinga Lietuvių fondui už 5,000 dol.
paramą. Metų gale vienas verslinin-
kas atsisakė skelbtis ,,Margutyje II”.
Nors ir vieno rėmėjo praradimą  val-
dyba skaudžiai išgyveno, nes tai būta
vieno rėmėjo iš senų laikų.  Kas ateis
į jo vietą? Ar mūsų senos organizaci-
jos jau nereikalingos? Ar nejaučiame
garbės reikalo tęsti ir išlaikyti tas or-
ganizacijas, kurias čia suradome ir
kurios daug padovanojo lietuviškai
visuomenei?  ,,Margutis II” savo lai-
ku buvo svarbi susižinojimo priemo-
nė ir naujovė,  šiandien jis  dar labai
reikalingas.

Posėdyje buvo aptartas tolimes-
nis ,,Marugčio II” likimas.  Šiuo metu
kasoje yra vos 5,000 dol.  Tai reiškia,
kad jų užteks apmokėti vieno mėne-
sio sąskaitas. Nutarta tęsti radijo lai-
das, vėl kreiptis į rėmėjus ir skelbti
vajų. Tikime, kad su geradarių dos-
numu bus nugalėti finansiniai trukū-
mai. Buvo laikai, kai ,,Margučiui” ne-
trūko bendradarbių ir dėmesio, bet
visada trūko lėšų.

Valdyba nutarė pasikviesti Los
Angeles Dramos sambūrį į Čikagą ba-
landžio 6 d.  Spektakliui užsakyta sa-
lė PLC, Lemonte. Dramos sambūris
vaidins Los Angeles pastatytą spek-
taklį ,,Reikia arklio”. Jo autorė – Ja-
nina Semaškienė iš Kauno – prieš
kelis metus yra laimėjusi III vietą
JAV LB Kultūros tarybos skelbtame
pjesės konkurse.  Komedija ,,Reikia
arklio” buvo tada sutikta su nemažu
pasigėrėjimu.  Tikime, kad čikagie-
čiai taip pat įvertins Dramos sambū-
rio pastangas ir pasiaukojimą bei
dalyvaus renginyje.

,,Margučio” jubiliejui praėjus

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Manigirdas Motekaitis, gyvenantis Chicago, IL, užsiprenumeravo
,,Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 80 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Antanas Vilutis iš Schererville, IN parėmė ,,Draugą” 50 dol. auka.
Esame Jums labai dėkingi.

Dalia M. Zuraitis, gyvenanti Palos Hieghts, IL, pratęsė metinę
,,Draugo” prenumeratą ir paaukojo mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Giedrė Stankūnas, gyvenanti Cos Cob, CT, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Bronė Ciunka, gyvenanti Warren, MI, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Janina  Cukuras gyvenanti   Chicago, IL pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Domas Adomaitis, gyvenantis Oak Lawn, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo  50 dol.
auką. Labai ačiū.
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A † A
BRONĖ NAINIENĖ-VILCINAITĖ

Mirė 2008 m. sausio 20 d. vėlyvą naktį.
Gimė Lietuvoje, Lygumų miestelyje.
Liūdėti liko vyras Bronius, gyv. Lemont, IL; duktė Laima ir jos

vyras Vacys Garbonkai, gyv. Burr Ridge, IL; duktė Rūta, jos vyras
Kęstutis Sušinskai bei jų dukterys Viktorija ir Aurelija, gyv. Lemont,
IL; sesuo Jūra ir jos vyras Aleksandras  Švedai, gyv. Homer Glen, IL;
sesuo Adelė Bingelienė, sesers duktė Violeta ir Antanas Kašelioniai,
gyv.  Tustin, CA; Kašelionių vaikai – Vanesa, gyv. Lemont, IL, Tomas
ir Paulius, gyv. CA su šeimomis, sesers Liusės ir Aleksandro Milvydų
(mirusių Australijoje) vaikai Algis ir Rasa su šeimomis, gyv. Austra-
lijoje; sesuo Aleksandra Žąsytienė bei kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Bronė Nainienė buvo veikli visuomenininkė. Darbavosi lie-
tuviškų mokyklų tėvų komitetuose, dirbo ir vėliau vadovavo ALIAS
pagalbiniam moterų komitetui, priklausė skaučių draugovei „Sietu-
va” ir 15 metų vadovavo Pasaulio lietuvių centro kultūrinių ren-
ginių komitetui.

Lankymas ketvirtadienį, sausio 24 d. nuo 2 val. p.p. iki 8 val.
vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 So. Archer Ave.
(Derby Rd. kampas), Lemont, IL. Atsisveikinimas – 6:30 val. vakaro.

Laidotuvės penktadienį, sausio 25 d. A. a. Bronė 9:30 val. ryto
bus išlydėta iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž-
nyčią, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios, o po šv. Mišių bus
palydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Mišioms už a.a. Bronės Nainienės
sielą, „Saulutei” arba asocialiai skriaudžiamų  vaikų globos ugdymo
organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, buvusius bendradar-
bius bei pažįstamus šiose laidotuvėse dalyvauti.

Liūdinti šeima

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
RAMUTĖ

STANISLAVA
PLIOPLYTĖ

Ramutėle, labai pasigenda Tavęs mama, broliai, sesutė ir giminės.
Šalta žiemos žemelė priglaudė Tave 2007 m. sausio 29 d.
Šv. Mišios už Jos sielą bus aukojamos 2008 m. sausio 27 d. 10:30

v. r.  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Prašome pasimelsti už Ramutę.

Liūdintys artimieji

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei
A † A

BRONEI NAINIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jos vyrui BRO-
NIUI NAINIUI, dukterims LAIMAI ir RŪTAI bei jų
šeimoms ir kitiems giminėms.

Visus nuoširdžiai užjaučiame ir prašome Viešpa-
ties Dievo amžinai globoti Bronės sielą.

Aleksandra Sagienė ir
Eglė Laniauskienė,

Clevelando „Grandinėlės” vadovė

A † A
ANDRIUS RACEVIČIUS

Mūsų mylimas sūnus, brolis, staiga mirė 2008 m. sausio 20 d.,
sulaukęs 43 metų.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apy-
linkėje.

Nuliūdę liko: motina Janina  Racevičienė; sesuo Irena Kazė-
nienė su vyru Kęstučiu; teta Irena Flavin; dėdė dr. Jonas Račkaus-
kas; pusseserės Rita Bieliauskienė ir Julia Facklis su šeimomis; pus-
broliai Kurt Paul Weston ir Jonas Račkauskas Jr. Lietuvoje; dėdė
Jurgis Racevičius ir teta Adzė Kairienė.

Velionis buvo sūnus a. a. Broniaus Racevičiaus.
A. a. Andrius bus pašarvotas penktadienį, sausio 25 d. nuo 3 v.

p.p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. 9:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi-
šios. Po šv. Mišių a.a. Andrius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Saulutei”.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

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

A † A
JUOZUI GIEDRAIČIUI

mirus, krikščioniškoji demokratija neteko dar vieno
tvirto stulpo.

Kartu su jo žmona dr. LEONILDA GIEDRAITIE-
NE, jų sūnum RIMU ir dukra ALDONA su šeimomis
liūdi ir netekties skausmu dalinasi

Lietuviai krikščionys demokratai

A † A
IRENA KAIRYTĖ

Mirė 2008 m. sausio 23 d., sulaukusi 85 metų.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn ir Čikagos Marquette

Park apylinkėje.
Gimė Eržvilke, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus.
Nuliūdę liko: sūnėnas Jonas su žmona Aušra, dukterėčia Irena

ir giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje.
Velionė buvo duktė a. a. Vinco ir Lucijos (Jucytės) Kairių, sesuo

a. a. Branguolės.
A. a. Irena priklausė Akademikų Skautų sąjungai. Buvusi

Vydūno fondo tarybos prezidiumo sekretorė. Taip pat velionė buvo
ilgametė „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijos savanorė.

A. a. Irena 35 metus išdirbo University of Illinois Medical
Center Čikagoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 25 d. nuo 3 v. p.p. iki
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(Derby Rd. kampas), Lemont, IL. 6:30 v. v. vyks religinės apeigos.
Atsisvei-kinimas 7 v.v.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo namų
10:30 val. ryto a. a. Irena bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsdamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Š. m. sausio mėn. 25  d. 7 val. v.
Bočių menėje, 14911 127th Street,
Lemonte  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.

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

�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.

�Vasario 9 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, 14911 127th Street,
Lemont, įvyks šių metų Tarptautinio
Čiurlionio pianistų konkurso laimė-
tojo Edvino Minkštimo koncertas.
Koncertą ruošia Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis ,,Saulutė”.

�Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios proga Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Čikagoje vasario 16 d., šeštadie-
nį, 6 val. v. maloniai visus kviečia at-
vykti į parodos „Pirmoji banga” ati-
darymą, kuri vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje,  6500 South Pu-
laski Rd., Chicago. Telefonas pasitei-
ravimui: 773-582-6500. Paroda Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
veiks iki š.m. kovo 2 dienos. 

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-
genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p. p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago. Kviečiame nares ir
viešnias dalyvauti.

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Cook County iždininkės Maria Pappas biure, Čikagoje buvo sureng-
ta  Vasilopita ceremonija.  Vasilopita – graikų naujametinė duona. Sa-
koma, kad ketvirtame šimtmetyje šv. Basil, kepdamas duoną, įdėjo į ją
auksines monetas. Nuo to laiko graikai tiki, kad  tie, kurie lauždami ir
valgydami  naujametinę duoną joje ras monetą, bus laimingi  ateinan-
čiais Naujaisiais metais. 

Nuotraukoje iš kairės:  graikų ortodoksų metropolitas Čikagoje Ia-
kavos, pašventinęs duoną, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, M. Pappas ir renginio vedėja Kiki
Karavolos.   Teresa J. Potasiak nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje skelbia atranką gene-
ralinio konsulo padėjėjo (-os) pareigoms užimti. Prisistatymo ir motyvų
dirbti generaliniame konsulate laiškus, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą
bei statusą JAV patvirtinančių dokumentų kopijas 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

,,Žaltvykslės” teatro 
premjera, 

D. Lipskerovo vieno veiksmo pjesė
,,UPĖ ANT ASFALTO”
vasario 2 d. 6:30 val. v. 

Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

Režisierė Ilona Čiapaitė. 
Dailininkė Irena Grigas. 
Apšvietėjas Sidas Ulevičius.
Vaidina:   Aušra Jasaitė,

Linas Umbrasas,
Antanas Steponavičius. 

Bilietų kaina – 15 dol.
Ilona Čiapaitė

ALTo Čikagos skyriaus
(pirm. Evelina Oželienė) 

organizuojamas 
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

vyks vasario 10 d., 
sekmadienį, 1 val. p. p. 

Maria gimnazijos salėje, 
6727 S. California Ave., 

Chicago, IL 60629. 

Pagrindinis kalbėtojas –
gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis,
buvęs Lietuvos kariuomenės vadas.

Muzikinėje programoje 
Tarptautinių konkursų laureatas
Edvinas Minkštimas skambins 
M. K . Čiurlionio ir F. Liszt kūrinius.

Vilija B. Thomas, Coppell, TX
Rita Venclovas-Lukasch, Le-

mont, IL
Vida Jankauskas, Woodhaven, NY 
Birutė V. Kozica, Daytona Beach

Shores, FL
Kazys Karvelis, Novi, MI
Critical Research, INC.,  Chica-

go, IL
Liudas Normantas, Hiram, ME
Julia Schumacher, Longmont, CO
Algis Dzekciorius, Niverville, NY
Gražina Kenter, Danbury, CT
Valerija Javas, Western  Spgs, IL
Regina O’Toole,  Darien, IL
Algimantas J. Kubilius, Chicago, IL
Birutė M. Tamulis, Garden Gro-

ve, CA
Steponas Ziupsnys, Oak Lawn, IL
Eugene P. Vilkas, Valencia, CA
Irene  B. Levickas, Orland Park, IL
Antanina Lauraitis, Plainfield, IL

dr. Gabriel Misevic, Kankakee, IL
Roman ir Donna Vanagūnas,

Winfield, IL
Van Domanskis, Jupiter, FL
John  Stankunas,  Cos Cob,  CT
dr. Kastytis Jucas, Chicago, IL
Ona Norvilas, Lemont, IL
Hedwig Kontrimas, Mission  Vie-

jo, CA
Walter Barkauskas, Whitestone,

NY
Eugenija Drazdys, Marriottsvil-

le, MD. 
Stasys Zukauskas, Chicago, IL
Marius Prapuolenis, Chicago, IL
Audrius Brūzga, Washington, DC
Palmira Janusonis, Dousman, WI
Ona Banionienė, Cleveland, OH
Aldona K.  Šmulkštienė, Chica-

go, IL 
Nuoširdžiai dėkojame už pa-ramą.

2008 m. kovo 13–14 d. rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais klau-
simais Palm Beach, Floridoje. Interesantus priiminės Lietuvos Respub-
likos generalinio konsulato Niujorke konsulas Algimantas Misevičius.

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis el. paštu pas
Jolitą Dromaitaitę: lithuaniancenter@gmail.com arba tel. 561-309-
6708, nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės paslaugos pageidau-
jama, kurią dieną ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti. Jeigu norite atsi-
imti jau išrašytą pasą, taip pat prašome pranešti: info@ltconsny.org.

Piliečių priėmimas vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulate, 44
Cocoanut Row T-12, Palm Beach, FL, 33480. Tel. 561-832-2232, 561- 832-
5550.

LR generalinio konsulato Niujorke informacija

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių 
po 50 dol. „Draugo” leidybai paremti  paaukojo:


