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•Skautybės kelias. ,,Li-
tuanicos” tunto veikla (p. 2).
•Ar Popiežius mokslo priešas?
(p. 3)
•Pasisekimo sulaukęs kvar-
teto pasirodymas (p. 4)
•Nuomonė. Šventės, šventės —
kurios šventesnės? (p. 4)
•Nauji metai Draugo fonde (p.
5)
•Laiškai, nuomonės, komen-
tarai (p. 5)
•Dr. J. Kriaučiūną prisime-
nant (p. 8)
•Su palapine (2) (p. 9)
•R. Plioplytės margučiai (p.
10)

Emigrantai už savâ Seimo narî dar nebalsuos

Pianistas Kasparas Uinskas.
Žilvino Pekarsko (Alfa.lt) nuotr.

įvaizdžio plėtrą bei bendrų projektų
koordinavimo galimybes aptarti į ren-
ginį atvyko 70 dalyvių iš 20 Europos
šalių, tuo paversdami šį renginį pir-
muoju tokio pobūdžio bei masto rengi-
niu europietiškoje lietuvybės tvirtovėje
– Hiutenfeld. Greta ypač gausiai susi-
rinkusių Lietuvos ambasadorių Euro-
poje bei jų atsotovų renginyje viešėjo
Užsienio reikalų ministras P. Vaitiekū-
nas, Kultūros ministerijos sekretorius
J. Širvinskas bei kiti valdžios atstovai.

Susitikime šalia Europos lietuvių
ir Lietuvos atstovybių bendradarbiavi-
mo puoselėjant lietuvybę ir bendruo-
menines tradicijas bei pristatant Lie-
tuvą užsienyje 2009-ųjų metų rengi-
niuose buvo aptarti pilietiškumo stip-
rinimo, pasirengimo 2008-2009 m. rin-
kimams ir kiti lietuvių bendruomenių
ir atstovybių sąveikos klausimai. Buvo
pabrėžtas aktyvėjantis lietuvių ben-
druomenių užsienyje ir Lietuvos ats-
tovybių bendradarbiavimas ir ieško-
ma naujų formų lietuvybei Europoje
stiprinti ir Lietuvai pristatyti.

Vilnius, sausio 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vakarų valstybėse gyvenan-
tiems lietuviams emigrantams nušvi-
to viltis turėti savų atstovų Seime,
tačiau rudenį įvyksiančiuose rinki-
muose šito greičiausiai dar nebus.
Galimybė emigrantams skirti keletą
rinkimų apygardų savaitgalį buvo ap-
tariama Europos Lietuvių Bendruo-

menių ir šiose valstybėse dirbančių
Lietuvos diplomatų suvažiavime Vo-
kietijoje.

,,Rinkimai yra puiki galimybė su-
telkti išeiviją, bet ne tokie, kokie bu-
vo iki šiol. Balsuoti vienoje Vilniaus
Naujamiesčio apygardoje jiems yra
neįdomu”, – sakė suvažiavime daly-
vavęs užsienio reikalų ministras Pet-

ras Vaitiekūnas. Tačiau, anot jo, ,,po-
litikai neturi bendro požiūrio į emi-
grantus ir nėra bendros emigracijos
politikos. Daug kam dar atrodo, kad
tai – sausa šaka”. ,,Nė neabejoju, kad
ši mintis sulauks pasipriešinimo ir
aštrių ginčų. Todėl savo atstovus iš-
eivija galės rinkti nebent per dar ki-
tus rinkimus”, – teigė P. Vaitiekūnas.

Lietuviû pianisto
koncertas
New York

Vilnius, sausio 29 d. (Lietu-
viams. com) – New York „Carnegie
Hall” „Weill” rečitalių salėje vyko
jaunosios kartos lietuvių pianisto
Kasparo Uinsko pasirodymas. Prog-
ramoje skambėjo Franc Jozeph
Haidn, Frederik Šopen, Sergej Rach-
maninov, Aleksandr Skriabin ir Ba-
lio Dvariono kūriniai.

2008 m. vasario mėnesį K. Uins-
kas koncertuos „Wigmore Hall” salė-
je Londone, kovo mėnesį – Berlyno fil-
harmonijoje. Pianistas muzikos meno
mokėsi Lietuvoje, Lenkijoje, JAV, šiuo
metu tęsia studijas Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje. Jis dalyvavo
prestižiniuose tarptautiniuose muzi-
kos konkursuose, festivaliuose, kon-
certavo Čekijoje, JAV, Lenkijoje, Ny-
derlanduose ir Šveicarijoje.

Europos lietuviû susitikimas
Vokietijoje

Paskelbti šiû metû ,,Laisvès”
premijos laureatai

JAV LB New York apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė

Vilnius, sausio 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vokietijoje veikiančio Europos
lietuvių kultūros centro, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės Europos kraštų
komisijos bei Lietuvos ambasados Vo-
kietijoje sumanymu sausio 26-29 die-

nomis Hiutenfeld Rennhof pilyje įvyko
Europos kraštų lietuvių bendruomenių
pirmininkų bei Lietuvos ambasadorių
susitikimas. Lietuvos atstovybių Euro-
poje ir čia esančių lietuvių bendruo-
menių bendradarbiavimą, Lietuvos

Los Angeles, sausio 28 d. (LA
LFB informacija) – Los Angeles
Fronto bičiulių 43-io politinių studijų
savaitgalio metu sausio 26-27 d. pas-
kelbti šių metų ,,Laisvės” premijos
laureatai. Ši premija, įsteigta prieš
dvejus metus, jau buvo paskirta kri-
tusiai už Lietuvos laisvę Loretai Asa-
navičiūtei, pernai – Saugumo pulki-
ninkui Vytautui Pociūnui, žuvusiam
už Lietuvos nepriklausomybę.

Šių metų ,,Laisvės” premija pa-
galiau paskirta gyviems Lietuvos ir
išeivijos lietuviams, sujungusiems
lietuvių tautą tiltu tebesitęsiančioje
kovoje už laisvę.

Šiemet per tūkstantį JAV dolerių
siekianti ,,Laisvės” premija paskirta
Ramutei Žukaitei, JAV Lietuvių
Bendruomenės New York apygardos
pirmininkei – už nenuilstamą kovą
ginant tautines ir dvasines vertybes,
ir Valdui Vasiliauskui, ,,Lietuvos
žinių” vyriausiajam redaktoriui – už
publicistiką, ginančią Lietuvos laisvę
ir demokratiją.

Europos kraštų lietuvių susitikimo dalyviai. ELK nuotr.
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Daugiau
informacijos

apie
lietuvių
skautų
veiklą
rasite

internete
adresu:

www.skautai.net

ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ TUNTŲ
PRANEŠIMAS

Tradicinė Čikagos lietuvių skautų Kaziuko mugė įvyks
š. m. kovo 9 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Kaziuko mugė yra vienintelis skautų lėšų telkimo vajus. Praėjusiais
metais skautai pridėjo dar vieną lėšų telkimo vajų — didžiąją piniginę
loteriją. Ši loterija pavyko sėkmingai. Pirmosios vietos laimėjimas buvo
1,500 dol. Kadangi loterija buvo tokia sėkminga, Čikagos skautai ir akade-
mikai nutarė šiais metais ir vėl tokią loteriją suorganizuoti. Bilieto kaina
5 dol. Šie bilietai bus išsiųsti artimiausiu laiku.

Nenorėdami prašyti tų pačių žmonių aukų, prašome šiuos bilietus
išplatinti savo draugams, pažįstamiems, giminėms.

Daugiau informacijos apie šią loteriją galima gauti pas Čikagos tuntų
tuntininkus: „Lituanicos” tunto tuntininką, ps. fil. Liną Paužuolį, tel.:
(630)830-9460; „Nerijos” tunto tuntininkę, j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta, tel.:
(708)839-4438; „Aušros vartų/Kernavės” tunto tuntininkę, ps. Aušrą
Jasaitytę-Petry, tel.: (708)349-8432.

Bilietų traukimas įvyks Kaziuko mugės metu. Laimėtojas neprivalo
dalyvauti.

Čikagos lietuvių skautų ir skaučių tuntai reiškia gilią užuojautą
mielam Nainiui, dukroms Laimai, Rūtai ir visai šeimai.

Mirtis baisi tiems, kurie su mirtimi viską praranda, bet ne tiems,
kurių garbė numirti negali (Cicero)

Sesė Nainienė nenuilstamai padėjo kitiems ir dirbo Pasaulio
Lietuvių centro gerovei. Jos šypsena apšvietė mus visus kaip spindinti
saulė. Ji skautų tuntų bus prisiminta kaip ‚,koldūnų karalienė”. Esame
dėkingi jai ir kitoms Centro moterims, kad pasidalino ‚,paslaptingu”
koldūnų receptu.

Nors užgeso sesės Nainienės spindulio šviesa, jos dvasia tebe-
spindės mūsų širdyse. Stengsimės toliau sekti jos pavyzdžiu dirbti
Dievui, tėvynei ir artimui.

Ilsėkis ramybėje.

,,LITUANICOS”
TUNTO VEIKLA

vs. fil. ANTANAS PAUŽUOLIS

Pasibaigus vasaros skautų sto-
vykloms, skautai grįžo į sales. Nau-
jam tuntininkui, s.v.ps. fil. Linui Pau-
žuoliui perėmus vadovauti ,,Lituani-
cos” tuntui, buvo įvairių organiza-
cinių rūpesčių, todėl gruodžio mėne-
sį pasisekė suruošti tunto sueigą.

Tuntininkas padėkojo broliams
draugininkams už jų prisirišimą lie-
tuviškai, skautiškai veiklai. Jis sakė,
kad vadovai yra veiklos šulai, „kurie
išvysto įdomią veiklą berniukams
skautams. Labai svarbu, kad draugo-
vių užsiėmimai būtų gerai paruošia-
mi. Berniukai laukia patirti ką nors
įdomaus sueigų metu, kad tai sukel-
tų norą kilti žiniomis aukštyn.”

Tuntininkas įvedė „erelio” pro-
gramą (pasinaudojant amerikiečių
skautų veikla). Gaila, ši programa lie-
tuvių skautų nebuvo naudojama,
nors ji labai vertinga, kai suaugęs
jaunuolis ieškosi darbo. Ši programa
nėra lengva, bet jauną skautą skatina
siekti viršūnės, kaip lietuvių rašytojo
Biliūno „Švyturyje” lipti į kalną, nors
jam trukdo įvairūs kelyje atsiradę
sunkumai.

Šiuo metu šią programą yra
baigę šie skautai: Albinas Liubinskas
ir Antanas Paužuolis. Jiems pažymė-
jimai bus įteikti vasario mėnesį. Ši
programa nėra lengva, reikalauja ir
tėvų pagalbos. Kiekvienas tėvas tu-
rėtų suprasti, kad sūnus siekia nau-
dos sau, kai jis išeis į gyvenimą. Tun-
te yra ir daugiau skautų, kurie daly-
vauja šioje programoje. Linkėtina
jiems nepalūžti sunkumuose ir lipti į
„kalną”.

Tunto sueiga įvyko 2007 m. gruo-
džio 16 d. Pasaulio lietuvių centro
apatinėje salėje. Ne visi tunto skautai
galėjo dalyvauti sueigoje dėl vienokių
ar kitokių priežasčių, bet tuntininkas
padėkojo tėvams ir draugininkams už
dalyvavimą.

Iškilmingos sueigos metu buvo

įteikti pažymėjimai skautams, kurie
perėjo į aukštesnius laipsnius. „Pa-
žangumo” žymuo buvo įteiktas šiems
skautams: Andriui Lietuvninkui,
Matui Orentui, Stepui Sauliui ir Ma-
riui Stalioniui. „Vėliavos” – žymuo:
Rimui Kapačinskui ir Mikučiui Lei-
pui. Žymenius gavo prityrusių skautų
draugovės skautai, rekomenduojant
draugininkui Donatui Ramanauskui.

Vyresniškumo laipsnius gavo:
paskiltininko – Aleksas Jučas, Marty-
nas Matutis ir Tėriukas Petry, skilti-
ninko – Rimvydas Šoliūnas; vyr. skil-
tininko – Linas Aleksiūnas, Albinas
Liubinskas, Antanas Paužuolis ir Ma-
tas Tamošiūnas. Tai jaunieji vadovai,
skautai vyčiai, kurie aukoja savo lai-
ką ir žinias, kad jas perduotų kitiems
skautams.

Draugininkui s.v. ps. fil. Aldžiui
Liubinskui leidus, šie skautai baigė
skautų kandidatų programą, davė
skautų įžodį: Adomas Kelpša, Zenius
Liubinskas, Lukas Tamonis ir Pau-
lius Vitas. Po įžodžio, pagal nusisto-
vėjusią tradiciją, visi davusieji įžodį
buvo pamėtyti į orą. Buvo įdomu ste-
bėti skautų ir tėvų išraiškas vei-
duose.

„Geležinio vilko” jaunesniųjų
skautų draugovės draugininkui, vsl.
Linui Kelečiui pristačius, 17 jaunes-
niųjų skautų įsigijo pynėjo specialy-
bę. Du užbaigė jaunesniųjų skautų
kandidatų programą, davė jaunesnių-
jų skautų įžodį. Tai – Adomas Kilike-
vičius ir Matas Rašikas. Jie taip pat
buvo pamėtyti į „aukštybes”.

Skautai: Gilius Blinstrubas, Jus-
tas Bobinas, Christopher Hoffman,
Aliukas Lapinskas, Andrius Lelis,
Jonas Majauskas, Dominic Paužuolis,
Antanas Paužuolis, Tėriukas Petry ir
Kovas Rugienius, priklausantys Ame-
rikos skautų „erelio” programai ir iš-
laikusiems po kelias patyrimo laips-
nio programas, buvo įteikti šių paty-
rimo laipsnių ženklai.

Tuntininkas, s.v. ps. fil. Linas

Paužuolis savo sveikinime pabrėžė,
kad norint išlaikyti egzaminą, įsigyti
specialybę, reikia perskaityti paruoš-
tas specialybių knygutes ir savo iš-
moktas žinias parodyti pasirinktos
specialybės žinovui/ei. Pas specialy-
bės žinovą skautas vyksta kartu su
tėvu arba su mama. Taip vyksta gra-
žus bendradarbiavimas tarp sūnaus
ir tėvų.

Jūrų skautų „Nemuno” laivo va-
das j.ps. Robertas Jokubauskas pris-
tatė šiuos jūrų skautus: Mikutį
Meilų, Karl Norakaitį-McConnell ir
Artūrą Čaplinską, užbaigusius paty-
rimo laipsnių programas.

Pasibaigus pakėlimams, išdali-
nus specialybių ženklus, tuntininkas
pasveikino brolius, pažengusius į
aukštesnius laipsnius, gavusius spe-
cialybių ženklus ir davusius įžodžius,
linkėdamas jiems aktyviau įsijungti į
draugovių ir skilčių veiklą. Širdin-
giausią padėką gavo draugininkai,
nes nuo jų pareigingumo ir sueigų
paruošimo priklauso skauto pažanga.

Tuntininkas paprašė tėvų akty-
viau dalyvauti tunto veikloje, nes
kiekvienas iš mūsų turime savus rū-
pesčius, kurie pareikalauja daug
laiko. Iš asmeniškų užsiėmimų, ap-
krauto laiko vadovai dar turi paskir-
ti ir jų vaikams. Padėkojo tėvams už
atvykimą į tunto sueigą ir už prisi-
dėjimą. Tėvų pagalba tuntui yra la-
bai reikalinga rengiant iškylas ir
stiprinant draugovių veiklą.

Tuntininkas taip pat paminėjo,
kad 2008 m. Lietuvių skautų sąjunga
išeivijoje ruošia devintąją Tautinę
stovyklą amerikiečių skautų stovyk-
loje. Ši stovyklavietė yra už Cleve-
lando ir yra gerai parengta skautų
užsiėmimams.

Tuntininkas paminėjo apie sėk-
mingai surengtas „Pirmosios pagal-

bos” kursus. Kursus vedė gailestin-
goji sesuo j. ps. Onutė Savickienė
kartu su kitomis sesėmis. Ji suorga-
nizavo daugiau gailestingų seserų
kursams vesti. Kursuose dalyvavo 60
skautų ir skaučių iš visų Čikagos
tuntų. Nors jie netapo specialistais,
įgijo žinių, kaip elgtis nelaimės atve-
ju. Šie skautai ir skautės, daugiau
pasimokė ir išlaikė „Pirmosios pagal-
bos” specialybės egzaminus.

Tuntas yra numatęs ir turėti
daugiau specialybių/patyrimo laips-
nių kursų. 2008 m. sausio mėnesį
Daiva Majauskienė skautams, norin-
tiems įsigyti advokato specialybę, su-
ruošė kursus.
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Karšta Gruzijos žiema

PETRAS KATINAS

Neseniai įvykusių pirmalaikių Gruzijos prezidento rinkimų, ku-
riuos gana demokratiškais pavadino keli tūkstančiai stebėto-
jų iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų, nepri-

pažino tiktai gana agresyvi ir susiskaldžiusi opozicija. Ir, žinoma, Mask-
va. Nepaisant to, kad išrinktas prezidentu provakarietiškas 2003 metų
„rožių revoliucijos” vadovas Michail Saakašvili viešai pasiūlė Maskvai
pagerinti tarpusavio santykius, Kremliaus vadovai reagavo įprastai –
priešiškai. Vienas Kremliaus atstovų užsienio reikalų ministras Sergej
Lavrov bemat pareiškė, kad apie jokį santykių gerinimą negali būti nė kal-
bos, kol Gruzija ir toliau sieks tapti NATO nare. Tai aiškus ir labai grubus
spaudimas Tbilisiui. Ir ne tik prezidentui M. Saakašvili – beveik visi sep-
tyni kandidatai į prezidentus skelbė pasisakantys už Gruzijos narystę
NATO.

Bet Maskvai to maža. Kaip jau įprasta, Kremlius ir prezidento V.
Putin kagėbistinė aplinka Gruzijoje ėmė ieškoti „amerikietiško pėdsako”.
Mat pastaruoju metu Rusijoje vėl įsigalėjo „šaltojo karo” retorika kalti-
nant dėl visų bėdų amerikos „imperializmą”, kuris tik ir stengiasi atplėšti
nuo „motinos” Rusijos buvusias respublikas. Esą tiems amerikonams dar
negana priimtų į NATO Baltijos šalių, dabar, siekdami apsupti Rusiją iš
visų pusių, štai dar ir į Kaukazą taikosi.

Tokioje situacijoje verta paminėti pradėtą pūsti dar vieną antiame-
rikietišką burbulą. Paskleistas gandas, esą per lapkričio mėnesį Gruzijos
opozicijos sukeltas antivyriausybines demonstracijas į žmones buvo šau-
doma iš patrankų. Maskvos dienraštis „Moskovskij komsomolec” tvirti-
na, kad apmėtant žmones ašarinėmis dujomis buvo naudojami kažkokie pas-
laptingi garso įtaisai, sukeliantys panikos jausmą. Neva tai akustinis gin-
klas – amerikiečių sukurta LRAD (Long Range Acoustic Device) sistema,
kurią jau kelerius metus naudoja JAV karinių jūrų pajėgos kovojant su pi-
ratais, o taip pat ir kariuomenė Irake. Rusijos kariniai apžvalgininkai
teigia, kad Gruzijos policijos panaudoti riaušių malšinimo prietaisai „labai
jau panašūs į LRAD”. Pasitelktas net kažkoks medicinos mokslų daktaras
Michail Michailov, dirbantis „Tarptautinės žydų akademijos” psichiatri-
jos katedroje. Anot M. Michailov, gruzinų opozicijos demonstrantai buvo
vaikomi vadovaujantis „ypatinga metodika”, tai yra, naudojant kažkokias
akustines priemones. „Aš manau, kad ant demonstrantų buvo išbandyti
mažiausiai du psichotroninių ginklų variantai, kuriuos galima drąsiai
vadinti akustinėmis patrankomis, kurios užtaisomos mobiliųjų telefonų
pagalba”, – dėstė M. Michailov.

Negana to, Rusijos spaudoje teigiama, jog amerikiečiai tuos ginklus
davė savo bendrams Gruzijoje, t. y., Gruzijos kariuomenei, kad jie būtų
panaudoti ne opozicijos demonstracijų vaikymui, o nuo Gruzijos atplėštų
Abchazijos ir Pietų Osetijos provincijų atsiėmimui.

Na, o Rusijos užsienio reikalų ministerija dar kartą patikslino savo
oficialų pareiškimą dėl tariamai „neskaidriai” praėjusių Gruzijos pre-
zidento rinkimų. Teigiama, kad rinkimai vyko panaudojant „administra-
cinį resursą”, spaudžiant opozicines partijas ir jų kandidatus. Rusijos pa-
reiškime užsipuolamas ir JAV Kongreso narys A. Hastings, kuris esą ne-
įsigilinęs į problemą pagyrė Vakarų šalių stebėtojus, rinkimus įvertinu-
sius kaip Gruzijos demokratijos pergalę.

Kaip toliau elgsis Maskva Gruzijos atžvilgiu dar sunku pasakyti. Jo-
kiu būdu negalima atmesti galimybės, jog Kremlius atėjus tinkamam
momentui, o ypač paskelbus buvusios Jugoslavijos Kosovo krašto neprik-
lausomybę, „pripažins” ir savo „taikdarių” valdomų Abchazijos ir Pietų
Osetijos „nepriklausomybę”, o tiksliau, galutinį grįžimą į Rusijos imperi-
jos sudėtį. Juk neatsitiktinai marionetinis nuo Gruzijos atsiskyrusios
Pietų Osetijos prezidentas Eduard Kokoity nuolat pabrėžia, kad Pietų
Osetija jau nuo seno buvo Rusijos imperijos dalis ir neva tik dalelė joje
gyvenančiųjų jaučiasi Gruzijos piliečiais.

NEĮVYKUSI PASKAITA — AR
POPIEŽIUS MOKSLO PRIEŠAS?

Sausio 17 dieną, ketvirtadienį,
popiežius Benediktas XVI turėjo
aplankyti pagrindinį, seniausią ir
studentų skaičiumi didžiausią Romos
valstybinį universitetą Sapienza
Universita di Roma, tačiau antra-
dienio vakarą pranešta, jog Popie-
žiaus apsilankymas atšaukiamas.
Mat Popiežiaus ketinimas apsilankyti
universitete, universiteto koplyčioje
susitikti su akademinės bendruo-
menės atstovais, sukėlė nedidelės
dalies profesūros ir studentijos dalies
pasipriešinimą. Pristatome ,,Vatika-
no radijo” parengtą komentarą apie
šį įvykį ir atgarsius Italijoje.

„Popiežius negali įeiti į univer-
sitetą” — tokia buvo kategoriška
nuomonė kai kurių studentų, kurie
protestavo prieš Popiežiaus apsi-
lankymą didžiausiame Italijos uni-
versitete Sapienza Universita di Ro-
ma ir kuris buvo atšauktas, vengiant
didesnių nesusipratimų. Vienai pro-
testo daliai pradžią davė Italijoje ži-
nomo ir ilgus metus Sapienza Uni-
versita di Roma dirbusio teorinės fizi-
kos prof. Marcello Cini, šiuo metu jau
išėjusio į pensiją, viešas protesto
laiškas, pasirašytas 2007 metų lap-
kričio 14 d., tačiau kuris žiniasklaido-
je cituojamas tik dabar.

Prof. Cini popiežiaus apsilan-
kymą pavadino „neįtikėtinu tradi-
cinės universitetų autonomijos pažei-
dimu”. Anot jo, „prof. Ratzingerio”
(t.y. Benedikto XVI) studijų temos
nepatenka į valstybinio Italijos res-
publikos universiteto interesų lauką.
Laiško autoriaus nuomone, Popie-
žiaus paskaita universitete būtų
dviejų kompetencijos sferų – Aka-
demijos ir Bažnyčios – supainiojimas,
kuris „pasaulyje būtų suvoktas dau-
giau kaip trijų šimtų metų laiko šuo-
lis atgal”.

Lapkričio pabaigoje 67 Sapienza
Universita di Roma dėstytojai, tarp
kurių taip pat yra keletas žymių pro-
fesorių, pasirašė bendrą laišką, ku-
riame trumpai išreiškiamas „pilnas”
pritarimas prof. Cini mintims ir pri-
duriama, kad nėra ko pridėti išskyrus
vieną detalę: vienoje 1990 m. skaity-
toje paskaitoje Joseph Ratzinger pa-
rėmė žinomo mokslo filosofo Paul
Feyerabendo teiginį: „Galilėjaus lai-
kais Bažnyčia išliko kur kas ištiki-
mesnė protui negu pats Galilėjus. Pro-
cesas prieš Galilėjų buvo racionalus ir
teisingas.” Šitie žodžiai, rašo univer-
siteto dėstytojai, „mus įžeidžia ir že-
mina. (...) Mokslo ir kultūros pasau-
lietiškumo vardan (...) linkime, kad ne-
tinkamas renginys būtų anuliuotas.”

Kiti protesto rėmėjai yra studen-
tai, kurie, kaip teigiama, veikia iš da-

lies atskirai nuo prieš popiežiaus
apsilankymą nusistačiusių dėstytojų.
Studentų, dažniausiai save priski-
riančių kairiesiems judėjimams, ar-
gumentai buvo panašūs į anksčiau iš-
dėstytą ir papildytą gausiais antik-
lerikaliniais šūkiais. Kai kurios stu-
dentiškos grupės nutarė rengti įvai-
rias protesto akcijas, pvz., „garso mi-
tingą”. Karščiausieji užėmė univer-
siteto rektorato patalpas.

Jei Popiežiaus apsilankymo kri-
tikų yra nemažai, antra tiek yra ne
ką mažiau žinomų Italijos mokslo
pasaulyje komentatorių, kurie kri-
tikuoja juos pačius. Visų pirma, dau-
gelis, viešai paskelbus 67 dėstytojų
teiginį, apie tai, kaip prof. Ratzinger
parėmė Feyerabendo žodžius apie
proceso Galilėjui teisingumą, pa-
tikrino visą paskaitos tekstą ir ta-
po akivaizdu, kad prof. Ratzinger
Feyerabendo citatos neremia ir aiš-
kiai jai nepritaria. Paprasčiausiai
tuomet skaitytoje paskaitoje kardino-
las Ratzinger iliustravo, kaip įprasta
dėstytojui, savo aptariamą temą
keliomis citatomis ir greta Feyera-
bendo citatos randame dar ir mark-
sisto Blocho bei fiziko ir filosofo von
Weizsacker citatas. Tad vieno iš
laiško pasirašiusiųjų dėstytojų, fiziko
Andrea Frova žodžiai, kad jis nenorįs
klausytis balso, „kuris iš naujo pas-
merkė Galilėjų”, yra paremti iš kon-
teksto skubotai ištraukta ir klaidin-
gai suprasta citata. Ironiška, bet
būtent tuo, ko mokosi vengti kiek-
vienas mokslo žmogus. Kita vertus,
keistas yra kritikų nenoras pripažin-
ti, jog Bažnyčia jau seniai Galilėjų
vertina lygiai taip kaip ir kiti – kaip
didį mokslininką. Daugeliu progų tai
pareiškė Jonas Paulius II ir pats
Benediktas XVI, tačiau kritikai šiems
pareiškimams liko akli bei kurti.
Antra, daugybė apžvalgininkų pa-
brėžė, kad viena yra kritiška nuosta-
ta popiežiaus atžvilgiu, o kita – siekis
uždrausti Popiežiaus apsilankymą ir
fiziškai sutrukdyti jam kalbėti aka-
deminėje institucijoje būtent todėl,
kad tai akademinė institucija.

Dalyvavimas renginyje buvo
visiškai laisvas tiek studentams, tiek
profesoriams. Niekas neabejojo profe-
sorių ir studentų teise viešai ir kri-
tiškai vertinti tiek galimą Popiežiaus
pasisakymo turinį, tiek patį jo pa-
kvietimo faktą. Sapienza Universita
di Roma rektorius žiniasklaidai sakė,
kad į tūkstančio vietų salę, kurioje
turėjo vykti akademinių metų atida-
rymo ceremonija, norą patekti buvo
pareiškę apie 3,000 dalyvių. Dauge-
liui iš jų buvo įdomu ką pasakys, kokį
iššūkį mes Popiežius. Į kaltinimus,
kad Popiežius ateis paskaityti „katekiz-
mo” keli apžvalgininkai replikavo, jog
Popiežius turi visus reikiamus aka-
deminius titulus, savo knygomis yra
pelnęs tvirtą poziciją tarp Europos
intelektualų ir daugybėje situacijų,
viešose diskusijose yra įrodęs, jog aka-
deminėje aplinkoje gali kalbėti nepa-
niekindamas nė vieno akademiškumo
standarto. Kai kas teigė, jog bet kam,
bet kokiam su universitetu tiesiogiai
nesusijusiam politikui, bet kokios
religijos atstovui būtų buvę ne vieta
ir ne laikas dalyvauti grynai akademi-
niame renginyje, rizikuojant akademi-
nę aplinką padaryt savąja tribūna.

Nukelta į 9 psl.

Dauguma komentatorių
šį įvykį įvertino ne kaip
pasaulietiškumo pergalę,
o kaip pasaulietiškumo
pralaimėjimą. Išklausyti
ir replikuoti, o ne drausti
pasisakyti yra sveiko
pasaulietiškumo metodas.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Audringo pasisekimo sulaukęs
kvarteto pasirodymas

LORETA VENCLAUSKAS

Šių metų sausio 23 d., trečiadie-
nį, 7 val. vakaro, Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje įvyko
netikėto žmonių antplūdžio ir aud-
ringo pasisekimo sulaukęs kamerinės
muzikos koncertas.

Griežė puikus, plačiai pasaulyje
koncertuojantis ansamblis – Vilniaus
styginių kvartetas, pasižymįs savitu
stiliumi ir repertuaru, apimančiu 450
muzikos kūrinių, iš kurių šimtas
priklauso lietuviškai muzikai.

Kvarteto nariai – Audronė Vai-
niūnaitė (smuikas), Augustinas Vasi-
liauskas (violončelė), Artūras Šilalė
(antrasis smuikas) ir Girdutis Jakai-
tis (altas).

Didelis koncerto pasisekimas su-
kėlė kai kurių papildomų minčių, su-
sijusių apskritai su lietuvių muziki-
nės kultūros padėtimi pasaulyje. At-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę, sa-
vaime atgijo būtinybė visomis išgalė-
mis rūpintis tarptautiniu savosios
muzikinės kultūros pripažinimu. De-
ja, iki šiol tuo domėjosi gal tik keli pa-
sišventę keistuoliai. Todėl ypač sma-
gu, kai nuaidi vieno kito meninio
įvykio užsienyje pasisekimas. Tokiu
įvykiu laikytinas ir Vilniaus styginių
kvarteto, ką tik apkeliavusio su kon-
certine programa keletą JAV miestų
ir susilaukusio neeilinio publikos
susidomėjimo pasirodymas.

Pasinaudodami proga, Lietuvos
vaikų globos būrelio „Saulutė” orga-
nizatoriai pasikvietė Vilniaus sty-
ginių kvartetą šią programą pakar-
toti Čikagoje. Išgirdome du muziki-

nės klasikos pavyzdžius: Ludwig van
Beethoven ankstyvajam periodui
priskirtiną Styginių kvartetą Nr. 3,
D-dur Op. 18 ir Johannes Brahms
Styginių kvartetą Nr. 2, a-moll Op. 51
bei lietuvių kompozitorės Onutės
Narbutaitės Styginių kvartetą Nr. 2.
„Atverk užmaršties vartus”.

Kūriniai buvo meistriškai atlikti.
Tad mintys ir kalbos apie tai galėjo
suktis aptariant, kaip „švariai” rit-
miškai ar darniai ir išraiškingai toji
muzika skambėjo ir ar klausančiojo
supratimas atitiko griežiančiojo pa-
siūlytą išpildymo koncepciją, arba
kiek ji sutapo su tų laikotarpių popu-
liariomis stilistikos traktuotėmis ir
t.t.

Tuo tarpu prieš 27-rius metus
sukurtas Onutės Narbutaitės kūri-
nys – antrasis styginių kvartetas –
skatino susidomėti visiškai naujais
dalykais. Pavyzdžiui, kuo grindžiama
toji neįprasta instrumentinių autorės
melodijų iškalba.

Tokiu atveju čia būtų buvę pra-
vartu paaiškinti, kad (tada dar jauno-
ji) kompozitorė itin talentingai pasi-
naudojo iki jos per dešimtmetį šiek
tiek vyresnių kolegų sukaupta into-
nacine medžiaga. Tos medžiagos pa-
grindu Narbutaitė susikūrė tarsi ki-
tokią sintaksę, padedančią savaip
organizuoti ypatingo jausminio muzi-
kos pasaulio sklaidą.

Onutės Narbutaitės „Atverk už-
maršties vartus” Vilniaus kvartetas
atliko taip įspūdingai, kad net „dėl
skonio besiginčijant” nebūtų pavykę
paneigti kvartete slypinčio originalu-
mo.

Griežia Vilniaus styginių kvartetas.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje vykęs kamerinės muzi-
kos koncertas sulaukė audringo pasisekimo.

Jolantos Gudinaitės nuotraukos

NUOMONNUOMONĖĖ
Šventės, šventės — kurios

šventesnės?
ALGIS VIRVYTIS

Visi švenčių laukė, visiems šven-
tės patiko: ir jaunimui, ir seniems, ir
turtuoliams, ir beturčiams. Nes šalia
sąvartynų šventės būna turtingesnės,
daugiau ir didesnių, riebesnių likučių
nuo puotų stalo, ir šaltoje lūšnoje lyg
šilčiau.

Šventos Kalėdos jau pamirštos ir
Nauji metai lieka praeity, dienoms
bėgant žaibo greičiu. Lietuvos jauni-
mas apie šventes: visi kaip vienas pa-
tenkinti šventėmis, nesvarbu, kodėl
jos minimos, kokia švenčių reikšmė,
svarbu buvo gerai „pašvęsti”. O švęs-
ta buvo visaip ir kiek tik įmanoma
mandriau, pralenkiant visus... „Kai
visi nuėjo poilsiui gerai pavalgę ir
atsigėrę, mes šventėme iki paryčių,
aušros, kol nuo stalo atsikelti nega-
lėjome”, — taip ir panašiai kalbėjo
jaunimas.

Klausiu: „Dabar reikės ilgai
laukti iki kitų švenčių, ar nebus nuo-
bodu? Šventos Velykos bus tik kovo
23 d., o prieš tai dar bus Vasario 16-
oji — Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena, kaip tą šventę švę-
site?” „Tamstele, mes švęsime švento
Valentino dieną Vasario 14-ąją, ket-
virtadienį, nešime savo merginoms
dovanas, jos — mums, šoksime, pa-
sižadėsime būti vieni kitiems ištiki-
mi, linksminsimės iki penktadienio
ryto. Suprantate, kad penktadienį
niekas neis į mokyklą, ilsėsimės.”
„Pailsėję šeštadienį, ar švęsite Vasa-
rio 16-ąją?” — klausiu. „Neįdomu,
nieko nereiškia, istorijos mokytojas
dažnai primena, kad 50 metų ben-
dravimas su rusais buvo 50 aukso me-

tų Lietuvai.” Šiurpas nukrėtė mane.
Atskuba šventos Velykos, krikš-

čionys prisimins Kristaus nužudymą
su širdgėla, prisimins Jo kilnius mo-
kymus: „Mylėk savo artimą, kaip
pats save, atleisk savo priešui, atsuk
kitą žandą savo skriaudikui...” Kil-
nūs mokymai, bet ar visi, ar daugelis,
ar pusė, ar tik maža dalelė žmonijos
laikosi tų kilnių mokymų? Iš senovės
istorijos, iš šių dienų įvykių, kurie
bus rytojaus istorija, matome, kad
dauguma žmonijos nesilaiko tų kilnių
nuostatų, pamokymų. Ne tik kas-
dieniniai žmogeliai, ubagai, turtuo-
liai, net tautų vadai, save keliantys
tiesiai į dangų, fanatiškai garbinan-
tys savo kraštą, besikeliantys virš
dangaus, tie vadai viena burnos puse
skelbia dažnus pasikalbėjimus su
Tėvu danguje, o kita burnos puse
duoda įsakymus žudyti.

Nuostabus sutvėrimas žmogus:
Kristaus mokslo mokytojai moko
vien tik gero, bet dauguma mokinių
to mokslo nevykdo. Lietuvos mokyk-
lose dar ir šiandien yra okupanto
paruošti istorijos mokytojai, garbi-
nantys komunizmą, okupaciją, žemi-
na ir niekina Lietuvos laisvę, už
laisvę žuvusius, ištremtus. Jaunimas
švęs savotiškai Didįjį Šeštadienį iki
Sekmadienio — šventų Velykų ryto,
Velykų popietėje atsigavę tęs šventę
iki vėlumos... Be poterėlio.

Nuostabus tas Dievo sutvėrimas
žmogus. Per 200 metų neprigijo Kris-
taus mokslas, per 17 Lietuvos nepri-
klausomybės metų rusų agentai
dirba žalingą darbą, nuodydami Lie-
tuvos jaunimo supratimą ir meilę
savai tėvynei.

Prabėgs šventos Velykos, prabėgs
daug Valentino dienų ir Nepriklau-
somybės atgavimo sukakčių, o ar mes
būsime geresni krikščionys, geresni
tautos žmonės, geresni patriotai? Gal
ne, nesimato geresnio rytojaus, nesi-
mato auštančio patriotizmo, nes nėra
kam sukelti, uždegti krikščioniškus
jausmus, nėra kas užžiebtų patrio-
tinę kibirkštį. Tie patys rusiškos
istorijos mokytojai, vadovėliai suda-
ryti ne patriotiškam auklėjimui ir kol
mūsų vadai nesusipras, kur eina
mūsų jaunoji karta, kol nesupras,
kad tautiškas ir religinis auklėjimas
prasideda ne nuo septintos klasės,
bet nuo lopšelio su pirmomis daine-
lėmis, pasakomis, nuo pirmų vaikų
darželio dienų, tol mūsų tauta nebręs
krikščioniškai ir tautiškai.

Prabėgs šventos
Velykos, prabėgs daug
Valentino dienų ir
Nepriklausomybės
atgavimo sukakčių, o
ar mes būsime geresni
krikščionys, geresni
tautos žmonės,
geresni patriotai?

,,DRAUGAS” — vienintelis
lietuviõkas dienraõtis
uñ Lietuvos ribû.

Vienintelis lietuviõkas
laikraõtis,

kuris kasdien pasiekia
JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

Tel. 773-585-9500
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AR TAI PAAIÕKINIMAS?
Atsakydamas JAV LB pirminin-

kui Vytui Maciūnui, Darius Udrys
(,,Draugas”, 2008 m. sausio 25 d.)
sako, kad jis savo triukšmingą atsis-
tatydinimo laišką parašė anglų kalba
ne dėl to, kad jo provokuojančius
kaltinimus būtų lengviau paskleis-
ti plačiau negu vien tarp mūsų lietu-
vių, bet todėl, kad nepažeistų JAV
įstatymų. Kažkodėl Udrys nenurodo,
kuris JAV įstatymas reikalavo, kad
tas jo polemizuotas politinis iššūkis
ir kaltinimas turėjo būti pasiųs-
tas laikraščiams ir paskleistas po
plačias visuomenes.

Bet ar rinkimai į Los Angeles LB
skyriaus pirmininkus, ,,kad nepa-
žeistų JAV įstatymus”, irgi buvo
anglų kalba surengti? Ar tada, kai
Udrys sutiko priimti Los Angeles
skyriaus pirmininko vietą, jis tai
pareiškė irgi anglų kalba, ar tada pra-
bilo lietuviškai ir taip nusikalto JAV

įstatymams? Ar LB Los Angeles sky-
riaus ir kitų LB skyrių koresponden-
cija su LB centro valdyba, jei-
gu vedama lietuvių kalba, nusikalsta
JAV įstatymams? Ar dabar čia tik
toliau durnius voliojamas su tokiais
pasiaiškinimais?

Vietoj to, kad prisipažintų, jog
padarė didelę klaidą ir daug ne-
reikalingos žalos, ar šiuos mano klau-
simus pavadins irgi ,,ksenofobiškais
komentarais”?

Žmogus yra išsimokslinęs ir
energingas, bet kaip gerb. Maciūnas
priminė, ne pirmą kartą jis parodė
trūkumą paprasčiausio ,,common
sense” (Ar kas nors patikėtų manimi,
jeigu aš dabar pareikščiau, kad čia
pavartojau šį anglų kalbos posakį
todėl, kad bijau pažeisti JAV įstaty-
mus?)  

Donatas Januta
Oakland, CA

Perskaitęs ,,Draugo” dienraštyje
Karolio (Charles) Ruplėno laišką
,,Laiškų, nuomonių ir komentarų”
skyriuje (,,Draugas”, 2008 m. sausio
24 d.), nusivyliau, kad Amerikoje
gyvena žmonių, norinčių įvesti cen-
zūrą ir nustatyti, ką ir kiek kartų ga-
lima rašyti. Užkliuvo mano, A. Pau-
žuolio, ir S. Semėnienės rašiniai.
Jeigu ,,Draugo” redakcija juos deda,
matyt, jie yra verti pateikti ir
,,Draugo” skaitytojams. Kokie raši-
niai ir kiek kartų bus išspausdinti

,,Drauge”, sprendžia vyr. redaktorė,
ne minėto laiško autorius. K. Rup-
lėnui nereikia verkti, nes ne vieną
kartą buvo išspausdinti ir jo rašiniai
ir niekas nereikalavo jų nespausdinti.

Ačiū ,,Draugo” redakcijai, kad
pateikė paaiškinimus dėl K. Ruplėno
pateiktų pastabų ir ,,nušluostė aša-
ras”. Padėka už suteikiamą pasisa-
kymo laisvę.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

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

dalia.cidzikaite@gmail.com

D. Janutos straipsnis ,,Dvigubos
pilietybės ir žalių kortų medžioklės”
(,,Draugas”, 2008 m. sausio 22, 23, 24
ir 25 d.) ne tik tęsėsi per ,,Draugo”
kelis numerius, bet taip pat buvo išs-
pausdintas ir interneto portale. Savo
straipsnį iliustruodamas nuotrau-
komis, autorius aprašo įvairiais is-
torijos laikotarpiais į Ameriką atvy-
kusių lietuvių gyvenimą, jų siekius ir
vargus. Smagiai prisiminiau D. Ja-
nutos minimą University of Illinois
Extension at Navy Pier. Kaip toj
pasakoj, galiu sakyti, kad ir aš ten
buvau ir cementines grindis myniau
ir į koloną atsirėmusi žiūrėjau į visą
pastatą supantį Michigan ežerą.
Manau, kad autorius man atleis už
sentimentalumą, nes ir pats savo pri-
siminimuose sentimentalios pusės
neslėpė. 

Grįžtu prie straipsnio pavadini-
mo ,,Dvigubos pilietybės ir žalių
kortų medžioklės”. Kokių kortų? Nei

mano tėvai, nei aš to vertingo doku-
mento net ir Europoje nevadinome
kokia tai ,,korta”. Visad buvo ,,korte-
lė”! Esu tikra, kad ir D. Januta į
Ameriką atplaukė su maždaug
vairavimo teisių dydžio žalia kortele.

Dar dėl ,,dypukų”. Jau esu kartą
rašiusi, kad man asmeniškai toks
pravardžiavimas nepatinka, bet ypač
erzina, kad ir senoji išeivija taip šal-
takraujiškai save pravardžiuoja.
Tačiau jeigu jau kam yra būtinas šio
žodžio vartojimas, patarčiau nebūti
šališkais. Todėl siūlau antraštę ,,Pir-
moji banga, dypukai ir trečiabangiai”
pakeisti į ,,Grynoriai, dypukai ir tary-
bukai”. Jei tokia antraštė skamba per
žiauriai, pakeiskime į ,,Pirmoji ban-
ga, antroji (banga) ir trečioji (ban-
ga)”. Ar neskamba tolerantiškiau ir
tiksliau?

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

ÑALIA KORTA IR DYPUKAI

BE REIKALO VERKIATE

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

NAUJI METAI DRAUGO FONDE
2008 m. sausio 17 d. Draugo fon-

do taryba susirinko apžvelgti praėju-
sių metų pasiekimus ir numatyti
tolimesnę šių metų veiklą. Draugo
fondo tarybą sudaro: dr. Ona Daugir-
dienė, Rūta Jautokienė, dr. Augusti-
nas Idzelis, Vytenis Lietuvninkas,
Vaclovas Momkus, dr. Algis Norvilas,
Marija Remienė, tėvų Marijonų ats-
tovas kun. Viktoras Rimšelis, eksoffi-
cio ,,Draugo” direktorių tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys ir iždi-
ninkas Leopoldas von Braun.

Posėdis pradėtas prasmingais
maldos žodžiais, kuriuos sukalbėjo
dr. Ona Daugirdienė.  Pagal pateiktą
darbotvarkę Marija Remienė buvo
perrinkta tarybos pirmininkės parei-
goms dviejų metų kadencijai.  Ji pa-
dėkojo už patikėtas svarbias pareigas
ir pasveikino naują DF tarybos narį
dr. Augustiną Idzelį, kuris 2007 m.
lapkričio 17 d. DF narių suvažiavime
buvo išrinktas į tarybą. 

Posėdyje buvo apžvelgti Draugo
fondo rudens vajaus rezultatai. Su
šimtine į DF įsijungė nedidelis naujų
,,Draugo” skaitytojų skaičius. As-
muo, paaukojęs tik vieną šimtinę
dolerių, dar netampa Draugo fondo
pilnateisiu nariu,  jis negali balsuoti
narių suvažiavime. Tad kviečiame
šimtininkus pridėti dar vieną šimtinę
ir tapti pilnateisiu DF nariu.

DF direktoriai prašo visus
,,Draugo” skaitytojus atkreipti dėme-
sį į testamentus. Niekas nežinome
nei dienos, nei valandos, kada iške-
liausime amžinojo poilsio. Šiandien
džiaugiamės sutaupytais pinigais ar
investavimu į akcijas, bet negalime
numatyti, kiek jų panaudosime ir
kiek jų liks mūsų artimiesiems.
Draugo fondas linki visiems ilgai
džiaugtis gyvenimu, tačiau, atėjus
paskutinei kelionei, įrašykime savo
vardą ne tik kapinių paminkle, bet ir
Draugo fonde. Ką jūs paliksite spau-
dai, liks įamžinta ilgiems laikams.
Spaudoje atsispindi mūsų gyvenimas,
darbai, aukos.  Parodykime savo
meilę spaudai, ypač dienraščiui
,,Draugas” per Draugo fondą.

Labai svarbus buvo DF iždininko
Leopoldo von Braun pranešimas.
2007 metų vajai rodė 50,122.98 dol.
įnašą,  tačiau DF teko išmokėti hono-
rarams 15,000 dol.; ,,Draugo” leidy-
bai — 105,000. dol.; DF vajaus iš-
laidoms (paštas, popierius, vokai) —
3,137.74 dol. Negalime džiaugtis ak-
cijų investavimu. Nors DF investavi-
mas tvarkomas sumaniai, viskas
priklauso nuo biržos, kuri 2007 m.
buvo nerami. Investavimo dividentai
uždirbo 21,410.45 dol. Kaip ir kitiems
fondams, taip ir DF, tenka naudoti
pinigus ,,Draugo” paramai iš pagrin-
dinio kapitalo. Paskutinė suvestinė
rodė 790,149.93 dol. DF pagrindinio
kapitalo. Fondas administruojamas
savanorių, jokių papildomų išlaidų
administracijoje nėra.

Posėdžio gale DF taryba nuo
kovo mėnesio nutarė skelbti DF pa-
vasario vajų. Kas dar nespėjo įnešti
šimtinių į ,,Draugo” šimtmetį — šim-
tininkų vajus tęsiasi. Nutarta skelbti
500 dol. specialų vajų. Šeimos narių
ir draugų gimtadienių, vardadienių,
sukaktuvių, vedybų ar mokslų už-
baigimo progomis vietoj dovanos
prašome paaukoti 500 dol., kad jubi-
liatas taptų ,,Draugo” šeštadienio ar
kitos dienos laidos mecenatu. Mece-
natas bus įamžintas ,,Drauge”, įde-
dant jo nuotrauką, nuotraukas ir,
pagal norą, jo ar jos aprašymą. Tie
vardai pasiliks naujiesiems ,,Draugo”
skaitytojams, ateinančioms mūsų
kartoms bei skaitytojams Lietuvoje.
Nedaug kas iš pirmųjų ,,Draugo”
prenumeratorių tikėjosi, kad ,,Drau-
gą” skaitys ir po šimto metų bei ten
ras jų pavardes. Į ,,Draugą” atvyksta
istorikai (lietuviai ir ne lietuviai),
kurie fotografuoja senus laikraščius
savo straipsniams ar ieško giminys-
tės šaknų. Tikime, kad ,,Draugas” gy-
vuos dar daug metų ir po mūsų kar-
tos.

Nepamirškime Draugo fondą įra-
šyti į savo testamentus. Būtų labai
prasminga, jei testamento palikimo
dalies susilauktų ir Draugo fondas.

Draugo fondo info.

Draugo fondo taryba: (sėdi): Rūta Jautokienė (sekretorė), Marija Remienė
(pirmininkė), dr. Ona Daugirdienė; (stovi): Vaclovas Momkus, dr. Algis
Norvilas, dr. Augustinas Idzelis, Leopoldas von Braun (iždininkas).

Jono Kuprio nuotr.

Su 1,000 dolerių: 
Dr. Mindaugas ir dr. Austė

Vygantai, garbės nariai, iš viso
2,000 dol., Winnetka, IL

Su 100 dolerių:
Vytautas Bikulčius, iš viso 100

dol., Sunnyvale, CA
Su 50 dolerių:

Dr. Rimas ir dr. Elona Vaišniai,
garbės nariai, iš viso 1,100 dol.,
North Haven, CT

Su 20 dolerių:
Petras ir Ona  Jasulaičiai, iš viso

620 dol., Chicago, IL
DF taryba nuoširdžiai dėkoja vi-

siems aukotojams.

Kalėdiniai įnašai Draugo fonde:

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų laiškus 

skyrelyje ,,Nuomonės”
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Patvinęs Nemunas. Alfa.lt nuotr. 

Kanuose pristatoma
Lietuvos muzika

Lietuviû optimizmas mažèja

Vilnius, sausio 29 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministerija ir Lie-
tuvos žurnalistų sąjunga jau trečią
kartą kviečia visus rašančiuosius da-
lyvauti konkurse ,,Šiuolaikinio kario
portretas”. Straipsniai bus apdova-
nojami pagal keturias kategorijas:
kario portretas, karys ir jo aplinka,
karys tarptautinėse operacijose, ka-
rinės pajėgos.

Šiais metais konkurse kviečiami
dalyvauti ne tik žurnalistai, spausdi-
nę straipsnius Lietuvos spaudoje bet
kokia kalba, bet ir visi, specialiai
šiam konkursui parašę darbus.

Šiemet Lietuvos kariuomenė mi-
ni 90 metų sukaktį, dėl to praplėsta
konkurso tematika – galima pateikti
visus straipsnius, kurių tematika su-
sijusi su Lietuvos kariuomene.

Konkurso laimėtojai bus skel-

biami ir premijos teikiamos gegužės
mėnesį, minint Partizanų pagerbi-
mo, kariuomenės ir visuomenės vie-
nybės dieną. Konkursui galima pa-
teikti spausdintus šalies periodinėje
spaudoje straipsnius nuo 2007 m.
spalio 9 d. iki 2008 m. balandžio 9
dienos (nacionalinėje, regioninėje ar
rajoninėje, taip pat interneto leidi-
niuose – išskyrus Krašto apsaugos
sistemos leidinius).

Kiekvienas konkurso dalyvis ga-
li pateikti ne daugiau kaip tris dar-
bus. Darbus vertins Lietuvos žurna-
listų sąjungos ir Krašto apsaugos mi-
nisterijos atstovų komisija. Konkur-
so prizų fondas – 4,500 litų. Geriausi
konkursui pateikti darbai bus tradi-
ciškai spausdinami atskiru leidiniu ir
įteikti kiekvienam dalyviui.

Rusija netesi pažadû

Vilnius, sausio 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos muzikos pramonės
atstovai prisistato sausio 27-31 d.
Kanuose vykstančioje pasaulio muzi-
kos mugėje MIDEM. Muzikos eks-
porto biuro organizuotame naciona-
liniame Lietuvos stende šiemet dirbs
ir savo produkciją bei paslaugas pris-
tatys Lietuvos nacionalinė filharmo-
nija, Nacionalinis operos ir baleto
teatras, BOD Group, Bomba, Semp-
lice, Muzikinė partija ir kt. Tačiau di-
džiausias dėmesys bus skirtas prog-
ramos „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009” muzikos projektų pris-
tatymui. 

Kanuose vykstančioje mugėje
pristatomi šie programos „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
renginiai: ISCM (Tarptautinės šiuo-
laikinės muzikos bendrijos) „Pasaulio
muzikos dienos” (2008 m. spalio 24 d.
– lapkričio 7 d.) – pirmasis tokio mas-
to naujosios muzikos renginys Balti-

jos šalyse ir pirmosios ISCM „Pasau-
lio muzikos dienos” Rytų Europoje.
Kviestinių kompozitorių kūriniai
skambės viso festivalio metu. 2008
m. lapkričio 7 – 8 d. programoje „Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” numatoma naujausios Peter
Eötvös operos „Apie meilę ir kitus de-
monus”. 2008 m. įvyks ir projektas
„Terno Vilna” – kūrybinės dirbtuvės
ir muzikinis renginys Vilniaus romų
tabore.

Kanuose taip pat pristatomi
2009 m. programoje „Vilnius - Euro-
pos kultūros sostinė 2009” numatyti
muzikos projektai: Vilniaus operos
festivalis, „Europos džiazas”, „Baro-
ko dialogai”, Londono simfoninio or-
kestro programa, projektas „Hom-
mage Heifetz”, Herbert von Karajan
dirigentų konkurso laimėtojų kon-
certų ciklas, Sakralinės muzikos fes-
tivalis bei daug kitų muzikos projek-
tų, numatomų Vilniuje 2009 m.

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinèje svetainèje
www.draugas.org

Lietuvoje mokosi ES valstybiû
pasienieçiai

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) –
Vilniuje vyksta Europos Sąjungos
(ES) agentūros FRONTEX ir Pa-sie-
niečių mokyklos organizuojami sku-
bios pasienio pagalbos būrių parei-
gūnų mokymo kursai RABIT Savaitę
truksiančiuose kursuose dalyvauja 28
pasienio pareigūnai iš dvidešimt dvie-
jų ES šalių, o juos moko dėstytojai iš
Graikijos, Rumunijos ir Estijos. Pa-
reigūnai nagrinėja ES teisės aktus,
nustatančius RABIT būrių veiklos

principus ir tikslus, aptars opiausias
problemas, kylančias saugant išorinę
ES sieną skirtingose ES šalyse, turės
atlikti praktines užduotis. Tikimasi,
kad kursuose įgytos žinios ir patirtis
padės dalyviams geriau spręsti su iš-
orinės ES sienos apsauga susijusius
uždavinius. Kursų dalyviai taip pat
apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos
pasienyje, kur susipažins ir su Lie-
tuvos pasieniečių kasdienine veik-
la. 

Skelbiamas konkursas 
,,Šiuolaikinio kario portretas"

Vilnius, sausio 29 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos aplinkosaugininkai pažymi,
kad Rusija nevykdo pažadų mažinti
Nemuno taršą.

„Kol kas nematyti jokių poslin-
kių, kad kaimyninė Kaliningrado sri-
tis  pradėtų spręsti Nemuno taršos
problemas”, – sakė Aplinkos ministe-
rijos sekretorius Aleksandras Spruo-
gis po Rusijos Federacijos Kalinin-
grado srities ir Lietuvos regioninės
bei vietinės valdžios ilgalaikio bend-
radarbiavimo tarybos Aplinkos ap-
saugos komisijos posėdžio. Šios Ko-
misijos nariai aptarė, kaip per pasta-
ruosius dvejus metus sekėsi įgyven-
dinti numatytas aplinkosauginio ben-
dradarbiavimo priemones. Rezulta-
tai, Lietuvos delegacijos vadovo A.
Spruogio vertinimu, gana kuklūs.

Kuršių marios itin kenčia nuo
Nemunu atplukdomų teršalų. Vieni
didžiausių Nemuno teršėjų –  nuote-
kų valymo įrenginių neturintys Kali-
ningrado srities Neman ir Sovetsk
miestai bei juose veikiančios  celiulio-
zės ir popieriaus pramonės įmonės.

Kaliningrado srities delegacijos

vadovas Jurij Cybin sako, kad viena
pagrindinių kliūčių šiai problemai
spręsti – tai, kad Rusijoje gamtos iš-
teklių naudojimą kontroliuoja daug
žinybų. Laviruodami jų labirinte, kai
viena institucija draudžia teršti, o
kita leidžia, minėtų įmonių vadovai,
plėtodami gamybą, ir toliau taupo
Nemuno sveikatos sąskaita.

Šiuo metu Lietuvos pasiūlymu
siekiama Sovetsk miesto bei jame
esančios celiuliozės ir popieriaus ga-
myklos nuotekų valymo įrenginių
statybos projektus įtraukti į ES fi-
nansuojamą Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo
per sieną programą.

Kadangi Nemunas teka per kelių
valstybių teritorijas (Lietuva apima
tik 47,7 proc. jo baseino ploto), jo
taršą įmanoma sumažinti tik bend-
romis su Rusija ir Baltarusija pastan-
gomis. Švarūs Nemuno vandenys –
būtina sąlyga, kad Lietuva galėtų
sėkmingai įgyvendinti savo valsty-
binę Kuršių marių vandens kokybės
gerinimo 2006-2015 m. programą.

Dėl infliacijos lietuviai į ateitį žvelgia vis niūriau. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 29 d. (ELTA) –
Dauguma Lietuvos gyventojų mano,
kad kainų kilimas yra pagrindinė
Lietuvos problema. Tai smukdo tikė-
jimą ateitimi šalyje, rodo pristatyti
,,Eurobarometro” rezultatai. Treč-
dalis apklaustų lietuvių 2007-ųjų ru-
denį teigė maną, kad ekonomikos pa-
dėtis šalyje yra gera (visų ES šalių vi-
durkis – 48 proc., 10-ties naujųjų ES
šalių iš Vidurio ir Rytų Europos vi-
durkis – 38 proc.), Lietuvos ekono-
mikos padėtį bloga laikė 66 proc. ap-
klaustųjų. Praėjusių metų pavasarį
optimistiškai šalies ekonominę padėtį
vertino 48 proc. tautiečių, pesimis-
tiškai – 49 proc.

Latvijoje šalies ekonomiką teigia-
mai įvertino 16 proc., Estijoje – 67
proc. gyventojų. 2007-ųjų rudenį 29
proc. apklaustųjų Lietuvos gyventojų
manė, kad jų šalies ekonominė
padėtis per artimiausius 12 mėnesių
pagerės, pavasarį taip manančių bu-

vo 41 proc. Trečdalis (30 proc.) šalies
gyventojų rudenį optimistiškai verti-
no savo šeimos finansinę ateitį, prieš
pusmetį manančių, kad šeimos pa-
dėtis per artimiausius 12 mėnesių pa-
gerės, buvo 38 proc.

62 proc. lietuvių pernai rudenį
manė, jog svarbiausia problema yra
infliacija, pavasarį infliaciją svarbiau-
sia problema laikė 38 proc. Lietuvos
gyventojų. Skeptiškiau lietuviai ver-
tino ir galimybės įsidarbinti šalyje.

Tačiau teigiančių, kad yra paten-
kinti savo gyvenimu, lietuvių skai-
čius padidėjo. ,,Būtų galima sakyti,
kad Lietuva, vertinant visus rodik-
lius, yra panaši į kitas naująsias Eu-
ropos Sąjungos valstybes,”–  pristaty-
damas tyrimą sakė ,,TNS Gallup” ty-
rimų direktorius Mindaugas Degutis.
Tyrimo išvadose pažymima, kad gy-
ventojų nuomonėje pastebima reakci-
ja į viešojoje erdvėje išsakomas abe-
jones dėl ekonomikos geros ateities.



McCain ir Romney ruošèsi înirtingai kovai
Florida valstijoje

Miami, sausio 29 d. (AFP–BNS)
– Respublikonų kandidatai į prezi-
dentus John McCain ir Mitt Romney
ruošėsi įnirtingai antradienio kovai
Florida valstijoje, o buvęs New York
meras Rudolph Giuliani, su šios val-
stijos pirminiais rinkimais siejęs
daug vilčių, dar mėgina padidinti
sumažėjusias galimybes.

Nuomonių apklausose R. Giulia-
ni ir buvusiam Arkansas gubernato-
riui Mike Huckabee likus nuošalyje,
McCain ir Romney apsikeitė smū-
giais dėl šalies ekonomikos ir karo
Irake.

Tuo tarpu demokratų pirminiuo-
se rinkimuose aiškiai pirmauja sena-
torė Hillary Clinton. Tačiau pergalė
Florida valstijoje jai gali duoti tik
simbolinį postūmį, nes Demokratų
partijos nacionalinė vadovybė atėmė
iš Florida teisę pasiųsti savo delega-

tus, taip nubausdama valstiją už tai,
kad ji pažeidė taisykles, pakeisdama
balsavimo datą.

Tačiau pirmadienį H. Clinton su-
laukė skaudaus dūrio, kai jos varžovą
Barack Obama parėmė įtakingas
Massachusetts senatorius Edward
Kennedy – paskutinis gyvas nužudy-
to prezidento John F. Kennedy brolis.

McCain pastarosiomis dienomis
sulaukė palaikymo iš populiaraus
Florida gubernatoriaus Charlie Crist
ir senatoriaus Mel Martinez, kuris
turi didelę įtaką daugiausia respub-
likoniškoje Kubos amerikiečių ben-
druomenėje.

Demokratų pusėje, pergalė Flori-
da H. Clinton suteiktų labai reikalin-
gą postūmį prieš Illinois senatorių B.
Obama, kuris šeštadienį sutriuškino
ją South Carolina dvigubai didesne
balsų persvara.

Washington, DC, sausio 29 d.
(,,Reuters”–BNS) – Prezidentas
George W. Bush pirmadienį stengėsi
išsklaidyti amerikiečių nuogąs-
tavimus dėl ekonomikos ir nubrėžė
kryptį, kuri, kaip jis tikisi, išsaugos
jam svarbų vaidmenį paskutiniais
prezidentavimo metais.

Nuosmukio šmėklai temdant net
nepopuliarų Irako karą, Bush saky-
damas savo paskutinę metinę kalbą
,,Apie Sąjungos padėtį” pripažino,
kad augimas lėtėja, tačiau tvirtino,
kad ilgalaikiai šalies ekonomikos
pagrindai yra tvirti.

Jis paragino Kongresą greitai
veikti dėl 150 mlrd. JAV dolerių (353
mlrd. litų) paketo ekonomikai stip-
rinti, kuris buvo išdėstytas praėjusią
savaitę, ir atsispyrė pagundai pridėti
prie šio plano papildomų nuostatų.

Bush, kurį politiškai susilpnino
nepopuliarus Irako karas ir kuris
stengiasi per savo paskutiniuosius
prezidentavimo metus netapti nieko
nelemiančiu vadovu, jokių naujų
drąsių idėjų nepateikė.

Jis paragino amerikiečius paro-
dyti kantrybę dėl misijos Irake, kuri
tęsiasi jau beveik penkerius metus, ir
gyrė saugumo padidėjimą Irake, kurį
aiškino pajėgų padidinimu nuo pra-
ėjusių metų sausio, tačiau neužsi-
minė apie jokį tolesnį pajėgų maži-
nimą ir pareiškė, kad tokie sprendi-
mai priklausys nuo vadų pasiūlymų.

Ragindamas Iraną ,,pasakyti visą
teisybę” dėl savo branduolinės pro-
gramos, jis griežtai perspėjo Tehera-
ną, kurį 2002-aisiais savo metiniame
pranešime priskyrė ,,blogio ašiai”.
,,Visų pirma, žinokite šitai: Amerika
stos prieš tuos, kurie grasina mūsų
pajėgoms, mes stosime greta savo są-
jungininkų ir ginsime savo gyvy-
binius interesus Persų įlankos (regio-
ne)”, – sakė Bush.

Septintoji Bush metinė kalba
,,Apie Sąjungos padėtį” buvo proga
nustatyti nuotaiką paskutiniams sa-
vo darbo Baltuosiuose rūmuose mė-
nesiams ir pamėginti pataisyti savo
politinį palikimą.

,,Tai, ką jis pasiūlė, buvo tas pats
erzinantis įsipareigojimas tai pačiai
žlugusiai politikai, kuri padėjo kol
kas didžiausią perteklių paversti

dideliu deficitu ir nustumti klestinčią
XXI a. ekonomiką prie nuosmukio
slenksčio”, – sakė H. Clinton.

Tačiau svarbiausias Bush darbot-
varkės klausimas buvo, kaip pras-
tumti Kongrese 150 mlrd. dolerių
(353 mlrd. litų) vertės skatinamąjį
paketą, kuris, kaip tikimasi, atitolins
ekonomikos, kuri kenčia nuo didelių
naftos kainų ir nekilnojamojo turto
rinkos krizės, nuosmukį. Jis bando
užkirsti kelią kai kurių Senato de-
mokratų pastangoms išplėsti šį planą
nustatant ne tik mokesčių nuolaidas
ir verslo investicijų skatinimą, dėl
kurių jis praėjusią savaitę susitarė su
Atstovų Rūmų vadovais. Susitarimo
varomoji jėga yra tai, kad niekas, ypač
nepopuliarus prezidentas, kurio lai-
kas artėja prie pabaigos, nenori būti
prieš lapkričio 4-osios rinkimus kalti-
namas dėl ekonomikos smukimo.

Irako klausimu Bush pozicijos
buvo geresnės nei prieš metus, kai jis
prašė skeptiškai nusiteikusių ameri-
kiečių priimti jo planą nusiųsti į Ira-
ką daugiau karių. Pasak Bush, Ame-
rikos ir Irako pajėgos pasiekė tokių
rezultatų, ,,kokius mažai kas galėjo
įsivaizduoti dar prieš metus”. Prezi-
dentas nepaskelbė apie jokius naujus
pajėgų mažinimus, nors demokratai
ir toliau ragina sudaryti pajėgų išvedi-
mo planą. Apklausos rodo, kad tokio
plano nori ir dauguma amerikiečių.

DRAUGAS, 2008 m. sausio 30 d., trečiadienis                     7

bendruose agitaciniuose renginiuo-
se” televizijoje. D. Medvedev sprendi-
mo ji nekonkretizavo.

TENIJA
Per mirtininko išpuolį prie poli-

cijos nuovados Tenijoje netoli Alžyro
sostinės antradienį žuvo vienas ir
buvo sužeisti dar keli žmonės, pra-
nešė liudininkai. Pasak jų, aukų skai-
čius tikriausiai didės, nes sprogimas
smarkiai nuniokojo teritoriją prie
nuovados. 50 km į rytus nuo Alžyro
esanti Tenija yra svarbi kryžkelė prie
neramaus Kabilijos regiono, kurio
kalnuose slapstosi islamistai. Saugu-
mo pajėgos paskelbė, kad anksti pir-
madienį Korse netoli Tenijos su-
naikino islamistų kuopelę, kuri pla-
navo mirtininko išpuolį Alžyre. 

NAIROBIS
Kenijos sostinėje Nairobyje

anksti antradienį savo namuose
nušautas opozicijos parlamentaras,
pranešė jo Oranžinis demokratinis
judėjimas (ODJ) ir policija. Kol kas
neaišku, ar jo nužudymas buvo poli-
tiškai motyvuotas, bet jei pasirodys,
kad taip yra, jis bus pirmasis poli-
tikas, nužudytas per šią smurto
bangą, kuri šalyje kilo po ginčijamų
praėjusį mėnesį įvykusių rinkimų. Po
to balsavimo Kenijoje jau nužudyta
daugiau kaip 800 žmonių. Buvęs
Jungtinių Tautų generalinis sekreto-
rius Kofi Annan paragino Kenijos
vyriausybę ir opoziciją antradienį
paskirti derybininkus, kurie derėtųsi
dėl smurto nutraukimo.

OTAVA
Kanados premjeras Stephen

Harper pirmadienį perspėjo NATO,
kad jo šalis kitais metais gali išvesti
savo 2,5 tūkst. karių iš Pietų
Afganistano, jei Sąjunga nesuteiks
reikšmingo pastiprinimo. S. Harper
praėjusią savaitę pritarė ilgai lauktai
nepriklausomos komisijos ataskaitai,
kurioje siūloma Kanados karinę mi-
siją tęsti ir po 2009 metų vasario, kai
ji turėtų baigtis, bet tik su sąlyga,
kad NATO atsiųstų daugiau karių, o
Otava – daugiau sraigtasparnių ir
karinės įrangos. Pagrindine priežas-
timi, dėl kurios reikalingos didesnės
NATO pastangos, S. Harper nurodė
Talibano sukilimą Kandahare.

Pasaulio naujienos
Bush stengèsi išsklaidyti 

nuogâstavimus dèl ekonomikos BRIUSELIS
Ukrainos premjerė Julija Ty-

mošenko pritaria šalies prisijun-
gimui prie NATO evoliucijos keliu.
,,Mums šį kelią reikia nueiti ne kaip
revoliucinį, o kaip evoliucinį – žings-
nis po žingsnio”, – sakė J. Tymo-
šenko, kalbėdama pirmadienį Briuse-
lyje per susitikimą su Europos Par-
lamento (EP) užsienio reikalų ko-
mitetu ir EP komiteto Ukrainos ir
ES parlamentinio bendradarbiavimo
klausimais delegacija. J. Tymošenko
taip pat pabrėžė, jog suskilus Uk-
rainos visuomenei į dvi dalis, ,,darosi
sunkiau įgyvendinti glaudesnio ben-
dradarbiavimo su NATO planą”.
Drauge J. Tymošenko pabrėžė, kad
Ukraina ,,pasiryžusi būti partnerė
kuriant kolektyvinę Europos saugu-
mo sistemą”.

ROMA
Buvęs Italijos premjeras Silvio

Berlusconi, kuris dabar vadovauja
konservatorių opozicijai, antradienį
sakė, jog paprašė prezidento Giorgio
Napolitano kuo greičiau sušaukti
rinkimus. ,,Manome, kad nėra kito
būdo, tik kuo greičiau eiti... prie bal-
sadėžių ir suteikti šaliai veikiančią
vyriausybę”, – sakė jis po susitikimo.
Tuo tarpu G. Napolitano nori, kad
laikinoji vyriausybė pertvarkytų kri-
tikuojamus Italijos rinkimų įstaty-
mus ir kad tik tada būtų surengti
nauji rinkimai.

MASKVA
Kandidatas į Rusijos prezidentus

ir, pagal apklausas, įtikinamiausias
rinkimų kovo 2 dieną nugalėtojas
Dmitrij Medvedev atsisakė televizijos
debatų su varžovais. Viešai padisku-
tuoti D. Medvedev, kurį paskyrė savo
įgaliojimų perėmėju kadenciją bai-
giantis prezidentas Vladimir Putin,
pakvietė komunistų vadovas Genadij
Ziuganov ir dešiniųjų liberalų opozi-
cijos atstovas, buvęs premjeras Mi-
chail Kasjanov. D. Medvedev štabo
darbuotoja sakė, jog kandidatas rė-
mėsi Federalinio rinkimų įstatymo
52 straipsnio 10 punktu, pranešda-
mas CRK, kad ,,atsisako dalyvauti

Prezidentas George W. Bush

EUROPA

AFRIKA

ŠIAURĖS AMERIKA
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DR. JUOZĄ KRIAUČIŪNĄ (1910–2008) PRISIMENANT
SES. ONA MIKAILAITÈ

Vos įžengus į 2008-uosius, prieš
Trijų karalių šventę, Putnamo vie-
nuolyną pasiekė liūdna žinia, jog
Kaune mirė dr. Juozas Kriaučiūnas.
Laidotuvės įvyko po Trijų karalių.
Šių metų balandžio 30 d. dr. Kriau-
čiūnas būtų sulaukęs 98-erių metų.

Po išvykimo iš Lietuvos 1944 m.
rugpjūčio mėn., dr. Kriaučiūnas, išgy-
venęs 56-erius metus svetur, dau-
giausia  Amerikoje, savo ilgo gyveni-
mo paskutiniuoius metus norėjo  pra-
leisti Lietuvoje. Putnamo vienuolyno
pašonėje jis išgyveno 25-erius metus,
atvykęs iš Toledo, Ohio 1977 m. po
sunkios širdies operacijos ir žmonos
Magdalenos susilpnėjusios sveikatos.
Kriaučiūnai pasistatė kuklų namelį
pamiškėje, netoli kun. Stasio Ylos iš
lauko akmenų pastatytos pilies Kara-
liaus Mindaugo garbei. Su kun. Yla
jiedu artimai bendravo, o po jo mir-
ties 1983 m. dr. J. Kriaučiūnas ėmė
globoti ir rūpintis pilimi ir su mielu
noru vienuolyno lankytojams papasa-
kodavo pilies statymo istoriją.

Kam teko pažinti ir bendrauti su
dr. Juozu Kriaučiūnu, tie pripažįsta,
jog jo būta nuostabiai darbštaus, mie-
lo bei draugiško žmogaus. Baigęs me-
dicinos mokslus Kauno Vytauto Di-
džiojo universitete, dirbo gydytojo
darbą Vokietijos pabėgėlių stovyk-
lose, taip pat JAV, išlaikęs egzaminus
ir gavęs teisę praktikuoti Ohio valsti-
joje. Savo profesija didžiavosi ir tuo,
kad nuo 1934 m. buvo lietuvių medi-
cinos studentų „Fraternitas lituani-
ca” narys. Visur, kur tik teko gyventi,
aktyviai bendravo su lietuviais gydy-
tojais. Ir tarp amerikiečių įsigijo gero
daktaro vardą. Net pensininkas bū-
damas daug kam patarnaudavo svei-
katos bėdose; mėgo skaityti paskaitas
medicinos temomis bei rašyti straips-
nius.

Apdovanotas daugialypiais talen-
tais, Kriaučiūno veikla nesiribojo
vien profesinėmis pareigomis. Nuo
jaunų dienų pamėgęs bendrauti su
žmonėmis, per visą gyvenimą puo-
selėjo visuomeninius polinkius,
įkvėptus nuoširdaus rūpesčio žmogu-
mi. Vokietijos lietuvių pabėgėlių sto-

vyklose abu Kriaučiūnai dirbo su
skautų bei ateitininkų jaunimu, vyk-
davo į vasaros stovyklas, rūpinosi
šelpti neturtingus studentus. Pats
jaunystėje dėl lėšų stokos vargęs stu-
dijų metu, dr. Kriaučiūnas ypač at-
jautė mokslo siekiantį jaunimą. Į JAV
atvykusi, visa šeima įsijungė į lietu-
viškų parapijų gyvenimą, į labdaros
veiklą, padėdama išeivijos įstaigoms
kurtis, priklausė įvairiems lietuvių
telkiamiems fondams ir ypač rėmė
JAV atsikuriančias lietuviškas vie-
nuolijas.

Atvykę į Putnamą, daktaras su
žmona, atsigavę ir sustiprėję po sun-
kių ligų, netrukus susipažino su apy-
linkės lietuviais. Putnamo Lietuvių
Bendruomenė pasikvietė dr. Kriau-
čiūną į talką ir netrukus išrinko savo
pirmininku. Ir apygardos Lietuvių
Bendruomenė jį įtraukė savo valdy-
bon. Įsijungė į New York lietuvių gy-
dytojų draugiją; tapo ir Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos nariu.

Susipažinęs su prel. Prancišku
Juru, jau pradėjusiu kurti Amerikos
lietuvių katalikų archyvą – ALKA, dr.
Kriaučiūnas greit įsitraukė ir į šios
įstaigos tvarkymo bei praplėtimo dar-
bus. 1982 m. įsteigė atskirą fondą
archyvui išlaikyti. Kriaučiūnas para-
šė daugybę straipsnių apie ALKĄ: jos
svarbą, reikalą ją remti ir tuo gavo
nemažai finansinės pagalbos, ypač iš
Kunigų vienybės narių. 1986 m.
tapęs direktoriato pirmininku, tose
pareigose išbuvo dvidešimtį metų.
Remontavo ir padidino patį pastatą,
sutelkė daug naujos medžiagos – kny-
gų, rankraščių, fotografijų, meno
dirbinių, vis rūpindamasis, kad nežū-
tų lietuvių kultūriniai turtai. Paliko
ir specialų fondą šelpti aukštesnių
mokslo laipsnių siekiantį jaunimą,
ypač iš Lietuvos, kurį ir dabar admi-
nistruoja LKMA valdybos nariai, kas-
met susirinkę ALKA patalpose.

Savo kruopščiu, ištvermingu dar-
bu bei sumanumu dr. J. Kriaučiūnas
yra stebėtinai daug nuveikęs. Mėg-
davo sakyti: „Darbas – gyvenimo
druska.” Bendradarbiavo išeivijos
spaudoje nuo 1951 metų, rašydamas
ne vien sveikatos ir medicinos klau-
simais, bet ir visuomeninėmis, kultū-

rinėmis, politikos temomis. Už nuo-
pelnus lietuviškos veiklos baruose
jubiliejiniame Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės suvažiavime 1982 m.
dr. Kriaučiūnas buvo viešai pagerb-
tas. 1998 m. lapkričio 8 d. Lietuvos
Respublikos prezidentas jam paskyrė
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge-
dimino III laipsnio ordiną. Ordino
įteikimo iškilmės vyko ALKA patal-
pose.

Džiugios iškilmės malonius prisi-
minimus greit pakeitė liūdesio ats-
palviai, kai tų pačių metų lapkričio
pabaigoje Matulaičio slaugos namuo-
se mirė Magdalena – dr. Kriaučiūno
žmona. Susituokę Kaune 1936 m.,
juodu drauge išgyveno 63-ius metus.
Sveikatai silpnėjant, jis rūpestingai ją
globojo ir slaugos namuose kasdien
ištikimai lankydavo.

2000 metais daktaras šventė 90-
ąjį gimtadienį Putnamo vienuolyne
drauge su sūnumi Rimtautu ir jo šei-
ma, su vienuolyno seserimis ir apy-
linkės lietuviais. Jausdamas amžiaus

naštą, nutarė parduoti namą ir išsi-
nuomoti kambarį vienuolyno sodybo-
je. Atsisakė ir kai kurių pareigų, nors
toliau dirbo archyve. Būdamas kant-
rus bei santūrus niekuomet neaima-
nuodavo ir nesiskųsdavo. Dienas lei-
do ramiai, tačiau nenutuokdamas,
kad jo laukia dar vienas skaudus
smūgis.

2000-ųjų metų liepos mėnesį
daktaras drauge su sūnumi Rim-
tautu, ką tik išėjusiu pensijon, supla-
navo vykti į Lietuvą. Tai buvo pirma-
sis Rimo apsilankymas gimtajame
krašte nuo šeimos pasitraukimo į
Vakarus 1944 metais, jam esant vos
septynerių metų. Dalydamiesi pakilia
nuotaika abu su tėvu išskrido, o Vil-
niaus oro uoste juos džiaugsmingai
sutiko giminės ir draugai. Besisve-
čiuojant su giminėmis, Rimui stai-
ga pasidarė bloga, jis buvo skubiai
išvežtas į ligoninę. Jį lankantį tėvą
dar ramino, jog greit išeis iš ligoni-
nės, bet, deja, kitą dieną mirė. Koks
baisus smūgis tėvo širdžiai! Netru-
kus iš Amerikos turėjo atvykti anū-
kai ir visi drauge keliauti po Lietuvą
– o štai teko juos kviesti į laidotu-
ves.

Grįžęs į Putnamą, daktaras ne-
slėpė savo skausmo, bet ir daug apie
tai nekalbėjo. Dar vis šį tą dirbinėjo,
kaip ir anksčiau, uoliai lankė seserų
koplyčioje pamaldas. Kitą metų va-
sarą vėl nuvyko į Lietuvą aplankyti
brangių kapų. Zanavykų krašto mu-
ziejuje buvo surengtas dr. Kriaučiūno
pasakojimų knygos „Skolą grąžino”
pristatymas (išleista 2001 m. Kaune).
B. Sakalauskienė dėkojo daktarui už
viso gyvenimo darbus Lietuvos labui,
kuriais jis tikrai grąžino skolą Tė-
vynei. Muziejaus direktorius V. Dėdy-
nas taip pat padėkojo neužmiršusiam
savo kilmės zanavykui, kuris muzie-
jui buvo atsiuntęs apie 600 spaus-
dinių ir užsitarnavęs mecenato var-
dą. Maironio muziejaus darbuotoja
Virginija Paplauskienė dalyvius su-
pažindino su daktaro biografija, jį
pažinusi tvarkant ALKA archyvą.
Kukliai priimdamas jam suteiktą
įvertinimą, dr. Kriaučiūnas tuosyk
paaiškino, kodėl ėmėsi tiek daug
įvairių darbų: „Aš jaučiau pareigą.
Man svarbiausia – daryti viską, ką
galiu, kad, atėjus mirčiai, galėčiau
pasakyti: ačiū Dievui, padariau viską,
ką galėjau.”

Dr. Juozas Kriaučiūnas 
2000-ųjų metų pavasarį

Putnamo vienuolyne šventė
savo 90-ąjį gimtadienį.

Archyvo ALKA patalpose dabartinis direktorius J. Rygelis su buvusiu direktoriumi dr. J. Kriaučiūnu. 

„Aš jaučiau
pareigą. 
Man svarbiausia –
daryti viską, 
ką galiu, 
kad, atėjus mirčiai,
galėčiau pasakyti:
ačiū Dievui,
padariau viską, 
ką galėjau.”

Dr. Juozas Kriaučiūnas
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 
Stuburo ir skausmo 

ligos

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

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
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Pavažiavus gerą pusvalandį už
miesto, atsidūrėme labai modernių
skulptūrų parke ,,Franconia”. Meno
kūriniai sustatyti lauke, prieinami
per žolę išmintais takais. Prie dau-
gelio kūrinių pridėtas paaiškini-
mas/pavadinimas. Jau iš tolo matėme
mirgančias sidabrines žmogystas. Tai
buvo vieno menininko fantazija –
,,Erdvės žmonės”. Kadangi jie apvilk-
ti kažkokia ,,sidabrine” medžiaga, tai
vėjui papūtus juda, lyg būtų gyvi. Ar-
čiau priėjus apskaičiavome, kad šie
,,ateiviai” yra apie 35 pėdų aukščio.
Kiti kūriniai dauguma buvo iš me-
džio, metalo. Sunku viską detaliai ap-
rašyti, nes šie kūriniai bei medžiaga
ribojasi tik menininkų sumanumu.
Vienam lauko kampe buvo baslių, ap-
vyniotų plastika, lyg tvora. Nežinau,
kokio simbolio ten siekta.  Aras ap-
gailestavo, kad nebėra didžiulių, apie
30 pėdų skulptūrų, kurias čia anks-
čiau matė. Gailėjosi čia mus atvežęs,
bet mes nesigailėjome. Buvo naujas
patyrimas.

Čia pat prie automobilių pastaty-
mo buvo mažas namelis-kioskas su
informaciniais lankstinukais. Prie
durų buvo patogi kėdė. Pavargęs Ro-
mualdas ten atsisėdo, o praeidami tu-
ristai pradėjo jo klausti, kiek kainuo-
ja įėjimas į parką, kur gauti informa-
cijos. Romualdas jiems atsakė į klau-
simus, dalino ten pat buvusius lanks-
tinukus, parodė kur galima gauti
vandens pirkti, kur tualetai yra. Savo
apsiimtą gido vaidmenį puikiai atli-
ko, o mes stengėmės nesijuokti, kai
jis turistams rimtai sakė, kad jo dar-
bo valandos čia greit baigsis.

Grįždami važiavome per Minnea-
polio miesto dalį, kurioje buvo liepos
mėnesį sugriuvusio tilto per Mississi-
ppi upę likučiai. Jau viskas nuvalyta,
ruošiasi greit pradėti atstatyti. Matė-
me tik kiek liko tilto iš vienos ir iš ki-
tos pusės. Naujas tiltas kainuos porą
šimtų milijonų dolerių. 

Pirmadienio ryte atsisveikinome
su Aru, Pam ir Aleksiuku ir išvykome

toliau į vakarus. Numatėme iki vaka-
ro pasiekti Fargo, N.D. Pirmą kartą
man teko visos kelionės maršrutą su-
statyti, apskaičiuoti atstumus, važia-
vimo laiką, parinkti nakvynes. Nu-
stačiau kas dieną nevažiuoti daugiau
nei 300 mylių, taigi apsiriboti šešio-
mis važiavimo valandomis per kelio-
nės dieną. Pasisekė!

Fargo apylinkėje neradau stovyk-
lavietės, bet čia pat pašonėje buvo
KOA Moorhead, dar Minnesota pusė-
je. Suradę vietą atsiminėme, kad čia
buvome prieš dvejus metus. Prisimi-
nėme, jog tada dvi jaunos panelės bu-
vo ką tik šią vietovę nupirkusios. At-
pažinome. Jos vis dar čia. Paklausė-
me, kaip sekasi verslas. Gerai, tik
sunkus darbas. Planuoja turimą vietą
praplėsti. Vasarą kartais visų nesu-
talpina. Dabar laukia sezono pabai-
gos. Už savaitės uždarys ir galės il-
sėtis. Čia, šiaurėje, stovyklavietės už-
sidaro spalio pradžioje, vėliausiai
viduryje. Vėliau stovyklaujant, čia
sunku rasti kur apsistoti su motor-
namiu. Spėju, kad ir festivalio rengi-
mo komitetas į tai atkreipė dėmesį,
nes kiti trys festivaliai vyks savaite
anksčiau, t.y. 2008 m. spalio 1-4 d.,
2009 m. rugsėjo 30-spalio 3 d., 2010
m. rugsėjo 29-spalio 2 d. Daugiau ga-
lima informacijos rasti www.hostfest.
com.

Antradienį puikus oras ir kelias
trumpas – vos 200 mylių iki Bis-
marck, North Dakota sostinės. Pava-
žiavus vos valandėlę už Jamestown,
prie Steele miestelio yra didžiausia
pasaulyje gervė-statula – 40 pėdų
aukščio, o sveria tris su puse tonos.
Ją sukūrė James Miller prieš devy-
nerius metus. Ši statula apsupta vie-
tinės augmenijos. Šalia trys informa-
ciniai kioskai supažindina lankytojus
su šiais paukščiais, apylinkės paukš-
čių draustiniu bei galimais pasi-
vaikščiojimo takeliais susipažįstant
su šiomis vietovėmis.

Bus daugiau. 

SU PALAPINE Į 
SKANDINAVŲ FESTIVALĮ

GRAŽINA KRIAUÇIÙNIENÈ
Nr. 2

Didžiausia gervė – statula. Prie jos
stovi Romualdas.

Skulptūra ,,Erdvės žmonės”. Prieky
jų stovi straipsnio autorė.

Atkelta iš 3 psl.  Tačiau kiti klausė
– kodėl niekam nekilo noro protes-
tuoti, kai į Sapienza Universita di
Roma akademinius renginius atvyko
JTO sekretorius Kofi Annan ir aukš-
tas ES pareigūnas Jose Baosso?

• • • 
Tad kas slepiasi už siekio po-

piežiui uždrausti patekti į univer-
sitetą ir jam kalbėti būtent todėl, kad
jis yra popiežius? Ko vertas pareiški-
mas, kad universitetas yra vieta,
kurioje gali susidurti visos nuomo-
nės? Ar tai nereiškia, kad „laisvojo
mąstymo” šalininkai iš tiesų pradėjo
atstovauti despotiškam ir privalo-
mam laicizmui, kuris draudžia iš-
sakyti viešai nuomonę, jei tik ši ar jai
atstovaujantis asmuo yra vienaip ar
kitaip susiję su religija? Dauguma
komentatorių vienbalsiai, tarp jų ir
kairių pažiūrų, kitur tikrai nepasi-
žymintys simpatijomis „katalikiškai
pusei”, būtent šį įvykį įvertino ne
kaip pasaulietiškumo pergalę, o kaip
pasaulietiškumo pralaimėjimą. Iš-
klausyti ir replikuoti, o ne drausti pa-
sisakyti yra sveiko pasaulietiškumo
metodas.

Reikia pabrėžti, kad daugybės
studentų nuomonė toli gražu nėra
nukreipta prieš popiežiaus apsilan-
kymą. Pasak Italijos dienraščių, pro-
testus prieš Popiežių aktyviai organi-
zavo apie 100 studentų. Tiesa, kad
yra daug jiems simpatizuojančių,
tačiau Sapienza Universita di Roma
mokosi apie 140,000 studentų, ku-
riems dėsto daugiau nei 4,000 dėsty-
tojų. Šių skaičių fone protestai anaip-
tol neatstovauja daugumai. Kita ver-
tus, kai kurios studentų grupės, ne
tik katalikiškos, aktyviai rėmė Po-
piežiaus apsilankymą ir apgailestavo
dėl jo atšaukimo. Apklausos rodo,
kad ir kairei priklausantys jaunuoliai
neretai stebisi, kodėl jie pirma negali
išklausyti katalikų Bažnyčios vadovo,
o vėliau jau kritikuoti?

Šiam įvykiui neliko abejinga ir
Italijos valdžia. Popiežiui atšaukus
vizitą Romos universitete, Italijos
Respublikos prezidentas Giorgio
Napolitano parašė laišką Benediktui
XVI, kuriame sakoma: ,,Mane labai
nuliūdino žinia, jog atšaukiamas
Jūsų vizitas Sapienza Universita di
Roma, planuotas sausio 17 dienai.
Esu tvirtai įsitikinęs, kad jis būtų
buvęs puiki proga paliesti didžiąsias
temas, svarbias italų visuomenei ir
visoms visuomenėms. Yra visiškai
nepriimtinas nepakantumo demons-
travimas ir įžeidžiantys pasisakymai,
sukūrę su laisva ir ramia diskusija
nesuderinamą klimatą.”

Tuo tarpu universiteto rektoriui
buvo nusiųstas Popiežiaus kalbos,
kurią jis būtų sakęs lankydamasis
universitete, tekstas. Vatikano Vals-
tybės sekretorius kardinolas Tarcisio
Bertone universiteto rektoriui pa-
siųstame laiške rašė, kad nors dėl ne-
žymią mažumą sudarančių dėstytojų
ir studentų grupės iniciatyvos, iškilus
grėsmei, jog apsilankymas negalės
būti ramus ir orus, buvo nuspręsta
planuotą paskaitą atšaukti, vis dėlto,
žinodamas, jog dauguma dėstytojų ir
studentų troško išgirsti svarų Po-
piežiaus žodį, suteikiantį postūmį
asmeniniam tiesos paieškų keliui,
Šventasis Tėvas nurodė pasiųsti  tek-
stą kalbos, kurią jis asmeniškai buvo
parengęs šiai progai.

,,Vatikano radijas”

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

NEĮVYKUSI PASKAITA — AR
POPIEŽIUS MOKSLO PRIEŠAS?
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Niujorko lietuviai rašo diktantą.

2008 m. sausio 26 d. Niujorko bei
aplinkinių valstijų lietuviai susirinko
Niujorko Maironio lituanistinėje mo-
kykloje, kur jau antrą kartą varžėsi
dėl raštingiausio Niujorko lietuvio
titulo. 

Dėl laiko skirtumo negalėdami
rašyti diktanto vienu metu su rašan-
čiaisiais Lietuvoje ar šalyse arčiau
Lietuvos, susirinkusieji rašė mokyk-
los mokytojų parengtą diktantą. Šį
kartą, pagerbdami rašytojos Jurgos
Ivanauskaitės atminimą, mokytojai
diktantui parinko ištrauką iš jos
romano „Kelionių alchemija”. 

Diktantą rašė 48 žmonės: litua-
nistinės mokyklos mokiniai, lietuvių
bendruomenės atstovai, Lietuvos ge-
neralinio konsulato Niujorke darbuo-
tojai. Nemažas būrys svečių susirin-
ko palaikyti rašančiuosius ir kitąmet
žadėjo dalyvauti ir patys. 

Susirinkusius pasveikino genera-

linis konsulas Niujorke ambasado-
rius Jonas Paslauskas, kuris dėkojo
mokytojai Danai Vainauskienei ir vi-
sam mokytojų būriui už šią gražią
iniciatyvą. Generalinis konsulas pri-
sipažino, kad jaudinasi prieš diktan-
tą.

Kam atiteks raštingiausio Niu-
jorko lietuvo vardas, paaiškės 2008
m. vasario 9 d., kai  Maironio mokyk-
loje vyksiančio Vasario 16-osios mi-
nėjimo metu nugalėtojams bus įteik-
tos atminimo dovanos, kurias įsteigė
generalinis konsulas Niujorke amba-
sadorius Jonas Paslauskas.

Po diktanto šio renginio dalyviai
klausėsi University of Illinois at
Chicago profesoriaus dr. Giedriaus
Subačiaus paskaitos „Kaip buvo pa-
daryta lietuvių kalba” ir turėjo pra-
nešėjui įdomių klausimų.

LR generalinio konsulato 
Niujorke informacija

NIUJORKO LIETUVIAI PARĖMĖ NACIONALINIO DIKTANTO IDĖJĄ

Ramutės Plioplytės margučiaiRamutės Plioplytės margučiai
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sausio 29 d. sukako metai, kai
Ramutė Plioplytė iškeliavo amžiny-
bėn. Iškeliavo tyliai, ramiai, netikėtai. 

Pažinojau ją iš matymo, kartais,
susitikusios Jaunimo centre, ,,persi-
mesdavome” vienu kitu žodeliu.
Kartais jos studentai (R. Plioplytė
daug metų dirbo Pedagoginiame li-
tuanistikos institute, 1982–1986 m.
buvo šio instituto direktore), o mano
buvę Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai, ateidavo pas mane su Ra-
mutės parengtomis namų darbų už-
duotimis. Mane jos stebindavo –
kruopščiai paruoštos, gerai apgalvo-
tos,  metodiškai teisingos užduotys,
rodos jas rengė  aukščiausios klasės
lituanistas. O ir jos studentai girdavo
ją, sakydavo, kad nors ir reikalauja,
bet įdomiai, suprantamai dėsto. Tai
tiek tos mano asmeninės pažinties su
R. Plioplyte. 

Neseniai sužinojau, kad Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje įrengtas
stendas su R. Plioplytės darbais. Mu-
ziejaus darbuotoja Rita Janz sakė,
kad jį įrengė ir muziejui padovanojo
R. Plioplytės brolis dr. Audrius Pliop-
lys. Smalsu pasidarė, ką ta Ramutė
dar darė, kad net muziejui jos darbai
padovanoti. Neiškentus nuėjau pasi-
žiūrėti. Ir... apstulbau, netekau amo!
Kodėl taip yra, kad kartais visiškai
nežinome, ką veikia, kuo domisi šalia
esantis žmogus? Aišku, negi kiek-
vieno klausinėsi, tačiau kaip atsitiko,
kad šitokio lygio menininkė liko neži-
noma daugeliui mūsų. Suprantu, kad

anksčiau atvažiavę ir jos aplinkos
žmonės žinojo apie jos talentus, ta-
čiau mes, prieš 10–15 metų atvykę į šį
kraštą, nieko apie jos darbus nenu-
tuokėme. Ši kukli moteris niekada
niekam nepasakojo ir nesigyrė, ko-
kius meniškus darbus ji daro. Ne-
žinau, ar jos mokiniai žinojo, kokias
auksines rankas turi jų mylima mo-
kytoja?

R. Plioplytė gimė Kanadoje. 1964
metais su šeima atvyko į Čikagą. Bai-
gusi mokslus University of Chicago ji
keletą metų gyveno Providence, Rho-
de Island. Būdama neįgali (po vaikys-
tėje persirgtos ligos ji liko paralyžiuo-
ta visam gyvenimui) Ramutė niekada
nepasidavė likimui. Ji triūsė, dirbo,
mokėsi. Tikriausiai tas noras kuo
daugiau prisiliesti prie lietuviškų
šaknų ją atvedė į Vilniaus universi-
tetą, kur ji dvejus metus gilino savo
lietuvių kalbos žinias. Dveji metai bu-
vo pilni įdomiausios veiklos. Ji ne tik
gilina lietuvių kalbos žinias, Ramutė
domisi lietuvišku folkloru, lanko mu-
ziejus, studijuoja lietuviškas tradici-
jas, pati bando save mene. Vadovau-
jama docento Liongino Pažūsio ji pa-
skelbė įdomų straipsnį ,,Lietuvių kal-
ba nykstančios dvikalbystės sąlygo-
mis”. R. Plioplytė daug nuveikė vers-
dama į anglų kalbą lietuviškas kny-
gas.

Gal aš ir klystu, tačiau man gra-
žiausi jos darbai – lietuviški margu-
čiai. Kiek reikia turėti talento, mei-
lės, kiek reikia žinoti meno paslapčių,
kad galėtum sukurti tokius – nepabi-
josiu šio žodžio – šedevrus. Balzeko

R. Plioplytės dovanų dėžutės ir ,,Sherlock Holmes” margučiai Balzeko
lietuvių muziejuje.                                        Laimos Apanavičienės nuotraukos

lietuvių kultūros muziejuje galima
susipažinti su R. Plioplytės sukurtais
margučiais. Visus muziejaus stende
rodomus margučius pagal darymo
techniką galima suskirstyti į keletą
grupių.

Viršutinėje stendo lentynoje ant
medžio šakelių sukabinti tradiciniai
lietuviški margučiai. Tokiomis ,,puokš-
tėmis” papuoštą Velykų ryto stalą Lie-
tuvoje galėdavai pamatyti daug kur.

Visai kitaip atrodo jos ,,ėsdinti”
margučiai, ypač tie, kurie nedažyti.
Kai į juos žiūri, atrodo, kad jie pa-
daryti iš porceliano. Tai pačios auto-
rės sugalvota technika. Kiaušinius
išdekoruodavo tirpiu vašku, išdžio-
vindavo ir įmesdavo į korozinę vonią.
Joje vašku neužteptas kiaušinio lukš-
tas buvo ėsdinamas.

Žavi ir jos margučiai – paukščiai.
Visokiom spalvom išmarginti kiau-
šiniai, pasipuošę gražiais tokiomis
pat spalvomis dažytais sparnais ir
uodega, atrodo tuoj pakils į orą ir nu-
skris į pasakų šalį.

Ekspozicijoje galima pamatyti ir
tradiciškai dekoruotų margučių –
dažyti įvairiais dažais ir vaško techni-
ka marginti. Kiekviena spalva turėjo
savo mistinę reikšmę. Ramutė buvo
gerai išstudijavusi spalvų reikšmes,
jos margučiai tikra lietuvių etno-

kultūros dalis.
Labiausiai mane sužavėjo R.

Plioplytės ,,gręžimo” būdu padaryti
darbai. Tai modernia technika prag-
ręžtos ,,ašaros”, skylutės kiaušinio
lukštą paverčia trapiu meno kūriniu.
Aišku, kad eiliniam kiaušinio mar-
gintojui tai atlikti būtų per sunku (ir
nėra jokio reikalo), tačiau Plioplytės
šia technika sukurti darbai – tikras
stebuklas.

Atskira grupė margučių – tai
autorės pavadinti ,,Sherlock Holmes
kiaušinai”. Ant kiaušinio lukšto šoka
žmogeliukai, kiekvienas margutis
turi savo vardą. 

Ne vienas R. Plioplytės draugas
yra gavęs dovanų jos padarytų mar-
gučių. Stende mane sužavėjo dėžu-
tėse supakuotos dovanėlės – kiekvie-
noje dėžutėje – Ramutės rankų išda-
bintas margutis. 

Visi R. Plioplytės darbai pasi-
rašyti autorės. Tai rodo, kad pati me-
nininkė suprato, kad ji kuria neeili-
nius darbus.

Kovo 2 d. muziejuje vyks Moterų
gildijos susirinkimas. Jo metu bus
oficialiai atidaryta R. Plioplytės eks-
pozicija. Bet jau ir dabar ją galima
pamatyti muziejuje. Pats laikas būtų
nueiti ir pasižiūrėti bei pasisemti
idėjų artėjančioms Velykoms. 

R. Plioplytės ,,Velykų medis” Balzeko lietuvių muziejuje. 
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ÎVAIRÙS  SKELBIMAI

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI
Andrius ir Vilija Kiršoniai, Malibu,  CA (viso $3,800).
Adelė Balsienė, Los Angeles, CA (viso $8,500).
Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda” per Juozą Mikulį, Westchester, IL
(viso $5,200).
Vytas Miselis, Monroeville, PA (viso $700).
Maksimas Karaška, Fredericksburg, VA (viso $1,350).
Bronius  Andriukaitis, Forest Park, IL (viso $940);  Danguolė Jur-
gutis, West Bloomfield, MI (viso $1,400); Vidmantas Raišys, Mercer
Island, WA (viso $500).
Albertas ir Gražina Karvelis, Naperville, IL (viso $200); LB Brighton
Park apylinkė per V. Sendą; Jonas Miglinas, Chicago, IL (viso $200);
Salome Nyerges, Santa Monica, CA (viso $1,320); Petras Pagojus,
Detroit, MI (viso $600);  Egidijus ir Vida Radveniai, Glendale, CA (viso
$700); Valentinas ir Lilė Ramoniai, Lemont, IL (viso $1,220); Albert
Vaitaitis, Centennial, CO (viso $600); Algis Vosylius, Westmont, IL.
kpt. Albert Mikutis, Jr., Philadelphia, PA (viso $445).
Walter ir Anelė Barkauskai, Whitestone, NY (viso $250); Bronė Ka-
raška, Delran, NJ (viso $420); Birutė Kasperavičius, St. Petersburg,
FL (viso $60); Genovaitė Kaufman, Springfield, VA (viso $130); Lit-
huanian Roman Catholic Charities per dr. Liną Sidrį, Chicago Ridge,
IL; Algirdas ir Raminta Marchertai, Lemont, IL (viso $180); Viktoras
Memėnas, Bloomfield Hills, MI (viso $300);  Algirdas ir Amanda Mu-
lioliai, Euclid, OH (viso $600); Antanas Osteika, Warren, MI (viso
$480);  Aleksandras Petrauskis, Euclid OH (viso $355); Augustas ir
Emilija Pretkeliai, Chicago, IL (viso $325); Rima Sell, Orland Park,
IL (viso $175); Jonas Stankūnas, Juno Beach, FL; Tauragės Lietuvių
klubas per  Stasę Rudokas, Chicago, IL  (viso $1,550).
Bruno Jeselskis, Evanston, IL (viso $65); Valdemara Rašytinis, Oak
Lawn, IL (viso $680).
Aldona Venckūnas, Santa Monica,  CA (viso $465).
Joana  Danilevičienė, Chicago, IL (viso $80); Joseph ir Zita Petkus,
Kirkland, WA (viso $185).
Vita Aukštuolis, Hudson, OH; A. J. Bartkus, Countryside, IL (viso
$50); Stasė ir Kazys Gricius, Santa Monica, CA (viso $150); Rai-
mundas Kiršteinas, Rochester, NY (viso $200);  Sigutė Mikrut, Lake
Bluff, IL (viso $153); Julia Smilga, Chicago, IL (viso $165); George ir
Danutė  Vidžiūnai, Chicago, IL (viso $200); Algis  Žolynas, Escondido,
CA (viso $75).
Vytautas Černius, Glendale, CA; Algis Norvilas, Oak Lawn, IL (viso
$135); Jonas ir Aldona Raugaliai, Waterbury, CT (viso $110);  Teo-
doras ir Ritonė Rudaičiai, Lemont, IL (viso $110); Jonas  V. Ruzgys,
Anaheim, CA (viso $70); Valeria Žadeikis, Oak Lawn, IL.
Kazys Matonis, Sun City, AZ (viso $85); Ina Nenortas, Dorchester,
MA; Vladas  Vasikauskas, St. Petersburg, FL (viso $80).
Stasys Eiva, Manchester, NH; Salomėja Idzelis, Richmond Heights,
OH (viso $65); Vincent ir Sofija Tuskenis, San Diego, CA (viso $30).
Jadvyga Kuorys, Euclid, OH (viso $50).
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Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos fondui
aukojo:

a. a. VLADO BIKNEVIČIAUS atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Slavinską:
$20 Loreta Kynas, S. Pasadena, FL (viso $140);  Eugenijus ir Irena Slavinskai,
St. Petersburg, FL (viso $485).

a. a. KAZIMIERO GRICIAUS atm.
$100 Alfonsas  Tumas, Simi  Valley, CA (viso $475).

a. a. VLADO STAŠKAUS  atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Slavinską:
$10 Eugenijus ir Irena  Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $495); Bronė Tao-
rienė, St. Petersburg, FL (viso $70).

a.a. VANDOS VAITKEVIČIENĖS atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Slavinską:
$20 Eugenijus ir Irena Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $515).
$10 Loreta Kynas S. Pasadena, FL (viso $150).

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba širdingai dėkoja visiems auko-
tojams už gausias aukas.
a.a. Vlado Biknevičiaus, a.a. Kazimiero Griciaus, a.a. Vlado Staškaus
ir a.a. Vandos Vaitkevičienės giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondo valdy-
ba reiškia nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 
2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

* Reikalinga anglų kalbos mokyto-
ja Brighton Park rajone. Tel. 773-387-
7232.

* Pirksiu nebrangų, gerai važiuojantį
automobilį. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių slaugymo dar-

bo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris šeštadieniais gali išvalyti jūsų
namus. Tel. 708-220-3202.

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

A † A
Dr. JONUI ŠALNAI

mirus, žmonai JANINAI ir sūnums bei draugams reiš-
kiame savo gilią užuojautą.

Viktorija ir Pranas Adomaičiai

A † A
BRONEI NAINIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui
BRONIUI NAINIUI, dukroms LAIMAI ir RŪTAI bei
jų šeimoms.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai
Ramunė  Fry ir Audronė

A † A
JUOZAS SABAS

Mirė 2007 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 71 metų.
Gyveno Burbank, IL. Paskutiniu metu sirgo ir buvo Veteranų

ligoninėje, ten ir mirė.
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Nuliūdę liko: dukra Audra su vyru Wayne  Zuschlag, anūkai

Ava, Lukas, Liah; Jurgita Sabienė ir uošvė Halina Molejus, gimi-
nės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Juozas palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse šalia savo
a. a. sūnaus Edvardo.

Velionis buvo brolis a. a. Joanos Freeman.
Dėkojame kun. A. Saulaičiui už religines apeigas koplyčioje ir

kapinėse. Ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus.

Dukra Audra su šeima ir artimieji

A † A
ALFONSAS JAKUBĖNAS

Mirė 2007 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 93 metų.
Gimė N. Strunaityje Vilniaus krašte.
1937 metais baigė Varšuvos Juozo Pilsudskio universiteto

Teisių mokslus ir gavo diplomą.
Nuliūdę liko: žmona Juzefa  Šidlauskaitė, dukra Diana,

anūkai Alexas ir Melissa, daug giminių Lietuvoje.
Po gedulingų pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles,

CA 2008 m. sausio 4 d. palaidotas Forest Lawn kapinėse
Glendale, CA.

Liūdinti šeima

A † A
IRENA AUGEVIČIŪTĖ-KAESTLI

Mirė 2008 m. sausio 23 d.,  Berne, Šveicarijoj, sulaukusi 87
metų.

Gimė 1920 m. kovo 3 d. Vilniuje. Jos tėvai buvo plk. dr. Jonas
ir Lidija Augevičiai.

1937 m. baigė „Aušros” Mergaičių gimnaziją. Buvo skautė,
studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Londone
ekonomiją. Priklausė  Samogitia korporacijai.

1940 m. ištekėjo už Šveicarijos konsulo Lietuvai Frederick
Kaestli, gyveno Šveicarijoj, Kroatijoj, Kanadoj. Būdama Šveicari-
joj daug reiškėsi lietuvių visuomeninėj bei kultūrinėj veikloj.

Šveicarijoj liko sūnus Vytis su žmona ir anksčiau mirusio
brolio dr. Kosto Augevičiaus vaikaičiai, taip pat daug karo išblaš-
kytų draugų bei pažįstamų, kurie patyrė jos dosnumą, svetin-
gumą ir besąlyginį draugiškumą.

Tebūna jai svetinga Šveicarijos žemė, kurioje ji užbaigė savo
kilnų ir reikšmingą gyvenimą.

Liūdinčios draugės aušrokės
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

�Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios – proga Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Čikagoje š. m. vasario 16 d., šeš-
tadienį, 6 val. v. maloniai visus kvie-
čia atvykti į parodos „Pirmoji banga”
atidarymą, kuris vyks Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje,  6500 South
Pulaski Rd., Chicago. Parodą rengia
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kartu su Lietu-
vos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka ir Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejumi. Paroda Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje veiks iki š.m.
kovo 2 dienos. Telefonas pasiteiravi-
mui – 773-582-6500. 

�Vasario 22 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen-
tre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, vyks parodos-konkurso, skirto
Čiurlionio galerijos 50-mečiui atidary-
mas. Bus paskelbti konkurso nugalėto-
jai. Konkurse dalyvauja išeivijos dai-
lininkai. Rėmėja – žinoma išeivijos dai-
lininkė Magdalena Stankūnienė. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti parodos
atidaryme.

�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.

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 val. r.
iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių. Prekiautojai sta-
lus gali užsisakyti paskambinę tel.:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
tel.: 708-636-6837 (Anelė Pocienė).
Rengia Jaunimo centro valdyba ir
Moterų klubas.

�Priešmokyklinio amžiaus vai-
kų tėvelių dėmesiui!  Jei norite suži-
noti apie ,,Žiburėlį” ir Montessori
metodo auklėjimo būdą, kviečiame
atvykti į ,,Žiburėlio” atvirų durų die-
ną, kuri vyks šeštadienį, kovo 8 d., 9
val. r. Pasaulio lietuvių centre Le-
mont. Vaikai priimami nuo 3 metu-
kų. Informuosime apie registraciją
ateinantiems metams. Tel. pasiteira-
vimui:  630-257-8891.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, PLC, Lemont. Kviečiame
visus skautus, tėvelius bei skautų rė-
mėjus apsilankyti ir paremti šią lietu-
višką jaunimo organizaciją. Norint
gauti daugiau informacijos, prašome
kreiptis pas Aušrą Jasaitytę-Petry tel.
708-349-8436 arba el-paštu: 

ausra67@sbcglobal.net.

�Vienos dienos Gavėnios reko-
lekcijos Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo vienuolyne, Put-
nam prasidės šeštadienį, kovo 1 d.  9
val. r. registracija ir baigsis vakarie-
ne. Rekolekcijas ves vienuolyno kape-
lionas kun. Arvydas Žygas. Kaina –
60 dol. Tel. pasiteiravimui: 860-928-
7955.

�Savaitgalio rekolekcijos Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo vienuolyne, Putnam  vyks kovo
14– 16 dienomis. Rekolekcijos, kurias
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas, prasidės penktadienį
6:30 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Rekolekcijos baigsis sekmadie-
nį pietumis. Kaina su nakvyne – 120
dol., be nakvynės – 70 dol. Apie daly-
vavimą pranešti prieš savaitę, kartu
atsiunčiant 50 dol. mokestį. Praneši-
mus siųsti: Immaculate Conception
Convent–Retreat, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT 06260. Tel. pasitei-
ravimui: 860-928-7955.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Pasaulio lietuvių centro moterų
renginių komitetas ruošia 

„Užgavėnių blynus” antradienį,
vasario 5 d., 5 val. p.p. – 8 val. v.
Visi maloniai kviečiami pabendrauti.

Lietuviai mėgsta keliauti ne tik traukiniais, lėktuvais, bet ir laivais.
Nuotraukoje: grupė lietuvių dalyvavusių ,,Romėnų vakare” kruizo į
Karibus metu. 

Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti
sekmadienį, vasario 3 d., kasmetinėje organizacijos 

,,Vaiko vartai į mokslą” popietėje,  
Renginys vyks Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje. 

Pradžia 12:30 val. p. p. 

Organizacija nuo 1998 m. remia dienos centrus ir laikinosios glo-
bos namus Lietuvoje, kuriuos lanko socialinės rizikos šeimų vaikai.
Popietės metu – pranešimai ir naujienos apie organizacijos projektus,
apie paramą 9 remiamiems centrams Lietuvoje. Bus rodomas naujas
dokumentinis filmas, „Vaikystės žingsniai” apie dviejų remiamų cen-
trų kasdieninį darbą su vaikais.

PLC Socialinių reikalų skyrius vasario 10 d. organizuoja nuvažia-
vimą į Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks Maria gimnazijos salėje, Čikagoje. 

Nuo PLC išvykstame 12:15 val. p. p. Kaina – 10 dol. asmeniui. Norint
pasiteirauti ir užsisakyti vietas, skambinti R. Kronui tel. 630-968-0184. 

Robert Gilchrist, JAV Valstybės departamento 
Skandinavijos ir Baltijos reikalų vyriausias direktorius 

vasario 10 d., sekmadienį dalyvaus 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME

Maria gimnazijos auditorijoje, 6723 S. California Ave., Chicago. 
Amerikos Lietuvių tarybos (ALTo) Čikagos skyriaus 
rengiama minėjimo programa prasidės 1 val. p.p. 

Nijolė Stravinskas, gyvenanti  Chicago, IL pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Vytautas ir Aldona Šoliūnai, gyvenantys Lemont, IL pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Ona Zukas Norkus, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


