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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Taupumas ir
išlaidumas (p. 4)
•Dovana ,,Draugui”(p. 3,13)
•Žmogus, kurio dėka paži-
note Valdovų rūmus(p. 5,11)
•Patriarcho ruduo (p. 7)
•Kredito istorijos ,,taisy-
mas” (p. 8)
•Rinkimų dienoraštis (2)
(p. 11)
•2008 m. Čiurlionio galeri-
jai JC buvo sėkmingi (p.
14–15)

Lietuv∂ms – pasaulio dviraçiû
varžybû auksas!

Vilnius, gruodžio 12 d. (Delfi.lt)
– Estijos žiniasklaidoje pasirodė pra-
nešimų, kad Estija prisidės prie pa-
galbos finansinę krizę išgyvenančiai
Latvijai, tik dar neaišku, kokiomis
priemonėmis parems pietinę kaimy-
nę – suteiks kreditą, negrąžinamą pa-
galbą ar tiesiog patars. Lietuvos Fi-
nansų ministerija teigia, jog remia
Latvijos pastangas gauti paskolą.

Pagalba teikiama Šiaurės ir Bal-
tijos šalių bendradarbiavimo rėmuo-
se, šiuo metu vyksta derybos. „Estija,
Lietuva ir kitos Šiaurės šalys sutarė,

kad visos regiono šalys turėtų prisi-
dėti prie TVF (Tarptautinio valiutos
fondo) programos, tik dar tikslinama
indėlio forma ir apimtis”, – aiškino
Finansų ministerijos patarėjas Mar-
tas Kivine.

„Latvija prašė TVF ir Europos
Komisijos pagalbos ‘Parex’ banko
problemoms išspręsti ir fiskalinei po-
litikai pertvarkyti. Estija kartu su
Lietuva ir kitomis Šiaurės šalimis ak-
tyviai dalyvavo pasitarimuose, ku-
riuose buvo svarstoma Latvijos padė-
tis, problemos ir poreikiai. Prie bend-

radarbiavimo prisidėjo ir TVF bei Eu-
ropos Komisija. Latvijos vyriausybė
parengė fiskalinės politikos gerinimo
planą”, – sakė M. Kivine.

Lietuvos Finansų ministerijos
atstovai tvirtino, kad Stokholme susi-
tikę Baltijos ir Šiaurės šalių finansų
ministrai sutarė „glaudžiai bendra-
darbiauti ir suteikti atitinkamus įga-
liojimus bendram atstovui bei dėl
TVF paramos Latvijai kalbėti vienu
balsu ir remti Latvijos siekius gauti
tarptautinių įstaigų paramą”.

Vilnius, gruodžio 12 d. (ELTA) –
Kolumbijoje vykstančiose pasaulio
moterų dviračių treko taurės varžy-
bose pergalę šventė Lietuvos atstovės –
mūsiškės Simona Krupeckaitė ir Vili-ja
Sereikaitė nuskynė aukso medalius.

26-ąjį gimtadienį rytoj švęsianti

S. Krupeckaitė užtikrintai laimėjo
200 m sprinto rungtį ir pati sau pasi-
dovanojo geriausią dovaną, o 21-ų
metų panevėžietė V. Sereikaitė buvo
nepralenkiama 3 km asmeninėse per-
sekiojimo lenktynėse.

Dviratininkės S. Krupeckaitė ir V. Sereikaitė – pasaulio taurės varžybų nugalėto-
jos. AFP/SCANPIX nuotr.

Vadov¨ Taryba pritar∂ Lietuvos prašymams

Baltijos šalys pad∂s Latvijai

Briuselis, gruodžio 12 d. (ELTA)
– Dėl Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) uždarymo Lietuva galės gauti
papildomus aplinkos taršos leidimus.
Tam pritarė Europos Vadovų Taryba,
su tam tikromis išimtimis patvirtinusi
Europos Sąjungos (ES) dokumentų
rinkinį, skirtą kovoti su klimato kaita.

ES viršūnių susitikime taip pat

pritarta Europos Komisijos (EK) pa-
siūlytam ekonomikos gaivinimo pla-
nui, pagal kurį numatomas papildo-
mas finansavimas elektros jungtims
Baltijos regione.

Vertindamas ES vadovų išvadas
prezidentas Valdas Adamkus sakė,
kad ES sudarė visas sąlygas įgyven-
dinti svarbius energetikos projektus,

o dabar viskas priklausys nuo Lietu-
vos namų darbų.

Premjeras Andrius Kubilius pa-
brėžė, kad tiek Lietuva, tiek Europa
turėjo ambicingų tikslų ir juos pasiekė.

Europos Vadovų Tarybos išvado-
se IAE klausimui skirtas atskiras
skirsnis. Jame rašoma, kad paaiškė-
jus, jog dėl jėgainės uždarymo Lietu-
vos dujų kiekis labai padidės, mūsų
šalis gali gauti papildomų leidimų.
Jie numatomi iki 2015 m., o tada bus
laukiama EK įvertinimo, kuriame
bus atsižvelgta į padėtį įgyvendinant
elektros jungčių projektus.

Yra suskaičiuota, kad uždarius
IAE ir padidėjus taršai iš iškastinį
kurą naudojančių jėgainių po 2013
m., kada turėtų įsigalioti ES doku-
mentas, Lietuva į aplinką išskirs pa-
pildomai po 5 mln. tonų anglies dvi-
deginio dujų, todėl iš pradžių prašo-
ma skirti būtent tokius papildomus
leidimus. Vis dėlto negalutiniame va-
riante Nukelta į 6 psl.

Lietuvos vadovai pabrėžė, kad tiek Lietuva, tiek Europa turėjo ambicingų tikslų ir
juos pasiekė. ELTOS nuotr.

URM gali gr∂sti
etat¨ mažinimas

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) –
Naujasis užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas pripažįsta, kad
susiklosčius nepalankioms ekonomi-
nėms aplinkybėms jo vadovaujamai
žinybai gali grėsti etatų mažinimas.

,,Šiuo metu mes svarstome įvai-
rias priemones – mažinti pragyveni-
mo koeficientą šalyse, kuriose dirba
Lietuvos diplomatai. Kalbame apie
kai kurių investicinių projektų atidė-
jimą, apie algų galimą mažinimą,
apie komandiruočių mažinimą. Jeigu
kils poreikis, svarstome ir etatų ma-
žinimą”, – sakė Briuselyje besilan-
kantis Užsienio reikalų ministerijos
(URM) vadovas. Jis sakė, kad spren-
dimai bus priimami patvirtinus kitų
metų valstybės biudžetą.

,,Mes pripažįstame, jog esant da-
bartinei padėčiai valstybė turės ma-
žinti išlaidas. Turės mažinti išlaidas
ir URM bei diplomatai. Aš jau esu įs-
pėjęs savo kolegas, kad mums reikės
susiveržti diržus, kaip susiveržia mo-
kesčių mokėtojai”, – kalbėjo V. Ušac-
kas.

Naujoji valdančioji koalicija Kri-
zės valdymo plane yra įsipareigojusi
valstybės biudžeto išlaidas valdinin-
kų darbo užmokesčiui sumažinti vi-
dutiniškai 12 proc., o visas išlaidas –
15 proc., „pirmiausia atsisakant per-
kamų viešųjų ryšių, sumažinant lei-
dimus pokalbiams mobiliaisiais tele-
fonais, transportui, atsisakant už-
sienio komandiruočių, nesusijusių su
naryste ES, raštinės ir kitų prekių
bei paslaugų, nesusijusių su pagrin-
dine valstybės įstaigų veikla”.
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Lapkričio 28 d. studentai atei-
tininkai susirinko Ateitininkų na-
muose, Lemonte. Suvažiavimą vedė
Studentų ateitininkų sąjungos pir-
mininkas Matas Čyvas. Buvo išrinkta
nauja studentų centro valdyba:
Tomas Quinn — pirmininkas, Gytis
Mikulionis — iždininkas, Kristina
Quinn — sekretorė ir Lina Aukš-
tuolytė — narė.

Studentai padėkojo buvusiai val-
dybai už jos darbą ir rūpestį ir linki
naujiems valdybos nariams sėkmės.
Tikimės, kad per šiuos naujus metus
būsime labai veiklūs!

Po suvažiavimo į studentus pra-
bilo finansų žinovas Gytis Petkus
apie nūdienos Amerikos ekonomikos
rūpesčius bei perspektyvas rasti dar-
bus mums pabaigus mokslus. Pas-
kaitininkas išaiškino bankų sistemą,
pasakojo kaip prasidėjo finansinis
nuosmukis, ką JAV valdžia daro, kad
krizė būtų pristabdyta, ir kodėl mes,
studentai, turime susirūpinti. ,,Da-
bar Amerika yra jūsų rankose! Jūsų
karta turės mus išgelbėti!” buvo Gy-
čio Petkaus iššūkis mums.

Sekantis susirinkimas įvyks
gruodžio 22 d. Planuojame atlikti ko-
kį nors labdaros darbą Čikagos mies-
to centre. Daugiau informacijos ra-
site studentų tinklalapyje: www.
javstudentija.org Kviečiame visus
studentus dalyvauti.

Kristina Quinn

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Gytis Petkus pataria studentams susirū-
pinti savo finansine ateitimi.

Nuotr. Vijos Underytės

Ruošiantis ŠAAT rinkimams yra tik-
slinami ateitininkų sąrašai. Prašome
pateikti savo adresus, jei:

• esate ateitininkas, nepriklausantis
jokiam ateitininkų vienetui;
• esate pakeitę savo gyvenamąją vie-
tą per paskutiniuosius trejus metus;
• esate studentas, gyvenantis uni-
versitete;
• esate jaunas sendraugis, nebe-
gyvenantis tėvų namuose.

Prašome visų ateitininkų ateiti į
talką — susidomėkite, ar jūsų vai-
kai, vaikaičiai, draugai ir bičiuliai
yra sąrašuose, ir paraginkite juos įsi-
rašyti. Norime sudaryti kuo platesnį
ir tikslesnį adresyną.

Adresus siųsti iki sausio 12 d.
ŠAAT nariui Kaziui Razgaičiui

7 Arthur Rd, Rosemont, PA 19010
el. pašto adresu: kazys@op.net

Telefonu: 610-527-1122

Visų ateitininkų
sąrašų patikrinimas

Registracija
Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos ruošiami Ateiti-
ninkų pasaulėžiūros kursai įvyks š.
m. gruodžio 26 – sausio 1 d. Dai-
navoje. Visą registracijos informaciją
rasite moksleivių ateitininkų tinkla-
lapyje www. mesmas.org. Besido-
mintys prašomi nedelsiant pasižiū-
rėti, perskaityti ir užsiregistruoti,
nes vietų skaičius ribotos.

Čikagos ateitininkų
Kūčių vaišės

Visi maloniai kviečiami dalyvauti
tradicinėje Čikagos ateitininkų Kū-
čių šventėje gruodžio 21 d. 1:00 val. p.
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

Registruotis iki gruodžio 15 d. pas
Oną Daugirdienę tel: (630) 325-3277
arba el. paštu: odaugirdas@hot-
mail.com. Palikdami žinutę, būti-
nai atsakiklyje ar laiške praneškite
savo telefono numerį, kad būtų gali-
ma vėlliau susisiekti.

Rinkimai į ŠAA Tarybą — Kvietimas kandidatuoti
Kandidatavimo laikas pratęstas iki sausio 12 d.

2009 metais bus renkama nauja Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
(ŠAAT). Kviečiame kandidatuoti ar kitus siūlyti. ŠAA Tarybos nariu gali
būti renkamas kiekvienas ateitininkas, sulaukęs aštuoniolikos metų ir
išbuvęs ateitininku ne mažiau kaip penkerius metus. Tarybos narys gali
eiti ir kitas pareigas ateitininkų organizacijoje. ŠAA Tarybos nario kaden-
cija yra treji metai.

Kandidatavimo anketas rasite Šiaurės Amerikos ateitininkų tin-
klalapyje www.ateitis.org Prašome atsiųsti iki š.m. sausio 12 d. Daugiau
informacijos suteiks ŠAAT nominacijų komisijos narė Loreta Gry-
bauskienė tel.: (708) 349-7426 arba el. pašto adresu: Vlasr@aol.com

ŠAAT nominacijų komisija
Nijolė Balčiūnienė, Loreta Grybauskienė, Kazys Razgaitis

Dalis susirinkusių studentų suvažiavimo metu. Iš k: Marius Aleksa, Tomas Quinn, Raimis Kazlauskas, Algis Kasniūnas, Šarūnas
Daugirdas, Andrius Ragas, Lina Jarašiūtė, Julius Kasniūnas, Regina Čyvaitė ir Kristina Quinn. Vijos Underytės nuotr.

Studentų ateitininkų suvažiavimas
Tomas Quinn išrinktas

naujuoju SAS pirmininku

Čikagos kun. Lipniūno/Prez.
Stulginskio Moksleivių ateitininkų
kuopos susirinkimas įvyko lapkričio
15 d. Ateitininkų namuose, Lemonte.
Susirinkome pasižiūrėti filmą „The
Last Lecture”. Šis filmas skiriasi nuo
tų filmų, kuriuos esame pripratę ma-
tyti. Buvo rodoma Carnegie Mellon
Universiteto kompiuterių mokslų
profesoriaus Randy Pausch paskaita.
Sirgdamas nepagydomu liaukų vėžiu,
jis savo paskutinėje paskaitoje nusa-

kė savo praeito gyvenimo patirtį. Jis
kalbėjo, kaip pasiekti visas jaunystės
svajones. Jis džiaugėsi, nes jis taip
išgyveno. Pasibaigus filmui, susi-
skirstėme į būrelius diskusijoms.
Diskutavome, kokį įspūdį filmas
mums padarė, ką išmokome. Dali-
nomės mūsų svajonėmis. Pausch
kalba mus visus įkviepė, ilgai pri-
siminsime jo žodžius.

Vija Kasniūnaitė

,,Iš atetininkų gyvenimo”
skyriaus tęsinį
skaitykite10 psl.

,,Paskutinė paskaita” Čikagos
moksleivių susirinkime
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ŠV. PAULIAUS MOKYMAS
APIE SAKRAMENTUS

Parapijų uždarinėjimas –
prakeikimas ar palaima?
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Parapijų uždarinėjimai ir sujungimai Amerikoje nėra naujiena, ta-
čiau per paskutinius dešimtmečius jie dažnai buvo palydėti didelių nesu-
pratimų, blogų susikalbėjimų ir parapijiečių skausmų.” Šiais žodžiais pra-
dedamas katalikų savaitraščio ,,Our Sunday Visitor” lapkričio 9 d. veda-
masis. Kitoje to savaitraščio vietoje duodama praktiškų patarimų, kaip tą
nesupratimą ir skausmą sumažinti.

Minėtame vedamajame teigiama, kad  tokiais atvejais pavėluotai susi-
gaudoma. Kai kuriose vyskupijose, uždarant tautines parapijas, užuot
parapijiečiams padėjus geriau įsijungti į krašto kultūrą, buvo skaudžiai
pažeista jų tautinė savimonė. Kai kuriose vyskupijose bažnyčios buvo už-
darytos be jokio perspėjimo ar pasitarimo. Buvo prasilenkta su pagrindine
grupių dinamika, taip įžiebiant pyktį ir susipriešinimą.

Dažnėja parapijų sujungimų. Vien per vieną mėnesį Greensburg, PA
vyskupija pranešė uždaranti 14 parapijų, o kai kurios kitos bus sujungtos.
Lansing, MI vyskupija, kuriai aš priklausau, turimas 97 parapijas su-
mažins iki 80. To priežastys dažniausiai yra dvejos: ekonominės/demog-
rafinės ir kunigų stygius. Vyskupijos stengiasi savo kunigus atpalaiduoti
nuo administracinių pareigų, kad šie galėtų atlikti grynai kunigiškus dar-
bus – sakramentų teikimą. Tačiau pasauliečių tvarkoma administracija
kelia nerimą bažnytinėje hierarchijoje. Čia puiki proga vyskupams tėviš-
kai ir atvirai vadovauti, kartu sumažinant nesusipratimus ir nusivyli-
mus.

Jėzuitų kunigas Thomas Sweetser, vadovaujantis Milwaukee mieste
Parapijų įvertinimo projektui (Parish Evaluation Project), jau trisdešimt
penkerius metus talkina parapijoms save įvertinti ir, reikalui esant, per-
sigrupuoti. Jis yra sudaręs dešimties punktų gaires, taikomas bažnytinei
hierarchijai. Gairės gali padėti veiksmingai parapijų konsolidacijai. Štai
tos gairės:

Prieš darant nutarimą, būtina įtraukti kiekvienos parapijos vadovus.
Reikia pasitikėti žmonių išmintimi ir geranorišku galvojimu.

Aiškiai ir visiems suprantamai aptarti, kodėl pokyčiai reikalingi.
Šviesiai tiesiai paaiškinti, kokios priežastys skatina galimą konsolidaciją
ar parapijos uždarymą. Svarbu kuo plačiau tartis su paliestaisiais parapi-
jiečiais.

Reikia ištirti visas galimybes be išankstinių prielaidų. Reikia nu-
matyti klausimus ir rūpesčius, į kuriuos reikia atsakyti. Labai mažas pro-
centas parapijiečių bus patenkinti  juos aplenkiančiais sprendimais, atei-
nančiais iš viršaus. 

Reikia paruošti pirminį planą ar konkretų siūlymą. Po plataus pasita-
rimo paliestose parapijose reikia sudaryti planavimo komitetus, kurie
kartu su vyskupijos atstovais peržiūrėtų siūlomas galimybes. Komitetai
turi turėti įgaliojimus, realius laiko terminus ir autoritetą priimti nuta-
rimus.

Reikia įtraukti ne tik parapijų atstovus, bet ir visus parapijiečius. Jų
reikia atsiklausti, ar jie pritartų siūlomam planui. Reikia kuo geriau su-
prasti jų atsakymų priežastis. Tai nebūtų balsavimas, bet noras sužinoti
parapijiečių nuotaikas ir reakciją.

Reikia žiūrėti, kad siūlomi sprendimai nebūtų šališki vienai ar kitai
grupei. Sprendimas turėtų ką nors naudingo duoti visoms grupėms.
Sprendimai, liečią visus parapijiečius, turi parodyti, kad buvo prideramai
atsižvelgta į iškeltus rūpesčius.

Priėmus nutarimą, reikia turėti pagarbias ir tinkamas apeigas perei-
nant į naują stadiją. Žmonėms reikia apeigų ir laiko sielvartui išgyventi ir
prisitaikyti prie naujų sąlygų. Kunigo Sweetser manymu, tai yra pati
svarbiausia įvykusių pokyčių dalis. 

Kun. Michael Weldon rekomenduoja dešimt bažnytinių objektų, kurie
įtrauktini į pačias uždarymo apeigas: indas Šv. Sakramentui laikyti; para-
pijos šventojo relikvijos; šventinti paveikslai ir statulos; didysis altorius;
sakykla; šermenų vieta; krikštykla; žvakidės bei kitas apšvietimas;
pagrindinės bažnyčios durys; didysis kryžius.

Būtina asmeniškai pakviesti visus, kurie praranda savo bažnyčią, į
pereinamąsias apeigas. Jei sujungiamos dvi parapijos, svarbu parapijie-
čiams jausti tęstinumą ir priklausomybę. Tie, kurie to asmeniškai neiš-
gyvens, nubyrės arba susiras kitą parapiją.

Siekiant pokyčius palengvinti patartina pasamdyti profesionalius, ne-
šališkus patarėjus arba konsultantus. Parapijų sujungimas ar uždarymas
yra išskirtini įvykiai, kuriems gali prireikti pagalbos iš kitų, tą procesą
asmeniškai išgyvenusių arba padėjusių kitiems tai išgyventi.

Reikia padėti kiekvienam parapijiečiui jausti pasididžiavimą savo
pasiekimais ir patirtimi. Parapijiečiai ir jų vadovai, išgyvenę bažnytinio
persitvarkymo pokyčius, gali būti gražiu pavyzdžiu kitiems, dar tik pake-
liui į panašius pokyčius. 

,,Kai pokyčiai paliečia mus asmeniškai, reikia prisiminti, ką reiškia
būti kataliku. Su Dievo malone ir tarpusavio palaikymu viliamės vieną
dieną įsijungti į didžiausią parapijų konsolidaciją – Dangų.” Tai bai-
giamieji pradžioje minėto ir šio vedamojo žodžiai.

Trečiadienio bendrosios audien-
cijos metu tęsdamas jau keletą mėne-
sių trunkantį katechezių ciklą, skirtą
prieš du tūkstančius metų gimusio
apaštalo šv. Pauliaus mokymui, šį
kartą popiežius Benediktas XVI kal-
bėjo apie apaštalo Pauliaus indėlį į
Bažnyčios sakramentinio gyvenimo
ir mokymo apie sakramentus susifor-
mavimą.

Pirmas ir pagrindinis sakramen-
tas yra krikštas. Kristus mus nuplau-
na švariu krikšto vandeniu. Vis dėlto
krikšto sakramentas yra kur kas dau-
giau negu vien nuplovimas – krikštu
mes esame panardinami Kristaus
mirtyje ir prisikėlime. Krikšto sakra-
mente su Kristumi mes mirštame
nuodėmei ir keliamės naujam gyveni-
mui. Krikšto sakramento dėka tikin-
tis žmogus tampa nauja būtybe,
tampa nauju žmogumi, Šventosios
Dvasios įjungiamu į Kristaus mistinį
kūną. Pakrikštytasis – naujasis žmo-
gus – gyvena Dvasios dėka. Tas Šven-
tosios Dvasios meilės ryšys, kurio
dėka mes susivienijame su Kristumi,
vėliau Bažnyčios tradicijoje bus
išreiškiamas Sutvirtinimo sakramen-
tu. 

Laiške korintiečiams primin-
damas Paskutinę vakarienę, karto-
damas iš Jeruzalės krikščionių iš-
moktus tą vakarą Kristaus ištartus
žodžius, Paulius moko, kad kiekvie-
nas pakrikštytasis yra pašauktas sa-
vo ryšį su Kristumi išgyventi Eucha-
ristijoje. Tačiau eucharistinis ryšys
mus sujungia taip pat ir su kitais
žmonėmis, kurie tuo pačiu būdu,
kaip ir mes, yra tapę mistinio Kris-
taus kūno nariais. 

Tad mylėti Kristų, reiškia kartu
mylėti ir kitą žmogų. Nevertai daly-
vautume Eucharistijos aukoje, jei
būtume užsidarę savo egoizme ir
nesidomėtume kitų žmonių, mūsų
brolių, poreikiais. Pauliaus mokyme
taip pat randame krikščioniškos san-
tuokos sakramento pagrindus. Kris-
taus ir Bažnyčios meilę jis vaizduoja
santuokinio ryšio simboliu. Kalbė-
damas apie Eucharistijos šventimu
išreiškiamą Kristaus ir Bažnyčios
ryšį, savo samprotavimais Paulius de-
da pagrindą ir santuokos sakramen-
tui, kuris yra to paties Kristų ir jo
Bažnyčią jungiančio meilės ryšio per-
kėlimas vyro ir moters meilei.

,,Vatikano radijas”

J. Kaulinienės dovana
,,Draugui”  – dienraščio 

100 metų proga
JULIJA DANTIENÈ

Karo laiku gyvenant Vokietijoje,
Joana neteko savo pirmojo vyro
Aleksandro Pumpolio ir liko jauna
našlė su dviem dukrelėm: Aniliora (6
metukų) ir Brigita (tik 9 mėnesių).
Sunku buvo jaunai našlei vienai karo

laiku gyventi ir dar auginti dvi ma-
žametes dukras.

Karui pasibaigus, ji, kaip ir dau-
gelis to laiko antros bangos lietuvių,
atvyko į Ameriką ir apsigyveno Phi-
ladelphijoje. Gyvenimas nebuvo leng-
vas ir čia. Ji dirbo, leido mergaites į
katalikišką ir         Nukelta į 13 psl.

Joana ir Kazimieras Kauliniai.
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Pokariniai lietuviai pabėgėliai,
atvykę į Baltimore miestą, stengėsi
apsigyventi tarp senųjų emigrantų,
ypač arčiau Lietuvių namų. Tas ra-
jonas buvo nepaprastai patogus: tik
už kelių blokų miesto centras, ligoni-
nė, daugybė siuvyklų, kur dirbo daug
senųjų emigrantų ir lengvai įsidarbi-
no naujai atvykusieji, ypač moterys.
Už keliolikos blokų buvo lietuvių pa-
rapijos bažnyčia, kiek toliau nuo cen-
tro – Atleto klubo patalpos. Netrūko
ir nedidelių žydų maisto, senų baldų
ir šiaip rakandų parduotuvių, kur
buvo galima ir lietuviškai bei vokiš-
kai susikalbėti. Bet svarbiausia, kad
netoli Lietuvių namų buvo ir lietuvio
beveik privatus bankelis, kur naujai
atvykusieji pradėjo taupyti savo sun-
kiai uždirbtus centus. Centus, nes
juk tada, 1950 m., valandinis uždar-
bis buvo 75 centai. 

Atvykėliai arba dipukai (jie save
taip vadino, todėl ir senieji emigran-
tai pradėjo juos taip vadinti, net neži-
nodami tų žodžių kilmės ir reikšmės)
nuomojo butus ar tik kambarius iš
senųjų palyginti pigiai, bet ir patogu-
mai buvo menki. Seniai, seniai tai
buvo pasiturinčių amerikiečių rajo-
nas, tad ir namai, nors ir sublokuoti,
bet triaukščiai, pritaikyti vienai šei-
mai, erdviais, aukštomis lubomis
kambariais. Pirmiesiems savinin-
kams pasitraukus iš miesto, šį rajoną
užplūdo senieji lietuviai emigrantai.
Pavertė tuos namus butais, suskaldė
kambarius į mažesnius nuomoti. Kai
kuriuose ir šeimininkai, ir nuomi-
ninkai dalijosi viena maudyne ir
tualetu, kitur buvo įrengti nors ir
primityvūs tualetai. Ne vienas apsiš-
varinti traukdavo į mieste dar vei-
kiančias viešas pirtis. 

Dipukus, nors atvykusius iš var-
gingų pabėgėlių stovyklų Vokietijoje,
stebino senųjų emigrantų taupumas.
Vietoj tualetinio popieriaus – sukar-
pyti laikraščiai, menkai šildomi
butai, labai taupiai naudojamas karš-
tas vanduo. Nors veikė savaitinė
lietuviška radijo valandėlė, bet ne visi
turėjo radijo aparatus ir klausyti su-
simesdavo pas kaimyną, radijo  apa-
ratą turintį. Dipukai nuostabiai grei-
tai susitaupė pradinei namų pirkimo
įmokai ir pradėjo juos pirkti. Tai ste-
bino senuosius emigrantus ir jie be

perstojo ne tik įspėdinėjo, bet ir gąs-
dino, kad šie nežino ką daro, nes vėl
ateis „deprešenas” ir jie viską praras,
nepajėgdami išsimokėti paskolų.
Dipukai dar labiau tuos namus pri-
taikė nuomavimui ir dauguma per
keletą metų juos išsimokėjo, nors po
poros dešimtmečių, prasidėjus juo-
dųjų antplūdžiui, turėjo keltis į už-
miesčius. 

O depresijos baimę vaizdžiai ap-
rašo mano bičiulis, palyginti jaunas
lietuvis Andrius Užkalnis, jau seno-
kai gerai įsidarbinęs Anglijoje, di-
džiausioje žinių bendrovėje pasaulyje
– BBC, bet bendradarbiaujantis „Lie-
tuvos ryte”. Štai gabaliukas iš ten: 

(...) Suprasime tuos žmones, ku-
riuos Amerikoje ir Europoje vadino
,,depresijos vaikais” – tuos, kurie iš-
gyveno 1929 m. prasidėjusią ir de-
šimtmetį trukusią Didžiąją depresiją,
didžiausią naujosios istorijos nuos-
mukį. Tie žmonės visam gyvenimui
pasiliko smegeninėje randus, kurių
negalėjo suprasti pokario siautulyje
užaugę jų vaikai ir anūkai. Tie, kas
išgyveno Didžiąją depresiją, kiek-
vieną kartą, dėdami pinigėlį ant pre-
kystalio, jaučiasi lyg artėdami prie
bado ir mirties. Skolintis jiems – tik
truputį priimtiniau nei vogti. Tiems
žmonėms geriamasis vanduo iš bute-
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lio, specialus maistas šunims iš spal-
votų skardinių ir vienkartinės saus-
kelnės buvo ir liko beprasmiško švais-
tymo, neatsakingumo ir trumpare-
giškumo požymiai. Daugelio mūsų
seneliai ir tėvai yra tokie.

Nebėra jau tarp gyvųjų mūsų se-
nųjų emigrantų, neužmiršusių „dep-
rešeno” baisumų, šlovinusių prez.
FDR, išgelbėjusį iš depresijos, ir tvir-
tinusį, kad Lietuvos valstybingumas
tik laikinai nutrauktas. Jų vaikai ne-
gyvena taip, kaip jų tėvai, taip, kaip
mes negyvename, kaip mūsų tėvai, o
mūsų vaikai negyvena taip, kaip mes.
Turbūt nesuklysiu teigdamas, kad ir
mano karta negyveno kaip tipiški
amerikiečiai. Didesnis procentas mū-
sų mokėsi, leido vaikus į mokslus, ge-
riau įsidarbino, taupiau tvarkėsi, ge-
riau apsirūpino senatve. Kai matyda-
vau savo motiną siuvant mano sese-
riai sukneles, adant mano tėvo koji-
nes, valant savo sukurtu chemikalų
mišiniu rūbus, užuot nešus į valyklą,
o tėvą ieškant batsiuvio batams tai-
syti, galvodavau, kad Amerika niekad
nebūtų pasiekusi tokios gerovės, jei
visi būtų taip elgęsi. 

Iš tikrųjų tai Amerika elgėsi pa-
gal žydų rabino posakį: „Jei aš banke
laikau milijoną, tai rūpinuosi ir blo-
gai miegu. Bet jei aš iš banko pasi-
skolinęs milijoną, tai be rūpesčių gy-
venu ir gerai miegu, nes bankas rū-
pinasi.” Blogiausia, kad Amerikos
bankai pradėjo ne tik nesirūpinti pa-
skolintais milijonais, bet net siūlė
kuo daugiau jų skolinti. O tai įvyko,
kai bankus pradėta kaltinti, kad jie
neduoda paskolų mažiau uždirban-
tiems, gyvenantiems bloguose rajo-
nuose. Net terminas „red lining” bu-
vo nukaltas kaltinant bankus dis-
kriminacija duodant paskolas. Prez.
B. Clinton administracija, pasiduoda-
ma juodųjų ir liberalų spaudimui, pa-
naikino bankams suvaržymus  duo-
dant paskolas, o  prez. G. W. Bush,
pasivadinęs „compassionate conser-
vative”, tai tęsė. To tik tereikėjo ban-
kininkams. Juk kuo daugiau paskolų
išduosi, tuo sėkmingesnis bankinin-
kas būsi ir pats bankas klestės. Na-
mams pirkti paskolas gavo tie, kurie
pagal uždarbį negalėjo net ir kuklaus
būsto įsigyti, o kiti pirko namus, gru-
biai tariant, šokdami virš bambos. Jei

jų seneliams pakako 2-3 miegamų
namo su viena maudyne ir tualetu,
šie pirko keturių penkių miegamų
namą su septyniomis maudynėmis. O
ką bekalbėti apie katedros aukščio
lubas, reikalaujančias ugniagesių
kopėčių pakeisti elektros lemputes,
valyti didžiulius langus!Tokius kam-
barius turėdamas juk neapsieisi be
ant sienų kabinamų, plokščiais ek-
ranais televizorių. Neužteko net
tokių, prireikė vadinamo „namų
teatro” kambario su dvigubos pak-
lodės dydžio TV ekranais. O virtuvė-
se reikėjo marmuru dengtų spintelių,
nerūdijančiu plienu dengtų šaldytu-
vų, indų plovyklių. O prie tokio namo
juk netiko įprastas automobilis. Va,
reikėjo visureigio (SUV), ir ne vieno,
ir nesvarbu, kad toje valstijoje retai
kada pasnigdavo ir kad jie netilpo
dviejų automobilių garažuose. Juk
amerikiečiai visada žavėjosi sunkve-
žimiais, net ir dainos ir filmai buvo
kuriami apie ilgų atstumų sunkveži-
mių vairuotojus. Tad visureigis atiti-
ko amerikiečio svajonę: sėdi aukštai
didžiulėje galingoje mašinoje ir žvelgi
žemyn į tuos vargšus normaliuose
automobiliuose. Prie ausies mobilus
telefonas, šalia – puodelis ,,Star-
bucks” kavos nupirktas už penkinę,
tūkstančio vatų stiprintuvas per sep-
tynis garsiakalbius perduodantis iš
,,iPod” grotuvo vėliausią, nors be gai-
lesčio sudarkytą muziką, jei tai gali-
ma vadinti muzika. 

Kaipgi tas amerikietis už tuos
namus, mašinas ir visus elektroni-
nius žaisliukus galėjo susimokėti? O
labai paprastai. Jo įsigyto namo kai-
na kilo kaip ant mielių. Ne metais,
bet mėnesiais. Taigi pakilus namo
vertei be vargo jis gavo ir antrą pas-
kolą. Įvairūs bankai jam veik kasdien
siuntinėjo siūlymus įsigyti kredito
korteles vis geresnėmis sąlygomis, o
kiti siuntė tiesiog čekius, kur terei-
kėjo įrašyti sumą, iškeisti į dolerius ir
pirkti, pirkti. Valdžia net po tūkstan-
tinę padalino ir ne tam, kad jis juodai
dienai pasidėtų, bet kad pirktų ką
nors ir pagyvintų silpstančią ekono-
miką, nors iš tikro tai buvo tik Ki-
nijos ekonomikos palaikymas. Deja,
kaip visi geri dalykai baigiasi, taip ir
šis gyvenimo būdas pagaliau baigėsi.
Ar tik neartėja tai, kuo mus senieji
emigrantai prieš 58 metus gąsdino –
„deprešenas”? Grįžtu prie anksčiau
minėto Užkalnio straipsnio „Lietu-
vos ryte”:

Laukiau ne mažiau, nei tos die-
nos, kai ištuštės parduotuvės, par-
duodančios išpaikintam, nebežinan-
čiam ko norėti vakariečiui visą sielos
raminimo asortimentą. Kai neturi
darbo ir skaičiuoji kiekvieną centą,
mažiau rūpi, ar perkama kava išau-
ginta sąžiningai atlyginant Pietų
Amerikos ūkininkams pagal „Teisin-
gos Prekybos” programą. Kai nežinai,
kuo susimokėsi kitą mėnesį už butą,
mažiau rūpi skalauti išvalgytus jo-
gurto indelius, kad jie būtų tinkamai
perdirbti ir neįžeistų Motinos Gamtos
bioritmų. Kai reikės rūpintis, kaip
apšildyti butą, mažiau rūpės „žmo-
gaus sukurtas ,,klimato atšilimas”,
specialus raudonas „iPod” grotuvas,
padedantis Afrikai, ir kitokios nesą-
monės, kuriomis turtingiausias žmo-
nijos penktadalis pradėjo užsiimti,
nes nebebuvo nei tikrų rūpesčių, nei
rimtų sunkumų.

Iš anksčiau tirštai lietuvių, gyvenusių Baltimore miesto gatvėje, belikę tik
dvi lietuvių šeimos, Lietuvių namai ir trys lietuviški kryžiai šalia esančiame
parkelyje.

Tipiški bedygstantys namai Baltimore užmiestyje.
J. Gailos nuotr.
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Žmogus, kurio dėka pažinote 
Valdovų rūmus

– Edmundai, prašau trumpai
papasakoti apie save. Jūs gimėte
Lietuvoje, tačiau didesnę gyveni-
mo dalį praleidote JAV, tiesa?

– Gimiau 1938 m. Vilkaviškyje.
Karo metu pasitraukėme iš Lietuvos
ir tapome karo pabėgėliais. Kaip ir ki-
ti, penkerius metus gyvenome pabė-
gėlių stovyklose Vokietijoje, o 1950
m. emigravome į JAV. Tad esame
antros bangos, kaip dabar vadinama,
Amerikos lietuviai. Man visuomet
atrodė, kad pabėgėlių stovyklos Vo-
kietijoje buvo lyg tautinės mokyklos
ir darė įtaką gyvenimui vėliau.

– Kaip klostėsi Jūsų gyveni-
mas – profesinis ir asmeninis –
JAV?

– Pradžioje gyvenome Čikagoje,
Marquette Parke. 1963 m. University
of Illinois įgijau elektros inžinieriaus
bakalauro laipsnį. Tais metais su Rū-
ta Kviklyte sukūrėme šeimą. 1963-
1994 m. gyvenau ir dirbau pagal savo
specialybę South California, netoli
Los Angeles. Užauginome dukrą Ri-
mą bei du sūnus  – Andrių ir Joną. 

Buvau aktyvus JAV Lietuvių
Bendruomenės narys. Ėjau Los An-
geles LB pirmininko pareigas, buvau
vienas iš ,,Lietuvių dienų” LA šventės
organizatorių. Buvau taip pat veiklus
Akademinio skautų sąjūdžio narys –
dalyvavau skulptoriaus Vlado Vil-
džiūno skulptūros ,,Paukščių deivė”
UCLA ir Vilniaus universiteto jubilie-
jinio medalio 1979 m. projektų įgy-
vendinime. 

Aišku, kaip ir visi, mes su dideliu
dėmesiu sekėme įvykius Lietuvoje.
Skambindavome mūsų Kongreso
nariams, dalyvaudavome parašų rin-
kime ir demonstracijose dėl Lietuvos
laisvės. Ypač aktyvus laikotarpis
buvo Atgimimo Lietuvoje metu. Sek-
davome žiniasklaidą nuolatos; palai-
kėme ryšius ir lankėmės Lietuvoje.

– Kada ir kokių motyvų veda-
mas po Nepriklausomybės atkū-
rimo grįžote gyventi į Lietuvą?

– Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, daugelis mūsų jautėme, kad
reikia padėti atstatyti ir investuoti į
Lietuvos ekonomiką; dalyvavau įstei-
giant JAV LB Ekonominių reikalų ta-
rybą. Vienerius metus parūpinau
,,Draugo” dienraščiui savaitinius

straipsnius Lietuvos ekonomikos
klausimais.

Buvo noras gyventi Lietuvoje ir
padėti gimtinei ekonomiškai, su savo
lėšomis ir asmeniškai dalyvaujant.
Tam susidarė sąlygos, kai pasiekiau
55 metus ir galėjau gauti įmonės, ku-
rioje dirbau, pensiją. Pardavėme savo
namą ir 1994 m. rudenį išvykome į
Lietuvą. 

– Kodėl ir kokiomis aplinky-
bėmis įsijungėte į Valdovų rūmų
atkūrimo projektą?

– Atvykę į Lietuvą nusipirkome
butą Vilniaus senamiestyje. Pradžioje
užsiėmiau įvairiais verslo projektais.
Tačiau gyvendamas senamiestyje tu-

rėjau progą susipažinti ir su sena-
miesčio ir bendrai kultūros paveldo,
jo išsaugojimo reikalais. Ypač tuo me-
tu (bet ir dabar) buvo didelis verslo
spaudimas perstatinėti senamiestį,
keisti priekinę pastato dalį, didinti
pastatų aukštį, užstatyti skverus,
statyti požeminius garažus. Jautė-
me pavojų Vilniaus pilių prieigoms.
1999 m. įsteigėme draugiją ,,Pilis”.
Šiais klausimais domėjausi ir susipa-
žinau su daugeliu tam prijaučiančių
piliečių bei paminklotvarkos specia-
listų. Ir vis daugiau laiko skyriau
šiems reikalams, nes maniau, kad tai
yra svarbu. Be to, turėjau polinkį į šią

sritį, kadangi domėjausi Lietuvos
istorija, buvau lietuviškų žemėlapių,
monetų ir pašto ženklų kolekcinin-
kas. 

Šioje veikloje susipažinau su Pi-
lių tyrimo centro ,,Lietuvos pilys”
mokslininkais – dr. Vytautu Urbana-
vičium ir dr. Napaleonu Kitkausku,
kurie nuo Atgimimo laikų, 1987-ųjų,
vykdė archeologinius tyrimus Valdo-
vų rūmų teritorijoje. 2000 m. pavasa-
rį jie pranešė, kad jau 15 mėnesių val-
stybė nefinansuoja šių tyrimų. Dėl to
atkasti mūrai nyksta, nes vieta drėg-
na, žiemos šalnos juos trupina, ir jau
daug prarasta. Tuomet kilo mintis,
kad jeigu valstybė nepajėgi, visuome-
nė turėtų paremti šio valstybingumo
simbolio tyrimus ir atkūrimą, kaip
Atgimimo laikais. Taip ir buvo įs-
teigtas Valdovų rūmų paramos fon-
das. 

– Jūs buvote vienas iš Val-
dovų rūmų paramos fondo stei-
gėjų, tris kadencijas (2000–2006
m.) ėjote šio Fondo valdybos pir-
mininko pareigas. Papasakokite,
kokią veiklą vykdė bei vykdo
Fondas ir kokios užduotys tenka
jo vadovams?

– Tuometinis Pilių tyrimo centro
direktorius dr. V. Urbanavičius ir aš
buvome Fondo steigimo sumanytojai.
Fondas turėjo 23 steigėjus (šiuo metu
yra 21, nes mirė monsinjoras Kazys
Vasiliauskas ir iš dalyvavimo pasi-
traukė J. E. vyskupas Jonas Boruta,
kuomet išsikėlė iš Vilniaus į Telšius).
Steigėjai yra įvairių profesijų, visuo-
menei žinomi asmenys. Tarp jų yra
nemažas skaičius užsienio lietuvių,
kurie tikėjo, kad Valdovų rūmai tu-
rėtų būti atkurti: Kazys Almenas, Vy-

tautas Kamantas, dr. Juozas Kazic-
kas, Beatričė Kleizaitė-Vasaris, Regi-
na Narušienė, Gabrielius Žemkalnis
ir Paulius Žygas. Bendrai yra labai
reikšminga, kad Valdovų rūmų atkū-
rimą palaikė Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė.

Man teko būti Fondo valdybos
pirmininku, nes galėjau tam skirti
nemažai laiko. Fondo valdyba suside-
da iš penkių narių, kurie yra savano-
riai ir renkasi maždaug vieną kartą
per mėnesį. Valdyba sprendžia visus
finansinius klausimus ir tvirtina
veiklos planus. Fondo darbus vykdo
už atlyginimą samdoma Fondo direk-

torė Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė. 
Fondo bendri tikslai yra garsinti

ir sudaryti visiems galimybę paremti
Valdovų rūmų atkūrimą. Fondo tik-
slai surašyti įstatuose, kuriuos gali-
ma rasti Fondo tinklalapyje www.
lvr.lt.

Fondas vysto daugialypę veiklą –
ieško rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje,
sutaria su gamintojais dėl paramos
gaminių, kviečia visuomenines orga-
nizacijas paremti rūmų atstatymą,
organizuoja renginius, vysto Valdovų
rūmų tradicijas, projektus su mokyk-
lomis ir valstybinėmis įmonėmis, pas-
tatė paviljoną  ,,Valdovų rūmų var-
tai”, per kurį daugiau nei 200,000
žmonių susipažino su Valdovų rū-
mais ir jų atstatymu. Nuo pereitų
metų rudens Fondas pristato kilno-
jamą parodą apie Valdovų rūmus
Lietuvos miestuose. Fondas skiria
lėšas tyrimams ir būsimų rūmuose
eksponuojamų kultūros vertybių res-
tauravimui ir įsigijimui. Prieš porą
metų ženklias sumas šiems tikslams
pradėjo skirti Valstybė.

– Per tą laikotarpį vedėte
ekskursijas po statomus Valdovų
rūmus daugybei užsienio (ypač
JAV) lietuvių, kurie šiandien
Jums už tai yra be galo dėkingi.
Kuo jie labiausiai domėjosi? Ir ar
Jums patiko toks gido darbas?

– Taip, man visuomet malonu
supažindinti besidominčius asmenis
su Valdovų rūmais. Tai yra kiekvieno
Fondo steigėjo bei Fondo darbuotojo
pareiga.  Tai suteikia galimybę ne tik
aprodyti Rūmų dydį, bet ir supažin-
dinti su Rūmų ir Lietuvos istorija, su
tyrinėjimais, taip pat atsakyti į daž-
nai keliamus klausimus bei priešinin-
kų argumentus. Yra nemažai netei-
singos informacijos apie Valdovų rū-
mus, kurią reikia atremti. Apsilan-
kiusiems Valdovų rūmuose turbūt
didžiausią įspūdį palieka rūmų dydis
ir apimtys bei jų didingumas.

– Kaip šiandien vyksta Val-
dovų rūmų atstatymo procesas?
Ar Jūs patenkintas progresu?

– Valdovų rūmų atkūrimas yra
sudėtingas. Tai nėra blokinio pastato
statyba. Ši teritorija yra tiriama dar
ir dabar, kai tik atveriama nauja erd-
vė. Tai duoda naujos informacijos,
kuri daro įtaką projektui. Projektavi-
mas yra irgi sudėtingas, reikalaujan-
tis daug svarstymų. Jis šiuo metu at-
silieka; tai sulėtina statybas. Tikime,
kad Valdovų rūmų išorinis vaizdas
bus atkurtas dar šiais metais. Tačiau
iki iškilmingo Rūmų atidarymo 2009
m. liepos 6 d. tik dalis pastato vidaus
ir parodų bus įrengti.

Yra klausimų, kurie taip pat
susiję su  parodomis. Netrukus bus
pristatytas ekspozicijų išplanavimas
ir tiksliau paaiškės, kur bus rodomos
įgytos vertybės, o kur bus sukurtos
ekspozicijos. Tuomet taip pat sužino-
sime, kokia bus Valstybingumo atkū-
rimo ekspozicija, t.y., įvadinė ekspozi-
cija, apimanti laikotarpį nuo 1795
metų iki šių laikų. 

Valdovų  rūmų atkūrimui vado-
vauja Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės Valdovų rūmų atkūrimo ir pa-
skirties klausimų komisija su 20 na-
rių. Komisijos pirmininkas yra buvęs
prezidentas Algirdas Brazauskas. 

Nukelta į 11 psl.

Siūlome 
pokalbį su
Lietuvoje 
gyvenančiu 
JAV lietuviu
Edmundu
Kulikausku,
kuriam daugelis
JAV lietuvių
dėkingi už
pažintį su
Vilniaus širdyje
augančiu
Lietuvos 
valstybingumo
simboliu.

Valdovų rūmų statybos iš Vilniaus aukštutinės pilies bokšto 2008 m. kovo
mėn.
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Sovietin∂ armija planavo
îsiveržti î Lenkijâ�  

Vadov¨ Taryba pritar∂ 
Lietuvos prašymams    

Ißrinktas geriausias 2008 
met¨ sportininkas  

www.draugas.org

Vilnius, gruodžio 11 d. (BNS) –
Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS)
ketina pateikti teismui skundą dėl ap-
ribotų žurnalistų darbo sąlygų Seime.

Kaip sakė LŽS pirmininkas Dai-
nius Radzevičius, jis kartu su antsto-
liu lankėsi Seime ir fiksavo vietas,
kur specialiais lipdukais pažymėta,
kad ten žurnalistai negali ne tik fil-
muoti ar imti interviu, bet ir apskri-
tai įsinešti diktofonus, filmavimo ka-
meras ar fotoaparatus.

Pasak D. Radzevičiaus, tokie
draudimai pažeidžia Konstitucijos
25-ąjį straipsnį, kuriame teigiama:
„Žmogui neturi būti kliudoma ieško-
ti, gauti ir skleisti informaciją bei idė-
jas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti
ir skleisti informaciją negali būti ri-
bojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei
tai būtina apsaugoti žmogaus sveika-
tai, garbei ir orumui, privačiam gyve-
nimui, dorovei ar ginti konstitucinei
santvarkai.”

„Mes negalime sutikti, kad val-
džia užsidarytų nuo žmonių ir viešu-

mo, o svarbiausi sprendimai būtų pri-
imami restoranuose ir kavinėse ar ki-
tose vietose, kur galima išvengti vie-
šumo. Buvo laikas, kai į tuos pačius
rūmus valdžia kvietėsi žmones ir žur-
nalistus, kad jie viešumu gintų naują
valdžią nuo sovietinės agresijos, o da-
bar jiems norisi puotauti ir tvarkytis
savo reikalus paslapčia nuo visuome-
nės”, – pažymėjo D. Radzevičius.

Lapkričio viduryje darbą pradė-
jusio naujos kadencijos Seimo valdy-
ba nutarė patvirtinti patalpų, į ku-
rias draudžiama įsinešti filmavimo
kameras, fotoaparatus, garso įrašy-
mo techniką, rengti interviu, filmuo-
ti, fotografuoti, sąrašą. Valdyba taip
pat pavedė Seimo kanceliarijai pažy-
mėti nustatytas patalpas specialiuoju
ženklu. Tarp minėtų patalpų – Seime
veikiančios viešojo maitinimo įstai-
gos, rūkyklos ir tualetai.

Šių apribojimų sumanytojo Sei-
mo pirmininko Arūno Valinsko teigi-
mu, draudimai įgyvendinami siekiant
apsaugoti Seimo narius.

Vilnius, gruodžio 11 d. (BNS) –
Lietuvos pilietybė 2006 m. buvo su-
teikta 467 asmenims ir tai buvo ma-
žiausias rodiklis visoje Europos Sąjun-
goje (ES). Tokius duomenis savo tink-
lalapyje skelbia ES statistikos tarnyba
,,Eurostat”.

Mažiau nei tūkstančiui asmenų,
,,Eurostat” duomenimis, pilietybę
2006 m. dar suteikė Malta (474) ir
Lenkija (989). Visose kitose ES šalyse
šis rodiklis buvo didesnis. Kaimyninių
Latvijos ir Estijos pilietybę 2006 m.
atitinkamai gavo 18,964 ir 4,781 as-
muo.

Pagal tūkstančiui gyventojų ten-
kančių naujųjų piliečių skaičių Lietu-
va, kur tūkstančiui gyventojų teko
0,13 naujojo piliečio, taip pat buvo vie-
na paskutiniųjų. Šis rodiklis mažesnis
buvo tik Lenkijoje, kur nesiekė nė vie-
nos dešimtosios.

Pirmąją vietą ES pagal šį rodiklį
užėmė Latvija, kur tūkstančiui gyven-
tojų teko 8,3 naujojo piliečio. Estijoje
šis skaičius sudarė 3,6 ir daugiau nei

dvigubai viršijo ES vidurkį – 1,5 naujo-
jo piliečio tūkstančiui gyventojų.

Baltijos šalių pilietybė daugiausia
buvo suteikta vadinamiesiems asme-
nims be pilietybės. Latvijoje ir Estijoje
per 90 proc. naujųjų piliečių priklausė
šiai grupei. Lietuvoje iki tol be piliety-
bės buvę asmenys sudarė kiek daugiau
nei 50 proc. visų naujųjų piliečių. Ant-
rąją ir trečiąją pagal dydį naujųjų pi-
liečių grupes visose Baltijos šalyse su-
darė buvę Rusijos ir Ukrainos piliečiai.

Daugiausia naujųjų ES piliečių
buvo atvykę iš ES nepriklausančių Eu-
ropos šalių ir Afrikos (po 27 proc.) bei
Azijos (22 proc.), kiek mažiau – iš Šiau-
rės ir Pietų Amerikos (12 proc.). 8
proc. naujųjų piliečių pakeitė vienos
ES šalies pilietybę į kitos.

Pagal šalis, daugiausia naujųjų ES
piliečių buvo kilę iš Turkijos (64
tūkst.), Maroko (48 tūkst.), Irako (23
tūkst.), Ekvadoro (21 tūkst.) bei tuo-
metinės Serbijos ir Juodkalnijos (20
tūkst.).

Lietuva – tarp labiausiai
branginançiû� savo pilietybê�  

Atkelta iš 1 psl.        šis skaičius
nebuvo numatytas, o papildomi leidi-
mai bus skaičiuojamos pagal specialią
formulę.

ES klimato dokumente numato-
ma iki 2020 m. penktadaliu sumažin-
ti anglies dvideginio išskyrimą į at-
mosferą ir iki 20 proc. padidinti atsi-
naujinančių energijos išteklių dalį.

V. Adamkus taip pat pasidžiaugė,
kad ES vadovai patvirtino ekonomi-
kos gaivinimo planą, kuris atvers ga-
limybę gauti papildomas lėšas Balti-
jos jungčių tiesimui. Jos būtų skiria-
mos iš 5 mlrd. eurų sumos, kuri nu-
matyta plačiajuosčiam internetui ir
energetikai. Tiesa, dar nėra garanti-
jos, kad šį planą patvirtins Europos
Parlamentas. Kol kas nėra žinomi ir
tikslūs skaičiai, kiek konkrečiai gali
gauti Lietuva.

A. Kubilius pripažino, kad dėl šių
pinigų turtingesnės ES šalys turėjo

klausimų. ,,Diskusijoje buvo išsakyta
kai kurių šalių, kurios yra mokėtojos
į Europos biudžetą, pastabos dėl tų 5
mlrd. Tai yra sutaupyti pinigai ir jos
tikisi, kad jie grįš joms, nors kažkada
tokie pat pinigai buvo panaudoti ‘Ga-
lileo’ projektui. Teko pastebėti, kad
Baltijos jungčių planas, mūsų įsitiki-
nimu, yra svarbesnis nei ‘Galileo’
projektas”, – sakė A. Kubilius.

Vyriausybės vadovo teigimu, pi-
nigų numatymas Baltijos jungčių
projektui bus dar vienas postūmis
kuo greičiau išspręsti ginčą su Latvi-
ja, į kurią šalį iš Švedijos turėtų eiti
elektros kabelis.

Po Europos Vadovų Tarybos sesi-
jos surengtoje spaudos konferencijoje
prezidentas V. Adamkus ir premjeras
A. Kubilius patvirtino, kad Lietuva
laikysis įsipareigojimų kitų metų pa-
baigoje uždaryti IAE.

Žurnalistai kovos d∂l 
savo teisi¨� Seime

Vilnius, gruodžio 12 d. (ELTA) –
Geriausiu 2008 m. Lietuvos sporti-
ninku šalies sporto gerbėjai išrinko
Beijing olimpinių žaidynių šiuolaiki-
nės penkiakovės vicečempioną Edvi-
ną Krungolcą.

35-erių metų sportininkas užė-
mė pirmąją vietą Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK), loterijų
firmos ,,Olifėja” ir dienraščio ,,Lie-
tuvos rytas” surengtuose tradiciniuo-
se rinkimuose. E. Krungolcui atiteko
31,585 taškai.

Antrąją vietą užėmė Beijing
olimpinių žaidynių šiuolaikinės pen-
kiakovės varžybų bronzos medalio
laimėtojas Andrejus Zadneprovskis.
Jo sąskaitoje – 24,835 taškai. Trečia
liko  Beijing sidabro medalį iškovoju-
si buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė.
Ji nuo A. Zadneprovskio atsiliko 280
taškų.

Olimpinėse žaidynėse Kinijoje
bronzos medalius pelnę disko meti-
kas Virgilijus Alekna (23,860 tšk.) ir
imtynininkas Mindaugas Mizgaitis
(19,235 tšk.) užėmė atitinkamai ket-
virtąją ir penktąją vietas.

Geriausia 2008 m. komanda iš-
rinkta Beijing olimpinėse žaidynėse
ketvirtąją vietą užėmusi Lietuvos vy-
rų krepšinio rinktinė. Krepšininkai
rinkimuose pranoko šiuolaikinės
penkiakovės rinktinę ir pasaulio
čempiono vardą susigrąžinusį Klai-
pėdos ,,Žuvėdros” šokių kolektyvą.

Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA) – Kelionę po Lietuvą pradėjo kalėdinė gerumo
akcija ,,Šilti namai”. Jos metu šventinis vilkikas aplankys skurdžiausiai šalyje
gyvenančias daugiavaikes šeimas, kurioms išdalins po 1 toną medžio drožlių ku-
ro.                                                                                                  ELTOS nuotr.

Vilnius, gruodžio 11 d. (BNS) –
Sovietinė armija norėjo žūtbūt iš-
vengti karinio įsiveržimo į Lenkijos
teritoriją 1981 metais, bet rengėsi to-
kiai akcijai, sakoma dokumentuose,
kuriuos išslaptino JAV Centrinė žval-
gybos valdyba (CŽV).

,,Sovietai žūtbūt stengsis išveng-
ti karinio įsiveržimo į Lenkiją. Tačiau
sovietiniai kariniai dokumentai rodo,
kad SSRS labai įtemptai ir kryptingai
rengiasi kariniam įsiveržimui”, – pa-
žymi buvęs Lenkijos liaudies armijos
pulkininkas Ryszard Kuklinski, aš-
tuntajame ir devintajame dešimtme-
tyje dirbęs CŽV, dokumente, pareng-
tame 1981 metų birželį.

,,Sovietai įsakė iškeldinti sovieti-
nes šeimas su vaikais į SSRS birželio
15 dieną”, – rašo R. Kuklinski.

Lenkijos komunistinė Vyriausy-
bė 1981 m. gruodžio 13 d. įvedė kari-

nę padėtį. Kaip sakė Wojciech Jaru-
zelski, kuris tuo metu buvo Lenkijos
ministras pirmininkas, jis buvo pri-
verstas žengti tokį žingsnį dėl neiš-
vengiamo SSRS įsiveržimo. Tačiau
buvę ,,Solidarumo” nariai mano, kad
tikroji W. Jaruzelski veiksmų priežas-
tis buvo noras išlikti valdžioje, kuriai
kėlė grėsmę stiprėjantis antikomu-
nistinis judėjimas.

Laikotarpiu nuo 1981 iki 1983 m.
LLR vyriausybė suėmė svarbiausius
opozicijos veikėjus ir įvedė gyventojų
judėjimo apribojimus, mėgindama su-
naikinti politinę opoziciją.

CŽV išslaptino 1,1 tūkst. pusla-
pių slaptų dokumentacijų, susijusių
su karinės padėties įvedimu, kuriuos
gauti padėjo R. Kuklinski. Doku-
mentai rodo, kad komunistinė vy-
riausybė rengėsi įvesti karinę padėtį.

Edvinas Krungolcas.
ELTOS nuotr.
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Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) –
Barack Obama stengiasi atsiriboti
nuo Čikagą krečiančio skandalo, kilu-
sio po to, kai buvo suimtas ir vėl paleis-
tas Illinois valstijos gubernatorius.

Išrinktasis prezidentas atsisako
komentuoti gubernatoriui pateiktus
kaltinimus, kurie vos sutilpo į 76
puslapius. Rod Blagojevich pateikti
įtarimai dėl mėginimo parduoti JAV
Senate atsilaisvinusią B. Obama vie-
tą, kyšių reikalavimo už vyriausybi-
nes sutartis, darbo vietas ir pareigas,
taip pat – dėl bandymo atleisti dien-
raščio „Chicago Tribune” redaktorių,
rašiusį apie jį kritinius straipsnius.

Federaliniai prokurorai patvirti-
no, kad jie neįžvelgė jokių B. Obama
sąsajų su valstijos gubernatoriumi,
tačiau „užvesta byla meta šešėlį val-
džios perėmimo procesui, ir tam, ko
Obama siekė išvengti per visą savo
karjerą – nenorui pasmerkti Čikagos
politiką”, – rašo JAV dienraštis „The
Washington Post”.

B. Obama kaip politikas susifor-
mavo Čikagoje ir čia padarė karjerą
tuo metu, kai joje vis išaiškėdavo po-
litikų aferos. Jis liko nepajudinamas
ir tuomet, kai gubernatoriai, įstaty-
mų leidėjai bei lobistai buvo sodina-
mi į kalėjimą. Kelis metus B. Obama
priešininkai, tarp jų – ir John Mc-
Cain bandė jį susieti su Antoine Tony
Rezko, kuris birželį buvo nuteistas
už apgavystes bei korupciją ir kuris
buvo laikomas B. Obama draugu. Iš
tiesų B. Obama ir R. Blagojevich nie-
kada nebuvo artimi, nors B. Obama
kaip senatorius 2006 m. parėmė savo
partijos kolegos išrinkimą gubernato-
riumi.

„Neturėjau jokių ryšių su guber-
natoriumi arba jo administracija, ne-
žinojau, kas ten vyksta. Tai liūdna
Illinois diena, bet manau, kad bet ko-
kie sugretinimai nederami”, – pa-
reiškė B. Obama žurnalistams po su-
sitikimo su buvusiu JAV viceprezi-
dentu Al Gore.

Patriarcho ruduo: niùrùs debesys 
virõ Staçiatikiû bañnyçios

B. Obama atsiribojo nuo
Illinois skandalo

Çeslovas Iškauskas
Geopolitika.lt

Rusija neteko vieno ryškiausių
pastarojo meto religijos, politikos ir
visuomenės veikėjo, Maskvos ir visos
Rusijos metropolito Aleksij II. 79 me-
tų patriarchas nuėjo ilgą ir sudėtin-
gą gyvenimo kelią, kurį temdė KGB
šešėlis ir rietenos su kitomis krikš-
čioniškomis konfesijomis, tačiau nea-
bejotina, kad Aleksij II iš esmės su-
kūrė tai, kas šiandien yra Rusijos
Stačiatikių bažnyčia. Nors patriar-
chas dažnai buvo kaltinamas nepa-
kantumu kitoms religijoms ir lojalu-
mu sovietiniam režimui, milijonams
tikinčiųjų jis pirmiausia išliks kaip
žmogus, išgelbėjęs Bažnyčią ir išlai-
kęs jos autoritetą per visus gūdžius
sovietinius dešimtmečius.

Dabar, kai 1929 metais Taline gi-
męs Aleksej Ridiger antradienį atgulė
amžino poilsio, galima vertinti ne tik
jo neišmatuojamus nuopelnus Stačia-
tikių bažnyčiai, bet ir nuolatinę bičiu-
lystę su Kremliumi, bendradarbiavi-
mą su KGB, nepakantumą kitoms
krikščioniškoms konfesijoms. Vakarų
ir kai kuri Rusijos spauda tai darė dar
prieš laidotuves, nes ši asmenybė ne-
gali būti laikoma už devynių užraktų.
Antai britų dienraštis „The Indepen-
dent” atskleidžia Aleksij II biografi-
jos faktus, dėl kurių patriarcho gyve-
nimas sušvyti ne tokiomis jau švie-
siomis spalvomis.

Pavyzdžiui, net jo slapta santuo-
ka 1950 m. Leningrad mieste su Vera
Aleksejeva įvyko prieš pat gaunant
dvasininko šventimus. Straipsnio au-
torius tikina, kad abi ceremonijos bu-
vo skubotos, nes A. Ridiger taip išsi-
suko nuo tarnybos sovietinėje kariuo-
menėje. Nuotaka taip pat buvo iš
dvasininkų šeimos, o juos sutuokė
jaunavedžių tėvai. Gal dėl to, o gal dėl
kitko netrukus santuoka buvo pa-
skelbta negaliojanti, ir tai, nepaisant
pasklidusių piktų šnekų, leido dar
jaunam dvasininkui siekti karjeros
vyskupų luome.

Į palyginti jauną ir uolų A. Ridi-
ger dėmesį atkreipė KGB. 1958 m.
vasarį jis buvo oficialiai užverbuotas

„patriotiniu pagrindu” ir gavo Droz-
dov slapyvardį. Estų istorikas Ind-
rek Jurjo dar praėjusio dešimtmečio
pradžioje aptiko įdomų dokumentą –
agento Drozdov užverbavimo aprašy-
mą. Žinomas sovietinis disidentas
Gleb Jakunin Prancūzijos naujienų
agentūrai AFP sakė, kad tais laikais
beveik visi dvasininkai buvo KGB in-

formatoriai, tačiau A. Ridiger išsi-
skyrė aktyvumu ir darbštumu. Beje,
Aleksij II dėl to niekada neprisipaži-
no, tik 1991 m. prašė atleidimo už vi-
sus Rusijos ortodoksų bažnyčios
veiksmus praeityje.

Dar vienas patriarcho nuodėmių
šaltinis – ištikimybė oficialiajai
Kremliaus politikai. Laikraštis „The
New York Times” rašo, kad Aleksij II
1990 m. birželį buvo išrinktas pir-
muoju Stačiatikių bažnyčios vadovu
nesikišant valstybei. Jis perėmė dva-
sinį vadovavimą didžiausiai pasaulyje
stačiatikių bendruomenei, kurią su-

darė apie 140 mln. tikinčiųjų. Naudo-
damasis palankia Bažnyčiai SSRS iš-
irimo aplinkybe, jis sukūrė valstybę
valstybėje. Bažnyčia tapo kone dali-
mi Kremliaus politikos, ja savo įvaiz-
džiui gerinti naudojosi tiek B. Jelcin,
tiek saugumo ir ateizmo mokyklas
perėjęs V. Putin, tiek dabartinis Ru-
sijos vadovas D. Medvedev. Būdamas

šalia šių demokratėjančios Rusijos
vadovų, Aleksij II sustiprino Stačia-
tikių bažnyčios padėtį ir autoritetą.

Už tai patriarchui reikėjo sumo-
kėti, ir jis, kaip rašo „The New York
Times”, be užuolankų laimino Rusi-
jos karus Čečėnijoje, pritarė Kremliui
dėl konflikto Balkanuose, aktyviai ki-
šosi į Armėnijos ir Azerbaidžano ne-
sutarimus dėl Kalnų Karabacho, į pa-
dėtį Padnestrėje, o Rusijos įsikišimą į
Gruziją šių metų rugpjūtį jis vadino
Kaukazo stačiatikių gelbėjimu.

Kita vertus, jo nepakantumas ki-
toms krikščioniškoms konfesijoms –

Rusijoje ir už jos ribų – taip pat pelnė
Aleksij II nekokią šlovę. Tik gyveni-
mo pabaigoje, 2007 m. gegužę jam
pavyko susitaikyti su Rusijos stačia-
tikių bažnyčia užsienyje. Paryžiaus
„Le Figaro” pažymi, kad nesutarimai
su to paties tikėjimo „emigrantų”
Bažnyčia tęsėsi dar nuo Spalio revo-
liucijos ir po jos kilusio pilietinio ka-
ro, kai tūkstančiai įvairiausio luomo
dvasininkų, carinių veikėjų ir šiaip
pabėgėlių pasklido po visą pasaulį,
susijungdami į margą liberalių pa-
žiūrų konfesinį darinį, kuris dažnai
kritikuodavo Maskvą ir Stačiatikių
bažnyčią dėl pernelyg glaudžių jos ry-
šių su valdžia ir saugumo tarnybomis.

Tačiau santykiai su Vatikanu ne-
buvo šilti iki pat patriarcho gyveni-
mo pabaigos. Katalikų jis bijojo taip
smarkiai, kad visus kartus atsisakė
susitikti su popiežiumi Jonu Pauliu-
mi II ir Benediktu XVI. Jis net su-
žlugdė V. Putin pasiūlytą popiežiaus
kelionę į Maskvą atsisakydamas
dalyvauti susitikimuose.

Ne geriau klostėsi santykiai ir su
graikų krikščionimis. Aleksij II ma-
nė, kad visi stačiatikiai buvusios Ru-
sijos imperijos žemėse turi būti pa-
valdūs Maskvos patriarchatui, tačiau
taip neįvyko. Todėl iki pat mirties jis
„kovėsi” su Konstantinopolio pat-
riarchu ir „atsimetėliais” Ukrainos
stačiatikiais. Tai lėmė, kad Ukrainos
stačiatikių bažnyčia atvirai perėjo į
„oranžinės” revoliucijos rengėjų
sparną ir net prieštaravo Kremliui
politiniais klausimais.

Sakykime, kad tai praeitis. Už-
sienio spauda dabar svarsto, kokia
Stačiatikių bažnyčios ateitis. Trečia-
dienį Sinodas nutarė, kada naujo Ru-
sijos patriarcho rinkimai įvyks 2009
metų sausio pabaigoje. Yra bent trys
kandidatūros. Praėjusį šeštadienį lai-
kinuoju Stačiatikių bažnyčios vadovu
tapo Smolensko ir Kaliningrado met-
ropolitas Kiril (Gundiajev). Būsima-
sis patriarchas lems, kokiu keliu eis
Stačiatikių bažnyčia. Tačiau viena
aišku: Aleksij II talento, organizaci-
nių gebėjimų ir troškimo suvienyti
visos Rusijos ir viso pasaulio stačia-
tikius pasigesime…

Tik viena aišku: pasigesime Aleksij II
talento, organizacinių gebėjimų ir
troškimo suvienyti visos Rusijos ir viso
pasaulio stačiatikius…
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

663300--994411--22660099

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

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

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, 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

Neverta stebėtis, jog šalyje įsi-
siūbavus kredito krizei žiniasklaidoje
pasipylė skelbimai, siūlantys ,,patai-
syti” (už tam tikrą, kartais gana ne-
mažą ir reikalaujamą iš anksto mo-
kestį) jūsų neidealią kredito istoriją.
Federalinė prekybos komisija (Fede-
ral Trade Commission arba FTC)
įspėja, jog nepaisant teisėtai egzistuo-
jančių, dažniausiai ne pelno sie-
kiančių kredito konsultavimo tarny-
bų (credit counselling agencies), nė
viena teisėta tarnyba neužsiima kre-
dito ,,taisymu”. Todėl kad ,,pataisyti”
kredito istoriją iš esmės yra neį-
manoma, nebent tai norėtų padaryti
kredito biuras (Credit Reporting
Bureau) arba jūsų kreditorius (-iai). 

Todėl natūralu, kad kompanijos,
besiskelbiančios kaip kredito ,,taisy-
mo” ekspertės, naudoja neprincipin-
gus, o kartais – ir visiškai nelegalius
,,taisymo” būdus. Paprasčiausias jų –
užginčyti kliento vardu visą neigiamą
informaciją kredito istorijoje. Tai da-
roma tikintis, jog per nustatytą laiką
(30 dienų) kreditorius neatsilieps į
užklausą ir kredito biuras bus priver-
stas pašalinti užginčytą informaciją.
Be abejo, kartais taip ir atsitinka. Ta-
čiau po to kreditorius vis dėlto atsi-
liepia ir neigiama informacija ,,paka-
binama” į kredito istoriją iš naujo.
Tada belieka ieškotis kito ,,taisyto-
jo”... 

Kitais atvejais taisytojas liepia
klientui įsigyti vadinamąjį ,,Emp-
loyer Identification Number” (EIN),
kuris paprastai yra naudojamas tik
darbdavių, tačiau turi tiek pat skait-
menų, kaip ir ,,Social Security Num-
ber” (SSN). Tuomet klientui pataria-
ma prašant naujų paskolų naudoti
gautą EIN vietoj savo SSN. Tokiu
būdu visa neigiama informacija SSN
paremtoje kredito istorijoje ,,nurašo-
ma”.  Tačiau šia ,,strategija” besinau-
dojantis asmuo faktiškai vykdo fede-
ralinį nusikaltimą. Jau nekalbant
apie tai, kad paskolos jam/jai grei-
čiausiai taip paprastai išduodamos
vis tiek nebus, nes ,,tuščia” kredito
istorija kels skolintojams įtarimą,
ypač jei asmuo yra kiek vyresnio
amžiaus. 

Todėl prieš ryžtantis turėti rei-
kalų su kredito ,,taisymo” kompani-
jomis, būtina atsiminti šiuos dalykus:

• Kredito ,,taisytojai” neturi tei-
sės reikalauti jokio išankstinio mo-
kesčio už paslaugas, kol neįvykdė sa-
vo pažadų. 

• Norėdami įsitikinti jų veiklos
principų teisėtumu, būtinai prašykite
rašytinio paaiškinimo, kokiu būdu jie
imsis ,,taisyti” jūsų kredito istoriją.

Jums taip pat turi būti raštu paaiš-
kintos jūsų įstatymais numatytos tei-
sės, įskaitant galimybę nutraukti su-
tartį su kompanija praėjus ne dau-
giau, nei trims dienoms nuo jos pasi-
rašymo.

• Itin atsargiai vertinkite nežinia
kieno elektroniniu ar paprastu paštu
atsiųstus kvietimus pasinaudoti kre-
dito ,,taisymo” paslaugomis – už jų
dažnai slepiasi visokio plauko sukčiai
ir apgavikai. 

• Žinokite, kad visa, ką legaliai
jūsų vardu gali padaryti kredito ,,tai-
symo” kompanijos, galite padaryti ir
jūs patys. Tarkime, užginčyti kredito
biurų turimą informaciją, ypač jei ji iš
tiesų klaidinga (jei bandėte gauti
paskolą ir jums buvo atsakyta dėl
prastos kredito istorijos, turite teisę
kreiptis į kredito biurus ir gauti
nemokamą jų įrašų kopiją). Taip pat
galite pasiųsti raštišką paaiškinimą
kredito biurams apie ypatingas
aplinkybes (netikėta liga, darbo ne-
tekimas), dėl kurių negalėjote ap-
mokėti kokių nors sąskaitų ar įmokų,
gadinančių jūsų kredito istoriją.

• Jei norite pagalbos sprendžiant
kredito problemas, geriausia būtų
kreiptis į ne pelno siekiančią organi-
zaciją, pvz.,  vietinę Vartotojų kredito
konsultavimo tarnybą (Consumer
Credit Counseling Service arba
CCCS, tel.: 1-800-388-2227). Šios or-
ganizacijos paslaugos yra arba nemo-
kamos, arba teikiamos už simbolinę
kainą.

Pagrindinė taisyklė norint suval-
dyti prastą kredito istoriją – ramiai
išlaukti, kol joje esantiems įrašams
sueis senaties terminas (gali užtrukti
iki septynerių metų). Taip pat, jei
problema nėra įsisenėjusi (tik dabar
supratote, kad nebeišgalėsite mokėti
įmokų ir esate nemažai skolingi),
galite mėginti draugiškai susitarti su
kreditoriais atidėti mokėjimus arba
sumažinti įmokas iki jums priimtino
dydžio. Ir atminkite: jei jūsų kredito
istorija iš tiesų nekokia, pirmas
žingsnis ją pataisyti – visiškai nustoti
naudotis kredito kortelėmis! Nesvar-
bu, kaip benorėtumėte ką nors įsi-
gyti, – pamirškite apie tai, jei neturite
pakankamai grynų pinigų. Pasisau-
gokite siunčiamų pasiūlymų įsigyti
naujas kreditines korteles, kadangi
pasitaiko nemažai atvejų, kai tie
,,pasiūlymai” yra panaudojami vien
,,mokesčiui” už kortelę išvilioti, kurį
gavę ,,kreditoriai” dingsta lyg į van-
denį. 

Pagal žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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�

KREDITO ISTORIJOS
,,TAISYMAS” IR KAIP JIS GALI
SUGADINTI JUMS GYVENIMĄ
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 8

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems (metams JAV $150.00)

Mes nusiųsime pranešimą,
kad Jūs užprenumeravote
Draugą jų vardu.

Kalėdų proga
užsakau
,,DRAUGĄ”
SIŲSKITE:
Vardas, pavardė
Adresas:
Miestas, valstija, zip code

DOVANOJA:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!
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nin kų organizacijoje, dalyvavimu
LAF veikloje. Be teismo išgabentas
etapu į Vorkutos lagerius ,,toli mes -
niam tardymui”. Nuteistas už akių
tiktai 1947 m. pagal RTFSR BK 58-
1a ir 58–11 str. – ,,už dalyvavimą
antitarybinėje nacionalistinėje orga -
ni zacijoje”.

Kalintas Ajačego, Priedšachtos,
Tru do lageriuose. Dirbo šachtose
(Vorkutos 7-oji, 6-toji), kasė šachtas
(30-ąją, 31-ąją), prie geležinkelio,
statė Vorkutoje namus. Išsekintas
ka tor giško darbo, tindamas iš bado,

kaip ir tūkstančiai jo likimo brolių.
Ištvėrė ir iki lengvesnių dienų, kai jo
agronominėmis žiniomis pasinau do -
ta, šiaurėje bandant atviro grunto
dar žininkystę — buvo vienas pirmų -
jų Vorkutos daržininkų.

1950 m. iš lagerio išsiųstas neter -
mi nuotai tremčiai į Krasnojarsko
kraš tą. Kurį laiką dirbo taigoje tary -
bi  niame ūkyje (Bolšoj Murtinskij
rajone). Tais pačiais 1950 m. iš Lie -
tuvos į Sibirą išvyko ir žmona su tėvo
dar nemačiusiu sūnumi. Kras no jars -

ke žmona išsirūpino leidimą šei mai
gy venti piečiau esančiame Mi nu sins -
ko rajone. Ten Aleksandras dir bo bi -
ti ninku vietiniuose kolū kiuo se (Ti -
gric koje, Kavkazskoje gy ven vie tė se).

Po Stalino mirties, jau 1954 m.,
visa šeima grįžo į Lietuvą. Apsi -
gyveno Kelmės raj., Kražiuose, kur
Alek sandras dirbo kolūkio agro no -
mu. Čia susilaukė dar dviejų sūnų.
1959 m. persikėlė Klaipėdon, toliau
dir bo agronomo darbą. 1961 m. nete -
ko žmonos Elenos, pakirstos vėžio.
1964 m. vedė antrą kartą – taip pat
našlę, mokytoją Marceliną Pėsti nin -
kienę, padėjusią užauginti mažes -
niuo sius vaikus. Visi trys sūnūs baigė
aukštuosius mokslus.

Nuo 1968 m. — pensininkas, ga -
na ilgai tvirtas, užgrūdintas lagerio ir
tremties. Triūsė savo sklype, biti nin -
kavo. 1983 m. vėl liko našliu.

Atgimimo laikais aktyviai įsi jun -
gė į Klaipėdos tremtinių klubo veik -
lą. Kalbėjo pirmuose masiniuose
Sąjū džio mitinguose Klaipėdoje, skel -
bė atsiminimus periodinėje spaudoje.
1990 m. lankėsi JAV. Paskutiniais
gyvenimo metais, beveik netekęs
regėjimo, iš aktyvios veiklos turėjo
pasi traukti. Trečiosios žmonos Sta -
nis lavos slaugytas, po sunkios ligos
1998 m. kovo 17 d. mirė. Palaidotas
Palangoje, šalia savo tėvų, sesers ir
pirmosios žmonos.

Surašyta Aleksandro Sako sūnaus Aleksandro,
g. 1946 m. Remtasi at siminimais, spausdintais ,,Klai -
pėdoje” (1989.02.08, 1989.06.30, 1990.09.12,
1991.10.09), leidiniuose ,,Gimtajame krašte” (1989
m.), ,,Klaipėdoje” (1991.06.07), ,,Valstiečių laik raš -
tyje” (1994.04.09), šeimos archyvo dokumentais, me -
džia ga iš Lietuvos ypatingajame archyve saugomos
KGB bylos Nr. P-11800-LI.

Iõ Ateitininkû  gyvenimo  

Aleksandras Sakas gimė 1908 m.
gruodžio 21 d. dabartinio Mažeikių
rajono Lūšės kaime, kur jo tėvas Do -
mi ninkas tuo metu dirbo geležinkelio
apeiviu. 1912 m. šeima persikėlė į
Papilės miestelį, esantį dabartiniame
Ak me nės rajone, šalia Ventos upės.
1913 m. tėvas išvyko į Ameriką už -
dar   biauti. Pra sidėjus Pir majam pa -

sau li niam ka -
rui, šei ma kar   -
tu su iš A me -
rikos par sku -
bė jusiu tėvu
pasi trau kė į
Rusiją, Ca  ri cy -
ną, tapo bol še -
vi kų revoliu ci -
jos liudininke.
1919 m. grįžo į
Lietuvą, į Pa -
pilę. Čia tė vas
atidarė bat siu  -
vio dirbtu-
vėlę, motina

Morta au gi no dešimtį vaikų (užaugo
8). Dau gu mai, ypač vyresniesiems,
jau nuo vai kystės teko patirti sunkią
samdinio dalią. 

Nuo vienuolikos metų Aleksan -
dras tarnavo pas ūkininkus. 1924 m.
baigė Papilės pradžios mokyklą.
Dirbo įvairius samdomus darbus, vė -
liau — valsčiaus raštininko padėjėju.
Gana anksti ėmė domėtis kultūros,
vi suomeniniais dalykais, rašė kores -
pon dencijas (žr. V. Merkys “Simonas
Daukantas”, Vilnius, 1972, šaltinių
sąraše).

1931 m. apsigyveno Kaune, kur
lan kė suaugusiųjų gimnaziją (dr. J.
Tumėno brandos kursus). Tuo metu

įsijungė į Kauno ateitininkų veiklą,
1931–1933 m. buvo gimnazijos atei ti -
ninkų sąjungos pirmininku.

Per du kartus mokėsi kunigų se -
minarijoje (1934–1936 Telšiuose ir
1937–1939 Kaune), baigė 4 kursus,
bet kunigu netapo.

1936–1937 ir 1939–1940 m. dirbo
Kaune leidžiamo laikraščio ,,Darbi -
nin kas” techniniu redaktoriumi (at -
sa kingasis redaktorius prof. Pr.
Dovydaitis). Tuo metu buvo Lietuvos
krikščionių darbininkų sąjungos na -

riu, dalyvavo darbininkų švietėjiškoje
veikloje. Sovietams okupavus Lie tu -
vą, ,,Darbininkas” buvo uždarytas.

Nuo 1940 m. mokėsi Dotnuvos
že  mės ūkio akademijoje, studijavo
agro nomiją. Nacių okupacijos pra -
džio je akademiją kuriam laikui už -
darius, persikėlė į Šiaulius. Ten 1941
m. baigė dviejų mėnesių kursus pra -
džios mokyklos jaunesniojo mokytojo
cenzui įsigyti. Po kursų 1941 m. rug -
sėjį, ieškodamas darbo, atvažiavo į
Kauną. Čia Petro Gailiūno ir Pilypo
Žukausko–Naručio buvo įtrauktas į
re zistencinį sąjūdį, tapo LAF (Lie tu -
vių aktyvistų fronto) štabo Kau ne
organizacinio sektoriaus virši ninko
padėjėju, tačiau po kelių dienų
(1941.09.22) naciai LAF veiklą nu -
trau kė. Tuomet tęsė mokslus atnau -
jinusioje savo veiklą Dotnuvos žemės
ūkio akademijoje.

1943 m. pradėjo leisti ir re da guo -
ti antifašistinį pogrindinį leidinį
,,Lietuvos Judas”, kuriame viešumon
buvo iškeliami parsidavėliai, talki nu -
sie ji okupantams. Išleido pirmuosius
du numerius, juos spausdino Šiau -
liuo  se Juozas Vanagas bei Kaune Juo  -
zas Gražys ir Povilas Mali naus kas.
Trečiąjį ,,Lietuvos Judo” numerį
išleido A. Bendinskas Kau ne.

1943–1944 metais tarp Dotnuvos
že mės ūkio akademijos studentų ir
bendraminčių platino anti na ci nio
pasipriešinimo sąjūdžio ,,Lietuvių
frontas” leistą pogrindinį laikraštį ,,Į
laisvę”, kurį gaudavo Kaune iš sąjū -
džio dalyvių (Pilypo Žukausko Na ru -
čio, Broniaus Stasiukaičio, Vladislovo
Telksnio, Aleksandro Bendinsko, Po -
vilo Malinausko, Juozo Gražio, Petro
Gailiūno). Dotnuvoje skleisdavo ir iš
Kauno parvežtą Lietuvos laisvės
kovo tojų sąjungos pogrindinį laik raš -

tį ,,Laisvės kovotojas”, kurį patikė -
davo jo leidėjai Jonas Mildažis ir Zig -
mas Zubrys. 

Sovietams grįžus, įspėtas apie
NKGB renkamas apie jį žinias,
pasitraukė pogrindin. 1945 m. vedė
Anykš čių gydytoją Eleną Dobregaitę.
Ne trukus NKGB agento ,,Reinio”
buvo išduotas ir suimtas. Kaune ka -
gė bistų 7 savaites tardytas ir kan kin -
tas (,,tardytojai” leitenantas Jastre -
bo vas, kapitonas Kiseliovas). Kal tin -
tas veikimu ,,antitarybinėje” ateiti -

Aleksandro Sako gyvenimo kelias

Aleksandras Sakas, 1984 m.

Aleksandro Sako arešto nutarimas, 1945 m. Ištraukoje rusiškai parašyta: ,,Nuo
1930 m. buvo antisovietinės organizacijos ,,ateitininkai” narys. Nuo 1931 m. buvo
,,ateitininkų” sąjungos valdybos narys Kauno suaugusiųjų gimnazijoje”.

Šiemet, gruodžio 21 d., sukaks 100 metų, kai gimė kultūros ir visuomenės
veikėjas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys ir tremtinys, atei-
tininkas Aleksandras Sakas. Su sipažinkime su jo nueitu gyvenimo keliu.

Aleksandras Sakas su šeima Sibiro tremtyje, 1953 m.

Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentai, 1944 m. Aleksandras Sakas – sėdi ketvirtas iš dešinės.

Tęsinys iš 2 psl.
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Ką padarysi, savo pilietinę pa-
reigą visi mes suprantame savaip, bet
tokį asmenį kaip Igoris ne kasdien
sutiksi. Pasirodo, ir tokių pilietinės
saviraiškos būdų esama.

Atėjo keletas rinkėjų, kurie yra
registruoti Vilniaus rinkimų apygar-
doje, bet jau kelerius metus gyvena
Alionių apylinkės teritorijoje esan-
čiose sodybose – kas laiko karvę, kas
porą kiaulių. Išsiregistruoti iš Vil-
niaus jiems neparanku.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą
toks atvejis numatytas. Jie turi už-
pildyti nustatytos formos prašymą,
mes turime paskambinti į apygardos
rinkimų komisiją, kuri patikrins, ar
jie anksčiau nėra balsavę Vilniuje, ir
jeigu ne, leis jiems balsuoti. O kol tas
patikrinimas užtruks, jie turi pagal
savo valią pažymėti biuletenius, juos
sudėti į vokus, užklijuoti ir įteikti
komisijos pirmininkei, kuri juos sau-
gos, kol iš apygardos ateis teigiamas
atsakymas. Tada pirmininkė tuos vo-
kus, jų neatplėšusi, įmes į balsadėžę.
Atrodo, labai paprasta.

O vis dėlto nelabai paprasta.
Atsakymas iš apygardos neigiamas.
Ir tuoj pat paaiškėja, jog kol Igoris
mus linksmino savo pareigos aiškini-
mais, viena vilnietė rinkėja, nesupra-
tusi ką jai daryti su savo voku, užuot
jį atidavusi pirmininkei, niekam
nepastebint, jį pati įmetė į balsadėžę,
kur tokių užklijuotų vokų yra dar
keletas.

V. Gujytė vėl skambina į apy-
gardą, klausia, kaip jai pasielgti. Iš
jos veido matau, jog pokalbis ne iš
maloniųjų. Priėjęs prašau, kad leistų
man pakalbėti. Vyriškas balsas man
išaiškina, jog iš Vyriausiosios rinki-
mų komisijos gautas nurodymas vi-
sus tokius prašymus be kalbų at-
mesti, nes prisidengiant tokiomis
aplinkybėmis kaip tik ir perkami bal-
sai. Į mano klausimą, ar neleisti rin-
kėjams balsuoti yra įstatyminis pag-
rindas, man atsako, jog taip, yra, ir
siūlo pačiam paskambinti į Vilnių.

Skambinu į Vilnių. Vyriausiosios
rinkimų komisijos narė man pasako,
jog pagal kažkurį Seimo rinkimų
įstatymo straipsnį rinkėjai savo vietą
rinkimų sąrašuose turėjo pasitikrinti
ir susitvarkyti ne mažiau kaip septy-
nias dienas prieš rinkimus. Dabar jau
per vėlu. Susiieškau reikiamą įstaty-
mo straipsnį ir tikrai randu jame
parašyta, jog po šios datos pakeitimai
rinkėjų sąrašuose gali būti padaryti
tiktai Vyriausiajai rinkimų komisijai
sutinkant.

Klausiu, kaip galima žmonėms
padėti, nes jie tikrai nėra balsavę,
galiausiai tai nesunku patikrinti.
Man pataria paskambinti darbuoto-
jai, kuri yra atsakinga už visos Lie-
tuvos rinkėjų sąrašus. Skambinu.
Atsakinga darbuotoja pagal mūsų
rinkėjų nurodytus duomenis man
suteikia žinias, kurių apygardų są-
rašuose jie yra įregistruoti. Daugiau
man padėti ji niekuo negalinti, ji
tegali man patarti paskambinti ir įsi-
tikinti, ar jie dar nebalsavę.

Padėkojęs atsakingai darbuotojai
vėl keliu ragelį ir skambinu naujais
adresais. Kaip ir reikėjo tikėtis, iš
visų apygardų gaunu atsakymą, jog
vilniečiai, mūsų rinkėjai, Vilniuje

tikrai dar nebalsavę. Vėl skambinu
tai pačiai atsakingai darbuotojai ir
vėl klausiu, ką mums daryti ir kodėl
iš Vilniaus gautas tas nelemtas
draudimas. Ji man atsako, jog tai vi-
sai ne draudimas, o paprastas primi-
nimas, paaiškinantis įstatymo reika-
lavimą. Ji nesanti Vyriausiosios rin-
kimų komisijos narė, todėl jokio leidi-
mo duoti negalinti.

Vėl skambinu į Vyriausiąją rin-
kimų komisiją, ir jau iš kito komisijos
nario gaunu vis tą patį atsakymą –
patys kalti, kad nesusitvarkėte savo
reikalų.

Po truputį pradeda sekti ir mano
kantrybė. Biurokratija, kaip ir mafi-
ja, yra dvi tvirčiausios struktūros
pasaulyje. Ir sunkiausiai įveikiamos.
Paaiškinu, jog viską padariau, kaip
man buvo sakyta, įsitikinau, jog mū-
sų rinkėjai-svečiai dar nėra balsavę,
ir man reikia formalaus leidimo juos
įrašyti į mūsų sąrašus. Matyt, Vil-
niuje ir be manęs rūpesčių pakanka,
nes gaunu atsakymą, kad jeigu tikrai
padariau, kaip man buvo sakyta, bala
nematę, tegul balsuoja.

Visi lengviau atsikvepiame, V. Gu-
jytė laiminga, ima svečių-rinkėjų vo-
kus ir sumeta juos į balsadėžę, iš kur
juos išimsime kartu su visais biulete-
niais vakare, balsavimui pasibaigus.

Vakare, lygiai aštuntą valandą, V.
Gujytė paskelbia, jog balsavimas baig-
tas, ir užrakina būstinės duris. Ji skai-
to komisijos darbo reglamentą ir tiks-
liai jo laikydamasi sako, ką reikia da-
ryti.

Visų pirma kartu su stebėtojais
apžiūrime balsadėžę, ar ji nepažeista,
ar sveika jos plomba. Nors visą dieną
balsadėžė neliko be priežiūros, ati-
džiai ją apžiūrime. Kai kurie komisi-
jos nariai nepajėgia sulaikyti šyp-
senos. Radę viską tvarkoje, nuplė-
šiame plombą ir Alvydas elektriniu
atsuktuvu atsuka visus keturis dang-
čio varžtus, po to visi biuleteniai
išverčiami ant stalo.

Komisijos nariai dėlioja biulete-
nius į atskiras krūveles: atskirai dau-
giamandatės apygardos balsus, vien-
mandatės ir referendumo dėl Igna-
linos atominės elektrinės. Viską su-
skaičiavę, surašome duomenis į pro-
tokolą ir rezultatus telefonu pra-
nešame apygardos komisijai. Iš viso
turime dviejų šimtų dviejų rinkėjų
biuletenius. Kai kurie visai nepa-
žymėti ar su pažymėtais keliais kan-
didatais arba keliomis partijomis.
Šiuos atidedame į šalį, jie negaliojan-
tys ir tolimesniam balsų skaičiavimui
reikšmės neturi.

Dabar ateina eilė skaičiuoti gau-
tų paštu ir balsavusių namuose rin-
kėjų balsus. Laikydamiesi reglamen-
to, uždarome ir užantspauduojame
balsadėžę. Po to V. Gujytė atneša sau-
gotus užklijuotus vokus. Juos atidžiai
apžiūrime ir įsitikiname, jog visi
nepažeisti, neatplėšti. Visi vokai su
juose esančiais biuleteniais sumetami
į balsadėžę. Ir vėl viskas iš pradžių.
Balsadėžę ir antspaudą apžiūrime,
įsitikiname jų sveikumu ir atplėšia-
me. Vokus išverčiame ant stalo ir vi-
sus atplėšiame, biuletenius sugru-
puojame ir suskaičiuojame.

Tęsinį skaitykite kitą šešta-
dienį.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 2

Atkelta iš 5 psl. Keturi komisijos
nariai yra taip pat Valdovų rūmų
paramos fondo steigėjai: Regina Na-
rušienė, Edmundas Rimša, Algirdas
Vapšys ir Edmundas Kulikauskas.

– Ar noriai visuomenė aukoja
Valdovų rūmų atstatymui ir įren-
gimui? Koks JAV lietuvių fi-
nansinis įnašas?

– Anksčiau sulaukta daugiau au-
kų iš Lietuvos ir iš užsienio. Tuomet
labiau reiškėsi šalininkai, nes norėta
parodyti, kad visuomenė palaiko Rū-
mų atkūrimą. Buvo taip pat daugiau
straipsnių spaudoje. Užsienio lietu-
viai, ypač JAV lietuviai, yra reikšmin-
gai parėmę Rūmų atkūrimą. Iš Pa-
saulio Lietuvių Fondo jau gauta
63,100 dolerių. Valdovų rūmų para-
mos komitetas JAV, vadovaujamas
Reginos Narušienės, yra sutelkęs
385,303 dol., dėl kurių panaudojimo
nėra konkrečiai sutarta. Tad iš viso
yra stambi bendra 448,403 dol. arba
milijono litų suma. Lietuvoje Valdovų
rūmų paramos fondas yra surinkęs
apie tris milijonus litų aukų.

– Kaip manote, kokie moty-
vai šiandien turėtų įtikinti JAV
(bei apskritai užsienyje) gyve-
nantį tautietį, kad jo garbės
reikalas yra prisidėti prie šio
Lietuvos valstybinio didingo
projekto?

– Yra daug vertingų projektų. Ta-
čiau valstybinio paveldo, valstybinių
simbolių atkūrimas yra kiekvienai
valstybei svarbu. Vilniaus žemutinės
pilies Valdovų rūmai paliudys mūsų
valstybės šimtmečius siekiančią isto-
riją. 

Aukojusieji daugiau kaip 1,000
Lt bus įrašyti Valdovų rūmų garbės
lentoje. Taip pat Fondas suteikia
Valdovų rūmų Statytojo diplomą ir
vardą aukojusiems daugiau kaip
1,000 Lt, Garbės – statytojo diplomą
– aukojusiems daugiau kaip 10,000
Lt ir Didžiojo statytojo diplomą auko-
jusiems daugiau kaip 100,000 Lt.

Norėdamas, kad mano anūkai,
kai lankysis Valdovų rūmuose, jaus-
tųsi Lietuvai ir rūmams artimi, pa-

aukojau po 1,000 Lt, kad jie rastų sa-
vo vardus Valdovų rūmų Garbės len-
toje.

– Ir pabaigai, ką šiandien ga-
lėtumėte pasakyti skeptikams,
kurie vis dar mano, kad Valdovų
rūmų atkūrimas – tai bergždžias
valstybės lėšų švaistymas?

– Valstybei daug ko reikia – švie-
timo, sveikatos apsaugos, krašto ap-
saugos, taip pat kultūros vertybių –
paveldo išsaugojimo ir atkūrimo. Lie-
tuvos svarbiausias valstybinės reikš-
mės paveldas, ypač Vilniaus krašte,
buvo apleistas du šimtus metų, oku-
paciniais laikais. Todėl 2000 m. LR
Seimas priėmė įstatymą, kad Lie-
tuvos valdovų rūmai būtų atkurti iki
2009 m. – Lietuvos vardo paminėjimo
Tūkstantmečio jubiliejaus. Preziden-
tas Valdas Adamkus, apsilankęs Val-
dovų rūmuose 2007 m. rudenį, teisin-
gai pastebėjo, kad abejonėms dėl Val-
dovų rūmų atkūrimo laikas praėjo,
dabar reikia dėti pastangas, kad Rū-
mai būtų kuo geriau panaudoti mūsų
visuomenei.

– Ačiū už atsakymus ir linkiu
Jums kuo didžiausios sėkmės!

Kalbėjosi Valdovų rūmų paramos
komiteto JAV atstovė spaudai 

Vaiva Ragauskaitė
* * * 

JAV lietuviai Valdovų rūmams
gali aukoti per Valdovų rūmų pa-
ramos komitetą JAV. Čekius rašyti:
Lith. Amer. Comm. Valdovų rūmai  ir
siųsti komiteto iždininkei adresu:
Valdovų rūmai c/o Laima Žlioba, 1500
Lake Shore Dr. So., Barrington, IL
60010-3534. Visos aukos Valdovų rū-
mams yra nurašomos nuo JAV fede-
ralinių mokesčių.

* * * 
Valdovų rūmų paramos komite-

tas JAV dėkoja vėliausiems aukoto-
jams: 

už 500 dol. – R. M. Bureikai ir R.
D. Bureikai (auka Ritos Medžiukaitės
Bureikienės vardu);

už 100 dol. – Aldonai M. Krišto-
laitis.

Žmogus, kurio dėka 
pažinote Valdovų rūmus

Valdovų rūmų rėmėjai JAV lietuviai ir jų bičiuliai prie Valdovų rūmų pietų
korpuso 2007 m. liepos mėn.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA

IEÕKO DARBO

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas per
savaitę. Tel. 708-543-7984.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sunkiais
ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel. 773-396-
9232.
Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti,
Marquette Park  Brighton Park ir aplin-
kiniuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.
* Šeima gali prižiūrėti vienišą žmogų ir
gyventi kartu. Tel. 708-425-7829.
* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti vaikus,
pabūti su seneliais…ir visi kiti variantai
tinkami). Būtų puiku, kad galėčiau atsi-
vesti savo dukrytę. Tel. 708-945-0005.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-
5223.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
darbo su gyvenimu kartu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 773-918-5472.
* Birutė ieško darbo prižiūrėti senelius ir
gyventi kartu arba išleisti atostogų. Kalba
angliškai, turi rekomendacijas. Tel. 773-
254-7918.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
lietuvių šeimoje su gyvenimu. Darbšti,
sąžininga, vairuoja automobilį, labai ge-
ros rekomendacijos ir didelė šio darbo
patirtis. Tel. 847-770-1633.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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MADOS, MADOS, MADOS

Ką gi šiais metais mums siūlo
garsieji mados kūrėjai? Kokie silue-
tai, kokios spalvos vyrauja ir, galų
gale, kaip pasidabinus sutikti Nau-
juosius? Atrodytų, krūva klausimų, į
kuriuos ir pasistengsiu atsakyti.

Sodrios spalvos ir 
daug  blizgesio

Turbūt natūralu, kad keičiantis
sezonui, keičiasi ir spalvos. Tačiau
šiemet, kaip niekad, didieji mados
kūrėjai nenori pasiduoti juodos, taip
visų pamėgtos spalvos galiai. Madų
žurnalai tiesiog mirga nuo spalvų
ryškumo ir įvairovės. Aišku, jos sod-
resnės nei vasarą, tačiau gana inten-
syvios. Labai madingi tamsiai viole-
tiniai, mėlyni atspalviai. O juodi,
tamsiai pilki atspalviai derinami su
pastelinėmis spalvomis tokiomis,
kaip pilkšvai rožinė, gelsvai rusva.
Vakarui renkamasi plono trikotažo,
šilko, taip pat megztos, gausiai puoš-
tos karoliukais ar jų aplikacijomis
suknelės ir palaidinės. Tokie mados
namai kaip ,,Chanel” ir ,,Dior”
Naujuosius siūlo sutikti sidabru
tviskančiomis suknelėmis, prime-
nančiomis princeses iš pasakų.

Detalės ir aksesuarai

Paties drabužio detalių šiais me-
tais siūloma mažiau, tačiau gana
kuklų drabužio siluetą pagyvinsite
įvairiais aksesuarais: vėl į madą atė-
jusiomis pirštinaitėmis, dirbtinėmis
gėlėmis ir kepuraitėmis, puoštomis
sagėmis, plunksnomis, kaspinais.
Jeigu jau prakalbome apie piršti-
naites, jas siūloma rinktis gana įvai-
rių spalvų ir ilgių. Diržai taip pat
išsikovojo pagarbią vietą šiais metais,
jų plotis įvairus, priklausomai nuo
paskirties. Ypatingai madingi geros
odos, natūralaus lako platūs su bliz-
gančia, masyvia sagtimi diržai. Ran-
kinės vis dar madingos didžiulės, ta-
čiau detalių gausą išstumia kelios
stambios detalės. Vakarui siūlomi
įvairių spalvų ir odos tekstūrų ran-
kinės „vokeliai”, kurie taip pat, kaip
ir pirštinaitės, gali tapti pagrindine
vakarinio rūbo pažiba.

Siluetai

Siluetai vis labiau prigludę ties
liemeniu. Madingiausias sijonų ir
suknelių ilgis ties keliais ar šiek tiek
žemiau. Na, o į kelnes madų kūrėjai
atkreipia ypatingą dėmesį. Kai kurie
jų siūlo įmantraus sukirpimo, pūstas
ir smarkiai siaurėjančias ties kulkš-
nimis, primenančias „jojiko” ar dar
kitaip vadinamas „galife”, kelnes. Vis
dar madingos suknelės, sarafanai, na,
ir, aišku, klasika tapę megztukai
aukštu kaklu. 

Aulinukai tiek vakarui, 
tiek dienai

Jei anksčiau aulinukai buvo dau-
giau skirti dėvėti dieną, dabar jie,
kaip ir kepuraitės, šalikėliai ir piršti-
naitės, gali būti laisvai derinami prie
vakarinio drabužio. Jų ilgis, spalva ir
pakulnė tokie įvairūs, kad norint at-
kreipti į save gerbėjų dėmesį, užteks
įsigyti nestardartinės spalvos ar ilgio
avalynę. 

Parengė Aušrinė Kinkienė
R. Latvio nuotr.

ŽIEMOS MADOS 2009Atkelta iš 3 psl.    lietuvišką mokyk-
las. Brigita buvo labai muzikali. Ma-
tydama jos talentą, mama ją leido į
muzikos mokslus. Joanos pastangų ir
sunkaus darbo dėka, Brigita tapo
smuikininke ir iki šių dienų džiugina
publiką savo talentu. Ji dažnai kvie-
čiama groti Philadelphijoje operų ir
baletų pastatymuose. 

Nors gyvenimas nebuvo lengvas,
Joana visada buvo linksmo būdo,
draugiška, energinga, visur dalyvavo,
mėgo žmones, o žmonės – ją. Likimas
taip lėmė, kad iš Brazilijos atvažiavęs
šaunus, gražus, aukštas, linksmo ir
draugiško būdo Kazimieras Kaulinis
ją tuojau pastebėjo. Sutirpo jų abiejų
širdys ir netrukus, sulaukę Valentino
dienos, 1959 metais, jie sumainė
aukso žiedus ir sukūrė šeimą.

Įdomu, kad jų pamergė buvo
Joanos vyresnė dukra Aniliora su
savo sužadėtiniu Putinu Mašalaičiu.
Jie abu po kelių mėnesių irgi kėlė
vestuves. Kadangi Anilioros tėvelis
mirė dar jai mažai esant, ją prie alto-
riaus nuvedė Kazimieras Kaulinis.

Kaulinis buvo labai geras Joanos
dukroms. Jam jos buvo jo dukros,
kaip ir visi vėliau gimę anūkai ir pro-
nūkiai. Visus mylėjo, neužmiršo nė
vieno jų gimtadienio, Kalėdų ar mok-
slo baigimo. Visiems buvo dosnus.

Visą gyvenimą Joana ir Kazimie-
ras buvo labai veiklūs Philadelphijos
Lietuvių Bendruomenės nariai, prik-
lausė Lietuvių namų valdybai, kur
daug metų dirbo ir prisidėjo prie šių
namų išlaikymo. Šiais metais šie
namai švenčia 100 metų jubiliejų.

Kazimieras priklausė ramovė-
nams ir tautininkams, visą gyvenimą
rėmė šias organizacijas. Joana visada
jam pritarė ir padėjo. Jų visas gyve-
nimas buvo skirtas lietuvybei: ja
rūpinosi, džiaugėsi jos pasisekimais,
išgyveno nesėkmės laikais.

Kauliniai buvo taupūs ir praktiš-
ki, bet nepaprastai dosnūs lietuviškai
veiklai – kur tik kam reikėjo, visada
padėjo. Ypač buvo dosnūs Philadel-
phijos ,,Bendruomenės balso” radijui,
Vinco Krėvės lituanistinei mokyklai,
Šv. Andriejaus parapijai ir įvairioms
šalpos organizacijoms.

Pensijos metai bėgo gražia vaga,
vaikai, anūkai ir proanūkiai augo,
mokėsi, baigė mokslus. Abu buvo
sveiki ir laimingi, atrodė, kad gyveni-
mas ir toliau plauks ta pačia gražia
vaga. Bet, kaip sakoma, ko nesitiki,
staiga atsitinka. Kazimieras buvo

stiprus, sveikas, kaip tas lietuviškas
ąžuolas, niekad nesirgęs, staiga buvo
pakirstas baisios ligos, kuri per labai
trumpą laiką jį nugalėjo. Po keturias-
dešimt vedybinių metų jis paliko savo
mylimą Joaną vėl vieną. Tai buvo
1999 m. rugpjūčio 28 d.

Po jo mirties Kaulinienė Kazi-
miero Kaulinio atminimui įsteigė
10,000 dol. fondą Philadelphijos ,,Bend-
ruomenės balso” radijo valandėlei pa-
remti. Kadangi ,,Bendruomenės bal-
sas” išsilaiko beveik tik iš aukų,
Joanos įsteigtas fondas daug padėjo,
kad šios radijo bangos nenutiltų.

Deja, šių metų gale ,,Bendruo-
menės balsas” po 55 metų veiklos jau
nutils. Tad šis Kazimiero Kaulinio
fondas jau nebus reikalingas. Ilgai
negalvojusi, Kaulinienė nutarė šiuos
pinigus paaukoti ,,Draugui” jo 100
metų gimtadienio proga. Ji sakė:
,,Likimas atėmė mano du gyvenimo
draugus, nenorėčiau, kad tai atsitik-
tų ir su mano nuolatiniu ‘Draugu’,
kurį skaitau jau beveik 60 metų ir ne-
žinau, ką be jo daryčiau. Mes esame
beveik bendraamžiai, aš jau atšven-
čiau savo 93-ią vasarą. Linkiu, kad
‘Draugas’ dar ilgai mane lankytų.”

Kaulinienė po vyro mirties apsi-
gyveno pas savo dukrą Aniliorą ir jos
vyrą Putiną. Antroji dukra Brigita su
vyru dr. Juozu Kasinsku gyvena ne-
labai toli.

Joana džiaugiasi savo 5 anūkais:
Kęstučiu su žmona Viktorija, Vytau-
tu su žmona Jeannine, Aleksa su vy-
ru Mike, Kristina ir Antanu; ir 6 pro-
anūkiais: Aru, Lina, Darija, Kira,
Vilija ir Vaughn. Visi jie ją myli ir ger-
bia taip, kaip ir lietuviška bendruo-
menė, ypač Šv. Andriejaus parapijos
nariai. 

Nors Joana jau sulaukė garbingo
amžiaus, ji yra labai šviesi, žvali, vis-
kuo domisi, daug skaito ir ypač mėgs-
ta poeziją. Kartais, kai man tenka ją
vežti į bažnyčią, išklausau visą poezi-
jos rečitalį. Ji atmintinai deklamuoja
ilgiausius Maironio, Brazdžionio,
Gustaičio eilėraščius, kurių aš pati
jau nebeprisimenu, o ji juos dekla-
muoja taip, lyg skaitytų iš knygos.
Kai kuriuos eilėraščius deklamuoja
angliškai ir vokiškai.

Kaulinienė yra žmogus, kuris,
man artėjant į gyvenimo rudenį,
suteikia daug vilties, kad ir garbus
amžius gali būti labai gražus ir
laimingas, jeigu nelauki, ką kiti tau
padarys, o darai kitiems.

J. Kaulinienės dovana ,,Draugui”
– dienraščio 100 metų proga

Šis bei tas...
– Po pasakytos kalbos ją pirmiausiai reikia suprasti ir tik po to ja patikėti.
– Džiaukis gyvenime šia diena, nes kitos gali nebūti.
– Negražių moterų nėra, yra tik tinginės.
– Surask kam yra blogiau, negu tau, ir būsi laimingas.
– Moterys ir vyrai visokio amžiaus ir visur šoko šioje žemėje, šoko savo

likimo šokį, šoko iš džiaugsmo, vilties ir nuo nusiminimo, šoko įsivaizduoda-
mi pakeisti savo vienintelį gyvenimą. (Lawrence)

– Optimistiškai: Išmaitins mus tėvynė, kaip ir iki šiolei maitino! Jei truks,
kiek pridurs iš sąvartyno...

– Jei nesutaupei amžinybei, tai pagauk ką nors akimirksniui.
– Pasisekimai prasideda kada nors, tačiau nepasisekimai neturi pradžios.
– Nors ir daug pinigų uždirbame, bet jų turime mažiau.
– Mes pastatėme didelius rūmus, bet sukūrėme mažesnes šeimas.
– Mes išvalėme orą, bet užteršėme savo sielas.
– Didžiausia klaida gyvenime – baimė jas padaryti.
– Mes dirbsime ir toliau, kol padarysime geriau.
– Mes pridėjome daug metų gyvenimui, bet ne savo metams.
– Mes įgijome daugiau patyrimo, bet ir daugiau problemų.
– Mes įsigijome daug turto, bet sumažėjo jo vertė.
– Vyras yra upė, o moteris ežeras. (Japonų posakis)
– Prasčiausia pora – godumas ir dora.

Parengė Stasys Prakapas
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Metai pralėkė kaip viena diena.
Nespėsime apsižiūrėti ir kelsime
šam   pano taures už 2009-uosius, kar -
tu pri simindami praėjusiuosius me -
tus. Kokie jie buvo Čiurlionio ga le -
rijai Jaunimo centre?  

Prasidėjo 2008-ieji įspūdinga pa -
roda, kurią Lietuvos Respublikos ge -
neralinis konsulatas Čikagoje kartu
su Čiurlionio galerija ir Čikagos mies -
to kultūros reikalų departamentu
sau sio 12 – balandžio 6 die nomis su -
rengė Čikagos kultūros centre (Chi -
cago Cultural Center – 78 East Wa -
shington St., Chicago, IL 60602). Joje
net tris mėnesius  ne tik lietuviai, bet
ir amerikiečiai bei miesto svečiai ga-
lėjo gėrėtis  lietuvių dailininkės Pet -
ronėlės Gerlikienės (1905-1979) siu-
vinėtais kilimais parodoje ,,Em broi -
dered Myths and Everyday Stories”
(,,Siuvinėtos pasa kos ir kasdieninės
istorijos”). 

Dailininkė yra viena ryškiausių
lie tuvių liaudies savamokslių meni -
nin kių. Į lietuvių liaudies dailę Pet -
ronėlė Gerlikienė atėjo jau sulaukusi
garbaus amžiaus. Jos talentas atsi -
skleidė staiga, netikėtai ir labai spon-
taniškai. Per trumpą savo kūrybos
lai kotarpį, kuris apima vos šešerius
metus (1972–1978), ji išsiuvinėjo vie -
nuolika didelio formato kilimų (Čika-
gos kultūros centre buvo rodomi šeši
iš jų) bei nutapė apie šešiasdešimt
paveikslų tuo ryškiai praturtindama
šiuolaikinę lietuvių liaudies tapybą. 

Šios parodos tęsinys – 2008 m.
sausio 18 d. Čiurlionio galerijoje
atidaryta paroda ,,Kartos”, iš galeri-
jos organizuojamo ciklo ,,Šeimos”,
ku rioje buvo eksponuojami P. Gerli -
kie nės ir jos sūnaus Pranciškaus Ger -
liko tapybos bei dailininkės anūkės
Jur gitos Gerlikaitės grafikos darbų
paroda.

Čiurlionio galerijos 50-metis pa -
žy mėtas didžiule paroda–konkursu,
ku rio atidarymas įvyko 2008 m. va sa -
rio 22 d. Konkurso mecenatė – žino-
ma išeivijos dailininkė Magda lena
Birutė Stankūnienė, kuri savo gra-
žiais labdaros darbais žinoma ne tik
JAV, bet ir Lietuvoje, premijoms sky -
rė 2,600 dol. Sekdami jos pav yzdžiu
prizus įsteigė JAV LB Brighton Park
apylinkės valdyba (prizas atiteko
dailininkui iš Izraelio Sauliui Kvo -

shui) ir Jaunimo centras (prizas buvo
įteiktas jaunai, perspektyviai dai li-
ninkei Dainai Lukaitei). 

Komisijos nariai – Jolanta Kur -
pis, Vincas Lukas, Danas Lapkus ir
Val Ramonis Čiurlionio galerijos 50-
mečio parodos-konkurso premijas
paskyrė: dvi pirmas vietas – Irenai
Šaparnienei ir Alvidui Pakarkliui; dvi
antras vietas – Gintarui Jociui ir Vi -
dui Zimkui ir dvi trečias vietas – Dan -
guolei Kuolienei ir Renatai Palubins -
kas. Taip pat buvo įsteigtos dvi spe-
cialiosios Čiurlionio galerijos premi-
jos. Jos atiteko Vandai Aleknienei ir
Petrui Aleksai.

Tai buvo išties neeilinis įvykis,
sutraukęs gausų išeivijos menininkų
būrį. Į parodos rengėjų kvietimą at -
siliepė 65 autoriai ne tik iš JAV, bet ir
iš Airijos, Izraelio, Kanados.

Gražios sukakties proga galerijai
sveikinimo laiškus atsiuntė Cook
Coun ty iždininkė Maria Pappas ir
Lie tuvos dailės muziejaus direktorius

Romualdas Budrys.
Na, o kovo mėnesį meno mylėto-

jai rinkosi į kitą neeilinį įvykį – dai -
lininko Juozo Mieliulio knygos ,,Juo -
zas Mieliulis” sutiktuves ir jo retro -
spek tyvinės parodos atidarymą. Ši
paroda ypač įdomi buvo neseniai
atvykusiems į JAV. Mat jie mažai
žinojo apie šį įdomų dailininką.

Gruodžio 10 d. mane pasiekė ži -

nia, kad Juozo Mieliulio kūriniai, ku -
riuos jis po parodos dovanojo Lie tu -
vai, sėkmingai pasiekė Vilnių ir yra
paimti Lietuvos dailės muziejaus (di r.
R. Budrys) globon. Tad lauksime Na -
cionalinės galerijos atidarymo Vilniu -
je, kurioje viena salė, direktoriaus R.
Budrio teigimu, bus skirta J. Mie -
liulio darbams.

Siurrealistinius J. Mieliulio  dar-
bus keitė švelnumo persmelkti tapy-
bos darbai, mirgantys prasmingais
uo gų ir vaisių simboliais, pakiliais
angelų atvaizdais, gėlėmis ir mede -
liais. Tais darbais mus džiugino tapy-
toja iš Lietuvos Giedra Mažrimienė,
parodoje ,,Šypsena mamai” atsklei-
dusi poetišką, svajingą, o kartais ir
kiek pasakišką pasaulį. 

Kitą įspūdingą parodą Čiurlionio
galerijoje surengė Lituanistnių tyri-
mo ir studijų centras savo 25-mečio
pro ga. Su vertingais eksponatais su -
sipažino ne vien meno mylėtojai. Ši
pa roda buvo naudinga besidomin -
tiems istorija, o Čikagos lituanis tinės
mokyklos mokytojai moki niams  pa -
ro  doje vedė istorijos pamokas.

Spalio 10 d. į parodą ,,Sap nai”
Čiurlionio galerijon meno mylėtojus
su kvietė daili ninkas iš Los Angeles
Si gitas Šniras. Žiūrovai stebėjosi dai -
lininko darbų įvairove – nuo vaikiškų
piešinukų animaciniams filmukams,
iliustracijų knygoms, lito grafijų iki

ta pybos ant medžio. 
Spalio pabaigoje didžiulis būrys

meno mylėtojų ir foto menininko Al-
gi manto Kezio gerbėjų at vyko pasvei -
kinti gerbiamą menininką su garbin-
gu jubiliejumi ir pažiūrėti jo retro-
spektyvinę parodą. Trenkė kaimo ka -
pelos ,,Sodžius” maršas, prof. Stasys
Goštautas apžvelgė A. Kezio nueitą
kūrybos kelią, prisiminimais pasida-
lijo buvęs Čiurlionio galerijos direkto-
rius  Petras Aleksa ir fotomeni nin ko
brolis Romas Kezys. 

Na, o gruodžio 5 d. į galeriją  pak -
vie tė paskutinė šių metų paroda
,,Lietuvos jėzuitų provincijai – 400
metų”. Parodą rengė Baltijos jėzuitų
plėtros projekto taryba (koordinatorė
Daina Paulauskienė) kartu su Lie tu -
vos na cio naliniu muziejumi ir Tėvų
jė zuitų pagalba. Man, kaip žiūrovui,
ypatingai patiko ne tik pateikta me -
džiaga, bet ir puikus parodos apipavi-
dalinimas.

Parodos atidaryme dalyvavo sve-
čiai: tėvas Aldonas Gudaitis, SJ – Lie -
tuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
provincijolas nuo 2003 m., pasveiki -
nęs susirinkusiuosius su parodos ati -
darymu, ir tėvas Lionginas Vir balas,
SJ –  Šv. Kazi miero bažny čios Vilniu -
je rektorius, trumpai pristatęs parodą.

Metai baigiasi, bet darbai  nesi-
baigia. Čiurlionio galerija ruošiasi
Lietuvos grafikių Agnės Vertelkaitės
ir Birutės Zokaitytės pristatymui
Čikagos kultūros centre. Parodą
,,Two Lithuanian Printmakers”  ga -
lerijai padeda ruošti Lietuvos Res -
pub likos ge neralinis konsulatas Čika -
goje ir Čikagos miesto kultūros rei ka -
lų departamentas. Sausio 9 d. kvie -
čia me visus meno mylėtojus 5:30  val.
p. p. atvykti į parodos atidarymą
(Chi cago Cultural Center – 78 East
Wa shington St., Chicago, IL 60602),
kuriame dalyvaus ir abi autorės.

Na, o sausio 10 d. kviečiame į
Čiurlionio galerijoje vyksiančią paro-
dą – muzikos vakarą, kuriame ne tik
parodysime grafikių darbus, bet ir
pri statysime kompozitoriaus Ma -
riaus Salyno bei grafikės B. Zokai -
tytės videografikos instaliaciją ,,Jū -
ros tėkmė ...” Parodos atidaryme
dalyvaus grafikės B. Vertelkaitė ir B.
Zokaitytė bei kompozitorius Marius
Salynas.

Čiurlionio galerija ruošiasi ir iš -
ei vijos dailininkų parodai Lenkijos

2008-ieji Čiurlionio galerijai 
Jaunimo centre buvo sėkmingi

Parodos metu dailininkas Juozas Mieliulis pasirašo savo knygoje Erikai
Brooks.                                                                               Jono Kuprio nuotraukos

Pranciškus Gerlikas, Jurgita Gerlikaitė ir Darius Gerlikas Petronėlės Ger-
likienės parodos ,,Em broi dered Myths and Everyday Stories” atidaryme
Čikagos kultūros centre. 

Buvę Čiurlionio galerijos direktoriai iš kairės: Vincas Lukas, Vanda
Aleknienė, Petras Aleksa ir Aleksandras Janušas Čiurlionio galerijos 50-
mečio parodoje.
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Giedra Mažrimienė Čiurlionio galerijoje atidarant jos kūrinių parodą
,,Šypsena mamai” .

so s  tinėje Varšuvoje. Paroda ,,5 Ame -
rican Lithuanian Artist’s” vyks Lie -
tuvos Respublikos ambasados patal-
pose. Joje dalyvauja 5 JAV gyvenan-
tys dailininkai – Eglė Brėdikienė,
Aušrinė Kerr, Danguolė Kuolienė,
Audrius Plioplys ir Irena Šaparnienė.
Kaip Čiurlionio galerijai pranešė  Lie -
tuvos ambasados Varšuvoje kul tū ros
atašė Jurgis Giedrys, paroda atidaro-
ma vasario 17 d. ir veiks iki kovo
vidurio. Po to menininkų darbai ke -
liaus į Lietuvą. Visi šie renginiai skir-
ti Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.

Džiaugiamės, kad esame jau su -
darę parodų planą visiems ateinan -

tiems metams. Puiku ir tai, kad
Čiurlionio galerijos pasiūlymus pri-
ima kitos galerijos, kad galime savo
menininkų darbus išvežti į kitas šalis
ir pasikviesti Lietuvos menininkus.
Žvelgdami į ateitį tikimės, kad Čiur -
lionio galerija nuveiks dar daug dar -
bų, vykdant šios galerijos įsteigėjų
kil nius tikslus – globoti lietuvius
dailininkus, padėti jiems rengti paro-
das, o kartu vykdys ir naujai atsira-
dusius tikslus – kuo plačiau su pa-
žindinti JAV lietuvius ir ameri kiečius
su Lietuvos dailinin kais, o Lie tuvai
parodyti, kokių puikių lietuvių daili-
ninkų yra Amerikoje. 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

A † A
ELENAI RUKIENEI 

apleidus šią žemę, reiškiame nuoširdžią užuojautą duk-
rai sesei Aristidai ir vyrui Rimantui, anūkei dr. Daivai,
anūkams Kęstui bei Rimui Parakininkams, dukrai sesei
Daivai su vyru Česlovu, anūkėms Andrėjai ir dr. Ingridai
Bakšiams.

Kartu liūdinčios  
s. Juzės Daužvardienės

būrelio sesės

PADĖKA
A † A

JUOZAS VIKTORAS PETKŪNAS

Mirė 2008 m. spalio 19 d. Union Pier, MI, savo na-
muo se, sulaukęs 92 metų. 

Dėkojame tėvui Antanui Saulaičiui, SJ, už sukalbėtas
maldas koplyčioje, už šv. Mišias, už jautrų pamokslą ir
palydėjimą į kapus. Nuoširdus ačiū vargonininkui solis-
tui A. Barniškiui už jautrias giesmes šv. Mišių metu. Taip
pat dėkojame už aukas šv. Mišioms, atsiųstas gražias
gėles, už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, už paly-
dėjimą į Am žino poilsio vietą. Ačiū laidojimo namų direk-
toriui Donald Petkui už nuoširdų patarnavimą laidotu-
vių metu. 

Visiems visiems nuoširdus ačiū, kurie mus užjautė ir
visokeriopai padėjo didžios netekties laiku. 

Liūdinti šeima
Lietuvos kalėdinė dovana

Prancūzijai – Gintaro kelias
Lietuva prancūzų turistus vilioja

Baltijos auksu – gintaru. Mūsų šalies
turizmo galimybės šiomis dienomis
(gruodžio 10–15 d.) pristatomos Bres-
to mieste Bretanėje. Paryžiuje tuo
pat metu vyks paroda, kurios metu
bus pabrėžiamas „Gintaro kelias”.

Bresto Kalėdinės mugės, sutrau-
kiančios dešimtis tūkstančių Breta-
nės regiono gyventojų, rengėjas –
Bresto Europos namai turi gražią
tradiciją – kasmet garbės svečio tei-
sėmis  pakviesti vis naują šalį, kuri
supažindina visus renginio lankyto-
jus su nauja patrauklia turistine
kryptimi. Šiemet garbė teko Lietuvai,
kuriai atstovauja Lietuvos turizmo
informacijos centras Paryžiuje.

Pasak centro direktorės Ingos
Lanchas, „pristatymo metu ypatin-
gas dėmesys bus skiriamas Vilniaus –
Europos kultūros sostinės rengi-
niams. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
renginys vyksta Atlanto vandenyno
pakrantėje, bus pabrėžiama, kad
Lietuva – Baltijos jūros regiono vals-
tybė”. Tai svarbu dar ir todėl, kad
2009-ųjų vasarą iš Bretanės Klai-
pėdos link pajudės prancūzų jachtos,
dalyvaujančios regatoje „Gintaro

kelias”. Šis projektas gruodžio 12 d.
bus pristatytas Prancūzijos spaudos
atstovams ir „Salon nautique de
Paris” parodos metu.

2009 metais Lietuva minės savo
vardo tūkstantmetį. Šiai iškiliai su-
kakčiai pažymėti organizuojama re-
gata „Gintaro kelias” („La Route de
l’Ambre”), kurios pagrindinis tikslas
– „nutiesti kelią” iš Prancūzijos
Bretanės regiono į Lietuvos uosta-
miestį Klaipėdą. „Regatos pavadini-
mas siejamas su gintaru, nes būtent
jis nuo senų laikų buvo pelningai eks-
portuojamas jūrų keliais į Aziją ir
Europą.

Šiuo vadinamuoju ‘Gintaro ke-
liu’ ir plauks regatos dalyviai. Sim-
bolizuojant laiko tėkmę ir moder-
niųjų technologijų progresą, regatoje
ne tik plauks  jachtos, bet ir skris lėk-
tuvai”, – sakė I. Lanchas.

Statistikos departamento duo-
menimis, prancūzų turistų srautas į
Lietuvą kasmet auga. Mūsų šalies
kolektyvinio apgyvendinimo įmonėse
2007 m. apsistojo 22,3 tūkstančių
svečių iš Prancūzijos, t.y. 10,2 proc.
daugiau nei 2006 metais.

,,VTV.lt”
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�Žinomas vitražų kūrėjas Anta -
nas  Garbauskas po ilgos ligos mirė  š.
m. gruodžio 11 d. Vilniuje. Jo sukurti
vitražai puošia Šv. Onos bažnyčią Vil -
niuje, taip pat ir kitas bažnyčias bei
viešus pastatus Lietuvoje ir kituose
kraštuose. Neseniai su juo „Draugo”
šeštadieniniame priede „Kultūra”
(2008 01 05) buvo spausdintas po kal -
bis. 

�Kiekvieną sekmadienį Jauni -
mo centro kavinėje nuo 11:30 val. r.
galite pasivaišinti skaniais ,,Kuni -
gaikščių už eigos” pietumis. Šį sek ma -
dienį, gruodžio 14 d., po pietų galėsite
pažiūrėti naują režisieriaus Arvydo
Ba ryso dokumentinį filmą ,,Trakų is -
torijos muziejus”.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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
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

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

Šventiniai įnašai į Draugo fondą

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Rita
Riškienė $360 metams paremti vai-
kutį; Baniutė Kronienė $100; Jūratė
Fischer $100 aklos motinos šeimai;
tęsiant vaiko metinę paramą Rasa
McCarthy $360, Birutė Gylienė
$240; Ona ir Jonas Treškos $25; Ele-
na Barnet $75 a. a. Stepo Zabulio

atm.; Laura Kriaučiūnaitė $360 stu-
dentės paramai; Paulius Kusak
$10,000; Russell E. Holmes $200;
Irenos Draugelienės gimtadienio
proga Austė ir Mindaugas Vygantai
$50, Indrė ir Donatas Tijūnėliai $25.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275 arba (630) 243-6435, el. paš-
tas: tijunelis@sbcglobal.net.

Kalėdiniame krepšelyje – aukos 
Draugo fondui

Ir vėl šv. Kalėdų spinduliais
šviečia Betliejaus žvaigždė, skelb-
dama Išga nytojo gimimą.

Bėgame, lekiame, skubame. Lai-
ko vis stinga, vis nesuspėjame.  Kur
sku bame? Skubame gyventi, o laikas
bė ga kaip upelio vanduo. Ir vėl kaip
kasmet su šv. Kalėdomis ir Nau jai -
siais metais sveikiname mūsų arti -
muosius, gimines ir draugus, nepa -
miršdami jiems ir dovanų. Tačiau Ka -
lėdų senelio dovanų labai laukia ir
Draugo fondas.

Esame dėkingi visiems, atsiliepu -
siems į Draugo fondo rudens vajų. Šio
rudens ekonominė realybė spau džia
mus visus, ne vien Draugo fon dą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems na -
riams ir rė mėjams už jau atsiųstas
aukas. Aukotojų pavardės bus įrašy-
tos  ,,Draugo” šimtmečio leidinyje.

Rašydami testamentus, nepa -
mirškime dalį turto paskirti
Drau go fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 10,000 dolerių:
Kazimieras ir Joana Kauliniai,

garbės nariai, iš viso 10,000 dol.,
Way ne, PA

Su 400 dolerių:
Nijolė Dedinienė, garbės narė,

iš viso 1,450 dol., Parrish, FL
Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės na -

rys, iš viso 13,600 dol., Sterling Hts,
MI

Danguolė Jurgutienė, iš viso 400
dol., W. Bloomfield, MI

Su 100 dolerių:
Jonas ir Janina Mikolioniai, gar-

bės nariai, iš viso 2,400 dol., Ster -
ling Hts, MI

Dr. Arnold Grushnys, garbės
narys, iš viso 2,300 dol., Wichita, KA

Irena Mazurkiewicz, garbės na -
rė, iš viso 2,600 dol., Riverside, IL

Kun. Alfonsas Babonas, garbės
narys, iš viso 1,400 dol., Detroit, MI

Dr. Vidmantas ir Nijolė Raišiai,
garbės nariai, iš viso 1,500 dol.,
Mer cer Island, WA

Viktoras ir Rūta Jautokai, gar-
bės nariai, iš viso 1,200 dol., Oak
Lawn, IL

Jonas ir Giedrė Stankūnai, iš vi -
so 450 dol., Cos Cob, CT

Walter ir Anelė Barkauskai, iš vi -
so 625 dol., Whitestone, NY

Su 50 dolerių:
Elena Jasaitienė, garbės narė,

iš viso 1,600 dol., St. Petersburg, FL
Antanas Osteika, iš viso 950 dol.,

Warren, MI
Kazys ir Stasė Daugėlos, iš viso

700 dol., Bedford, NH
Ona Skardienė, iš viso 750 dol.,

Thompson, CT

Su 30-25-20 dolerių:
Diane Grajauskas, iš viso 30 dol.,

Glastonbury, CT
Albina Ramanauskienė, garbės

narė, iš viso, 1,175 dol., Oak Lawn, IL
Eugenija Kolupailaitė, iš viso 975

dol., Chicago, IL
George A. Likander, iš viso 340

dol., Kankakee, IL
Antanina Šalčius, iš viso 290 dol.,

Manchester, CT
Jurgis ir Danutė Vidžiūnai, iš vi -

so 195 dol., Chicago, IL
Birutė Bernotienė, iš viso 185

dol., West Hartford, CT
Danguolė Banevičienė, iš viso

440 dol., West Hartford, CT
Balys ir Genovaitė Erslovai, iš

viso 120 dol., Beverly Shores, IN
Jonas ir Dalia Vasariai, iš viso 65

dol., Norton, OH
Danutė Giedraitis, iš viso 20 dol.,

Los Angeles, CA
Aldona Baltch, iš viso 530 dol.,

Me  nanoh, NY
Stasys Erlingis, iš viso 180 dol.,

Dearborn Hts, MI
Nuoširdžiai dėkojame visiems

au kotojams

Šventinės apeigos Palaimintojo Šventinės apeigos Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje Jurgio Matulaičio misijoje 

(14911 127th St., Lemont, IL 60439; tel. 630-257-5613;
el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net )

Gruodžio 20 –21 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo 5 val. p.p. iki
6 val. v. – išpažintys (susitaikymo sakramentas) 

Gruodžio 22 d., pirmadienis, 7 val. v. Bendruomeninis susitaikymo
sakramento (išpažinties) vakaras

Gruodžio 24 d., trečiadienis, 4 val. p. p. Kūčių vakaro šv. Mišios mi-
sijoje (gie dos vaikų choras „Vyturys”); 11 val. v.   Bernelių Mišios Jaunimo
rūmuose (giedos misijos choras) 

Gruodžio 25 d., ketvirtadienis, 9 val. r. Kalėdų Mišios Jaunimo rūmuo-
se;  11 val. r. Kalėdų Mišios Jaunimo rūmuose; 7 val. v. Kalėdų Mišios mi sijoje

Gruodžio 27–28 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo 5 val. p.p. iki
6 val. v. – išpažintys (susitaikymo sakramentas) 

Gruodžio 29–30 dienomis, pirmadienį ir antradienį, Biblinė stovykla
,,Apaš  talas šv. Paulius” Ateitininkų namuose. Stovykla – 1–6 skyriaus  moki -
niams Dau giau informacijos el. paštu: grasilda@sbcglobal.net arba tel.: 708-
352-3405 (Grasilda) 

Sausio 1 d., ketvirtadienis, – privaloma šventė. Šv. Mišios Palai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos 9 val. r.; 11 val. r. ir 7 val. v.  

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren -
ginių komiteto ruošiamą Kūčių šven tę,
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 21 d.,
12:30 val. p.p. PLC didžiojoje salėje.
Vietas užsisakyti galite paskambinę
į raštinę tel.: 630-257-8787.

A. a. Antanas Garbauskas

�Pranešame, kad BALFo įstaiga,
veikusi 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629, nuo š. m. gruodžio 15 d.
užsidarė. Iškilus kokiems klausi-
mams dėl BALFo, galima kreiptis
tel. 727-360-4276, el. paštu: Budi-
ninkas@aol.com arba tel. 708-
233-9747. BALFo korespondenci-
jos adresas lieka tas pats iki š. m.
gruodžio 31 d.

Kalėdiniai sveikinimaiKalėdiniai sveikinimai
* * *

Jaunimo centro Moterų klubas sveikina „Draugą” ir skaitytojus
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

* * *
Baniutė ir Romas Kronai sveikina gimines ir draugus Šv. Kalėdų ir

Naujųjų metų proga, aukodami „Draugui”.
Baniutė ir Romas Kronai

* * *
Linksmų šv. Kalėdų ir sveikų, sėkmingų 2009 metų linki

Marytė Černiūtė
* * *

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus su Šventom Kalėdom ir
Naujais Metais, linkėdama linksmų švenčių ir Dievo palaimos Naujuose
Metuose.

Genė Juodkienė,
Chicago Ridge

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

SKELBIMAS

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


