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Rusija Ukrainai užsuko dujas

Galingiausias šviesos pliūpsnis buvo matomas ir kosmose – Vilnius tapo ryškiau-
sia Europos žvaigžde. ELTOS nuotr.

Vilnius, sausio 2 d. (Balsas.lt/
BNS) – Neišsprendus ginčo dėl dujų
kainų ir skolų, Rusija nutraukė jų tie-
kimą Ukrainai. Lietuva ėmėsi tarpi-
ninkauti, kad į Rusijos ir Ukrainos
derybas įsitrauktų Europos Sąjunga
(ES).

Rusijos dujų monopolininkė
„Gazprom” pranešė, jog ji užsuko

čiaupus sausio 1 d., kai baigėsi sutar-
ties dėl rusiškų dujų tiekimo Ukrai-
nai 2008 metais galiojimas.

Kiek anksčiau buvo pranešta,
kad dujų tiekimas Ukrainai sumažin-
tas keturis kartus. Per derybas dėl
naujos sutarties, vykusias kelias sa-
vaites iki pat 2008 m. pabaigos, ne-
buvo pasiekta jokio rezultato.

Antradienį Ukraina paskelbė,
jog valstybinė įmonė „Naftogaz Uk-
rainy” paėmė paskolas iš dviejų ša-
lies bankų ir pervedė 1,5 mlrd. JAV
dolerių į įmonės „RosUkrEnergo”
sąskaitą, taip atsiskaitydama už
2008 m. tiektas dujas.

Tačiau Rusija neigia, jog skolos
buvo sumokėtos. „Skola ‘Gazprom’
nesumokėta. Nepaisant žodinių Ki-
jevo tvirtinimų, ‘Gazprom’ nematė
pinigų savo sąskaitoje”, – sakė „Gaz-
prom” vadovas Aleksej Miler.

Šalys taip pat nepasiekė susitari-
mo dėl dujų kainų 2009 metams.
Tiek Rusija, tiek Ukraina tikina, jog
dujos per Ukrainą į ES ir toliau bus
tiekiamos kaip įprasta.

„Paprastai mes tiekiame 390
mln. kubinių metrų per dieną, iš ku-
rių 300 mln. yra skirta Europai.
Šiandien tiekiama 300 mln. kubinių
metrų. Tiekimą Europai mes tęsia-
me”, – sakė „Gazprom” atstovas
naujienų agentūrai „Reuters”.

Nukelta į 6 psl.

Nušvitês Vilnius îžengè î Europos
kultùros sostinès metus

tvieskęs šviesų ir fejerverkų spektak-
lis atkreipė pasaulio dėmesį – nauja-
metį prezidento Valdo Adamkaus
sveikinimą ir įspūdingą renginį rodė
kelios dešimtys užsienio šalių televi-
zijų.

Renginius stebėjo ir apie tūks-
tantį kviestinių svečių iš Lietuvos ir
užsienio šalių. Tarp jų – beveik de-
šimties buvusių ir būsimų Europos
kultūros sostinių, Pasaulio turizmo
organizacijos, Europos kino akade-
mijos atstovai.

Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) –
Naujųjų metų naktį Vilniaus širdis
plakė pašėlusiu šviesų, spalvų ir mu-
zikos ritmu – įspūdingai nušvitusi
2009-ųjų Europos kultūros sostinė
paskelbė pasauliui ir apie Lietuvos
vardo tūkstantmetį.

Naujųjų metų pradžią paskelbė
įspūdingas šviesos ir muzikos reginys
Katedros aikštėje, suderinęs Lietu-
vos istorijos ir dabarties ženklus su
visos Europos simboliais. Naujųjų
metų naktį Vilniaus padangę nu-

Prezidento Valdo
Adamkaus
sveikinimas

Mielieji Lietuvos žmonės,
Šiemet, sutikdami Naujuosius,

kartu su Lietuva žengiame į antrąjį
savo istorijos tūkstantmetį.

Nuoširdžiai linkiu, kad šie me-
tai, nors girdime neramių prognozių,
būtų kuo šviesesni ir geresni mūsų
valstybei, mums visiems.

Pirmasis Lietuvos tūkstantmetis
glaudžiai buvo susipynęs su Europos
istorija: kūrėme, gynėme ir saugojo-
me savo valstybę, išgyvendami netek-
tis ir vėl atkakliai siekdami laisvės.

Šiandien, pradėdami rašyti nau-
ją istorijos puslapį, liudijame pa-
prastą, bet gilią tiesą: Lietuva buvo,
Lietuva yra ir Lietuva bus. Kad ir ko-
kie sunkumai mūsų lauktų, kad ir
kokias negandas tektų įveikti.

Mus kamuoja daugybė proble-
mų, tačiau kurios valstybės ar tautos
istorijoje jų nebuvo? Mums iškyla
sunkumų, tačiau savo ir savo valsty-
bės gyvenimu įrodėme, jog ateitį ge-
bame kurti.

Lietuvos istorinio gyvavimo tiks-
las, siekiamybė ir prasmė – savo pa-
saulėžiūra, kultūra būti Europoje ir
būti Europa.

Lietuva, pradėdama antrąjį tūks-
tantmetį, nuo tų laikų, kai Europos
dokumente pirmą kartą paminėtas
jos vardas, pristato pasauliui Vilnių,
šiemet pelniusį teisę vadintis Euro-
pos kultūros sostine. Tuo Lietuva dar
kartą patvirtina ir įtvirtina savo is-
torinės raidos kryptį.

Nukelta į 6 psl.
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„Gazprom” vadovas Aleksej Miler neigia, jog Ukraina sumokėjo skolas už dujas.
SCANPIX nuotr.

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) –
Nuo sausio 1 d. Lietuva pirminin-
kaus Baltijos ministrų tarybai.

Lietuvos pirmininkavimo metu
ypatingas dėmesys bus skiriamas
Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir
Estijos – bendradarbiavimui ekono-
mikos, energetikos, gynybos srityse,
taip pat santykių su Europos Sąjun-
gos (ES) Rytų kaimynėmis plėtrai.

Lietuvos užsienio reikalų minis-

tras Vygaudas Ušackas pabrėžė, kad
norint užtikrinti energetinį saugumą
ir energetinių išteklių tiekimo alter-
natyvas, Baltijos valstybėms bus ypač
svarbu aktyviai kurti bendrą elektros
energijos ir gamtinių dujų rinką ir
užtikrinti patikimą energijos tiekimą.

Per Lietuvos pirmininkavimą
Baltijos valstybės taip pat sieks akty-
viai įgyvendinti ES Rytų partnerystės
iniciatyvą, stiprinant Baltarusijos,

Ukrainos, Gruzijos ir kitų kaimyni-
nių šalių ryšius su ES.

Lietuvos pirmininkavimas Balti-
jos ministrų tarybai sutampa su isto-
rinio Baltijos kelio, simbolizuojančio
bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos
tautų kovą už laisvę ir nepriklauso-
mybę, 20-osiomis metinėmis.

Baltijos Asamblėja ir Baltijos mi-
nistrų taryba 2009 metus yra paskel-
busios Baltijos kelio metais.

Lietuva pirmininkaus Baltijos ministrû tarybai
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Dažnai yra klausiama, ką Šiaurės Amerikos ateitininkų tary-
ba (ŠAAT) veikia ir kokia yra jos paskirtis? Visiems yra aišku ką
jaunučių, moksleivių, studentų ir sendraugių sąjungos veikia:
koordinuoja savo narių metinę veiklą, ruošia stovyklas, kursus,
suvažiavimus. Jų veikla akivaizdi ir graži, jaunimui smagu, tėvai
patenkinti. Kadangi kiekviena sąjunga veikia savarankiškai, yra
reikalingas vienetas, kuris kaip skėtis apdengtų jas visas ir
turėtų balsą kalbėti už visus ateitininkus. Tai yra ŠAAT. Pagal
įstatus ŠAAT yra idėjinis–strateginis Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkijos organas.

Šiuo metu yra ieškomi kandidatai į naują ŠAAT valdybą.
Rinkimai numatyti 2009 m. pavasarį. Kreipiamės į visus susipra-
tusius ateitininkus rimtai pagalvoti kandidatuoti. Nepagailėkime
savo jėgų ir kūrybingų sugebėjimų.

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

ŠAAT nominacijų komisija
Loreta Grybauskienė, Kazys Razgaitis, Nijolė Balčiūnienė

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Ruošiantis ŠAAT rinkimams yra tiksli-
nami ateitininkų sąrašai. Prašome
visų ateitininkų ateiti į talką — susi-
domėkite ar jūs, jūsų vaikai, vaikaičiai,
draugai ir bičiuliai yra sąrašuose ir
paraginkite juos prisirašyti. Norima
sudaryti kuo platesnį ir tikslesnį visų
ateitininkų adresyną.

Adresus siųsti iki sausio 12 d.
ŠAAT nariui Kaziui Razgaičiui

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

Adresyno patikrinimasNaujametiniai linkėjimai

Gyvas Kalėdų nakties paveikslas suvaidintas Čikagos jaunučių ateitininkų per Čikagos ateitininkų kūčių šventę Jaunimo centre gruodžio 21 d. Iš k: stovi angeliukai Gabrielė
Schneider, Gabija Staniškytė, Daiva Daulytė, Marisa Sadauskaitė ir mažytė Nida Polikaitytė; klūpo iš k: Kajus Nakas, Vintonas Harris, Vasiliauskaitė, Aras Daulys, Žiba
Kisieliūtė, Vasiliauskaitė, Gilius Aleksa, Ūla Lapkutė, Sigita Čuplinskaitė, Juozapas – Lilija Sadauskaitė, Marija – Nerija Čuplinskaitė, piemenukai – Vėjas Čuplinskas ir Vincas
Staniškis, avinėliai – Liusė Siliūnaitė, Nida Aleksaitė ir Daina. Vinco Staniškio nuotr.

Čikagos ateitininkų kūčių šventėje angeliukus ir gyvuliukus vaidino (iš
k:) Žibutė Kisieliūtė, Marisa Sadauskaitė, Daivutė Daulytė ir Aras
Daulys. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Ką tinka palinkėti ateitininkams Naujiems metams auštant? Laimės? Sėkmės? Beskleidžiant ateitininkų eletro-
ninę konferenciją, aptikau Lietuvos ateitininkės Romos Čenkutės laiškelį, cituojantį airį dramaturgą George
Bernard Shaw. Jo pasakytas mintis praverstų paskaityti:

,,Tikras gyvenimo džiaugsmas yra paklusti vidinei jėgai ir tarnauti žmonėms. Būti gamtos jėga, o ne žemės
dulke – savanaudiška ir besiskundžiančia būtybe, kuri verkšlena, esą gyvenimas nepasirūpino jos likimu ir
pašykštėjo laimės. Aš aukoju savo gyvenimą kitiems, ir tol, kol būsiu gyvas, šią tarnystę laikysiu didžiausia
savo pareiga. Noriu būti iki galo išnaudotas, iki man ateis laikas mirti. Kuo sunkiau dirbu, tuo prasmingiau
gyvenu… Gyvenimas nėra greitai tirpstanti žvakė, o didingas deglas, kurį man įdavė palaikyti ir kurį turėsiu
perduoti ateinantiems. Noriu, kad šis deglas degtų kuo skaisčiau...” (George Bernard Shaw)

Šįmet įvyks Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos rinkimai. Už metų — ateitininkijos šimtmetis. Reikia į tarybą kandi-
datų, reikės įvairiems darbams savanorių. O ką kalbėti apie visas ateitininkų sąjungas bei vienetus ir, žvelgiant to-
liau, kitas lietuviškas organizacijas bei kokybiškos lietuviškos spaudos išlaikymą? Visur reikia sumanių, darbščių, pasi-
aukojančių darbininkų. Todėl linkiu šiais Naujais metais ne laimės ar sėkmės, bet darbingumo. Kad būtume ,,iki galo
išnaudoti”, kad ir pavargtumėm, dirbdami savo jaunimo, tautos ir Bažnyčios labui. Išlaikykime mūsų tėvų pavestą
deglą skaisčiai žėrintį, kad jį noriai perimtų mūsų vaikai. —Vida Kuprytė

Kvietimas kandidatuoti į ŠAAT

Susipažinkite su Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba ir kaip ji veikia

(Iš ŠAAT įstatų)

Šiaurės Amerikos ateitininkai (ŠAA) yra pasau-
lėžiūrinė asmenybės ugdymo ir auklėjimo bei katalikiškos
minties ir veiklos puoselėjimo organizacija. Organizacijos
šūkis –,,Visa atnaujinti Kristuje”. Ateitininkai grindžia savo
veiklą penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu,
inteligentiškumu, šeimyniškumu ir visuomeniškumu.

ŠAA sudaro jaunųjų ateitininkų (JAS), moksleivių
ateitininkų (MAS), studentų ateitininkų (SAS) ir ateitininkų
sendraugių (ASS) sąjungos. Jos veikia pagal savo sąjungų
ir Šiaurės Amerikos ateitininkų (ŠAA) įstatus.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) yra idėji-
nis – strateginis Šiaurės Amerikos ateitininkijos (ŠAA)
organas.

Tarybą (ŠAAT) sudaro mažiausiai 12 renkamųjų narių
ir paskutinės kadencijos pirmininkas. Tarybos nariai yra
renkami kas treji metai visuotiniu balsavimu ne daugiau
kaip 3 kadencijas iš eilės.

Tarybos nariu gali būti kiekvienas ateitininkas,
sulaukęs 18 metų amžiaus ir išbuvęs ateitininku ne mažiau
kaip penkerius metus. Tarybos narys gali eiti ir kitas
pareigas ateitininkų organizacijoje.

Taryba (ŠAAT) pasiskirsto pareigomis, pakviečia tary-
bos Dvasios vadovą.

Taryboje veikia šios komisijos: nominacijų, finansų,
kontrolės ir programos. Tarybos nariai pasirenka kokiose
komisijose nori dirbti.

Tarybos akivaizdiniai posėdžiai rengiami ne rečiau
kaip du kartus per metus. Taryba dažnai pasitaria telefonu.
Tarybos telekonferenciniai pasitarimai vyksta kas mėnesį.

Norintys susipažinti su ŠAA, ŠAAT ir sąjungų įstatais,
gali pasiskaityti ateitininkų tinklalapyje www.ateitis.org

Faktai apie ŠAAT
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MERGELĖS MARIJOS DIEVO
GIMDYTOJOS IŠKILMĖS 

PIRMIEJI MIŠPARAI
Nauji metai – nauji

rūpesčiai

MARIJA REMIENÈ

Sveikiname visus ,,Draugo” prenumeratorius ir visus geros valios
lietuvius, sulaukusius Naujųjų – 2009-tųjų metų. Linkime, kad
naujieji metai būtų visiems laimingi, kad negerovės išnyktų, kad

jie atneštų laimės ir sveikatos.

Mus, katalikiško ,,Draugo” dienraščio leidėjus, džiugina tie nuolati-
niai skaitytojai ir dosnūs rėmėjai, kurių dėka ,,Draugas” iki šiol gyvuoja.
Tačiau leidėjus liūdina, kad ,,Draugas”, laimingai sulaukęs šimto metų,
negali tinkamai ir ramiai jo atšvęsti. Šių praėjusių 2008–ųjų metų gale
tėvai marijonai pareikalavo 2009 m. vasario mėn. gale apleisti patalpas
arba jas nupirkti (kartu su vienuolynu) už 3.5 milijonų dolerių. Marijonų
provincijolas kun. Dan Cambra paaiškino, kad tėvams marijonams pinigai
reikalingi 23 naujiems seminaristams – būsimiems kunigams – paruošti,
10 senatvę pasiekusiems kunigams išlaikyti slaugos namuose. Jis teigė,
kad lietuvių suaukoti pinigai yra jau išnaudoti, padengiant įvairias pas-
tatų išlaikymo ir draudimo išlaidas. Norisi priminti, kad statybų vajui
vadovavo inžinierius Antanas Rudis, o jo komitetą sudarė lietuviai kuni-
gai, lietuviai verslininkai ir kita lietuviška visuomenė.

Per savo šimtą gyvavimo metų ,,Draugas” išgyveno daug vargų ir rū-
pesčių. Sunkius laikus išgyveno ir lietuviai: jie, jų organizacijos sunkiai
kūrėsi; išgyveno 1930 metų depresiją, du karus – ir Lietuvos okupaciją.
Tačiau ,,Draugo” leidyba nenutrūko iki šių dienų.

1909 m. pirmame ,,Draugo” numeryje išspausdintas toks leidėjų pa-
sisakymas: ,,Leidžiame ‘Draugą’, nes trokštame lietuviams katalikams
gerovės, meilės ir sutikimo. Geras dalykas yra gyvas žodis, spausdinta
knygutė, bet gyvename laikuose, kad ne iškalba, ne Ciceronas ir Demos-
tenai, bet laikraščiai persergsti prieš nedorą, padrąsina prie gerų darbų.
Mūsų noras yra padaryti tikru ir įtakingu vadovu Amerikos lietuviams
katalikams jų viešuose reikaluose: organizacijos, švietimas, mokyklos,
emigracija, medžiaginė gerovė, politika ir šimtai kitų dalykų (...).”

Praėjus 100 metų nuo ,,Draugo” įsteigimo, galime drąsiai sakyti, kad
mūsų laikraštis visais laikais nenuklydo nuo pirmųjų jo leidėjų paskelbtų
tikslų. Visi jų nurodyti tikslai buvo rūpestingai vykdomi visų buvusių ir
dabartinių leidėjų ir redaktorių. Tad šiandien galime didžiuotis ne tik tuo,
kad ,,Draugas” išsilaikė, bet ir tuo, kad daug pažangos padaręs jis tapo
įvairesnis, praturtėjo savo turiniu, pagerėjo jo techninė leidybos pusė.

Atėjo išbandymo laikas visiems – ne tik leidėjams, bet ir lietuviškoms
organizacijoms, gausiems fondams, kurie ,,Draugo” dėka augo ir klestėjo.
Lietuviška veikla vyksta būreliuose, organizacijose, ir visa tai atsispindi
,,Drauge”. ,,Draugo” leidėjai kreipiasi į kiekvieną geros valios tautietį
ateiti dienraščiui į pagalbą. Leidėjų direktorių taryba negali ir neturi tiek
pinigų nupirkti siūlomas patalpas. Tam, kad būtų galima nupirkti šiuos
pastatus ar nupirkti ar išnuomoti kitą pastatą, reikia daug pinigų. Tai yra
reikalas visų, kuriems rūpi geras, lietuviškas, katalikiškas laikraštis. 

Laikai keičiasi. Technologija šuoliais bėga pirmyn. Kai kas siūlo vietoj
popierinio laikraščio leisti kompiuterinį. Deja, daug skaitytojų kompiute-
rio neturi. Daug jų kompiuterio jau neįsigis, neišmoks juo naudotis. Tad
kompiuterinis laikraštis tokiems žmonėms būtų neprieinamas. Ar kom-
piuteris pavaduos išsaugant mūsų organizacijų istoriją? Todėl popierinis
laikraštis tebėra reikalingas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matu-
laitis rašė: ,,Stenkimės pažinti savo gadynę, suprasti ir atjausti savo laikų
žmones su jų norais, troškimais, siekimais ir tikslais.” Jo žodžiai tinka ir
dabar. Tai akivaizdžiai matome, skaitome ir juntame per spausdintą žodį.

,,Draugo” leidėjai įsipareigojo ir toliau per spausdintą žodį kalbėti į/su
savo tautiečiais Amerikoje. Visi kartu susirūpinkime ,,Draugo” ateitimi,
nevenkime atsakomybės. Pradėkime antrą dienraščio šimtmetį su viltimi,
kaip to troško pirmieji jo leidėjai ir redaktoriai. 

,,Draugo” leidėjai laukia Jūsų atsako ir aukų.

Likus kelioms valandoms iki
2008 metų pabaigos, Šv. Petro bazi-
likoje vyko sausio 1-ąją švenčiamos
Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos
iškilmės pirmieji Mišparai. Šv. Tėvo
vadovautose pamaldose, kaip įprasta
tokia proga, dalyvavo Popiežiaus vi-
karas Romos miestui su vyskupais
pagalbininkais, Romos miesto meras,
romiečiai. 

Metus, kuriuos baigiame ir nau-
juosius, kuriuos jau matome hori-
zonte, savo maloningu žvilgsniu sergi
Švenčiausioji Mergelė, Dievo Motina,
– sakė popiežius Benediktas XVI
trečiadienio vakarą Šv. Petro bazili-
koje vadovautų Mišparų homilijoje.
Šį vakarą visi žvelgiame į tąją, kuri į
savo kūną priėmė Dievo Žodį ir pa-
gimdė pasaulio gyvybę. Dėl to Mariją
mes vadiname Dievo Motina.

Nors šis Marijos titulas – Theo-
tokos, Dei genetrix – žinomas nuo
seno, tačiau Marijos Dievo Gimdy-
tojos šventę įvedė tik popiežius Pijus
XI 1931 metais, minint 1500 metų
sukaktį nuo Efezo susirinkimo. Miš-
parų homilijoje popiežius aiškino, jog
pirmiausia Marijos Dievo Gimdytojos
šventė buvo minima lapkričio 11 die-
ną. Minint Marijos Dievo Gimdytojos
šventę, 1962 metų lapkričio 11-ąją
buvo iškilmingai atidarytas Vatikano
II susirinkimas. 1969 metais popie-
žius Paulius VI šią šventę perkėlė į
sausio 1-ąją, susiedamas ją su 1968
metais pradėta minėti pasauline
taikos diena.

Šį vakarą, – kalbėjo popiežius, –
giedame padėkos himną už visas ma-
lones, kuriomis buvome apdovanoti
per pastaruosius dvylika mėnesių.
Visų pirma iš mūsų širdžių veržiasi
padėka už mums suteiktą laiką, už
duotas galimybes daryti gera. Kartu
meldžiame ir atleidimo už sugaištą ir
bergždžiai išeikvotą laiką. Dabartiniu
kalėdiniu liturginiu laikotarpiu Die-
vo Motinai Marijai dėkojame už Kris-
taus gimimo pasauliui dovaną. Ypač
dabartiniais laikais, kupinai netikru-
mo ir susirūpinimo dėl ateities, tu-
rime jausti, kad Kristus tikrai yra
tarp mūsų. Marija, Vilties Žvaigždė,
mus pas jį veda.

Brangieji broliai ir seserys, –
kalbėjo Benediktas XVI, – šiuos me-
tus užbaigiame gilėjant socialinei ir
ekonominei krizei, palietusiai visą
pasaulį. Būkime santūrūs ir solida-
rūs, padėkime vieni kitiems, ypač
didžiausių sunkumų slegiamoms
šeimoms. Net jei horizonte kaupiasi
grėsmingi debesys, mums nereikia

bijoti. Mūsų, tikinčiųjų, viltis yra
palaimintas gyvenimas su Kristumi
ir su visa Dievo vaikų šeima. Šita
viltis mums duoda jėgų, kurių dėka
mes sugebame įveikti ir dabartinio
meto sunkumus. O Motiniškas Ma-
rijos buvimas su mumis šį vakarą
mus užtikrina, jog Dievas mūsų
niekados nepaliks. Žengdami į nau-
juosius metus į Marijos rankas ati-
duodame savo viltis ir abejones,
džiaugsmus ir sunkumus. Ji, Motina
Mergelė, pagimdė Kūdikį – pasaulio
viltį. Tad pasitikėjimo kupini galime
giedoti: In te, Domine, speravi, non
confundar in aeternum – „Tavimi
Viešpatie pasitikėjau, nebūsiu nuvil-
tas per amžius”.  

•••

Naujųjų metų vidudienį popie-
žius Benediktas XVI pasveikino Šv.
Petro aikštėje, nepaisant lietaus, bu-
vusius gausius maldininkus, taip pat
ir visus, kas jo kalbos klausėsi per
radiją ir televiziją.

Krikščionių tikėjimas naujame-
tinius sveikinimus padaro tam tikra
prasme „patikimesniais”, nes juos
susieja su šiomis dienomis švenčiamu
įvykiu – Dievo Žodžio įsikūnijimu ir
jo gimimu iš Mergelės Marijos, –
kalbėjo popiežius. Dievo malonės, ir
tik jos, dėka galime tikėtis, kad
ateitis bus geresnė už praeitį. Tai ne
tikėjimas gera ar bloga lemtimi, ne
pasitikėjimas rinkos ir finansų me-
chanizmais, bet įsipareigojimas
mums patiems būti atsakingiems,
kad ir Viešpats mus laimintų. O tai
visada įmanoma, nes Dievas „prabilo
į mus per Sūnų” (Žyd 1,2) ir visąlaik
jis mums kalba Evangelijos mokymu
ir savo balsu mūsų sąžinėse. Jėzus
Kristus visiems mums parodė kelią į
išganymą, kuris visų pirma yra dvasi-
nis išvadavimas, bet jis paliečia visą
žmogų, taip pat ir jo socialinę bei
istorinę pusę.

Būtent dėl to, – kalbėjo popiežius
Naujų metų dienos vidudienį, – švęs-
dama Mergelės Marijos dieviškąją
motinystę, jau daugiau kaip keturis
dešimtmečius Bažnyčia mini ir Pa-
saulinę taikos dieną. Priminęs šieme-
tinės taikos dienos temą „Kovoti su
skurdu, kurti taiką”, popiežius sakė,
kad šiuo minėjimu Bažnyčia nori
savo įnašu prisidėti prie žmogaus
vertos pasaulio tvarkos kūrimo. Nau-
jų metų pradžioje, – tęsė popiežius, –
trokštu padrąsinti valdančiuosius ir
paprastus piliečius dabartinių sun-
kumų ir nesėkmių akivaizdoje. Ką tik
praėjusių metų antroje pusėje pasaulį
ištiko didelio masto ekonominė krizė.
Ji yra rimtas simptomas, reikalaujan-
tis pašalinti jo priežastis. Negana,
kaip sakytų Jėzus, sulopyti palaikį
drabužį. Rimta pagalba skurdą ken-
čiantiems žmonėms įmanoma tik
imantis globalinio solidarumo.

•••

2008 metų tikinčiųjų 
dalyvavimo statistika 

Popiežiaus namų prefektūra pa-
skelbė duomenis apie tikinčiųjų daly-

vavimą popiežiaus Benedikto XVI
vadovaujamose viešose maldose ir
audiencijose. 2008 metais iš viso
įvyko 42 bendrosios audiencijos, ku-
riose dalyvavo 534,500 tikinčiųjų.
Specialiosiose audiencijose, kurios
skiriamos vienai ar kitai žmonių gru-
pei, institucijai, organizacijai, dalyva-
vo apie 226,500 žmonių.

Per paskutiniuosius 12 mėnesių
asmeniškai Šv. Tėvo vadovaujamo-
se liturginėse apeigose dalyvavo
324,000 žmonių. O sekmadienio vidu-

dienio maldose Švento Petro aikštėje
dalyvavo apie 1,130,000 žmonių.
Bendras per visus 2008 metus vie-
šuose susitikimuose su Šv. Tėvu
dalyvavusių žmonių skaičius yra
2,215,000. Lyginant su ankstesniais
metais, dalyvaujančių žmonių skai-
čius sumažėjo daugiau kaip 600 tūks-
tančių. Tačiau per nepilnus ketverius
Benedikto XVI pontifikato metus
viešose maldose ir audiencijose iš viso
tikinčių dalyvavo daugiau kaip 11
milijonų.

,,Vatikano radijas”
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PAMINKLAS KOMUNIZMO AUKOMS

ATMINTI – KUKLUS, TAČIAU PAVILIOJA
SAVO ARTUMU

Atsakymas į A. S. Gečio straipsnį dėl paminklo 
komunizmo aukoms atminti

KARL ALTAU
JBANC direktorius ir 
Komunizmo aukû memorialo
fondo direkcijos narys

Algimanto S. Gečio straipsnis, iš-
spausdintas „Drauge” š. m. rugpjūčio
12 d., byloja, kad visuomenei reikia
paaiškinti apie paminklo Komunizmo
aukoms atminti kūrybinį procesą ir
vizualinę reikšmę.

Pirmiausia, smagu girdėti, kad
gerb. Gečys turėjo galimybę aplan-
kyti paminklą ir skyrė tam laiko. Ti-
kiuosi, kad daugelis iš mūsų, anks-
čiau ar vėliau, turėsime progą stab-
telėti prie šio istorinio paminklo.
Gečys iškelia svarbius aspektus, ku-
rių interpretacija, deja, menkina tei-
giamą paminklo prasmę. Savo straip-
snyje jis analizuoja paminklo vietą, jo
projektą ir iškelia finansinius klau-
simus, susijusius su šiuo projektu. 

Vieta

Vieta paminklui parinkta neatsi-
tiktinai. Jungtinių Valstijų sostinė,
JAV Kongreso rūmai turi simbolinę,
strateginę ir istorinę reikšmę. Tarp-
tautiniu lygmeniu tai yra vienintelis
toks paminklas Komunizmo aukoms
atminti. Atsižvelgiant į visa tai,
Washington, DC ir jo aplinka pamin-
klui suteikia didelę reikšmę ir vertę.
Svarbu prisiminti, kad Šaltojo karo
metu būtent Jungtinės Valstijos ėmė-
si iniciatyvos ir ryžosi pakirsti vieš-
pataujantį komunistinį žiaurumą ir
tarsi didingas švyturys skleidė laisvės
ir demokratijos idėjas. Be to, tai buvo
šalis, ištiesusi ranką bėgantiems ir
norintiems išsivaduoti nuo komuniz-
mo priespaudos. 

Troškimas sunaikinti komunis-
tinę santvarką sujudino visą pasaulį,
o šio tikslo padariniai ir šiandien aidi
visų prisiminimuose. Žinome, kad
išsilaisvino pavergtos ir okupuotos
tautos, Baltijos šalys atgavo neprik-
lausomybę. Tačiau daugiau nei 100
milijonų žmonių visame pasaulyje
kentėjo tironiją ir žuvo jos pančiuose.
Be to, yra begalės kitų aukų – išli-
kusieji ir tautos, vis dar priklausan-
čios komunistinei santvarkai – Ki-
nija, Kuba, Vietnamas, Laosas. Jų
kovos negali būti pamirštos. Pamink-
las yra ryškus istorijos, o kartu ir
dabartinės realybės atminimas.

Kaip pastebi Gečys, paminklo
statyba užtruko ne vienerius metus.
Projekto įgyvendinimas pareikalavo
trylikos metų kruopštaus ir nenu-
trūkstamo darbo, nuo 1993 m. gruo-
džio 17 d., kai prezidentas Bill Clin-
ton pasirašė projekto sutartį, iki 2007
m. birželio 12 dienos – paminklo ati-
darymo, kuriame dalyvavo preziden-
tas George W. Bush. Bet tai nėra ne-
įprasta. National Park Service (NPC)
teigia, kad paminklų statyba nuo
darbų pradžios iki jų pabaigos už-
trunka keletą dešimčių metų. 

Imantis panašių projektų įgyven-
dinimo Nacionalinio parko tarnyba
visiems pateikia 24 žingsnių progra-
mą, kurią griežtai reikalaujama
įvykdyti. Tai apima sklypo parinkimą
ir reikalingų leidimų gavimą. Po tam

tikrų, kurį laiką užsitęsusių ir ne-
išsprendžiamų problemų buvo pasi-
rinkta dabartinė paminklo vieta –
Massachusetts and New Jersey Ave-
nues, NW sankirta: penki kvartalai
nuo JAV Kapitolijaus, kuris matomas
žvelgiant nuo paminklo vietos, ir du
kvartalai nuo Union Station – pag-
rindinio susisiekimo centro mieste.
Pėstiesiems paminklą pasiekti kur
kas patogiau nei kitus Washington,
DC memorialinius objektus (pvz., pa-
minklus Mahatma Gandhi ir Tomas
Masaryk). Nepaisant to, remiantis
atliktais tyrimais, kiekvieną dieną
pro šią sankryžą pravažiuoja apie
20,000 automobilių, o  Georgetown
University Law Center – visai šalia,
vos per kelią. Dėl to paminklas tapo
greitai atpažįstamas Washington, DC
ir žinomas plačios publikos. 

Įvertinus šiuos aspektus, neabe-
jotina, kad paminklas nesunkiai pa-
stebimas praeivių, lengvai pasiekia-
mas turistams, o jo šaknys artimos
politiniam-kultūriniam Washington,
DC centrui.

Paminklo projektas

Washington, DC – memorialinių
paminklų miestas. Kiekvienas jų pa-
lieka skirtingus jausmus, užsimezga
skirtingas ryšys su  lankytoju ar pub-
lika.

Gečys paminklą Komunizmo
aukoms atminti lygina su kur kas
didesniu ir įspūdingesniu paminklu
Washington, DC – Antrojo pasaulinio
karo memorialiniu paminklu.

Šiuo atveju, kai yra pabrėžiamas
paminklo dydis ir dėl to jaučiamas
nusivylimas, svarbu pabrėžti, kad
paminklas Komunizmo aukoms at-
minti turėjo kiek kitokį kūrybinės at-
ramos tašką, nei kiti fiziškai masy-
vūs objektai mieste. Buvo siekiama
nesumenkinti, o kartu pernelyg neiš-
kelti jo individualumo. Šis derinys –
kertinis akmuo, tapęs vienu iš svar-
biausių prioritetų projekto procese.

Tiesa, skulptūra – kukli, tačiau
tai suteikia galimybę asmeniškai pri-
artėti ir susilieti su istorija, kuria ,,al-
suoja” paminklas. Taip, tai nėra labai
aukštas ir stambus objektas, bet vie-
toj to, jis pavilioja savo artumu – at-
spindi asmenišką auką ir individualią
tragediją didžiulėje tragedijoje. Šalia
paminklo esanti sienelė suteikia ga-
limybę prisėsti, pamąstyti ir dar la-
biau įsijausti į jo prasmę ir turinį, ku-
rio paskirtis – atminti „Šimtą milijo-
nų komunizmo aukų ir tuos, kurie
myli laisvę”, „Pavergtųjų tautų bei
žmonių nepriklausomybę”. 

Demokratijos skulptūrą ir jos
projektą iš daugelio pasiūlytų varian-
tų išrinko Victims of Communism
Memorial Foundation fondo (toliau –
Fondo) direkcija. Šis sprendimas bu-
vo priimtas remiantis trimis priežas-
timis: 1) skulptūros projektas arti-
mas 1989 metų Kinijos įvykiams, t.y.
žudynėms Tiananmen Square, ir
atspindi Kinijos studentų sukurtą
modelį šiems įvykiams atminti. Taip
pat atsižvelgta į Kinijoje besitęsian-
čias komunistines operacijas ir aukų
skaičių; 2) paminklas susišaukia su

su Laisvės statula New York; 3) mena
pasaulinį demokratijos ir laisvės sim-
bolį. Taigi viena iš svarbiausių prie-
laidų buvo – nenukrypti nuo projekto
esmės ir mažų, bet svarbių detalių.

Pradiniame projekto variante vy-
ravo idėja šalikelėje įrašyti tautų ir
žmonių vardus, kuriuos komunizmo
vergija pakirto labiausiai. Vis dėlto,
iškilus klausimui, kas netapo auka, o
kas nekentėjo – šios minties atsisa-
kyta. Pavyzdžiui, yra daugiau nei de-
šimtys finougrų etninių bendruome-
nių – vengrų, estų, suomių, taip pat
daug mažesnių tautų buvusioje So-
vietų Sąjungoje, kurios kentė komu-
nizmo priespaudą. Todėl vėl kyla
klausimas: kur nubrėžti liniją? Sun-
ku atsakyti, o galbūt atsakymo nėra,
todėl, atrodo, protingiau dėmesį su-
telkti į viso simbolio prasmę.

Tuo tarpu Fondo ateities projek-
tai ir edukaciniai aspektai atspindės
ir padės atsakyti į klausimus apie
kiekvienos tautos ir jos žmonių istori-
ją.

Valstybinė teisė 103-199 konsta-
tuoja, kad organizacijai, šiuo atveju
Fondui, „suteikiama teisė bendradar-
biauti ir į projektų eigą įtraukti, ly-
giagrečias organizacijas, besirūpi-
nančias išgyvenusiais ir kentėjusiais
komunistinėje santvarkoje”.

Memorialinis paminklas nuo jo
pirmosios atidarymos dienos svarbia
apsilankymo vieta tampa įvairioms
bendruomenėms ir organizacijoms.
Aukšto rango užsienio atstovai, atvy-
kę darbo vizitui į Washington, DC,
neretai į savo darbotvarkės tvarka-
raštį, kaip vieną iš svarbiausių kelio-
nės tikslų, įrašo apsilankymą prie pa-
minklo Komunizmo aukoms atminti.
Jie atlieka pilietinę pareigą, o kartu
patvirtina reikšmingą paminklo sim-
bolinę vertę ir prasmę. 

Pastarąjį kartą š. m. rugsėjo 29 d.

Vengrijos užsienio reikalų ministrė
Kinga Göncz, lankydamasi Washing-
ton, DC, prie paminklo padėjo vaini-
ką, pagerbdama savo šalies komuniz-
mo aukas. Daugiau nei dvi dešimtys
užsienio vadovų, su oficialiu vizitu
viešėdami Washington, DC, išreiškė
dėmesį ir norą susipažinti su Komu-
nizmo aukų atminimo paminklu:
Estijos ir Latvijos prezidentai, Estijos
ir Čekijos premjerai, kitų šalių minis-
trai ir atstovai.

2007 m. liepos 14 d. minint Balti-
jos šalių ištrėmimus 1941 m., Lietu-
vos, Estijos ir Latvijos užsienio reika-
lų ministrai buvo pirmieji užsienio
šalių delegatai aplankę memorialinį
paminklą. Tai buvo nepakartojama
patirtis ir galimybė pasidalyti min-
timis su Lietuvos Užsienio reikalų
ministru Petru Vaitiekūnu ir gulagą
kentusiais bei jį išgyvenusiais tėvu
Alfonsu Svarinsku ir sese Nijole
Sadūnaite. Šių trijų žmonių asme-
niniai pasakojimai ir išgyvenimai,
kartu su paminklo artuma ir aplinka,
paliko ypatingai šiltus to įvykio prisi-
minimus.

Išlaidos

Valstybės finansavimas, kaip nu-
rodyta įstatyme, projektui negalėjo
būti suteiktas. Todėl buvo priimti įsi-
pareigojimai memorialinį paminklą
pastatyti privačiomis lėšomis, kad
mokesčių naštos nejaustų jų mokėto-
jai, o šiuo procesu rūpintis pavesta
Komunizmo aukų memorialo fondui.
Fondas buvo sukurtas National Cap-
tive Nations Committee, kurio užuo-
mazgos prasidėjo su Pavergtų tautų
savaitės rezoliucija, pasirašyta Prezi-
dento Eisenshower, ir teisiškai įsiga-
liojusia 1959 m.

Laikui bėgant, pradiniai projekto
tikslai ir Nukelta į 9 psl.

Paminklas komunizmo aukoms atminti Washington, DC.           JBANC nuotr.
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Tikros Kūčios – tik gruodžio 24 dieną!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Švenčių proga keletai dienų bu-
vome išvykę iš namų. Grižęs namo
skubėjau sėsti ir aprašyti ką tik at-
švęstas Kūčias West Lafayette, India-
na. Prieš rašant peržiūrėjau gautą
paštą. Ten buvo ir gruodžio 24 dienos
,,Draugas”, o jo penktame puslapyje
jau rašoma apie vieno lietuvių tel-
kinio švęstas Kūčias. Šventimo data
nepateikta, bet aišku, kad tai neįvyko
gruodžio 24 d. – per Kūčias. Spaudoje
kasmet vis skaitome kvietimus bei
pranešimus apie vienur ar kitur ruo-
šiamas Kūčias. Beveik be išimties,  vi-
si tie renginiai yra ne Kūčių dieną ar
vakarą, bet daug anksčiau. Apie visa
tai jau teko spaudoje ne kartą pasisa-
kyti, kad tikros Kūčios visuomet yra
Kalėdų išvakarėse, t.y., gruodžio 24 d.

Man čia į talką ateina Danutė
Bindokienė su savo knyga  ,,Lietuvių
papročiai ir tradicijos išeivijoje”. Ten
skaitome, kad Kūčios ir Kūčių vaka-
rienė paprastai yra džiaugsminga šei-
mų šventė. Ten pat pastebima, kad ji
taip pat gali būti gilaus skausmo, vie-
natvės ir liūdesio diena. ,,Kiekvienoje
lietuvių kolonijoje gyvena senelių,
viengungių, užmirštų asmenų… Pasi-
taiko, kad lietuvių šeimos pasikviečia
pavienius asmenis kartu valgyti Kū-
čių vakarienę... Bendros Kūčios vie-
nišiems tautiečiams turėtų turėti tą
pačią paskirtį, kaip tradicinė šeimos
Kūčių vakarienė. Juk visi lietuviai
yra vienos lietuvių tautos – tarytum
vienos šeimos – nariai. Kūčias reikėtų
ruošti gruodžio 24 d. vakare, šeimy-
ninių Kūčių pavyzdžiu. Kiekvienam,
norinčiam dalyvauti lietuviui turėtų
atsirasti vieta prie bendro stalo.”

Tokiose Kūčiose dalyvavau kartu
su 23 kitais asmenimis gruodžio 24 d.
vakare išnuomotoje salėje. Dalyvių
branduolį sudarė West Lafayette
mieste gyvenantys lietuviai, kurie nė-
ra gausūs. Iš kitur – Indianapolis ir
Lansing, Michigan, prisidėjo kiti šei-
mos nariai. Visa organizacinė inicia-
tyva kilo iš savo visuomeninius spar-
nus Joninių proga jau išbandžiu-
sių Irenos Kriaučiūnienės, Dalios
Mockienės ir Lilijos Ramanauskie-
nės. Jos suplanavo valgius, progra-
mėlę ir progai tinkančius užsiėmi-
mus. Aišku, prie to, pagal išgales,
prisidėjo visi kiti. Bent viena iš jų prie
salės durų su šypsena sutiko visus
atvykstančius. Ne visi buvo pažįsta-
mi, bet tai ilgai nesitęsė. Gal ir ne visi
vienas kitą pažino, bet visi jautėsi
vienos lietuviškos šeimos nariai.

Saulei nusileidus Aldas Kriaučiū-

nas pasveikino visus atvykusius ir
kvietė užimti vietas prie ilgo stalo.
Bendrą maldą sukalbėjo jo tėvas. Bu-
vo prisiminti visi gyvi, bet negalintys
būti kartu, ir jau Amžinybėn iškelia-
vusieji. Po to vyko paplotėlių laužy-
mas, įvairūs linkėjimai vieni kitiems,
na, ir tradicinė vakarienė. Prieš pat
vakarienę Dalia Mockienė paskaitė
vakarui tinkamas Dalios Staniškie-
nės eiles apie Kūčių vakarą. Kūčių
valgiai buvo įvairūs, bet tuo pačiu
tradiciniai. Turėjome kūčiukų, žu-
vies, marinato, įvairių grybų, silku-
čių, žiemos salotų. Gaivinomės švie-
žių vaisių kisieliumi ir kitais skanės-
tais. Tikrai turėjome bent dvylika
įvairių patiekalų.

Šventišką nuotaiką pratęsė įvai-
raus amžiaus vaikai su savo progra-
mėle. Muzikos instrumentais grojo
Gytis ir Andrius Kriaučiūnai bei Do-
minikas Mockus su mamyte. Eilė-
raštį padeklamavo Vytas Kriaučiū-
nas, o solo dainą sudainavo jo sesutė
Audra. Po to visi jungėmės bendram
kalėdinių giesmių giedojimui, kurį
vedė Dalia Mockienė. Po programėlės
buvo tęsiamos Kūčių tradicijos – šie-
no stiebelių iš po staltiesės trauki-

mas, būrimai bei spėliojimai. Mūsų
stalo gale jas gyvai vedė Asta Balkutė
ir Dalia Mockienė. 

Pora pavyzdžių. Paimami trys
puodukai. Po vienu padedamas rak-
tas, po antru – žiedas, o po trečiu – pi-
nigas. Puodukai sumaišomi, po to rei-
kia vieną pasirinkti. Žiedas yra meilė,
vedybos, raktas reiškia šeimininkavi-
mą savo bute arba namuose, o pinigas
– turtingus ateinančius metus... Ki-
tas burtas. Mergina, atsisėdusi nuga-

ra į duris, per galvą meta batą. Jei
batas nukrinta smaigaliu į duris, tais
metais teks iš namų išeiti, pvz., iš-
tekėti, išvažiuoti toli į mokyklą; vyrui
– į kariuomenę, į tolimą tarnybą ir
pan. Jeigu bato kulnis žiūri į duris,
tai pasiliks pas tėvus.

Nejučiomis perėjome į pasidaliji-
mą atsiminimais apie mūsų pačių šei-
mos papročius ir išgyvenimus. Trys
Lietuvoje gimusios ir augusios  mote-
rys prisiminė savo šeimos tradiciją
prieš Kalėdas vandens pripiltoje vo-
nioje laikyti gyvus karpius. Gyvenę
pokarinėse pabėgėlių stovyklose Vo-
kietijoje dalijosi savo atminimais iš tų
laikų. Tuo pat metu jauniausias stalo

galas irgi turėjo savo burtus bei kitus
užsiėmimus.

Kūčios buvo suruoštos savo jėgo-
mis ir pastangomis. Į  tai įėjo salės pa-
ruošimas, o paskui ir sutvarkymas,
maisto sudėjimas, indų išplovimas.
Šiame lietuviškame telkinyje viskas
buvo savo vietoje, įskaitant ir malo-
nius atminimus, kurie taps brangūs
ir nepakartojami. Ačiū rengėjoms,
ačiū plačiajai šeimynai! Tą patį, bet
jau vėloką Kūčių vakarą viena iš da-
lyvių el. paštu savo mamai Lietuvoje
pasiuntė nuotraukų, kurios pastara-
jai išspaudė džiaugsmo ašarėlę, ma-
tant, kad lietuvis su lietuviu taip
prasmingai atšventė Kalėdas. 

WEST LAFAYETTE, IN

Iš kairės: Aidas Kriaučiūnas su mama Gražina Kriaučiūniene.

Pasiruošimas vakarienei. Iš kairės: Lilė Ramanauskienė ir Irena Kriau-
čiūnienė. Astos Balkutės nuotr.

Audra Kriaučiūnas sudainavo dainą
visiems susirinkusiems.

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Patariame visiems lėšų aukoto-
jams „Draugo” laikraščiui, kitai
spaudai, literatūros, meno, muziki-
niams vienetams ir t. t., aukoti tiesio-
giai. Tai darydami žinosite, kad
kiekvienas doleris eis tam tikslui. 

Šiais metais (laiškas gautas
2008-aisiais – Red.) esame tiesiog
nusivylę Lietuvių Fondu. Kuo dau-
giau kapitalo gauta iš geraširdžių
aukotojų (kiek iš jų yra Lietuvių
Fondo vadovybės ir Tarybos nariai?
Kiek jų pavardžių aukotojų sąrašuo-
se?), kuo daugiau milijonų Lietuvių
Fonde, tuo mažiau aukų lietuvybę
išlaikančioms organizacijoms. Pavyz-
džiui, Čikagos Lietuvių operai 2009
metų operetės pastatymui duota
nulis dol. Tiesiog gėda! Čikagos Lie-
tuvių Jaunimo centrui – 5,000 dol. (ta
suma nepadengs net sausio mėnesio
centro apšildymo.) Anksčiau Jauni-
mo centrui buvo logiškiau paskirta.

Ar Lietuvių Fonde nėra likę lie-
tuvių patriotų? Nejaugi jie visi savi-
garboje pasimetė? Faktas, kad Le-
monto Jaunimo „rūmų” statybai Lie-
tuvių Fondas paskyrė 100,000 dol.

Pagal šių laikų Lietuvių Fondo
lėšų telkimo narių požiūrį, Čikagos
Lietuvių operai buvo nieko nepaskir-
ta, nes Bostone ar Detroite gyvenan-
tys tos operos pastatymo nematys, tai
kodėl Lietuvių operai aukoti? (Ne-
reikia jiems padėti?) Vadovaujantis

tokia pat logika – kodėl Lemonto
Jaunimo rūmams paaukota 100,000
dol., juk New Yorko, Bostono, Cleve-
lando gyventojų vaikai juo nesinau-
dos, ar ne tiesa?

Kai Lietuvių Fondas buvo įsteig-
tas lietuvybei išlaikyti, dauguma jų
dirbo savanoriškai. Šiais laikais, pats
Fondas prisipažįsta, trečdalis aukoto-
jų pinigų eina Lietuvių Fondo „iš-
laidoms”. Tai pažeidžia „Non For
Profit” organizacijų taisykles. Ne-
jaugi skaitytojams neįdomu, kokiam
tikslui eina tas trečdalis? Ar kelio-
nėms, frakams, baliams, algoms?

Patricia Nelia Paulauskas
Chicago, IL

Redakcijos prierašas. Gavome
patikslinimą iš Lietuvių Fondo ad-
ministracijos dėl kai kurių P. Pau-
lauskas laiške suminėtų sumų. Minė-
tame laiške netiksliai parašyta, kad
2008 metais LF Jaunimo centrui
davė tik 5,000 dol. Iš tiesų, davė
15,000 dol.  

Per paskutiniuosius šešerius me-
tus Jaunimo centrui paskirta 70,000
dol., mažiausia suma buvo 10,000
dol., dvejus metus paskirta  po 15,000
dol.:

2003 m. – 15,000 dol.; 2004 m. –
10,000 dol.; 2005 m. – 10,000 dol.;
2006 m. – 10,000 dol.; 2007 m. –
10,000 dol.; 2008 m. – 15,000 dol.

ÕIAIS METAIS ESAME NUSIVYLÊ 
LIETUVIÛ FONDU
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Pamin∂ta v∂liavos diena Lietuvos vardo tùkstantmetî�  
keliautojai sutiko pirmieji 

Vilnius, sausio 2 d. (1000odise-
ja.lt) – Australijos sostinėje Sydney
„Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojai
Lietuvos vardo tūkstantmetį kartu
su Australijos lietuvių bendruomene
pasitiko 9 valandomis anksčiau nei
Lietuva. Sydney vyksta tradicinės,
kas porą metų organizuojamos ir
daug lietuvių bendruomenės dėmesio
sulaukiančios Australijos lietuvių
dienos, kurių renginiuose aktyviai
dalyvavo ir „Tūkstantmečio odisė-
jos” ketvirtos atkarpos įgula, vado-
vaujama kapitono Naglio Nasvyčio. 

Sydney ,,Tūkstantmečio odisė-
jos” jachta „Ambersail” pasiekė di-
delėmis pastangomis. „Tik atplaukę
iškėlėme didžiulę Lietuvos trispalvę,
kuri atkreipė aplink esančių žmonių
dėmesį. Jie susirinko prie jachtos”, –
pasakojo ketvirtosios „Ambersail”
įgulos narys  Edmundas Jakilaitis.

Buriuotojai džiaugėsi, kad Nep-
tūnas buvo palankus ir leido pasitikti
Naujuosius Sydney kartu su Aust-
ralijos lietuviais.  Sydney vykusioje
Naujųjų Metų šventėje buvo perduo-
tas Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus kreipimasis į Australijos lietu-
vius, kviečiantis Lietuvos vardo tūk-
stantmetį švęsti vieningai visiems
kartu. 

Nuo Adelaide iki Sydney ketvir-
toji „Ambersail” įgula įveikė 1,063

jūrmylių atstumą. Kapitono Naglio
Nasvyčio vadovaujama buriuotojų
komanda parodė tikrą meistrišku-
mą, įveikė atsilikimą nuo suplanuoto
grafiko ir Sydney pasiekė laiku. Sau-
sio 2 d. jachta pakėlė bures į Auck-
land (Naujoji Zelandija) – paskutinį
ketvirtosios Odisėjos atkarpos uostą. 

Per 9 kelionės mėnesius 120 Lie-
tuvos buriuotojų apiplauks 5 žemy-
nus, aplankys daugiau nei 24 pasaulio
lietuvių bendruomenes 19 šalių. 

Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) – Vil-
niečiai ir sostinės svečiai tradiciškai
pirmąją Naujųjų metų dieną pagerbė
Lietuvos savanorių žygdarbį – 1919
m. sausio 1 d. pirmą kartą virš Gedi-
mino kalno buvo iškelta lietuviška
trispalvė.

Sausio 1 d., minint Lietuvos vė-
liavos dieną, Gedimino pilies bokšte
kariai iškėlė Lietuvos vėliavą, bokšte
plevėsuosiančią naujaisiais metais.

Vėliavos pagerbimo tradicija sie-
jama su sostinę gynusio Lietuvos sa-
vanorių būrio, kuriam vadovavo karo
komendantas Kazys Škirpa, trispal-
vės iškėlimu Vilniaus Gedimino pilies

bokšte 1919 m. sausio 1 d. 1919 m.
sausio 6 d. į sostinę įsiveržę bolševi-
kai nuo lietuviškos trispalvės nuplėšė
geltoną ir žalią spalvas, palikę tik
raudoną.

Antrąkart Lietuvos trispalvė su-
plevėsavo 1920 m. rugpjūčio 26 d., į
Vilnių sugrįžus Lietuvos kariuome-
nei. Tų pačių metų spalio 9 d. želi-
govskininkai, užgrobę Lietuvos sos-
tinę, lietuvišką trispalvę nuplėšė.

Po ilgų nelaisvės dešimtmečių
1988 m. spalio 7 d. virš Gedimino
bokšto iškelta Lietuvos trispalvė da-
bar plevėsuoja visą laiką.

Vilnius, sausio 2 d. (ELTA) –
Pirmąją Naujųjų metų dieną Lietu-
voje įsigaliojo vienu procentiniu
punktu – iki 19 proc. – padidintas
pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
tarifas. PVM lengvatų netenka laik-
raščiai, žurnalai, vietos ir regioniniai
leidiniai.

Nuo 5 iki 9 proc. didėja lengvati-
nis PVM dydis knygoms ir neperio-
diniams informaciniams leidiniams.
Jis taikomas vadovėliams, pratybų
sąsiuviniams, enciklopedijoms, žody-
nams, žinynams, informacinėms bro-
šiūroms, nuotraukų ir reprodukcijų
albumams, vaikiškoms knygelėms su
paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo

knygelėms, spausdintoms ar rank-
raštinėms natoms, žemėlapiams,
schemoms ir brėžiniams. 

Iki šių metų liepos lengvatiniai 5
proc. dydžiai lieka kompensuoja-
miems vaistams, iki rugsėjo – šildy-
mui. Lengvatinis PVM dydis, be kitų,
panaikintas apgyvendinimo paslau-
goms, keleivių vežimui, šviežiai, šal-
dytai mėsai ir žuviai.

Nuo sausio 1 d. užsiprenume-
ruoti laikraščiai ir žurnalai apmokes-
tinami 19 proc. PVM. Lengvatinis 5
proc. PVM tarifas taikomas tik tiems
leidiniams, kurie užprenumeruoti
2008 m., bet bus leidžiami 2009 m.

Îsigalioja 19 proc. PVM dydis

Vilnius, sausio 2 d. (BNS) – Nuo
sausio 1 d. Lietuvoje nebegalima al-
koholiu prekiauti naktį, o atkimštų
alkoholio butelių nebegalima vežtis
automobilių salonuose.

Nuo Naujųjų metų Lietuvoje įsi-
galiojo nauja alkoholinių gėrimų par-
davimo ir vartojimo tvarka.

Alkoholiu nuo šiol galima pre-
kiauti tik nuo 8 val. ryto iki 10 val.
vakaro. Toks reikalavimas taikomas
ir parduotuvėms, kurios įrengtos
daugiabučiuose. Iki sausio 1 d. tokios
parduotuvės prekybą alkoholiu pra-
dėdavo 9 val. ryte ir galėdavo pre-
kiauti iki 10 val. vakaro. Nuo šiol
naktinė prekyba alkoholiu negalima
nei degalinėse, nei didžiuosiuose pre-
kybos centruose, nei specializuotose
alkoholio parduotuvėse.

Be to, nuo sausio 1 d. Seimas už-
draudė automobiliuose gerti ar lai-
kyti alkoholį. Atidarytų svaigalų bu-
telių taip pat negalima vežti automo-
bilių salonuose. Toks draudimas ne-
taikomas autotransporto priemonėse,
kurių salonas yra atskirtas nuo vai-

ruotojo vietos. Neatidarytą ir supa-
kuotą alkoholį automobilio bagažinė-
je vežti bus galima.

Asmenys iki 18 metų negali ne
tik vartoti, bet ir turėti alkoholinių
gėrimų, pavyzdžiui, laikyti rankose,
kišenėje, maišelyje ar kitaip juos neš-
ti. Pažeidėjas nepilnametis iki 16
metų, turintis arba vartojantis alko-
holį, bus baudžiamas iki 100 litų bau-
da, kurią turės už jį sumokėti tėvai.

Jeigu pažeidėjas bus nuo 16 iki
18 metų, jis pats pirmą kartą turės
sumokėti nuo 30 iki 50 litų baudą.
Pakartotinai per vienerius metus pra-
sižengus baudos bus didesnės – nuo
50 iki 100 litų. Jeigu toks pažeidimas
per vienerius metus bus padarytas du
kartus, nepilnamečiui bauda sieks
nuo 150 iki 300 litų.

Masiniuose renginiuose ir mugė-
se galima prekiauti tik natūralios fer-
mentacijos alkoholiniais gėrimais, ne
stipresniais kaip 6 proc. Iki šiol buvo
leidžiama prekiauti dvigubai stipres-
niu alkoholiu.

Prezidento V. Adamkaus sveikinimas 

Atkelta iš 1 psl.
Vilnius tikrai vertas šio garbingo

vardo.  Savo nepakartojamu veidu ir
siela, savo žmonėmis, saugančiais
praeitį ir kuriančiais ateitį, savo pa-
vyzdžiu, kuriuo sekė kiti Lietuvos
miestai.

Ta kūryba vyksta kasdien kiek-
vieno iš Jūsų širdyje, kiekvieno iš Jū-
sų mintyse ir išreiškiama kiekvieno iš
Jūsų darbais. Ačiū visiems, šioje kū-
ryboje negailintiems nei fizinių, nei

dvasinių jėgų.
Šiemet gal  ne visi sumanymai

bus įgyvendinti, ne visi lūkesčiai iš-
sipildys. Tačiau juk mums teko iš-
skirtinė gyvenimo dovana – praverti
mūsų antrojo tūkstantmečio duris.

Sveikinu Lietuvą, žengiančią per
istorinį slenkstį. Sveikinu visus mūsų
antrojo tūkstantmečio žmones ir lin-
kiu, kad prasidedantys metai suteiktų
Jums Laimės, Stiprybės ir Ištvermės.

Rusija Ukrainai užsuko dujas

Griežtinami reikalavimai 
dèl alkoholio vartojimo

Atkelta iš 1 psl.
Europoje nuogąstaujama, jog dėl

šio Rusijos ir Ukrainos ginčo gali pri-
trūkti dujų, kadangi dujotiekio vamz-
džiais, einančiais per Ukrainą, tiekia-
ma penktadalis ES reikalingų dujų
kiekio. 

Panašus ginčas tarp „Gazprom”
ir Ukrainos buvo kilęs 2006 m. pra-
džioje. Dėl to dujų trūkumą buvo pa-
jutusios kelios ES šalys. 

Ukraina teigia, kad ji pradės
naudoti dujas iš savo atsargų, kurių
turėtų užtekti keliems mėnesiams.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev jau ne kartą įspėjo Ukrainą,
kad iki Naujųjų nesumokėjus už du-
jas, jų tiekimas iškart po Naujų metų
bus nutrauktas. Pasak jo, Ukrainos
skolos „Gazprom” sudaro apie 2
mlrd. dolerių.

Ukrainos užsienio reikalų minist-
ras Volodymyr Ogryzka paprašė Lie-
tuvos užsienio ministro Vygaudo
Ušacko tarpininkauti, kad ES įsi-
trauktų į Ukrainos derybas su Rusi-
jos dujų susivienijimu „Gazprom”
sprendžiant dujų tiekimo klausimą.

Kaip praneša Lietuvos Užsienio

reikalų ministerija, telefoniniai po-
kalbiai vyko V. Ušacko iniciatyva.

V. Ušackas susidariusią padėtį
aptarė su pirmininkavimą ES perė-
musios Čekijos užsienio reikalų mi-
nistru Karel Schwarzenberg ir Euro-
pos Komisijos (EK) komisaru Andris
Piebalgs. 

Čekijos užsienio reikalų minist-
ras K. Schwarzenberg pažadėjo pa-
dėti Ukrainai, jei Ukraina elgsis skai-
driai ir pateiks ES visas tarp Ukrai-
nos ir Rusijos pasirašytas dujų tieki-
mo sutartis.

ES komisaras A. Piebalgs pažy-
mėjo, kad EK yra pasiruošusi akty-
viai dalyvauti derybose tarp Ukrainos
ir Rusijos dėl dujų tiekimo užtikrini-
mo, jei bus politinis ES pritarimas.  

Ukrainos užsienio reikalų minis-
tras pranešė V. Ušackui, kad Ukraina
į Prahą siunčia aukšto lygio specia-
listų delegaciją ir yra pasirengusi
vykti į Briuselį, kad pateiktų ES visą
išsamią informaciją apie dujų tiekimo
į Ukrainą problematiką.

Ukrainos ministras V. Ogryzka pa-
dėkojo Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrui už operatyvų tarpininkavimą.

Sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Sydney jachta „Ambersail” pasiekė di-
delėmis pastangomis. 

1000odiseja.lt nuotr.
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Atsisveikinus su 2008-iais, verta
dar kartą peržvelgti, kas įdomaus ir
reikšmingo per praėjusius metus įvy-
ko visame pasaulyje. Tai verta daryti
ne tik dėl to, kad dalis praėjusius me-
tus sudrebinusių įvykių atguls į isto-
rijos knygas, tačiau dar ir dėl to, kad
nemaža dalis 2008 m. prasidėjusių
įvykių lems tai, kaip mes gyvensime
šiemet. ,,Laisvosios Europos” radijas
išrinko 10 pačių įsimintiniausių šių
metų įvykių.

10. Radovan Karadžič išduo-
tas Hagos tribunolui

Po daugiau nei dešimtmečio slaps-
tymosi sulaikytas buvęs Bosnijos ser-
bų karo laikų vadovas R. Karadžič
buvo sunkiai beatpažįstamas. Savo
veidą jis pridengė masyvia barzda ir
ilgais baltais plaukais.

Po dešimties dienų, liepos 31-ąją,
švariai nuskustas R. Karadžič Hagoje
stojo prieš Tarptautinį baudžiamąjį
tribunolą buvusiai Jugoslavijai. Jis
kaltinamas nusikaltimais žmogišku-
mui ir genocidu.

Netrukus „Bosnijos skerdiku”
pramintas vyras teisme nusprendė
gintis pats ir atsisakė pripažinti savo
kaltę. Manoma, kad teismo procesas
neprasidės dar kelis mėnesius.

Be to, laisvėje vis dar vaikšto ir
kitas itin ieškomas Balkanų karo nu-
sikaltėlis Ratko Mladič, kuris vadova-
vo Bosnijos serbų armijai.

9. Vasaros olimpiada Kinijoje

Sportininkams bei sporto aist-
ruoliams itin didelį įspūdį paliko pui-
kios žaidynių atidarymo iškilmės ir
įsimintina daugelio sporto arenų ar-
chitektūra. Tiesa, nebuvo gailima
kritikos Beijing oro užterštumui.

JAV plaukikas Michael Phelps
pasiekė rekordą laimėdamas 8 aukso
medalius, o Jamaikos sprinteris Usain
Bolt pagerino pasaulio rekordus 100
ir 200 m bėgimo rungtyse bei estafe-
tėje keturi po 100 m. Jis tapo pirmuo-
ju žmogumi, per vienerias žaidynes pa-
gerinusiu visų šių rungčių rekordus.

Tai buvo pirmoji per visą istoriją
Kinijoje surengta olimpiada.

Tačiau toks pasirinkimas sukėlė
daug prieštaringų vertinimų. Olim-
pinio deglo nešimo iškilmės dėl pro-
testų buvo sutrikdytos net keliuose
miestuose. Taip aktyvistai išreiškė
savo nepasitenkinimą prasta žmo-
gaus teisių padėtimi Kinijoje. Žaidy-
nių metu Kinija sutiko panaikinti in-
terneto apribojimus, tačiau dabar
pranešama, kad jie vėl galioja.

Nepaisant to, Londonui 2012 m.
teks itin pasistengti, kad šiame mies-
te vyksiančios žaidynės nenublanktų
prieš kinų sukurtą reginį.

8. Maisto kainų augimas, pri-
vertęs badauti milijonus

Anot Jungtinių Tautų (JT), au-
gančios maisto produktų kainos alkį
kęsti privertė dar 75 mln. žmonių. Iš
viso pasaulyje maisto nepriteklių jau-
čia beveik 1 mlrd. žmonių.

JT Maisto ir žemdirbystės orga-
nizacija teigia, kad pasaulinis maisto
produktų kainų augimas niekais pa-
vertė teigiamus pasiekimus vykdant
Tūkstantmečio vystymosi tikslus, ku-
rie numato, jog iki 2015 m. būtina
per pusę sumažinti alkstančių žmo-

nių skaičių. Organizacija teigia, kad
šis tikslas dabar yra dar sunkiau
įvykdomas, nei kad buvo anksčiau.

Ši krizė šiemet jau sukėlė mirti-
nas riaušes ir demonstracijas nuo
Egipto iki Indijos, nuo Uzbekistano
iki Gruzijos. Ekonomistas Jeffrey
Sachs šią krizę pavadino „blogiausia
tokio tipo krize per pastaruosius 30
metų”.

Haityje žmonės priversti išgy-
venti vien valgydami pyragėlius, pa-
darytus iš dumblo, aliejaus ir cuk-
raus. „Tai sūroka ir tai turi sviesto, ir
tu nežinai, kad valgai purvą”, – „New
York Times” teigė 24 metų Lwich
Louis Jeune.

7. Augantis smurtas ir Tali-
bano sukilimas Afganistane

Afganistane jau dabar yra apie
65 tūkst. užsienio karių, iš kurių dau-
giau kaip 30 tūkst. atvyko iš JAV. Ta-
čiau JAV planuoja į šalį pasiųsti dar
daugiau karių, kurie turėtų padėti
susitvarkyti su tokia smurto banga,
kokios Afganistanas veikiausiai ne-
matė nuo pat to laiko, kai per JAV įsi-
veržimą buvo nuverstas Talibano re-
žimas.

JT teigia, kad šiais metais Afga-
nistane žuvo 4 tūkst. žmonių, iš ku-
rių apie trečdalis yra civiliai.

Per ateinančius metus ar dvejus
Pentagonas į Afganistaną rengiasi
pasiųsti papildomai 20 tūkst. karių.
Analitinis institutas „Tarptautinė ta-
ryba saugumui ir vystymuisi” teigia,
kad Talibanas nuolat būna mažiau-
siai 72 proc. šalies teritorijos. Šį skai-
čių itin neigia JAV, NATO ir Afganis-
tano vyriausybė.

NATO ir JAV pajėgų vadas gene-
rolas David McKiernan sukūrė sutai-
kymo planą, pagal kurį daugiau ga-
lios bus suteikiama vietiniams afga-
nų vadovams, tarp jų – ir buvusiems
Talibano nariams.

6. Teroristų išpuoliai Indijoje

Lapkričio 26 d. 10 teroristų di-
džiausiame Indijos mieste Mumbaju-
je surengė teroristinius išpuolius. At-
vykę greitaeigiu kateriu ir apsigink-

lavę automatiniais ginklais ir grana-
tomis, teroristai užėmė kelis objek-
tus, tarp kurių buvo ir du prabangūs
viešbučiai.

Indijos saugumo pajėgos su tero-
ristais kovojo kelias dienas. Galiau-
siai 160 žmonių, tarp kurių buvo ir
30 užsieniečių, žuvo. Atsakomybę už
išpuolį prisiėmė Pakistane įsikūrusi
grupuotė „Lashkar-e-Taiba”.

Išpuolis padidino įtampą tarp
Pa-kistano ir Indijos. Indija reikala-
vo, kad Pakistanas jai išduotų
išpuolių rengimu įtariamus asmenis,
o JAV valstybės sekretorė Condolee-
zza Rice ragino Pakistaną imtis tvir-
to atsako ir smogti teroristams.

Tačiau Pakistano prezidentas
Asif Ali Zardari atsisakė Indijai iš-
duoti 20 įtariamųjų, kurie, Indijos
teigimu, slapstosi Pakistane. Tiesa,
prezidentas pridūrė, kad Pakistano
saugumo tarnybos imsis veiksmų
prieš visus išpuolius rengusius Pakis-
tano gyventojus.

5. Rusijos prezidento pasi-
keitimas

Kovo 2 d. Dmitrij Medvedev, pir-
masis vicepremjeras ir iš pareigų be-
sitraukiančio prezidento Vladimir
Putin pasirinktas įpėdinis, laimėjo
prezidento rinkimus. V. Putin, kuris
vis dar turi milžinišką įtaką Rusijos
politiniame gyvenime, netrukus buvo
paskirtas ministru pirmininku.

Lapkritį Rusijos parlamentas
pradėjo svarstyti pataisas, kuriomis
buvo numatyta prezidento kadenciją
pratęsti iki 6 metų. Kai kurie analiti-
kai teigia, kad tokios pataisos rengia-
mos vien tam, kad 2009 m. D. Med-
vedev atsistatydintų ir į prezidento
kėdę vėl grįžtų V. Putin. Tuomet V.
Putin galėtų valdyti šalį dvi kadenci-
jas po 6 metus – nuo 2009 iki 2021 m.

Pats V. Putin nepadarė nieko,
kad paneigtų tokias kalbas.

4. Kosovo nepriklausomybės
paskelbimas

Vasario 17 d. Kosovas tapo jau-
niausia pasaulio valstybe. Tą dieną
Priština paskelbė vienašališką ne-
priklausomybės pareiškimą.

Kosovo premjeras Hashim Thaci
pareiškė, kad nauja valstybė bus
„skirta taikai ir stabilumui” užtik-
rinti, o pats Kosovas yra „demokra-
tiška, sekuliari ir multietninė visuo-
menė”.

Švęsti nepriklausomybės į Priš-
tinos gatves išėjo dešimtys tūkstan-
čių kosovarų. Tačiau Serbijos prezi-
dentas Boris Tadič pareiškė, kad Bel-
gradas visomis „taikiomis, diplomati-
nėmis ir teisinėmis” priemonėmis
sieks, kad šis pareiškimas būtų panai-
kintas. Tačiau prabėgus vos kelioms
dienoms Serbijos sostinę Belgradą su-
drebino prieš Kosovo nepriklausomy-
bę nukreiptos kruvinos riaušės.

Kosovo nepriklausomybę kol kas
pripažino kiek daugiau nei 50 JT na-
rių, tarp kurių yra ir JAV, dauguma
Europos Sąjungos (ES) valstybių bei
Japonija. Gruodžio 9 d. ES pradėjo
savo misiją Kosove. Šia misija bus
siekiama įtvirtinti stabilumą šalyje.      

Nukelta į 9  psl.

Po padidinamuoju stiklu: 
svarbiausi 2008 metû pasaulio îvykiai
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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

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

,,Medicaid” valstybinis sveikatos
draudimas, skirtas mažas pajamas
turintiesiems, yra didžiausia tokio
pobūdžio programa, kurios klientų
skaičius šiuo metu viršija 50 milijonų
JAV gyventojų. Per visą savo egzis-
tavimo laiką ,,Medicaid” programa
buvo nuolat finsansuojama tiek iš
federalinio, tiek – iš valstijų biudžeto
(atitinkamai, apie 60 ir 40 proc. visų
išlaidų). Federaliniai įstatymai taip
pat numato bendras sąlygas, pagal
kurias ,,Medicaid” skiriama asme-
nims bei šeimoms,  paliekant valsti-
joms teisę vėliau ,,pridurti” prie pag-
rindinės programos papildomas sąly-
gas bei paslaugas. Deja, ekonominės
krizės akivaizdoje valstijos pamažu
ima atsisakyti šių papildomų išlaidų,
apkarpydamos programos biudžetą,
iki šiol sudariusį nemažą dalį vieti-
nių, bendrų sveikatos apsaugai skirtų
išlaidų. 

Nepavydėtina finansinė vietinių
valdžios įstaigų padėtis, be abejo, nė-
ra naujiena. Skandalingi pranešimai
apie ,,bankrutuojančias” valstijas,
nesugebančias subalansuoti metinių
biudžetų, jau kurį laiką mirga žinias-
klaidoje. Tad nenuostabu, kad apie
trečdalius visų valstijų jau dabar
ėmėsi mažinti išlaidas ,,Medicaid”
programai, atsisakydamos skirti pini-
gų tam tikroms gydymo procedū-
roms, fizioterapijai, optikos gaminių
bei klausos aparatų įsigijimo išlai-
doms. Dar liūdniau, kad blogėjant
bendrai ekonominei padėčiai šalyje ir
daugėjant potencialių ,,Medicaid”
klientų, valstijos užtrenkia šios pro-
gramos duris daugeliui žmonių,
anksčiau turėjusių teisę naudotis
valstybinio draudimo lengvatomis. 

Žinovų teigimu, problemos spren-
dimo būdai gali būti įvairūs: federa-
linė valdžia galėtų pati skirti daugiau
pinigų finansuojant ,,Medicaid” iš
savo kišenės arba paremti valstijas,
kad šios galėtų sau leisti palaikyti
ankstesnį paslaugų lygį. Kaip ir ki-
tose srityse, teigiamų permainų tiki-
masi iš naujojo Prezidento adminis-
tracijos. Pastaroji, beje, žada at-
kreipti dėmesį į šią problemą,  tačiau
dar neaišku, kokių konkrečių žings-
nių bus imtasi. Jei didėjantis nedar-
bas ir prarandamas darbdavio siūlo-
mas sveikatos draudimas iš tiesų

taptų epidemija, federalinė valdžia,
tarkime, galėtų suteikti ,,Medicare”
lengvatas visiems staiga į neapdraus-
tųjų gretas nublokštiems bedar-
biams. Deja, kol kas nei panašių prie-
monių kaštai, nei tikslus jų įgyven-
dinimo laikas nėra žinomas. Tuo
tarpu įsibėgėjantis taupymo vajus jau
dabar žada paliesti pačius socialiai
pažeidžiamiausius gyventojų sluok-
snius – nėščiąsias, pagyvenusius
žmones. Jau nekalbant apie visus,
kurių pajamos bent šiek tiek viršija
federalinės valdžios nustatytas paja-
mų ribas, kadangi, tolydžio brangs-
tant tiek sveikatos priežiūros paslau-
goms, tiek  bendro vartojimo produk-
tams, būtent šie žmonės gali atsidur-
ti beviltiškoje padėtyje, pasmerk-
siančioje juos valstybės išlaikytinių
daliai. 

Primename, kad norint kreiptis
dėl ,,Medicare” lengvatų jums rei-
kėtų pateikti prašymą jūsų valstijos
Center for Medicare and Medicaid
Services (CMS) įstaigoje. Daugeliu
atvejų, informacijos apie ,,Medicaid”
galima gauti ir nemokamais nume-
riais, kuriuos galite rasti telefonų
knygoje ar gauti paskambinus pag-
rindiniu ,,Medicare” programos tele-
fonu 1-800-633-4227. Taip pat galite
kreiptis ir į bet kurį savo valstijos
Social Security administracijos biurą. 

Pagal iki šiol egzistavusius ,,Me-
dicaid” kriterijus, sveikatos draudi-
mo lengvatas galėjo gauti šeimos,
atitinkančios valstijoje egzistuojan-
čios pagalbos programos Aid to Fa-
milies with Dependent Children
(arba AFDC) reikalavimus, taip pat
nėščios moterys bei vaikai iki 6 metų
amžiaus, jei šeimos metinės pajamos
neviršija 133 procentų nuo nustaty-
tos skurdo ribos, ir vaikai nuo 6 iki 19
metų šeimose, kurių metinės paja-
mos nesiekia nustatytos skurdo ri-
bos. ,,Medicaid” reikalavimus taip
pat paprastai atitiko SSI lengvatų
gavėjai ir asmenys bei poros, gyve-
nančios ilgalaikės sveikatos priežiū-
ros įstaigoje (hospice care) bei gau-
nantys pajamų iki 300 procentų nuo
federalinių įstatymų nustatytos skur-
do ribos.

Pagal AARP, CMS bei 
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

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

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�

,,MEDICAID”: MAŽĖJANTI
VALSTIJŲ PARAMA

SVEIKATOS DRAUDIMUI 

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

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

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS
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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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 046 atsakymai

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

Vertikaliai:
1. Krivūlė. 2. Skirgaila. 3. Palermas. 4. Priekaba. 5. Albinosas. 6. Pušynas.

9. Šansas. 10. Šviesa. 13. Konteineris. 18. Onutė. 20. Lekia. 22. Balalaika.
23. Žvilgsnis. 25. Laiptinė. 26. Sesija. 27. Mirtis. 28. Senmergė. 29. Pasiūla.
31. Naujovė.

Horizontaliai:
7. Grikiai. 8. Broliuk. 11. Kvartetas. 12. Sviedinys. 14. Aliarmas. 15.

Etalonas. 16. Ainis. 17. Blusos. 19. Alavas. 21. Stulginskis. 24. Saulės. 27.
Maskva. 30. Eurai. 32. Karalius. 33. Ronaldas. 34. Dinastija. 35. Diversija. 36.
Plekšnė. 37. Įgriuva.

Kryžiažodžio atsakymas: Naktinė plaštakė.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 045 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 
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3. Rusijos-Gruzijos karas

Kas pradėjo ir kada?
Tarptautinė bendruomenė vis dar

aktyviai diskutuoja dėl šio klausimo,
kuris kilo rugpjūčio mėnesį, kai Rusija
ir Gruzija stojo į trumpą, tačiau kruvi-
ną karą dėl separatistinių Pietų Ose-
tijos ir Abchazijos respublikų.

Rusija teigia, kad Gruzija nepro-
vokuojama rugpjūčio 7 d. vakare pra-
dėjo Pietų Osetijos sostinės Cchinva-
lio puolimą. Rusija į tai atsakė pa-
siųsdama tankus ir karius ne tik į
Pietų Osetiją, bet ir giliau į Gruzijos
teritoriją. Gruzija savo ruožtu teigia
tik atsakiusi į nuolatinius Maskvos
separatistų vykdomus etninių gruzi-
nų kaimų apšaudymus.

Nediskutuojama tik dėl vieno –
kovos padarinių.

Rusija netrukus pripažino Pietų
Osetijos ir Abchazijos nepriklauso-
mybę. Vakarai tokius Rusijos veiks-
mus kritikavo kaip „neproporcin-
gus”, o Maskvos santykiai su NATO,
ES ir JAV pasiekė nuo pat Šaltojo ka-
ro pabaigos dar neregėtas žemumas.

2. Barack Obama išrinktas 44
JAV prezidentu

Kaip rašė žurnalas ,,Time”, su-
teikęs B. Obama metų žmogaus ap-
dovanojimą, B. Obama ėmė vyrauti
viešajame Amerikos gyvenime taip,
kad dabar net sunku patikėti, jog
prieš porą metų apie šį žmogų nieko
nežinojo net pusė JAV gyventojų.

Dauguma likusio pasaulio apie šį
politiką su „keistu vardu” irgi nieko
nežinojo. Tačiau lapkričio 4 d. Illinois
senatorius aiškia persvara laimėjo
kovą dėl Baltųjų rūmų vadovo kėdės
ir tapo pirmuoju afroamerikiečiu, nu-
galėjusiu prezidento rinkimuose.

Išrinktojo prezidento dabar lau-

kia milžiniški iššūkiai: baigti karą
Irake, kovoti su Talibanu Afganis-
tane, susidoroti su finansine krize.

1. Pasaulinė finansinė krizė

Teigiama, kad tai yra pati didžiau-
sia finansinė krizė nuo pat Didžiosios
depresijos laikų. Be to, kaip ir Di-
džioji depresija, dabartinė krizė pra-
sidėjo JAV ir netrukus išplito po visą
pasaulį.

Rugsėjo mėnesį viskas prasidėjo
kaip nekilnojamojo turto rinkos krizė,
tačiau vėliau padėtį pablogino investi-
cinio banko „Lehman Brother” bank-
rotas. Žlugo ir daugiau bankų, smuko
pasaulio akcijų rinkos. Kilo pardavimų
sumaištis. Įmonės bankrutavo arba at-
leidinėjo darbuotojus. Vien per lapkri-
čio mėnesį JAV bedarbių gretos pa-
gausėjo 500 tūkst. žmonių.

Buvęs JAV Federalinio rezervo
vadovas Alan Greenspan pareiškė,
kad tai yra viena iš tokių kartą per
amžių vykstančių ekonominių krizių.

Spalį žlugo Islandijos bankinin-
kystės sistema, o tai privertė šalį pra-
šyti Tarptautinio valiutos fondo pa-
galbos. Ten pat kreipėsi ir Vengrija,
Latvija, Ukraina, Baltarusija ir Pa-
kistanas.

20 turtingiausių ir labiausiai iš-
sivysčiusių pasaulio valstybių vado-
vai lapkričio viduryje susitiko Wa-
shington, DC, kad aptartų vieningą
atsaką į krizę. Buvo raginama iš es-
mės peržiūrėti pasaulinės ekonomi-
kos sistemą.

Dabar baiminamasi, kad gali
bankrutuoti JAV automobilių pramo-
nė, kuri yra viena iš kertinių šalies
pramonės atramų.

Manoma, kad kovai su krize JAV
jau išleido 8,5 trilijonus dolerių.

Šaltinis:
,,Laisvosios Europos radijas”

ir Balsas.lt 

Svarbiausi 2008 m. pasaulio îvykiai

Atkelta iš 4 psl.   planai kito.
Ketinimas sukaupti 100 milijonų do-
lerių ir pastatyti Memorialinį mu-
ziejų, ko buvo tikėtasi projekto pra-
džioje, ilgainiui tapo neišsipildančia
svajone. Sulaukti rėmėjų – milijonie-
rių ar milijardierių – buvo beviltiška.

2002 metų pabaigoje pasiryžta
kurti atminimo paminklą netoliese
JAV Kongreso rūmų. Komunizmo au-
kų atminimo fondas rūpinosi projek-
to pristatymu ir jo supažindinimu su
visuomene, ieškojo paramos šaltinių
privačiose įstaigose, tarp etninių ko-
mitetų ir užsienio valstybių.

Galiausiai, paminklo projektas ir
vienas milijonas dolerių, reikalingas
darbams pradėti, buvo rankose. Kita
vertus, planuotas biudžetas projektui
įgyvendinti nuo 2003 metų iki 2007-
ųjų išaugo dvigubai.

Vertinant užsienio valstybių pa-
ramą, viena didžiausių įmokų atke-
liavo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos
vyriausybių. Dalis lėšų bus panaudo-
ta Virtual Global Museum on Com-
munism, kuris šiuo metu palaipsniui
kuriamas ir tobulinamas. Baltijos
šalių indėlis sudaro apie 30, 000 JAV
dol., Lietuvos vyriausybė skyrė di-
džiausią sumą. Šalia Baltijos šalių
prie projekto prisidėjo Taivano, Korė-
jos, Čekijos ir Vengrijos vyriausybės.

Baltijos šalių parama yra labai
svarbi ir nuoširdžiai vertinama.
Reikšmingas lietuvių, estų ir latvių
bendruomenių Jungtinėse Valstijose

vaidmuo, kurių įmokos ir auka pa-
minklui sudaro daugiau nei 50,000
JAV dolerių (šiuo aspektu, Estijos ir
Latvijos Bendruomenės pralenkia
Lietuvių Bendruomenę). Taip pat dė-
mesio ir pagalbos sulaukta iš Vietna-
mo bendruomenės.

Nors plytų ir skiedinio muziejus
vis dar yra trečiasis svarbiausias Fon-
do siekis, antrasis tikslas – skubama
paruošti globalaus virtualaus Ko-
munizmo muziejaus internetinę sve-
tainę (šiuo metu tai vykdoma). Jos
pradinį variantą jau galima rasti
adresu internete http://www.global-
museumoncommunism.org

Oficialiai šis tinklalapis pradės
veikti 2009 metų pradžioje. Jame bus
galimybė pamatyti keliolika skirtin-
gų Baltijos šalių nacionalinių ir te-
matinių eksponatų.

Š. m. lapkričio 20 d. Ukrainos
ambasadoje Washington, DC įvyko
10-oji kasmetinė Fondo šventė – Tru-
man-Reagan laisvės medalių apdo-
vanojimo iškilmės, kurios taip pat
skirtos projektų supažindinimui ir fi-
nansinių šaltinių plėtrai. Šventė pa-
žymėjo 75-ių metų sukaktį nuo taip
vadinamo Holodomor pabaigos
(1932–1933 metai), kurio metu sovie-
tų santvarkoje badu mirė milijonai
ukrainiečių. Ši nelaimė parodyta ne-
seniai sukurtame latvių filme ,,Soviet
Story”, kuris netrukus turėtų pasiek-
ti Jungtinių Valstijų kino teatrus. 

Susitikimo metu su prezidentu

PAMINKLAS KOMUNIZMO AUKOMS ATMINTI...

George W. Bush spalio 24 d. Cent-
rinės ir Rytų Europos organizacijų
atstovams (įskaitant Baltijos valsty-
bių Amerikoje organizacijų atstovus)
Baltieji rūmai pabrėžė, kad Ko-
munizmo aukų memorialinis pamin-
klas – ypatingas ženklas, vienas svar-
biausių tarptautinių simbolių komu-
nizmo aukoms atminti, o kartu di-
džiulis pasididžiavimas visiems Bal-
tijos Amerikos gyventojams.

Tikimasi nenutrūkstamos para-

mos, kuri visuomet labai reikalinga ir
laukiama. Tai sustiprintų tolimesnių
Komunizmo aukų memorialo fondo
darbų įgyvendinimą, kurių tikslas
yra švietėjiškas – žinių suteikimas
pasauliui apie komunizmą, sovietinę
santvarką ir jų skaudžias pasekmes.
Todėl mes tikimės visų paramos ir
aktyvaus bei prasmingo bendradar-
biavimo.

Iš anglų kalbos vertė 
Monika Ramanauskaitė
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LKRŠ KALĖDINĖ DOVANA LKRŠ KALĖDINĖ DOVANA 
DVASINGESNEI LIETUVAIDVASINGESNEI LIETUVAI

MONIKA KUNGIENÈ

Išgyvename tikrai nelengvus lai-
kus, kai  ekonominiai sunkumai tiek
Amerikoje, tiek visame pasaulyje ne-
leidžia žmonėms ramiai pasiruošti ir
dvasia atgimus laukti didžiojo Šv. Ka-
lėdų stebuklo. Lietuvoje, kur kasdie-
niniai buities vargai, nestabilumas
valdžioje, neteisybė, korupcija, dvasi-
nis nuosmukis ir krikščioniškų verty-
bių nuvertinimas jau ir taip slėgte
slegia paprasto žmogaus pečius bei jo
dvasią, ši ekonominė krizė dar labiau
ir sunkiau palies tuos, kurie ir taip,
atrodo, turi mažiausiai. Lietuvių ka-
talikų religinė šalpa (LKRŠ) tai su-
prasdama stengiasi kaip galėdama,
kuo daugiau padėti.

LKRŠ jau beveik pusę amžiaus
įvairiais būdais padeda skleisti Dievo
žodį ir meilę Lietuvoje. Sovietinės
okupacijos laikotarpiu LKRŠ rėmė
sąžinės kalinių šeimas, pogrindžio
religinę veiklą, informavo laisvąjį
pasaulį apie tautoje vykdomą religinį,
kultūrinį, socialinį bei tautinį geno-
cidą. Dabar, tautai atgavus valstybinę
nepriklausomybę ir religinę laisvę,
LKRŠ talkina Bažnyčiai, kuri siekia
išlaisvinti tautą iš per 50 metų Sovie-
tų Sąjungos vykdyto ateistinio auklė-
jimo pasekmių, kad būtų sukurta
krikščioniška demokratinė visuome-
nė.

Ypatingą dėmesį LKRŠ skiria
Lietuvos jaunimui, jo dorai, krikščio-
niškam auklėjimui, krikščioniškų
vertybių skleidimui. Todėl dosniai
remia katalikiškų mokyklų veiklą,
katalikiškos krypties organizacijų
renginius, stovyklas, kultūrines ir so-
cialines programas, projektus. LKRŠ
stengiasi ir siekia remti veiklą, ypač
svarbią Lietuvai šiandieną – išaugin-
ti teisingą, sąžiningą, darbščią, kata-
likiškų vertybių vedamą jaunąją kar-
tą. Jau 18 metų Lietuvoje gyva nepri-
klausomybės dvasia, tačiau ir šian-
dien LKRŠ susirūpinusi stebi bei su-
nerimusi vertina Lietuvos dvasinio,
kultūrinio ir politinio gyvenimo ne-
geroves.

Šių metų gruodžio 6 dieną  įvyko
LKRŠ pusmetinis direktorių tarybos
posėdis. Jis prasidėjo Šv. Mišiomis,
kurias atnašavo šeši kunigai – visi
LKRŠ direktorių tarybos nariai. Šia-
me posėdyje, be einamųjų adminis-
tracinių reikalų, peržiūrėję ne vieną
dešimtį paramos prašymų, su džiaugs-
mu paskyrė 311,470 JAV dol. para-
mos, atsižvelgdami į prašymuose iš-
dėstytų poreikių svarbą. Tai tik maža
dalelytė visos paramos, kurią organi-
zacija sutelkė ir paskirstė per 48 LK-
RŠ gyvavimo metus. Vien per praėju-
sius metus (nuo 10/1/2007 iki

9/30/2008) dėl geradarių dosnumo
LKRŠ galėjo paremti 1,361,866 JAV
dol. suma įvairius krikščioniško atsi-
naujinimo projektus.

Gruodžio 6 d. posėdyje dalyvavo
LKRŠ pirmininkas J.E. vysk. Paulius
A. Baltakis, OFM, vicepirmininkas,
prel. Edmundas Putrimas, vicepir-
mininkas,  prel. Algimantas Bartkus,
vicepirmininkas,  mons. Gintaras
Grušas, vicepirmininkė Vita Matu-
saitienė, sekretorius  Salvijus Kun-
gys, iždininkas, kun. Vytautas Voler-
tas, prel. Albertas Kontautas, Ginta-
ras Čepas, reikalų vedėja Vida Jan-
kauskienė, asistentė Josephina Sen-
ken, kun. Samuel Rusell, OSB.

Per neilgą 6 mėnesių laikotarpį
(5/1/2008–10/31/08) LKRŠ paskyrė
623,000 JAV dolerių paramos įvai-
riems projektams: vasaros ir žiemos
stovykloms, rekolekcijoms, žygiams,
piligriminėms kelionėms, parapijų ar
krikščioniškų organizacijų invento-
riaus atnaujinimui, krikščioniškiems
renginiams ir daugybei kitų projektų.
42,300 JAV dolerių buvo skirta Vil-
niaus arkivyskupijos kurijai, 2009 m.
gegužės mėnesį Vilniuje vyksiančio,
tarptautinio Taize bendruomenės
jaunimo susitikimo išlaidoms iš da-
lies paremti. Taize jaunimo susitiki-
mai jau daug metų vyksta vis kitoje

Europos šalyje, į kuriuos susirenka
aktyvus krikščioniškas jaunimas iš
įvairių Europos valstybių. Nuošir-
džiai tikime, kad Taize renginiai Vil-
niuje atkreips Lietuvos jaunimo dė-
mesį ir sužadins jų  norą drąsiau ir
gyviau išpažinti tikėjimą ir skleisti
Dievo žodį kitiems.

Kita labai svarbi šiais sunkiais
ekonominiais laikais 25,000 JAV do-
lerių parama buvo paskirta  seselės
Doloritos maisto sandėliuko Utenos
miestelyje išlaikymui. Kas gali būti
svarbiau nei duonos kasdieninės kąs-
nelis ar šiltos sriubytės lėkštė var-
guoliui? LKRŠ yra nepaprastai dė-
kinga besiaukojančioms seselėms už
jų nuolatinį triūsą ir kaip galėdama
remia jų kilnų ir taip reikalingą dar-
bą.

LKRŠ supranta, kad norint
veiksmingai skleisti krikščionišką žo-
dį per spaudą bei kitas susisiekimo
priemones, reikia remti ir puoselėti
šią svarbią sritį. Jau ne pirmą kartą
LKRŠ atkreipia dėmesį ir skiria pa-
ramą katalikiškos literatūros platini-
mui Lietuvoje. Gruodžio LKRŠ direk-
torių taryba skyrė 25,000 JAV dole-
rių paramą Lietuvos Katechetikos
centrui. Ši parama bus skirta religine
literatūra aprūpinti 500 Lietuvoje
veikiančių katalikiškų mokyklų bib-
liotekų. Leidyklai ,,Katalikų pasaulio
leidiniai” buvo skirta 40,000 JAV
dolerių, siekiant aprūpinti 1,296 val-
stybines bibliotekas tokia trūkstama
ir laukiama katalikiška spauda. Kita
svari metinė parama 100,000 JAV
dol. atiteko katalikiškos pakraipos
internetiniam puslapiui Bernardi-
nai.lt, kuriame galima rasti daug
straipsnių įvairiomis aktualiomis
kultūrinėmis, religinėmis ir politi-
nėmis temomis. Internete spausdina-
mi straipsniai yra prieinami viso pa-
saulio lietuviams, jie formuoja kata-
likišką savimonę bei pasaulėžiūrą.

Iki šios dienos viena iš svarbiau-
sių tiesioginės paramos jaunimui bū-
dų yra stipendijos. Per minėtą pusės
metų laikotarpį LKRŠ skyrė 35,400
JAV dolerių stipendijas gerai besimo-
kantiems studentams katalikams.
Taip smagu gauti padėkos laiškus iš
stipendijas gavusių studentų ir išgirs-
ti, kokia svarbi jiems yra mūsų para-
ma.

Kad ir kaip sunku būtų kiekvie-
nam iš mūsų šiuo metu, turime nepa-
miršti, kad yra dar labiau vargstan-
čių. Tik Jūsų – aukotojų dosnumo dė-
ka, LKRŠ gali tiek daug pasiekti. Tai
jūsų nuoširdi parama, tai aukos žmo-
nių, kurių jau nėra tarp mūsų. Bet  jų
sukauptas kapitalas, paaukotas  LK-
RŠ dar ilgai tarnaus Lietuvos krikš-
čioniškoms vertybėms puoselėti, jau-
nimo dorai ugdyti, krikščioniškam
atsinaujinimui ir daugybei  kitų pro-
jektų paremti. Todėl nepamirškite
šiuo Kalėdiniu laikotarpiu tų, kurie
turi mažiau už mus, kuriems yra sun-
kiau, nei mums,  nepamirškite ir Lie-
tuvių katalikų religinės šalpos (64-25
Perry Ave., Maspeth, NY 11378-
2441), kuri pasiaukojančiai stengiasi
taip sunkiai jūsų uždirbtus pinigus
panaudoti tikslingai ir neabejotinai
dvasingiems tikslams. J. E. vysk.
Paulius A. Baltakis, OFM kiekvieną
antradienį laiko šv. Mišias už LKRŠ
gyvus ir mirusius geradarius.

Nepamirškite LKRŠ sudarydami
testamentus. Taip jūsų dosnumas
įgalins LKRŠ dar daugelį metų padėti
Lietuvos tikintiesiems. Atminkite,
kad visos aukos yra nurašomos nuo
federalinių mokesčių, pagal galiojan-
čius įstatymus. Gerų, šviesių, ramių
Naujųjų metų. „Meilės darbai visuo-
met yra džiaugsmo darbai” skelbė
Motina Teresė, o Dievo malonė visa-
da jums padės ir parems jus.

Iš šv. Mišių, atnašaujamų prieš LKRŠ direktorių tarybos posėdį (iš k.): prel. Edmundas Putrimas, mons. Gintaras
Grušas, prel. Albertas Kontautas, LKRŠ pirmininkas J.E. vysk. Paulius A. Baltakis, prel. Algimantas Bartkus ir kun.
Samuel Rusell, OSB.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Likus kelioms dienoms iki rinki-
mų pirmojo turo, žurnalistė Lina Pe-
čeliūnienė (Seimo nario Sauliaus Pe-
čeliūno žmona) „Žinių radijo” laidoje
kalbėjo: „Aš niekaip negaliu suprasti
konservatorių. Atrodytų, jog jiems
pergalė rinkimuose tiesiog ant lėkš-
tutės padėta, tereikia ją pasiimti.
Kirkilas korupciją Lietuvoje paleido
‘kaip šunį nuo lenciūgo’, valstybės
iždas iššvaistytas iki paskutinio cen-
to, dėl Ignalinos atominės elektrinės
tuščiai gaištamas laikas, ir nieko
nedaroma, kad jos eksploatavimas
būtų pratęstas. Galima vardinti ir
vardinti, tačiau nuo to nė kiek ne-
aiškiau, kodėl Kubilius elgiasi taip
pasyviai.”

Gerai pažįstu ir Saulių, ir Liną,
todėl niekaip nesuprantu, kodėl vy-
ras ir žmona tų dalykų neaptaria šei-
moje ir elgiasi taip, lyg vienas su kitu
nebendrautų. Nors šiaip jau su Lina
dėl visko galima sutikti. Kubilius yra
kiek pasyvus, tiek atsargus. Matant,
kiek pastangų deda Kirkilas savo
partijai ir vyriausybei sukompromi-
tuoti, jam nė nereikėjo ypatingai
stengtis. Tik ar jis nebus apsirikęs,
pernelyg daug tikėdamasis išlošti iš
prastos Kirkilo reputacijos? Nepaten-
kintų valdžia visada yra daugiau
negu tokių, kurie jai už ką nors rastų
geresnį žodį.

Pavakare pasižvalgau po interne-
to laikraščių portalus.

2008 m. spalio 13 d., pirmadienis.
Prezidentas Valdas Adamkus ap-

gailestauja, kad referendumas dėl
atominės jėgainės neįvyko, skelbia
agentūra BNS. Jo nuomone, piliečiai
praleido progą palaikyti Vyriausybę
derantis su Europos Sąjunga dėl
Ignalinos atominės elektrinės užda-
rymo.

„Politologai: centro kairės koali-
cija – viena realiausių”, skelbia
ELTA. Politologo Algio Krupavičiaus
nuomone, šiuo metu šiek tiek rea-
lesnė atrodo centro kairės koalicija,
kurios branduolį sudarytų socialde-
mokratai, Darbo partija ir Tautos pri-
sikėlimo partija. Apie tai, kad dėl ga-
limos centro kairės koalicijos jau vyk-
sta pirminiai pokalbiai, pirmadienio
paryčiais dalijosi viltimis Valstiečių
liaudininkų sąjungos pirmininkė Ka-
zimira Prunskienė. Kaip sakoma, kas
kam rūpi, o čigonui – lašiniai! Gerb.
Kazimirai valdžios niekada nebus per
daug.

Įdomūs V. Laučiaus pamąstymai
Delfi.lt. Jo nuomone, Seimo rinkimus
vėl laimėjo socdemų valdžia. Anot jo,
Tautos prisikėlimo partija – socialde-
mokratų gelbėtoja. Laučius pasakoja
sovietų laikų anekdotą: rašytoju ap-
siskelbęs čiukčia, paklaustas apie
mėgstamus autorius, prisipažįsta
nieko neskaitęs ir aiškina: „čiukčia
rašytojas, o ne skaitytojas”. Tokius
„rašytojus” mėgstantys rinkėjai
mėgsta ir pramogų politiką Valinską,
ir „darbietį” Uspaskichą, ir Antaną
Nedzinską (Dzūkijos vienmandatėje
rinkimų apygardoje šis pribloškiantis
dainininkas pateko į antrą turą).

Ir taip toliau...
Eglė Digrytė Delfi.lt pasakoja

apie nenušautos meškos kailio daly-

bas. Valstiečių liaudininkų sąjungos
būstinę aplankęs Uspaskichas parti-
jos vadovę pasveikino bučiniu ir pir-
miausia pasivaišino lašiniais. „Pas
jus skaniau, tikri valstiečiai”, – šyp-
sojosi Uspaskichas. Darbo partijos
vadovas aiškino, kad su valstiečiais
liaudininkais galėtų eiti į koaliciją.
Paklaustas, ko atvyko pas šią partiją,
teigė norėjęs pasveikinti, mat ,,Pruns-
kienė – jo dukros krikštamotė”.

Ten pat savo naujais planais da-
lijasi ir Valinskas: „Kol kas vyksta
konsultacijos, jeigu taip eis ir toliau,
gali užtekti trijų partijų, kad susi-
darytų valdančioji koalicija. Tai yra
normalu, nes reikia dirbti, o ne gin-
čytis”, – paklaustas, gal jau apsitarta
dėl galimos koalicijos rėmų, kalbėjo
jis. Kiek po vidurnakčio, kai paaiš-
kėjo, jog jo partija yra ketvirtoje vie-
toje Valinskas prisipažino tokių re-
zultatų ir tikėjęsis. Taip ir neaišku,
ar Valinskas rimtai mano, jog jis savo
gerbėjų balsus susišlavė ne dėl žmo-
nių nusivylimo ir pasipiktinimo val-
džia, o dėl kažkokio, nežinia iš kur
atsiradusio „aktyvumo”. Greičiausiai
jam politiko duona dar neįprasta, ir
jis dar nėra įgudęs įtikinamai me-
luoti. Įgudimas ir patirtis ateina il-
gainiui...

Tuo tarpu Vytautas Landsbergis
manytų, jog mažumos Vyriausybė vi-
sai įmanomas dalykas. Keista, nejau-
gi jis laikytų „projektą 2K” pavyku-
siu? Paprašytas patikslinti, Lands-
bergis neaiškiai kalbėjo, jog iš anksto
sudarinėjamomis koalicijomis jis
laiko nušalintojo prezidento Rolando
Pakso „tvarkiečius” bei Uspaskicho
„darbiečius” – esą apie draugystes jie
yra pareiškę ir viešai, o kur dar apsi-
lankymai partijų sąskrydžiuose. „Jei-
gu mes gautumėm daugiausiai tarp
visų partijų, nors to, žinoma, nepa-
kaks daugumos Vyriausybei, gali būti
minčių pabandyti formuoti mažumos
vyriausybę kai kurioms kitoms parti-
joms nesipriešinant. Kai kas gali
galvoti, kadangi laikai labai sunkūs,
tegul TS–LKD pasiskandina. Gali
taip būti”, – galimybės neatmetė
Landsbergis.

2008 m spalio 14 d., antradienis
Pamažu aiškėja naujojo Seimo

vaizdas. Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų, kurie surin-
ko daugiausia – 19,69 proc. balsų ir
turėtų gauti mažiausiai 18 mandatų,
TS-LKD sąrašo viršuje liko vadovas,
Seimo vicepirmininkas Andrius Ku-
bilius.

Eglė Digrytė su kolegomis
DELFI-je” toliau narplioja rinkimų
realijas. Rinkėjai iš pirmos į trečią
socialdemokratų sąrašo vietą „nu-
reitingavo” Kirkilą, kitose partijose
korektūros taip pat netrūko – Valins-
ko bendražygiai iš paskutinės vietos į
keturioliktą „kilstelėjo” televizijos
laidų vedėją Daivą Tamošiūnaitę, Ka-
zimieras Uoka taip pat smarkiai pa-
sistūmėjo, – iš keturiasdešimtos vie-
tos pakilo į aštuonioliktą.

Partijos „Tvarka ir teisingumas”
naujojo Seimo narių sąraše išliko iš
aštuonioliktos vietos į penktąją pak-
ilęs Petras Gražulis ir iš šešioliktos į
šeštą – Egidijus Klumbys.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 6

VYTAUTAS ŽEIMANTAS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Visuomenei buvo pristatytas
naujas dviaukštis keleivinis trauki-
nys, pagamintas Čekijoje. Naujo pa-
togaus traukinio pristatymo daly-
viams buvo suteikta galimybė trum-
pai juo pasivažinėti. Kelionė iki Lent-
vario ir atgal neužtruko. 

Keliu Vilnius–Kaunas važinėju
nuo vaikystės. Tačiau antrajame
aukšte – niekada. Todėl dabar specia-
liai užlipau į antrąjį aukštą. Pirmiau-
sia nustebino minkštos ir erdvios sė-
dynės. Esu lietuviško ūgio – „tik”
1,90 cm, todėl nuolat kankinuosi
autobusuose ir lėktuvuose, nes netu-
riu kur dėti kelių, vis sėdu toliau nuo
lango ir tiesiu savo kojas į praėjimą.
Šiame traukinyje pasijutau savas.
Kojas sudėjau tiesiai ir, kas svarbiau-
sia, kaimynui, kolegai žurnalistui
Dainiui Ručinskui (panašaus lietuviš-
ko sudėjimo vyrui) netrukdžiau. 

Prieš akis atsivėrė nauja panora-
ma. Senas kelias man pasirodė visiš-
kai kitoks. Vaizdai platesni, įspūdin-
gesni.

Prisiminė ir ką tik Vilniaus gele-
žinkelio stotyje išgirsti AB ,,Lietuvos
geležinkeliai” generalinio direktorius
Stasio Dailydkos žodžiai: „Lietuvos
geležinkelininkai pasistengė, kad ke-
liu Vilnius–Kaunas pradėjo važinėti
modernus dviaukštis elektrinis trau-
kinys EJ575, galintis išvystyti iki 160
km/val greitį. Jis stos tik Kaišiadorių
stotyje ir visa kelionė truks mažiau
nei valandą.”

Naują traukinį pagamino Čekijos
holdingui „Škoda Transportation”
priklausanti įmonė „Škoda Vagon-
ka”. Jis sudarytas iš trijų vagonų:
motorinio, prikabinamojo ir prikabi-
namojo su valdymo kabina. Bendras
traukinio ilgis – 79,2 m, vagonų aukš-
tis – 4,6 m virš bėgių lygio, o vagonų
kėbulų plotis – 2,8 m. Iš viso trau-
kinyje įrengtos 304 sėdimos vietos, iš
jų 23 vietos variklinio vagono viršu-
tiniame salone – I klasės. Kamščių

metu vietos pakaks dar 328 stovin-
tiems keleiviams.

Traukinyje įrengtos modernios
garso ir vaizdo informavimo bei salo-
nų ir išorės stebėjimo sistemos. Nu-
matyta galimybė vežtis dviračius, ve-
žimėlius ar didesnius daiktus, pasi-
jungti nešiojamąjį kompiuterį. Vago-
nuose įrengtos žemos grindys. Visos
durys atidaromos mygtukų paspau-
dimu, o užsidaro automatiškai, todėl
keleivių salonuose nebus skersvėjų ir
taip bus išsaugoma šiluma.

Pasirūpinta ir neįgaliaisiais ke-
leiviais. Specialiai jiems dviejuose va-
gonuose iš abiejų pusių įrengti mobi-
lūs įvažiavimo tilteliai, o viduje – vie-
tos vežimėliams pritvirtinti. Du iš ke-
turių įrengtų modernių vakuuminių
tualetų pritaikyti žmonėms su nega-
lia. Pagrindinė informacija vagonuo-
se pateikiama ir Brailio raštu.

Naujasis dviaukštis naudos 15
proc. mažiau elektros energijos nei
dabar naudojami, o ateityje, po kelių
ir kontaktinio tinklo pritaikymo, ga-
lės važiuoti 160 km per valandą grei-
čiu. Tai dar labiau sutrumpins kelio-
nės tarp Vilniaus ir Kauno laiką.

Anot Dailydkos, šis traukinys yra
labai saugus. Traukinyje, kurį valdys
vienas mašinistas, įdiegta moderni
elektrinio traukinio eismo saugumo
užtikrinimo sistema, taip pat maši-
nisto budrumą kontroliuojanti tele-
mechaninė sistema. Be to, žmogus
važiuojantis autobusu, prieš kiek-
vieną lenkimą jaučia nerimą. Trauki-
niui nesvarbu, ar kelyje bus slidu,
šlapdriba. Traukinys niekur nenu-
kryps. Be to, čia yra tualetai, vaikai
gali laisvai bėgioti. Keleiviams yra
žymiau daugiau laisvės negu auto-
buse.” 

Kitose Europos Sąjungos šalyse
naudojami ir puikiai atitinkantys vi-
sus keleivių poreikius traukiniai – tai
naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
Rytų Europos šalyse.

Kelionės bilietai tarp Vilniaus ir
Kauno važiuojant pirmąja klase kai-
nuos 17,90 Lt, antrąja – 16,30 Lt.

Lietuvos geležinkelininkai įžengia į naują, dar aukštesnį keleivių aptarna-
vimo lygį, teigia jaunos geležinkelininkės.                 Vytauto Žeimanto nuotr.

Naujas dviaukštis traukinys.                                                                    Elta nuotr.

KELIONĖ IKI LENTVARIO IR
ATGAL NEUŽTRUKO

Naujas dviaukštis traukinys sutrumpins kelionę tarp
Vilniaus ir Kauno 



12                 DRAUGAS, 2009 m. sausio 3 d., šeštadienis

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 aplinki-
niuose 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.

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

Labai pigiai 
išnuomojamas 4 kamb.

butas Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599
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Ryškiausi 2008 metų
sporto įvykiai

2008 metai Lietuvos sportui –
ypatingi. Europos ir pasaulio čempio-
natuose šalies atletai iškovojo dau-
giau nei 300 medalių. Lietuviams pa-
vyko pakartoti rekordą – iškovoti
penkis medalius per vienerias žaidy-
nes. Penki apdovanojimai buvo lai-
mėti 2000 m. Sydney olimpinėse žai-
dynėse, kai auksą iškovojo Virgilijus
Alekna ir Daina Gudzinevičiūtė,
bronzą laimėjo krepšininkai, Diana
Žiliūtė ir irkluotojos Birutė Šakic-
kienė kartu su Kristina Poplavskaja.

Jūsų teismui – devyni 2008 metų
skambiausi Lietuvos

sportininkų pasiekimai

1. Beijing olimpinėse žaidynėse
Edvinas Krungolcas ir Andrejus Zad-
neprovskis, prastai pradėję šiuolai-
kinės penkiakovės varžybas, kiek-
viename vėlesniame pasirodyme geri-
no rezultatus ir prieš paskutinę
rungtį – bėgimą – abu lietuviai turėjo
galimybę pakovoti dėl olimpinių me-
dalių. Labai geras pasirodymas bėgi-
mo rungtyje leido E. Krungolcui
iškovoti sidabro medalį, o A. Zadne-
provskis laimėjo bronzą.

2. Daugeliui buriavimas Lietu-
voje tebuvo laisvalaikio praleidimo
būdas, tačiau po didžiausios sporto
šventės nuo antikos laikų viskas
apsivertė aukštyn kojomis. Gelto-
nojoje jūroje vykstančioje buriavimo
olimpinėje regatoje 25 metų Gintarė
Volungevičiūtė iškovojo sidabro me-
dalį „Laser Radial” klasėje ir privertė
prabilti net ir tuos, kuriems svar-
biausias žaidynių įvykis – krepšinio
rungtynės ir nacionalinės komandos
rezultatai jose.

3. Mindaugas Mizgaitis – spor-
tininkas, kuris į Lietuvą parvežė pir-
mąjį iškovotą Beijing vasaros olim-
pinių žaidynių bronzos medalį. Mūsų
šalies atstovas graikų-romėnų imty-
nių turnyro svorio kategorijoje iki

120 kg mažajame finale nugalėjo
prancūzą Yannick Szczepaniak. Tai
aukščiausias mūsų Lietuvos imty-
nininkų pasiekimas per visą dalyva-
vimo žaidynėse istoriją.

4. Pajėgiausia Lietuvos stalo
tenisininkė Rūta Paškauskienė
Sankt Peterburge iškovojo Europos
pirmenybių čempionės titulą. R. Paš-
kauskienė finale 4:2 nugalėjo Aust-
rijai atstovaujančią kinų kilmės spor-
tininkę Jia Liu. Individualioje rung-
tyje mūsų šalies sportininkė pirmą
kartą tapo senojo žemyno stalo teniso
čempione.

5. Stipriausias pasaulio žmogus
Žydrūnas Savickas pasiekė neregėtas
aukštumas. 2008 metų sezoną atletas
tapo planetos čempionu asmeninėse
ir komandinėse varžybose bei laimėjo
rąsto kėlimo pirmenybes. Per sezoną
sportininkas pasiekė net devynis pla-
netos rekordus. Tai sunkiai suvokia-
mas skaičius. Iš viso Ž. Savickas daly-
vavo 22 varžybose ir jose net 20 kartų
buvo nugalėtojas.

6. Dukart olimpinis, dukart
pasaulio disko metimo čempionas
Virgilijus Alekna, ilgą laiką karalia-
vęs pirmoje pozicijoje, 2008 metų
vasaros olimpinėse žaidynėse iškovo-
jo bronzos medalį. Beijing naciona-
liniame stadione, kuris dėl savo for-
mos dar vadinamas „Paukščių lizdu”,
Alekna geriausiu ketvirtuoju bandy-
mu įrankį nuskraidino 67 metrus 79
centimetrus ir tik trimis centimetrais
atsiliko nuo sidabrą iškovojusio lenko
Piotr Malachovski. Olimpiniu čem-
pionu tapo pasaulio čempionas estas

Iš kairės: E. Krungolcas ir A. Zadne-
provskis.

Mindaugas Mizgaitis.

Rūta Paškauskienė.

Žydrūnas Savickas.

Gintarė Volungevičiūtė.

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Kaip ir kiekvieną žiemą, taip ir šį
sezoną LFK „Lituanicos” komanda
dalyvaus „Metropolitan Soccer Lea-
gue” salės futbolo (indoor soccer)
žiemos turnyre Villa Park, IL. Bus
žaidžiama  pastate, kuris žinomas
,,Odeum” vardu, esančiame Villa
Ave. (du kvartalai į vakarus nuo 83-
io kelio ir apie pusę mylios į šiaurę
nuo North Ave).

„Lituanicos” vyrai žais I (žemes-
niame) divizione, kuriame šiemet
rungtyniauja tik 8 komandos (vietoj
dešimties). Iš senųjų klubų likę tik
trys. Be lietuvių dar rungtyniaus
lenkų „Eagles” ir ukrainiečių „Lions”
ekipos. Kitos keturios komandos dar
palyginti naujos: „Connections”, „Ligh-
tning”, „International”, „Morava” ir
,,Highlanders”.

Pirmąjį pirmenybių sekmadienį,
sausio 4 d., 3:45 val. po pietų lietu-
viai susitiks su „Eagles” (B). Sausio
11 d. 2:15 val. po pietų mūsiškių
varžovai bus „Connections”, o sausio
18 d. 3 val. po pietų – ,,Highlanders”.
Toliau kiekvieną sekmadienį lietu-
viai susitiks su „Lightning”, „Inter-
national”, „Morava” ir „Lions” ko-

mandomis.
Vėliau du sekmadieniai bus skir-

ti atkrentamosioms varžyboms: 4
pirmosios komandos rungtyniaus dėl
apdovanojimų, o likusios – dėl 5–8
vietų.

„Lituanicos” vyrai salės futbolo
varžybose pradėjo rungtyniauti 1952
m. Tuomet lietuviai priklausė „Na-
tionall Soccer” lygai, o žaisti reikėjo
Čikagos šiaurinėje dalyje buvusiame
„Chicago Avenue Armory” pastate,
netoli Mičigano ežero. Tais laikais
„Lituanicai” atstovavusių žaidėjų jau
nėra tarp gyvųjų, išskyrus kelis, ta-
čiau jų šiandien nematome net tarp
žiūrovų.

Žinoma, nieko keisto, juk nuo tų
dienų, kai lietuvių ekipa Čikagoje
pradėjo žaisti futbolą salėje, praėjo
jau 56 metai. Išliko tik vienas žmo-
gus – šias eilutes rašantis, kuris
tuomet buvo klubo valdyboje ir ap-
rašinėjo rungtynes mūsų spaudoje.
Smagu matyti, jog dabartinės klubo
valdybos bei žaidėjų gretose beveik
visi yra ,,trečiabangiai”, ir tai užtik-
rina ,,,Lituanicai” dar ilgą gyvavi-
mą.

„Lituanicos“ žaidėjai pradės salės 
futbolo pirmenybes

Kviečiame į biliardo turnyrą Philadelphia, PA
Filadelfijos Lietuvių jaunimo sąjunga kviečia 

visus mėgėjus bei profesionalus išbandyti savo sugebėjimus
žaidžiant biliardą linksmoje kompanijoje!

Turnyras įvyks 2009 metų sausio 31 d., šeštadienį, nuo 11 val. r.
biliardo klube ,,The Spot” (4432 Bristol Road, Suite 6, Trevose, PA
19053). Turnyro nugalėtojų laukia vertingi prizai. Po turnyro 7 val. v.
visus kviečiame į Lietuvių Namus (2715 East Allegheny Avenue,
Philadelphia, PA 19134). Jūsų lauks linksma diskoteka, tautinė muzika,
galėsite pasivaišinti lietuvišku maistu ir alumi. Įėjimas – 10 dol., o vai-
kams iki 12 metų bei turnyro nugalėtojams – nemokamas! Prašome bi-
liardo turnyro dalyvius registruotis iki sausio 25 d. tel.: 484-557-9167
(Tadas) arba 215-820-0742 (Valdas). Registracijos mokestis – 20 dol. vie-
nam žaidėjui. Pradiniai turnyro varžovai bus nustatomi burtų keliu.
Žaidimas vyks iki dviejų pergalių, pralaimėtojas pasitraukia, laimėtojas
išeina į kitą ratą. Tikslios žaidimo taisyklės bus surašytos.

Gerd Kanter – 68,82 m. Tai buvo jau
ketvirtosios olimpinės žaidynės Alek-
nai. Debiutavęs 1996 metais Atlanta
jis užėmė penktą vietą, 2000-aisiais
Sydney ir 2004-aisiais Atėnuose iško-
voti aukso medaliai.

7. Lietuvos krepšininkams nepa-
vyko įveikti užkeikto olimpinių žai-
dynių pusfinalio barjero. Ramūno
Butauto auklėtiniai ketvirtą kartą
bandė patekti į olimpiados finalą,
tačiau to padaryti nepavyko. Beijing
lietuvius sustabdė pasaulio čempio-
nai ispanai, kuriems pralaimėjome
rezultatu 86:91, o mažajame finale
dėl trečios vietos antrą olimpiadą iš
eilės mūsiškiai namo grįžo be meda-
lių, rezultatu 75:87 nusileidę Argen-
tinos atstovams ir galutinėje rikiuo-
tėje likę ketvirti.

8. Vytautas Janušaitis tapo
Kroatijoje prasidėjusių Europos plau-
kimo pirmenybių trumpame (25 m
ilgio) baseine 200 m kompleksinio
plaukimo rungties vicečempionu, fi-
nale nuotolį įveikęs per 1 minutę
54,51 sekundės.

9. Klaipėdos universiteto spor-
tinių šokių klubas „Žuvėdra” po trejų
metų pertraukos vėl tapo Lotynų
Amerikos šokių ansamblių pasaulio
čempionu. Austrijoje vykusių pir-
menybių finale „Žuvėdros” pirmosios
komandos šokėjai tik maža persvara
aplenkė čempiono titulą gynusį
Brėmeno „Grun-Gold-Club” (Vokie-
tija) kolektyvą ir ant aukščiausios
planetos pirmenybių laiptelio pakilo
jau šeštąjį kartą.

Virgilijus Alekna.

,,Žuvėdra”.
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Cicero – jaunasis svečias
iš Lietuvos

EDVARDAS ŠULAITIS

Šaltą sekmadienio, gruodžio 21
dienos rytą Cicero apylinkės lietuviai,
po šv. Mišių susirinkę į jiems skirtą
kambarį, ne vien tik vaišinosi karšta
kava ar arbata bei pyragu, bet ir susi-
tiko su jaunuoliu, prieš keletą dienų
at vykusiu iš Vilniaus pas savo sene -
lius.

Donatas, Vilniuje gyvenančių
Raimundo ir Daivos Kirkų 14-metis
sūnus, kuris šventines atostogas
atvažiavo praleisti pas savo senelius į
Cicero. O jo seneliai Algis ir Danutė
Kirkai jau senokai čia gyvena ir daly-
vauja JAV LB Cicero apylinkės valdy-
bos veikloje, taip pat padeda sekma-
dieninės kavinės darbuose.

Jaunasis svečias, kuris kitą pa -
vasarį baigs privačią pradinę mokyk-
lą (pasirodo, ir tokių Lietuvoje esa -
ma), nebuvo labai drąsus ir daug
nekalbėjo. Sužinojome, kad tai pir-
masis jo vizitas Amerikoje ir per
keletą dienų jis dar nelabai mažai ką
matė. Atgal į namus žada grįžti
Naujųjų metų pradžioje, nes ten
laukia mokslai. O jie mokykloje, ku -
rioje paauglys mokosi, nėra pigūs –

10,000 litų per metus (didžiąją dalį,
kaip jaunuolis teigė, atsiunčia sene -
liai iš Amerikos).

Susitikimo metu buvo pasakyta,
kad pasikeitė lietuvių bažnytinio
choro vadovė. Buvusios vadovės Jo -
nės Bobinienės pareigas perėmė Ge -
novaitė Saliga. J. Bobinienei įteikta
gėlių.

Nors šiame chore dainininkų
nėra daug – jam priklauso 11–12
žmonių, tačiau per lietuviškas pamal-
das ir kitomis progomis jis gražiai
gieda, diriguojant muzikei Vilmai
Meilutytei.

Susibūrimo pabaigoje buvo
pagerbtas savo 83-ąjį gimtadienį mi -
nintis JAV LB Cicero apylinkės val-
dybos pirmininkas Mindaugas Bau-
kus. Šiam veikliam vyrui buvo gar-
bingai sugiedota „Ilgiausių me tų”.

Paskutinį šių metų sekmadienį
(gruodžio 28 d.) į panašų lietuvių
susibūrimą atėję tautiečiai išgirdo
liūdną žinią, kad susirgo kavinės ve  -
dėja Mėta Gabalienė. Visi susi rin ku -
sieji pasirašė kortelę su linkėjimais,
kad ši darbšti moteris greitai pa -
sveiktų.

Cicero lietuvių susibūrime kalba jaunasis svečias iš Vilniaus Donatas Kirka
su savo seneliais Algiu ir Danute Kirkomis. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

Eduardo Buroko knygos
sutiktuvės Lietuvos mokslų

akademijoje
POVILAS VAIÇEKAUSKAS

Knyga „Pūtėme prieš vėją” yra
Lietuvos kovų ir kančių istorijos tę-
sinys. Knyga išleista tik 1,000 egz. ti-
ražu, nedidelio lietuvių patriotų būre-
lio pastangomis, parėmus E. Buroko
lagerio draugo Abraham  Šifrin gi-
minaičiui iš Izraelio. Leidėjas – Lie-
tuvos laisvės kovotojų sąjunga, Vil-
nius, 2008 metai. Kietais viršeliais,
488 psl. 

Lietuvos mokslų akademijoje vy-
ko Vyčio kryžiaus ordino kavalie-
riaus, politinio kalinio, antisovietinio
pasipriešinimo dalyvio Edvardo Bu -
roko knygos „Pūtėme prieš vėją”
antros dalies „Sukilimas” sutiktu-
vės.

Knygoje daugybė istorinių ne-
įkainojamų nuotraukų iš įvairių ar-
chyvų, daugybė dokumentų faksi-
milių, kai kurios spalvotos, KGB ar-
chyvų kopijos, lagerio pogrindžio
sąlygomis Vorkutoje sukilėlių kalinių
leisto laikraščio „Varpas” puslapių
nuotraukos ir daliniai tekstai. Knyga
išleista akademiniu stiliumi. Turi
pavardžių rodyklę, lagerinių terminų
paaiškinimus, trumpas santraukas
ru sų ir anglų kalbomis. Parašytas
autoriaus žodis skaitytojui ir knygos
pradžioje LLKS žurnalo „Varpas”
redaktoriaus Algimanto Zolubo trum-
pas dviejų puslapių įvadas.

Knygoje rašoma apie Sovietų Są-
jungos vergvaldžių ekonominės siste-
mos prasidėjusio žlugimo apraiškas
Vorkutoje, kalinių nepaklusnumą la-
gerių vadovybei, atsisakymą eiti į
darbą, kalinimo buities sušvelninimo
siekimą, pagerinimą, įgijimą daugiau
kalinio teisių, streikus, pagaliau ma-
sinius proveržius – sukilimus ir pasi-
priešinimą komunizmo diktatūros
režimui. Pagaliau apie pačią ideo-
loginę kovą, antikomunistinius šū-
kius: „Net svobody – niet uglia”.
(„Nėra laisvės – nėra anglių”). Įdo-
miausia, kad šioje buvusio sovietų
kalinio lietuvio parašytoje atsimini-
mų knygoje, pagrįstoje išsaugotais
užrašais ar tiesiog dienoraščiais, ner-
asite skundų apie trėmimo ar kalinio
dalią, bet tik nenumaldomą laisvės
troškimą, vien tik kovą ir veržimąsi
laisvėn, nors ir surakintomis ran-
komis, užkimšta burna, įmestam šal-
tame kalėjimo karceryje – kurti fan-
tastiškiausius, šiaip jau normaliam
sovietiniam kaliniui neįtikėtinus
planus – ugdyti kalėjimo sąlygomis
kristalą, kad būtų galima pasigaminti
radijo imtuvą, leisti pogrindinę spau-

dą ar kurti slaptą pogrindinę organi-
zaciją, kuri išjudintų vergijoje apsnū-
dusias kalinių mases, uždegtų jose
nenumaldomą laisvės troškimą ir
tikėjimą laisve. To jūs nerasite net A.
Solženicyn „Archipelage  Gulage” ar-
ba Anne  Applebaum „Gulag a His-
tory” knygose.

Autoriaus rašymo stilius prime-
na sarkastišką Balio Sruogos „Dievų
miško” rašymo būdą, kur jis be dide-
lio vargo „mausto” auksiniais antpe -
čiais lagerio čekistus-enkavedistus.
Kny ga lengvai skaitoma, supranta-
ma.

Iškilmingą renginį, kurio metu
E. Burokui buvo įteiktas Lietuvos
laisvės kovotojų sąjungos ordinas,
vedė Gaudentas Aukštikalnis, daina-
vo Vilniaus politinių kalinių ir trem-
tinių choras (vadovas Bronislovas
Jankauskas).

Mokslų akademijos salėje apie
autorių ir knygą kalbėjo akademikas
Zigmas Zinkevičius, docentas Arvy -
das Anušauskas, profesorė Ona Vo -
verienė, žurnalo „Varpas” redakto-
rius Algimantas Zolubas, Lietuvos
kariuomenės kūrėjas, pulkininkas
Jo nas Gečas, publicistai Vilius Bra -
žėnas, Petras Girdzijauskas, Edmun -
das Simanaitis, mons. A. Svarinskas,
čečėnų rašytojas Denis Muchamadas
ir kiti. Prista tyme dalyvavo ir
ukmergiškiai: kla sės draugas Petras
Džiautas, VO „SOS Vepriuose” direk-
torius Romas Petras Šaulys, Zigmas
Vašatkevičius, LLKS da lyvio Vytauto
Vaineikio sūnus, kun. Vaineikis ir
Antanas Mažeikis su žmona Vio leta.

Labai gaila, kad visos knygos
renginio metu buvo išdalintos ir „iš-
tirpo”. Atrodo, lyg pagal norą buvu-
sios sovietinės nomenklatūros – kad
tauta kuo mažiau žinotų apie gar-
bingą, neseną Lietuvos praeitį, kuo
mažiau kvaršintų galvą apie tautinį,
patriotinį, pilietinį auklėjimą mokyk-
lose bei kariuomenėje.

Kalbant apie Lietuvos kovų ir
kančių istoriją, kažin ar nereikėtų
Pasaulio Lietuvių  Bendruomenei pa-
pildyti išleistų knygų skaičių, nes
knyga apie mūsų laisvės kovų ir
kančių lageriuose patirtį, su nuo-
traukomis, gyvais paliudijimais, pa-
vardėmis – tikroji Vorkutos enciklo-
pedija, yra vienintelė. Gaila, kad šį-
met nuvykęs į Vorkutą, autorius ieš-
kojo paslėptų archyvų, o rado sto rai
užpiltą, užstatytą ir užasfaltuotą vie-
tovę.

Su Naujaisiais 2009-iais metais!

Smagiai Naujuosius metus Drury Line teatre sutiko svečiai iš Lietuvos (sėdi
iš kairės): Birutė Zokaitytė, Marius Salynas, Eglė Vertelkaitė ir čikagiečiai
(stovi iš kairės):  Irena Vilimienė ir Zita Litvinienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Edvardas Burokas.
Dail. Antano Rimanto Šakalio pieš.
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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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

A † A
Agron. JUOZAS NAVAKAS

Mirė 2008 m. gruodžio 5 d., Tarpon Springs, Florida, sulaukęs
102 metų amžiaus.

Gimė 1906 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvoje.
A. a. Juozas baigė Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją ir dirbo ra-

jono agronomu Linkuvoje ir apskrities agronomu Kretingoje. 1944
m. persikėlė į Vokietiją. Gyveno Bavarijoje ir Hanau lietuvių pabė-
gėlių stovykloje. 1949 m. su šeima persikėlė į Ameriką. Gyveno Oma-
ha, Nebraska ir Gulfport, Florida. Priklausė St. Petersburg apylin-
kės Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių klubui ir lietuvių Šv. Kazi-
miero misijai, reiškėsi lietuvių visuomeninėje veikloje ir spaudoje.

Nuliūdę liko: žmona Julija, duktė Julija Stork su vyru Denis,
sūnus Jonas su žmona Barbara, 3 anūkai ir 4 proanūkiai.

Laidotuvės įvyko Tarpon Springs, Florida, 2008 m. gruodžio
11 d.

Liūdintys artimieji

Brangios mamytės
A † A

ELENOS LANGIENĖS

netekus, mūsų klasės draugei, dr. IRENAI LANGE reiš-
kiame gilią užuojautą.

Maria High  School klasės draugės:
Daiva Blinstrubaitė-Panarienė

Lilija Jasaitė
Nijolė Kazlauskaitė-Kalvaitienė

Dalia Klimaitė-Povilaitienė
Genė  Rimkutė-Rimkienė

Mylimai mamytei
A † A

ELENAI LANGIENEI

palikus šį pasaulį, reiškiu nuoširdžią užuojautą bran-
giai draugei IRENAI ir kartu liūdžiu.

Lilija

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Minint, mylimos mamos 
ir močiutės,

A † A
BRONĖS

PAUKŠTYTĖS
MARKIENĖS

vienerių metų mirties sukaktį, šeima kviečia artimuosius ir draugus
prisiminti velionę ir kartu už ją pasimelsti Tėvų Jėzuitų koplyčioje
sekmadienį, sausio 4 d., 10:30 val. ryto.

Liūdinti šeima

A † A
JONAS ŠIAUČIŪNAS

Mirė 2009 m. sausio 1 d.
Gimė 1911 m. vasario 4 d. Lietuvoje, Troškūnų valsčiuje, Pane-

vėžio apskrityje.
Dideliame nuliūdime liko: žmona Stasė Šiaučiūnienė, sūnus dr.

Šarūnas Šiaučiūnas su šeima, dukros Ina, Gintarė ir Birutė su šei-
momis, liūdi marti Mary su šeima ir giminės Lietuvoje.

A. a. Jonas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 4 d. nuo 2 val. p.
p. iki 8 val. vakaro, Suburban Family Funeral Home, 5940 W 35th
Street,  Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 5 d., 9 val. ryto, iš Suburban
Family Funeral Home velionis bus palydėtas į Šv.  Antano bažnyčią,
kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionio
palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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�Lietuvių katalikų spaudos
drau gija ,,Draugo” skaitytojams pra -
ne ša, kad 2008 m. gruodžio 30 d. įvy -
ko Katalikų spaudos draugijos posė -
dis. Jame dalyvavo tėvų marijonų
pro vincijolas kun. Dan Cambra ir
aštuoni marijonai kunigai, taip pat
septyni pasauliečiai, tos draugijos ta -
rybos nariai. Posėdžio metu provinci-
jolas kun. D. Cambra pranešė apie ga   -
limybę pirkti nuosavybes, už ku rias
reikalauja trijų su puse milijonų (3,5
mln.) dolerių. Nepardavus pastatų
,,Draugo” pastatas ir vienuolynas bus
uždaryti 2009 m. vasario mėn. pabai-
goje. Pokalbiai su tėvais marijonais ir
visuomene bus tęsiami. Skaitytojams
užtikriname, kad ,,Draugo” dienraš-
čio leidyba nesustos ir bus tęsiama. 

�Sausio 4 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. visus muzikos mylėtojus
kvie  čiame į Lie tuvių dailės muziejų,
Pasaulio lietuvių centre Lemonte pa -
siklausyti ope ros dainininko iš Lie -
tuvos Liutauro Navicko ir daininin -
kės Genovaitės Bi genytės šventinio
koncerto.

�Sausio 16 d., penkta dienį, 7 val.
v. Balzeko lietuvių kul tūros mu -
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629 atidaroma lietuvių kil mės
menininko iš Arizona Keith Stanton
šiuolaikinės fotografijos pa roda „Lai -
svė nuo darbo” (,,Exemp tion from
Oc cu pation”). Paroda veiks iki va -
sario 20 d. Telefonas pasi teira vimui:
773-582-6500.

��Maloniai kviečiame į Lietuvių
Fondo pokylį, kuris įvyks šeštadienį,
2009 m. sausio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 6 val. v. jaunųjų me -
nininkų parodos atidarymas ir kok -
teiliai Lietuvių dailės muziejuje; 7 val.
v. vakarienė ir šokiai PLC po kylių
salėje. Vietas užsisakyti iki sau sio 10
d. galite LF raštinėje tel. 630-257-
1616 arba rašyti: zinios@lithfund.org

�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į
Vilniaus styginio kvarteto ir pianisto
Dainiaus Vaičekonio  koncertą, kuris
vyks Libertyville Civic Center.

�Sausio 25 d., sekmadienį, Pa-
sau lio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemonte, vyks organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der -
liaus pietūs”. Pradžia 12.30 val. p. p.
po šv. Mišių.

�Kovo 8 d., sekmadienį, Harris
Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Koncertą ruošia
LR gen. konsulatas Čikagoje ir Lie -
tuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

�2009 m. sausio 9 d., penktadie -
nį, 7 val. v. Lietuvių klubo salėje
(4880 46th Ave. North St. Petersburg,
FL 33714; tel.: 727-525-2924), ren-
giamas St. Petersburgo Operos ky -
lančių žvaigždžių (Emerging artists)
koncertas. Dalyvaukime šiame kon-
certe, kadangi jame turėsime progą
pamatyti ir pasiklausyti operos so-
listų, atliekančių dainas ir operų ari-
jas. Įėjimas kainuoja tik 10 dol. (stu-
dentams – 5 dol.). Bilietai jau platina-
mi klube dabar ir bus prie įėjimo kon-
certo dieną. Vietos prie stalų.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

2009 m. sausio 3 d. Čika gos kultūros centre (78 E. Wa shin gton St., Chicago, IL 60602) atidaryta lietuvių grafikių Eglės Vertelkaitės ir Birutės Zokaitytės
paroda ,,Two Lithuanian Print ma kers”. SSaauussiioo 99 dd..,, ppeennkkttaaddiieennįį, 5:30 val. p. p. vyks susitikimas ir pokalbis su grafikėmis.  

SSaauussiioo 1100 dd..,, ššeeššttaaddiieennįį,, 66 vvaall.. vv.. meno mylėtojus kviečiame į Čiurlionio galerijoje Jau nimo centre rengiamą parodos atidarymą – muzikos vakarą
,,Taškas, kablelis, daugtaš kis...”, kuriame dalyvaus grafikės iš Lietuvos Eglė Vertelkaitė, Birutė Zo kaitytė ir kompozitorius Marius Sa lynas. Atvykę galėsite
ne tik pa matyti grafikių parodą, bet ir sudalyvauti B. Zokaitytės ir kompozitoriaus M. Sa lyno muzikiniame videoprojekte. 

Renginiai, kuriuos rengia Čiurlionio galerija ir LR generalinis konsulatas Čikagoje, skirti Lietuvos var do tūkstantmečiui pažymėti.
Nuotraukose: Eglė Vertelkaitė (kairėje) ir Birutė Zokaitytė Čikagos kultūros centre ruošiasi parodos atidarymui.             Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

Dainava

Ramybė. Vienuma.
Saulėleidis ant kalno,
Tviskėjimas vandens Spygly,
Miškų ošimas…

Tai Tavo, Viešpatie, pasaulis;
Tai Tavo Meilė, spindinti 

saulėlydžiu;
Tai Tavo Meilė, kurią jaučiu

vienumoj
Ir Spyglio ežero vandens

tviskėjime…

Ramybė jums,
Žodžius Tavuosius ošia vėjas…
Ramybė jums…
Ir man ramu,
Ir man ramu…

Eilėraštis iš knygos ,,Einu namo”

,,Draugo” knygynėlyje skaityto-
jai gali nusipirkti 2007 m. Cleveland
išleistą Dalios Staniškienės poezijos
knygelę ,,Einu namo”, kurią autorė
paskyrė jos gyvenimo bendrake lei-
viui Džiugui ir jų vaikams – Rūtai,
Pauliui, Vincui, Dianai.

Eilėraščiai suskirstyti į 6 sky-
rius: ,,Auksiniai vakarai”, ,,Vaikystės
pasaka”, ,,Šeimos spindesy”, ,,Tėviš-
kės skausmo arimai”, ,,Daina, supin-
ta ilgesy” ir ,,Viešpatie, duok man
sparnus”.

Kaina  —  7 dol. Ją galima įsigyti

paštu, pridedant 10,25 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiunti-
mo kaina – 5 dol. Persiunčiant dau-
giau knygų, už kiekvieną papildomai
siunčiamą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

Dalia Staniškienė ,,Einu namo”


