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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Mintys (p. 4)
•Daug daug dainelių (p. 5,
11)
•Vidurio ir Rytų Europos
ekonomikos augimas – jau
praeitis (p. 7)
•Obama garbei – sukčių iš-
monės (p. 8)
• Pažintis su Omaha lietu-
ve (p. 10)
•Rinkimų dienoraštis (7)
(p. 11)
•Dvasingos Kalėdos prieš
20 metų (p. 13)
•LRD veikla 2008 m. (p. 14)

Ministrai daugiausia dèmesio skyrè
energetiniam saugumui

Nacionalinį diktantą organizuoja sa-
vaitraštis ,,Atgimimas” ir Lietuvos na-
cionalinis radijas ir televizija.

Ryga/Vilnius, sausio 9 d. (ELTA)
– Šiandien, kai Europos Sąjungos dė-
mesys energetikos problemoms yra
itin padidėjęs, reikia telkti bendras
Baltijos valstybių pastangas energe-
tikos klausimams spręsti, susitiki-
muose su Latvijos prezidentu Valdis
Zatlers, ministru pirmininku Ivars
Godmanis ir užsienio reikalų minist-
ru Maris Riekstins ragino Rygoje vie-
šintis Lietuvos diplomatijos vadovas

Vygaudas Ušackas.
,,Latvija ir Lietuva, prieš 20 me-

tų kartu atkūrusios savo šalių nepri-
klausomybę, šiandien susiduria su
kitu iššūkiu – energetiniu saugumu.
Energetinę nepriklausomybę Baltijos
valstybės turi stiprinti kurdamos
bendrą Baltijos energijos rinką ir įgy-
vendindamos energetinių jungčių
projektus”, – pažymėjo V. Ušackas.

Pasak ministro, turime kaip ga-

lima greičiau susitarti dėl bendrų
Baltijos elektros jungčių projektų.
Lietuva yra pasirengusi pradėti dar-
bus dėl ,,Swedlink” jau dabar. ,,Swed-
link” yra tik priemonė, siekiant di-
desnio tikslo – sukurti bendrą Baltijos
valstybių energetikos rinką.

Susitikime su užsienio reikalų
ministru M. Riekstins buvo kalbama
ir apie jūros sienos sutarties patvirti-
nimo Latvijos parlamente galimybes.
Ministrai aptarė galimybę surengti
neformalų specialistų susitikimą pa-
tvirtinimui pagreitinti.

Vienas iš gynybos ir saugumo
klausimų, kuriuos aptarė užsienio
reikalų ministrai – NATO oro polici-
jos misijos Baltijos šalyse pratęsi-
mas. V. Ušackas taip pat pristatė Bal-
tijos jūros valstybių tarybos, kuriai
Lietuva pirmininkaus nuo šių metų
liepos 1 d., svarbiausius uždavinius.
Jis pažymėjo aktyvesnio Rusijos Ka-
liningrado srities ir Baltarusijos da-
lyvavimo Baltijos jūros regione svar-
bą.

Lietuviai ketvirtâ kartâ rašys
Nacionalinî diktantâ

bus skaitomas per Lietuvos radijo
pirmąją ir Lietuvos televizijos ant-
rąją programas ir perduodamas in-
ternetu – Lietuvos radijo ir televizi-
jos svetainėje.

Šiemet rašyti Nacionalinį dik-
tantą kviečiami ir moksleiviai. Sa-
vanoriškai diktantą rašę moksleiviai
bus vertinami atskirai nuo kitų Na-
cionalinio diktanto dalyvių. Tačiau,
kaip ir anksčiau, konkurse negalės
dalyvauti lituanistai.

Pernai diktanto dalyviai išrinko
gražiausią lietuvišką žodį – ,,ačiū”.
Šiemet bus renkamas smagiausias
lietuviškas ištiktukas. Smagiausio iš-
tiktuko rinkimų rezultatai ir raštin-
giausio/os lietuvio/ės vardas bus pa-
skelbtas vasario 28 d. pasibaigus
Nacionalinio diktanto finaliniam tu-
rui. Antrasis diktanto turas vyks Lie-
tuvos televizijos studijoje Vilniuje.

Pernai pirmajame Nacionalinio
diktanto ture savo jėgas išbandė
daugiau kaip 3 tūkst. lietuvių, 422 jų
diktantą rašė užsienyje. Teisė daly-
vauti finale buvo suteikta ir 6 užsie-
nyje diktantą rašiusiems lietuviams.

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) – Lie-
tuvoje ir užsienyje gyvenantys tautie-
čiai vėl galės pasitikrinti lietuvių kal-
bos žinias – ketvirtą kartą rengiamo
Nacionalinio diktanto pirmasis turas
šiemet vyks sausio 24 dieną.

Kaip ir kiekvienais metais Na-
cionalinį diktantą bus galima rašyti
visose Lietuvos savivaldybėse ir Lie-
tuvos atstovybėse užsienyje. Specia-
liai Nacionaliniam diktantui vieno iš
Lietuvos rašytojų sukurtas tekstas

Prezidentas
pasveikino
jaunimo suvažiavimo
dalyvius

Vilnius, sausio 9 d. (Vilnius) –
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus pasveikino Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažia-
vimo dalyvius.

Prezidentas šiltai prisiminė susi-
tikimus su lietuvių jaunimu Sao Pau-
lo, Montevideo bei Buenos Aires ir
padėkojo už jų nuoširdumą ir išsau-
gotą gyvą, nuolat puoselėjamą lietu-
višką dvasią.

„Šiemet Lietuva švenčia ypatin-
gą jubiliejų – savo Vardo tūkstantme-
tį. Tai išskirtinis mūsų kartai dova-
notas istorijos laikas, kai galime su
pasididžiavimu širdyje stabtelėti ir
žvilgtelėti į ilgaamžę, turtingą mūsų
šalies praeitį. Daugelį metų lietuvių
išeivija, mūsų tėvai ir seneliai, kūrė
šią istoriją, saugojo, ugdė ir puoselėjo
gimtąją kalbą bei kultūrą, šaliai sun-
kiu metu palaikė Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo viltis”, – sakė ša-
lies vadovas džiaugdamasis, jog šian-
dien lietuvių išeivijos jaunimas neša
šią tautiškumo vėliavą.

Lietuvos vadovas išreiškė įsiti-
kinimą, kad šie metai bus ypatingi iš-
eivijos jaunimui, nes, kartu švęsdami
Lietuvos vardo jubiliejų, dar kartą
giliai širdyse jie pajus savo šaknis ir
ryšį su tėvų žeme.

Prezidentas V. Adamkus palin-
kėjo visokeriopos sėkmės suvažiavi-
mui bei pasisekimo rengiamam šių
metų Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresui.

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, JANUARY - SAUSIO 10, 2009

Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministrai Vygaudas Ušackas (dešinėje) ir Ma-
ris Riekstins. LETA-ELTA nuotr.

Vilnius/Praha, sausio 9 d.
(ELTA) – Lietuva dėkinga Jungti-
nėms Valstijoms už palaikymą sie-
kiant įstoti į galingiausią pasaulio po-
litinę ir gynybinę organizaciją –
NATO ir yra pasiryžusi toliau plėtoti
dvišalius santykius. Tai pažymėjo
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas Prahoje per susiti-
kimą su Jungtinių Valstijų valstybės

sekretorės Condoleezza Rice pava-
duotoju Europos ir Eurazijos klausi-
mams Daniel Fried.

Ministras taip pat paprašė per-
duoti nuoširdžią padėką JAV valsty-
bės sekretorei C. Rice, svariai prisi-
dėjusiai prie glaudaus Lietuvos ir
JAV dvišalio bendradarbiavimo. Susi-
tikimo metu V. Ušackas ir D. Fried
taip pat aptarė tolesnės dvišalių san-

tykių plėtros galimybes.
Prahoje vykusiame neformalia-

me Bendrųjų reikalų tarybos susiti-
kime diplomatijos vadovai aptarė
svarbius Europos Sąjungos politikos
klausimus. Tarp pagrindinių susitiki-
mo temų – energetinio saugumo už-
tikrinimas, tarpžemyninis bendra-
darbiavimas.

Aptarta tolesn∂ Lietuvos ir JAV santyki¨ pl∂tra
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Ne tik lietuviai katalikai JAV
praranda savo bažnyčias. Sausio
6 d. JAV spaudoje pasirodė ži-
nutė apie du policijos suimtus
vienos New Orleans katalikų
bažnyčios parapijiečius, protes-
tuojančius dėl jų bažnyčios už-
darymo. Grupė, pasivadinusi
Friends of Our Lady of Good
Counsel, apsigyveno bažnyčioje
nuo praėjusių metų spalio mėn.,
kai New Orleans arkivyskupija
uždarė jų ir dar kelias bažny-
čias arkivyskupijoje. Šiuo metu
sprendimo uždaryti yra sulau-
kusios trys lietuviškos bažnyčios
Amerikoje: Šv. Jurgio Shenan-
doah, PA, Aušros Vartų Manhat-
tan, NY, Šv. Kazimiero bažnyčia
Worcester, MA. Visų trijų para-
pijiečiai nesutinka su vietinių
arkivyskupijų sprendimu ir ban-
do įvairiais būdais dėl to kovoti.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo

Gruodžio 22 d. Čikagos studen-
tai ateitininkai susirinko Čikagos
miesto centre. Susitikome su Vija ir
Vincu Sidriais jų tėvų bute. Artėjan-
čių Kalėdų proga, nutarėme padary-
ti gerą darbelį benamiams. Už-
sukome į ,,Starbucks” kavinę ir nu-
pirkome kelias dideles dėžes (taip,
dėžes!) karštos kavos. Paklausėme
kavinės darbuotojų, ar nenorėtų ir
jie prisidėti prie mūsų plano pavai-
šinti vargšus. Kavinės darbininkai
paaukojo net keturis maišus skanu-
mynų!

Netoliese buvo YMCA organi-
zacijos pastatas, kuriame renkasi
benamiai sušilti nuo šalčio. Nune-
šėm savo kavą ir skanumynus bei vi-
sus pavaišinom. Visi nuoširdžiai
mums dėkojo, kartu pasijuokėm ir
palinkėjom viens kitam linksmų
švenčių. Buvo gera ir linksma su
seniai nematytais draugais susitikti
ir atlikti gerą darbelį.

—Kristina Quinn

Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Čikagos studentų ateitininkų draugovės nariai Vija Sidrytė, Julius Kasniūnas, Regina Čyvaitė, Tomas Quinn, Inga Žymantaitė, Neri-
jus Aleksa, Dalia Šataitė, Daiva Ragaitė, Algis Kasniūnas, Juozas Pranckevičius, Vincas Sidrys. Kristinos Quinn nuotr.

Pereitame ateitininkų susirinki-
me mes skaitėm knygą apie seselę,
kuri mokė savo mokinius, kaip teisin-
gai elgtis. Kai ji numirė, jos mokiniai
suprato, kokia ji buvo gera mokytoja.
Visi turim gerai elgtis, nes jei gerai
nesielgsime, pasaulyje bus blogai.

—Ūla Lapkutė, 5 sk.

Gėris yra meilė. Kai aplinkui
spinduliuoja meilė, taip iš žmonių šir-
džių spinduliuoja gėris. Žmonių geru-
mas neturi ribų. Mes stengiamės pa-
dėti žmonėms, atliekame gerus dar-

Keli Čikagos moksleiviai ateitininkai susirinkimo metu. Iš k: Viktoras Rušėnas, Kristė
Lapkutė, Vija Kasniūnaitė, Vaiva Lagūnavičiūtė ir Indrė Bielskutė.

Darijos Siliūnaitės nuotr.

…o dabar ir
Sendraugiams
eilė pasireikšti

2009 m. pavasarį bus renka-
ma nauja Šiaurės Amerikos atei-
tininkų taryba (ŠAAT). Taryba
renkama trejų metų kadencijai.
Kreipiames į visus susipratusius
ateitininkus rimtai pagalvoti
kandidatuoti. Nepagailėkime sa-
vo jėgų ir kūrybingų sugebėjimų.

Kandidatavimo anketas rasite
Šiaurės Amerikos ateitininkų tin-
klalapyje www.ateitis.org. Pra-
šome 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
Nijolė Balčiūnienė

Loreta Grybauskienė
Kazys Razgaitis

Padėkime jaunimui
geru pavyzdžiu —

vadovaukime,
kandidatuokime

į ŠAAT

Studentai, moksleiviai ir jaunučiai užbaigė metus gerais darbais
Studentai

Moksleiviai

Jaunučiai ir jauniai
Čikagos jaunučiai aprašo, ką nuveikė per
savo susirinkimus, svarstydami temą: ,,Ku-
riam pozityvų elgesį”.

Čikagos kun. Alfonso Lipniūno -
Prez. Aleksandro Stulginskio kuopos
moksleiviai susirinko gruodžio 13 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Moksleiviai pagiedojo centro gy-
ventojams kalėdinių giesmių ir pa-
linkėjo jiems gražių švenčių. Po to
susirinko Ateitininkų namuose, verti
šiaudinukus ir linksmai pabendrauti.

bus, gražiai elgiamės, mes mylime
žmones ir mus supančią gamtą. Taip
kaip mus myli Dievas, taip mes turi-
me mylėti vienas kitą.

—Benita Varanauskaitė, 2 sk.

Per pereitą susirinkimą mūsų
būrelis kalbėjo kaip elgtis skirtin-
gose vietose. Bažnyčioje reikia mel-
stis, ne stumdytis. Taikuando treni-
ruotėje nesimeldžiam. O žaidžiant
futbolą galima stumdytis. Mes taip
pat pakalbėjom, kad vienaip apsiren-
giam eiti į mokyklą ir visai kitaip
žaisti futbolą. Aš išmokau, kad jeigu
netinkamai apsirengi ar elgiesi, tau
bus labai blogai.

—Martinas Stanys, 4 sk.

Susirinkime mes kalbėjome,
kaip susivaldyti, kai supyksti. Kele-
tas siūlymų buvo suskaičiuoti iki de-
šimt, pasimelsti ar pasitarti su drau-
gu, kuris tave supranta.

Mes taip pat pakalbėjom, kaip
būti geru pavyzdžiu kitam. Siūlymai
buvo tokie: nusišypsoti, padėti ki-
tam, kalbėtis lietuviškai su draugais.
Sporto žaidynėse yra daug atvejų pa-
rodyti gerą pavyzdį, pvz., jeigu pra-
laimi žaidimą, pasveikinti laimėjusią
komandą, gražiai žaisti, o jei netyčia
kitą užgauni, atsiprašyti.

Po susirinkimo mes kartu paval-
gėm labai skanius pietus. Ačiū tė-
veliams, kurie mus pavaišino. Buvo
smagus susirinkimas.

—Zigmas Kisielius, 5 sk.



DRAUGAS, 2009 m. sausio 10 d., šeštadienis 3

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ŠV. TĖVAS PASKYRĖ 
NAUJUS VYSKUPUS Apie laiką

DALIA CIDZIKAITÈ

Laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. 
Laikas žudyti ir laikas gydyti;
laikas griauti ir laikas statyti.
Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti;
laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti.
Laikas ieškoti ir laikas pamesti;
laikas turėti ir laikas išmesti.
Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
Laikas mylėti ir laikas nekęsti;
laikas karui ir laikas taikai. (Koh 4, 2-8)

Tokiais Ekleziasto žodžiais palydėjau Senuosius ir sutikau Naujuo-
sius metus. Visai prieš Kalėdas į amžinybę iškeliavo du nepaprastai gabūs,
Lietuvai ir išeivijai nusipelnę žmonės: Vaiva Radasta Vėbraitė ir Andrius
Šmitas. Vėbraitę lietuviai išeivijoje ir Lietuvoje pažino kaip energingą
bendruomenininkę, Lietuvių Fondo narę, A.P.P.L.E. darbuotoją bei va-
dovę, JAV LB Tarybos narę ir Krašto valdybos pirmininkę, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) Seimo narę, LR švietimo viceministrę, LR
Prezidento patarėją. Šmitas buvo ne mažiau veiklesnis (Lietuvių Fondo
narys, Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos narys, Pasaulio lietuvių
jaunimo IV Kongreso pirmininkas, PLB Seimų narys ir t.t.), bet bene
svarbiausias jo indėlis į lietuvišką gyvenimą — tai 26-eri direktoriavimo
metai Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. 

Abiejų šių žmonių būta sodininkų. Tikrąja to žodžio prasme. Abu ne
tik sėjo, sodino, bet ir augino, brandino. Vėbraitės ir Šmito pasėti grūdai,
užauginti daigai, o neretai – jau ir suaugę medžiai – netruks patys nešti
vaisius. Buvusi Šmito mokinė tokiais žodžiais atsisveikino su ilgamečiu
mokytoju ir direktoriumi: ,,(...) užgeso tik šviesa jo kabinete. Bet šio žmo-
gaus šviesa skleidžiasi ir skleisis šiame pasaulyje dar ilgai”. Šmitas ir
Vėbraitė — asmenybės, kurios tikrai nepaliko mūsų pasaulio skurdesnio.

Užnugary liko politinių rinkimų kovos ir dvikovos: Amerikoje išrink-
tas naujas šalies prezidentas, Lietuvoje — Seimas, suformuota nauja
Vyriausybė. Šiais, naujaisiais metais, rinksime Lietuvos prezidentą, poli-
tikus, kurie atstovaus Lietuvai Europos Parlamente. Jau pačią pirmąją
2009-ųjų dieną Lietuva pradėjo pirmininkauti Baltijos Ministrų Tarybai. 

Iš senųjų metų mus pasivijo neišspręstas dvigubos pilietybės klausi-
mas, kurį čia, išeivijoje, ypač gina dabartinė PLB pirmininkė Regina
Narušienė. Šio klausimo sprendimas atidėtas iki 2010 metų, tačiau jį iš
naujo svarstyti bei siūlyti pataisas pradėta vos naujiems metams
prasidėjus. 

Praėjusiais metais lietuviai išeivijoje su nepaprastu pasisekimu su-
rengė XIII Lietuvių tautinių šokių šventę Los Angeles, o per Padėkos die-
nos savaitgalį Pasaulio lietuvių centre Lemonte jau 14 kartą rinkosi įvai-
rių sričių mokslininkai, akademikai ir tyrinėtojai į Pasaulio lietuvių moks-
lo ir kūrybos simpoziumą. Lietuvių Fondas užbaigė jaunimui skirtus me-
tus.

Praėjusiais metais katalikiškoji Lietuva ir išeivija paminėjo Švč. Mer-
gelės Marijos 400 metų apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų. 2009-ieji Lietuvos
vyskupų konferencijos paskelbti ,,Evangelijos žinios tūkstantmetei
Lietuvai” metais. 

Šiais metais Lietuva kviečia atšvęsti ne tik jos vardo pirmą kartą
paminėjimo tūkstantmetį, bet ir atvykti į Vilnių, kuris kartu su Linz
miestu Austrijoje yra paskelbtas 2009 metų Europos kultūros sostine.
Lietuvoje laukia įdomi ir gausi programa su Tūkstantmečio dainų švente
bei VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis vasarą. Apie šią sukaktį
visam pasauliui jau skelbia savo kelionę senaisiais, 2008 metais, pradėjusi
buriuotojų įgula „Tūkstantmečio odisėja”. Šią datą paminėti kviečia ir LR
gen. konsulatas Čikagoje, kuris dar 2008 metais pradėjo šventinę pro-
gramą. Netrūksta gražių jubiliejų ir savame kieme. Šiais metais mūsų
,,Draugo” dienraštis švenčia savo 100 metų jubiliejų. Todėl šie metai dien-
raštyje skelbiami ,,Draugo” šimtmečio metais. Džiaugiamės ir kuklesne
data – šį mėnesį sueina vieneri metai, kai redakcijoje dirba nauja redak-
torė Loreta Timukienė (vietoj Vlado Krivicko).

Tad mūsų visų laukia dar vieni įdomūs metai, ne be savų iššūkių, per-
galių ir, deja, pralaimėjimų. Apie visa tai informuosime, rašysime ir
,,Drauge”. 

Tegul tai, kas svarbu, kiekvieno mūsų Gyvastis, kiekvieno mūsų
Gėris, būna amžini. Tegul kiekvieno mūsų širdies žiburys šviečia, šildo ir
veda pirmyn. Tegul Naujieji metai po visų žmogiškų audrų ir išgyvenimų
atneša išmintį. Laimingų Naujųjų.

Jungtinėse Valstijose popiežius
Benediktas XVI naujuoju Detroit ar-
kivyskupu paskyrė 60 metų vyskupą
Allen Vigneron, pastaruosius penke-
rius metus buvusį Oakland vyskupu.
Jis pakeis Detroit po 19 ganytojiškos
tarnystės metų iš sielovadinių parei-
gų atleistą lenkų kilmės kardinolą, 78
metų Adam Maida.

Naujasis Detroit arkivyskupas
metropolitas Vigneron yra kilęs iš
Detroit arkivyskupijos. Jis gimė
Mount Clemens vietovėje 1948 metų
spalio 21 dieną ir buvo įšventintas
Detroit arkivyskupijos kunigu 1975
metų liepos 26 dieną. Po mokslų
Romoje ir Washington, DC Vigneron
dėstė Detroit kunigų seminarijoje,
vėliau tapo jos rektoriumi. Sugrįžęs į
Romą keletą metų tarnavo Vatikano
Valstybės sekretoriate, tuo pat metu
dėstė Popiežiškajame Grigaliaus uni-
versitete. 1996 metais popiežius
Jonas Paulius II jį paskyrė kardinolo
Adam Maida vadovaujamos Detroit
arkivyskupijos vyskupu augziliaru.
Šešerius metus vyskupas Vigneron
buvo atsakingas už vieno iš Detroit
arkivyskupijos regionų sielovadą.
2003 metų sausio 10 d. jis buvo
paskirtas California Oakland vysku-
pijos ordinaro koadiutoriumi. Šios
pareigos jam suteikė teisę automa-
tiškai perrimti vyskupijos valdymą
kai tik atsilaisvins jos sostas. Tai įvy-
ko tų pačių metų spalio 1 dieną.

Nominuotasis Detroit arkivysku-
pas Vigneron yra JAV Vyskupų kon-
ferencijos Tikėjimo doktrinos komite-
to ir Katekizmo pakomisės narys, tuo
pat metu yra Nacionalinio JAV kata-
likų bioetikos centro ir Amerikos
katalikų universiteto tarybų narys.

Angoloje popiežius Benediktas
XVI paskyrė naują vyskupą Mbanza
vyskupijai. Juo tapo Kapucinų ordine
atsakingas pareigas einantis 51 metų
t. Vincente Carlos Kiaziku. Naujasis
vyskupas yra vienas iš aštuonių savo
ordino, 101 pasaulio krašte turinčio
11 tūkstančių narių, Generalinio mi-
nistro definitorių arba patarėjų. 

Kanadoje popiežius Benediktas
XVI Halifax arkivyskupijos vyskupą
augziliarą, oblatų kongregacijos narį
Claude Champagne paskyrė naujuoju
Edmundston vyskupu. 

Pauliaus mokymas apie tikrąjį
Dievo garbinimą

Po Kalėdų švenčių pertraukos šį
trečiadienį įvyko pirmoji šiais metais
popiežiaus bendroji audiencija. Mal-
dininkams sakytoje kalboje popiežius
grįžo prie prieš šventes nutraukto ka-
techezių ciklo, skirto apaštalui šv.
Pauliui. Šįkart Benediktas XVI ko-
mentavo tris Laiško romiečiams iš-
traukas, kuriose Paulius pateikia mo-
kymą apie krikščioniškąjį kultą.
Pirmiausia popiežius atkreipė dėmesį
į dar neseniai tarp teologų ir egze-
getų vyravusią nuomonę, jog Paulius
kultą supranta ne tiesiogine prasme,
bet perkeltine, „sudvasinta” prasme,
jog Pauliaus mokyme esama tam
tikros antikultinės tendencijos. Pa-
sak popiežiaus, šitokias abejones pa-
kankamai įtikinamai išsklaido Laiš-

kas romiečiams, ypač jo trys frag-
mentai, kalbantys apie Kristaus kry-
žiaus auka pradėtą naują Dievo gar-
binimą.

Su Šv. Sostu diplomatinius 
santykius palaiko 178 pasaulio

valstybės 

Ketvirtadienį, sausio 8 dieną,
įvyko tradicinis naujametinis popie-
žiaus Benedikto XVI susitikimas su
prie Šventojo Sosto akredituotų dip-
lomatinių misijų vadovais. Į kasme-
tinį susitikimą su Šventuoju Tėvu
kviečiami visų valstybių ir tarptau-
tinių organizacijų, palaikančių diplo-
matinius santykius su Šv. Sostu, va-
dovai – septynios dešimtys ambasa-
dorių, reziduojančių Romoje ir vado-
vaujančių tik prie Šv. Sosto akredi-
tuotoms ambasadoms, ir daugiau
kaip šimtas ambasadorių, akredituo-
tų prie Šv. Sosto, tačiau tuo pat metu
vadovaujančių savo šalių ambasa-
doms kitose valstybėse.

Šiuo metu Šv. Sostas diplomati-
nius santykius palaiko su 178 pasau-
lio valstybėmis. Ką tik praėjusiais
2008 metais buvo užmegzti Šv. Sosto
diplomatiniai santykiai su dviem val-
stybėmis: lapkričio 4 dieną su Bots-
vanos Respublika ir gruodžio 12 die-
ną su Andoros Kunigaikštyste. Be
minėtų 178 valstybių, su kuriomis
palaikomi įprastiniai, tai yra ambasa-
dos ir nunciatūros rango diplomati-
niai santykiai, prie Šv. Sosto yra taip
pat akredituoti keturi ypatingieji
pasiuntiniai – Rusijos, Palestinos vy-
riausybės, Europos Bendrijų ir Mal-
tos Ordino. Šv. Sostas taip pat pa-
laiko oficialius santykius su 33 tarp-
tautinėmis ir tarpvyriausybinėmis
organizacijomis.

Visame pasaulyje yra tik kelioli-
ka valstybių, nepalaikančių diploma-
tinių santykių su Šv. Sostu. Oficialių
diplomatinių ryšių nebuvimo prie-
žastis su kai kuriomis valstybėmis
yra ta, jog tų valstybių teisinė sant-
varka neužtikrina religijos laisvės,
instituciškai arba tik praktiškai var-
žo katalikų bendruomenių veikimo
laisvę. Paprastai tai dviejų rūšių tei-
sių varžymai – arba valstybėje galioja
įstatymais įteisinta ateistinė santvar-
ka, arba konstitucija numato kurią
nors vieną valstybinę religiją. Tad
tarp valstybių, nepalaikančių diplo-
matinių santykių su Šv. Sostu, visų
pirma yra keletas islamo šalių, kurių
įstatymai oficialiai pripažįsta tik
islamo religiją, o kitų religijų viešą
praktikavimą draudžia. Diplomatinių
santykių su Šv. Sostu taip pat nepa-
laiko kelios komunistų valdomos val-
stybės. Prieš porą dešimtmečių tokių
valstybių buvo kelios dešimtys. Vė-
liau, pirmiausia Europoje, žlungant
komunistinėms santvarkoms, visos
atnaujino arba iš naujo užmezgė dip-
lomatinius ryšius su Vatikanu. Pana-
šūs procesai šiuo metu vyksta Azijos
Rytuose – Kinijos Liaudies Respubli-
koje ir Vietname, tačiau apie santy-
kių pagerėjimą vis dėlto dar ankstoka
kalbėti. 

Parengta pagal 
,,Vatikano radiją”
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Lyja. Niūri, miglota, šalta diena.
Ak, ką aš čia veikiu, juk galėjau gy-
venti kokioje saulėtoje valstijoje, kaip
Florida! Galėjau ir dar galėčiau, bet
nenorėjau ir nenoriu. Nenoriu, nes
senatvėje ir šiaip gyvenimas slenka
be pasikeitimų, o jei ir gamtoje jų
nebūtų, tai koks belikęs tas gyveni-
mas, jei žinai, kad rytojaus diena bus
tokia, kaip ir ši, kaip ir vakarykštė.
Kai pabosta karšta ir drėgna Mary-
land vasara, tiesiog laukiu rudens.
Rudens su bevystančiomis gėlėmis,
krintančiais lapais, kurie prieš ap-
nuogindami medžius papuošia juos
įvairiomis spalvomis. Krintantys,
vėjo blaškomi įvairiaspalviai, dau-
giausia aukso spalvos lapai tartum
mano gyvenimo metai, negrįžtamai
praėję. Praėję su lūkesčiais, džiaugs-
mais, bet ir su baime, išgyvenimais,
nusivylimais, net skausmais. Bet tie
praėję metai ne tik mano, bet ir visos
mano kartos: gimusios laisvoje Lietu-
voje, mačiusios dviejų okupantų žiau-
rumus, tėvų išvežtos į bombarduo-
jamą, degančią Vokietiją, brendusios
pokario pabėgėlių stovyklose, emi-
gracijos išblaškytos pasaulyje, bet
daugumoje išlaikiusios lietuviškumą,
skyrusios daug pastangų išauginti
savo atžalas lietuviais ir nepagailėju-
sios nei lėšų nei darbo, kad okupuo-
tos Lietuvos vardas neišnyktų iš
pasaulio žemėlapio.

Žinau, išgirsiu, kad vėl Gaila gi-
riasi. Iš tiesų giriuosi, nes džiaugiuo-
si, kad laimingai nugyvenau savo am-
želį, o likę vieni, kiti metai jau ir nebe
tokie svarbūs. Aišku, nenorėčiau likti
našta artimiesiems ir meldžiu, kad
Dievulis to neleistų. Bet juk ne aš vie-
nas turėčiau džiaugtis,  bet visa mano
karta. Jei ne mūsų tėvai, išvežę mus,
tai greičiausiai jaunystę būtumėme
praleidę Sibire, o ne DP stovyklose
Vokietijoje. Prieš dešimt metų Ameri-
kos televizijos žurnalistas Tom Bro-
kaw parašė knygą „The Greatest Ge-
neration”, teigdamas, kad gimusieji
1901–1924 buvo geriausia Amerikos
karta bet kada kur buvusi („This is
the greatest generation any society
has produced”). Skaitydamas apie dr.
Romualdo Kriaučiūno „Drauge” pra-
dėtus ir daug susidomėjimo ir pasisa-
kymų sulaukusius „lietuviškus ste-
buklus” pradėjau galvoti, ar tų metų
lietuvių karta, jau bebaigianti išmir-
ti, nebuvo didžiausias Lietuvos ste-
buklas. Jei ne stebuklas, tai ar ji ne-
buvo geriausioji Lietuvos karta? Ji

paveldėjo sulenkintą, carų nuvargin-
tą kraštą, be inteligentijos, be viduri-
nės gyventojų klasės su slavizmų su-
žalota lietuvių kalba. Tiesiog stebėti-
na, kiek ta karta per trumpą neprik-
lausomybės laikotarpį pasiekė ir kiek
ji iškentėjo! Geriausioji jos dalis atsi-
dūrė Sibire, kita dalis išeivijoje, o li-
kusioji – tautos dauguma, iškentėjusi
pusšimčio metų okupaciją, nustebino
pasaulį laisvės troškimu, sudrebinu-
siu blogio imperiją.

Esame dėkingi savo tėvams, iš-
gelbėjusiems mus nuo Sibiro. Turėtu-
mėme būti dėkingi visai mūsų tėvų
kartai už stovyklines mokyklas, ku-
riose be vadovėlių, be laboratorijų
mus išmokė taip, kad išsibarstę užjū-
riuose neturėjome vargo įstoti į vidu-
rines ir aukštąsias mokyklas, jas
baigti ir įsidarbinti savo pasirinktose
profesijose. Turėtumėme būti dėkin-
gi ateitininkų, skautų vadovams,
atkūrusiems tas organizacijas išeivi-
joje ir paruošusius mus visuomeni-
niam gyvenimui. Turėtumėme būti
dėkingi mūsų rašytojams už knygas,
neleidusias mums užmiršti, iš kur
mes kilę, neleidusias mums užmiršti
krašto, suteikusio gyvybę mūsų se-
neliams, tėvams ir mums patiems. 

Viename iš savo kambarių laikau
medinę dėžę su kuria aš, dvidešimt-
metis, prieš 57 metus atvykau iš Vo-
kietijos į Ameriką. Toje dėžėje tebuvo
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tik išeivijoje išleistos knygos, žurna-
lai, laikraščiai, ir tai buvo visas mano
turtas, o kišenėje – nė dolerio. Atvy-
kau vienas, su tuo laiku studento Vy-
tauto Vyganto iškvietimu, nes mano
tėvai buvo įskųsti amerikiečių saugu-
mui ir sulaikyti nuo emigravimo.
(Mano tėvas Juozas Gailevičius buvo
įtartas vadovavęs išvežimams, nors
tuo laiku jis buvo Marijampolės cuk-
raus fabriko sargas, o trėmimų orga-
nizavimų dalyvis buvo mums net ne
giminė – Alfonsas Gailevičius, vėliau
tapęs sovietiniu generolu ir LSSR
vidaus reikalų ministru.) Įsidarbinęs
ir gavęs pirmą algą, paruošiau siunti-
nėlį Vokietijoje likusiems tėvams ir
ten gimusiai sesei, o nuėjęs Mišioms į
Baltimore lietuvių bažnyčią pratur-
tinau savo biblioteką, nusipirkęs An-
tano Vaičiulaičio knygelę „Valentiną”
iš ten prieangyje knygas platinančio
Kazio Bradūno. 

Tenka bendrauti su dabar atvy-
kusiais jaunais žmonėmis iš Lietuvos
ir mintyse palyginu jų ir savo įsikū-
rimą šiame krašte. Daug jų, atvykę su
turistine viza, yra pasilikę nelegaliai
čia gyventi, tai jiems ir geresnį darbą
gauti yra sunkiau, sunkiau ir norma-
lų gyvenimą susikurti. Tačiau jie
visada turi kur grįžti, o mano kartai,
ypač mūsų tėvams, nebuvo kur grįžti.
Nepaisant, kaip Amerikoje sunku
buvo priprasti, nepaisant, kiek gim-
tojo krašto nostalgija ir giminių ilge-
sys būtų kankinęs, neturėjome kur
grįžti. Bet iš kitos pusės, mūsų gy-
venimo patirtis buvo tokia skirtinga,
kad mūsų gyvenimas svetur klostėsi
visiškai kitaip nei dabar atvyku-
siems. Gal dėl to, dažnai vieni kitų
nesuprantame. Ne kartą išgirstame,
o internete paskaitome pašaipas, kad
esame užsikonservavę, atsilikę. Mes
gimėme laisvoje Lietuvoje, lankėme
mokyklas, kur klasėse kabėjo nukry-
žiuotasis, kur pamokos prasidėdavo
malda, kur buvo dėstoma neiškreipta
Lietuvos istorija, literatūra. Mes ma-
tėme Lietuvą okupuojančius apsku-
rusius raudonarmiečius ir vėliau
atvykusias jų karininkų žmonas,
plūstančias į mūsų parduotuves,
norint nusikratyti rusiškųjų „Ka-

tiušų” skudurų. Mes girdėjome tre-
miamųjų verksmus, jų vaikų ir kū-
dikių klyksmą iš gyvulinių vagonų
stotyse. Mes matėme savo tėvus,
verkiančius džiaugsmo ašaromis, kad
prasidėjo karas, nors ant mūsų galvų
krito naujojo okupanto bombonešių
bombos. Išvydęs iš kalėjimų išvaduo-
tus kankinimų suluošintuosius ir
Rainių miškelio kankinių nuotrau-
kas, supratau, kad mirtis nėra baises-
nė už gyvenimą tironijoje. Netrukus
siaubo apimtas mačiau per Virbalį
sušaudymui vedamus žydus. Ne vie-
nas iš jų vilko lagaminus, krepšius,
atrodo, iki paskutinės minutės neti-
kėdamas, kad vedamas mirčiai. Po
kiek laiko skambėjo šūviai, girdėjosi
klyksmai. Troboje garsiai meldėsi
motina. Meldėsi ir už šaudomus, ir už
budelius...

Pradėjau šį rašinį paskutinę lie-
tingą rudens dieną. Neužbaigiau, pa-
likau kompiuteryje. Po kelių dienų,
lengvoms snaigėms skraidant vėl pri-
sėdau prie jo, prisiminęs savo jaunys-
tę, žiemą Lietuvoje. Tvoroms nuo
šalčio sproginėjant, klampodavau per
sniegą iš Virbalio į gimnaziją Kybar-
tuose. Kartais vieškelio nuo sniego
valyti vokiečiai sargybiniai atvesdavo
būrelį rusų belaisvių. Bado ir šalčio
išsekinti jie vos vos vilkdavo kojas.
Neiškęsdavau ir išsitraukęs pietums
motinos įdėtas kelias juodos duonos
riekes, storai apteptas taukais ir ap-
dėtas dešros griežiniais, pradėdavau
laužyti ir dalinti keliems, man atro-
džiusiems silpniausiems. Pradžioje
vokiečiai mane aprėkdavo, bet vėliau
patys parodydavo, kuriems duoti. Kai
gimnazijoje per ilgąją pertrauką pil-
vas nuo alkio pradėdavo gurgti, duo-
davau sau žodį daugiau pietų neišda-
linti, bet vėliau vėl neiškęsdavau...

Man taip bemąstant, snaigės be-
baigią apdengti mano dar nesugrėb-
tus lapus, o eglių šakos jau apgaubtos
sniego apsiaustu. Jokia Florida ar ki-
tos valstijos saulėta diena nepakeis
šio grožio. Nemainyčiau to į nieką,
kaip nemainyčiau savo besibaigiančio
gyvenimo į kitokį ar kitą.

Gross Hesepe (Vokietijoje) lietuvių gimnazijos mokiniai su mokytojais 1947 m. vasario 9 d. Ši maža gimnazija yra
davusi daug veikėjų išeivijai.

Juozo Gailos–Gailevičiaus knygų skrynia, su kuria jis atvyko į Ameriką.
Nuotraukos iš J. Gailos asmeninių archyvų
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Daug daug dainelių…
Lietuvoje ir Kanadoje ruošiamasi Dainų 

šventėms, kurios įvyks 2009 ir 2010 metais
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Naujų metų sausio mėnuo – tai
metų laikas, kai žmonės su nostalgija
prisimena praėjusius metus, bet svar-
biau – daro planus, žvelgia į ateinan-
čius metus, atskleidžia naujus kalen-
dorių lapus. Šiais Naujaisiais metais
lietuviai dainininkai ir dainų mylėto-
jai žino, kad 2009 ir 2010 metų liepos
mėn. pradžioje jų laukia darbai, ke-
lionės ir užsiėmimai. 

Senais laikais lietuvių dainos bu-
vo sukurtos palengvinti ūkio darbus,
išreikšti meilę ne tik tėvynei, bet ir
mielai mergelei bei artojėliui (ar ka-
reivėliui) berneliui. Dainomis buvo
paminėti metų  ciklai. Turbūt nuo se-
nų laikų atsirado progų daininin-
kams susiburti ir kartu padainuoti,
tai per vestuves, tai derliaus nuėmi-
mo šventes, tai mokyklų gegužinėse.
Kai kurie specialistai, pvz., prof. An-
tanas Budriūnas, įžvelgia tam tikrą
masinių chorų sociologinį ir psicho-
loginį mechanizmą, t.y., kai daina-
vimu kartu labiau integruojama dai-
nos prasmė. Tegul muzikos istorikai
išaiškina, kaip ir kodėl buvo pradėtos
didesnio masto dainų šventės – ar
žmonių noras toliau keliauti ir ben-
drauti, ar išreikšti savo tautiškumą,
ar tai choro tradicijų išsivystymo sta-
dija... 

Dainų švenčių istorikai rašo, kad
1843 m. birželio 25 d. Ciuriche (Švei-
carija) įvyko pirmoji dainų šventė pa-
saulyje. Joje dalyvavo 80 chorų, 2,100
dainininkų. Pirmoji Dainų diena Lie-
tuvoje, Lietuvos didžiųjų dainų šven-
čių pradžia, įvyko 1924 m. rugpjūčio
23–25 dienomis Kaune, Parodų aikš-
tėje. Joje dalyvavo 86 chorai (apie
3,000 dainininkų). Dainų šventės tin-
klalapyje, www.dainusvente.lt mok-
sliškiau ir plačiau aprašoma Lietuvos
dainų švenčių pradžia ir paaiškina-
ma: ,,Nenuginčijama tradicija tapu-
sios Lietuvos dainų šventės išaukšti-
na žmogaus kūrybinę saviraišką, tau-
tinės kultūros gyvybingumą, Tėvynės
meilę ir solidarumą. Jos suburia skir-

tingas kartas, pratęsia vis atsinauji-
nantį kultūros vyksmą, padeda ug-
dyti moralines vertybes. Per daugelį
metų susiformavo vertingiausi dainų
švenčių bruožai: žanrų raiškos ypatu-
mai, estetiniai meninių programų
kriterijai, emocinis šventės dalyvių ir
žiūrovų bendrumas. Lietuvos Dainų
šventė yra nacionalinis visuotinio
pobūdžio kultūros reiškinys ir nuola-
tinis kryptingas kūrybos procesas, sa-
vo dvasia prilygstantis senosioms
Graikijos olimpinėms žaidynėms.”
2003 m. lapkričio 7 d. UNESCO pri-
pažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos
dainų ir šokių švenčių tradiciją ir
simboliką žmonijos žodinio ir nema-
terialaus kultūros paveldo šedevru. 

Sukaktys

Kas nori, ilgoje ir garbingoje Lie-
tuvos ir jos išeivijos istorijoje gali ras-
ti istorinių sukakčių, prie kurių gali-
ma priderinti ne tik įvairių festivalių,
renginių, bet ir dainų švenčių temas,
dainas bei šūkius. Išeivijoje dainų ir
šokių šventės paprastai rengiamos
JAV nepriklausomybės šventės sa-
vaitgalį (liepos 4 d.), arba Kanados
dienos  savaitgalį (liepos 1 d.). 

Nukelta į 11 psl.

2007 Dainų šventės plakatas ir liepsna.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Šeštadieniniame „Draugo” kul-
tū ros priede (Nr. 195) velionis L.
Moc kūnas ir aš buvome Mariaus
Sima niškio apkaltinti tolerancijos
stoka:

„Teko išgirsti tokių išsireiškimų
iš ponų L. Mockūno ir Z. Rekašiaus,
kad tik laikykis... O juk skelbėsi esą
tolerantai, atviri visiems pasaulyje
vyks tantiems reiškiniams, tarp jų ir
ideologiškai kitaip manantiems žmo -
nėms, nes esą tolerancija yra jų ide-
ologijos filosofinis pamatas. Kaip čia
išeina, kai jie tampa itin opūs, kai sa -
vo adresu išgirsta žodį, kuris jiems
nepatinka? Juk tada visa jų toleranci-
ja nueina šuniui ant uodegos.”

Kultūringoje visuomenėje, tuo la -

biau kultūrinėje spaudoje, įprasta
kritikuoti ne žmones, o jų darbus ar
min tis. Manau, kad visiems būtų tik į
naudą, jei Simaniškis savo priekaiš-
tus sukonkretintų, kad „Draugo”
skaitytojai galėtų patys nuspręsti, ar
mes netoleruojame toleruotinų ar tik
netoleruotinų reiškinių. Niekada ne -
su skelbęs, kad tolerancija reiškia
atvirumą visiems pasaulyje vykstan -
tiems reiškiniams. O jeigu kartais,
neduok Dieve, toks teiginys būtų ne-
sąmoningai išsprūdęs iš mano bur -
nos, tai būtų proga atsiprašyti už
tokią kvailystę.

Zenonas V. Rekašius
Glenview, IL

APIE TOLERANCIJÂ IR ,,TOLERANTIÕKUMÂ”

2008 m. lapkričio 1 d., šeštadie-
niniame „Draugo” priede, straipsnyje
„Apie lietuvį, pasišventusį jūrai”
rašoma, kad Jūrinės knygos fondas
Bostone rengia jūrinį žodyną lietu-
vių-anglų-rusų kalbomis. Galima už-
tikrinti, kad tame žodyne nieko ru-

siško nebus ir numatyta nebuvo.
Rašinio autorė B. Sriogytė–Vait-

kienė sakė, kad, matyt, tas, kas jai kom-
piuteriu straipsnį perrašė, per apsi-
rikimą automatiškai įrašė žodį „rusų”.

Bronys Stundžia
Etobicoke, ON, Kanada

DÈL JÙRINIO ÑODYNO: PATIKSLINIMAS 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

BRONYS STUNDŽIA

Tarp baltų genčių arčiausiai prie
jūros gyvenantieji kuršiai ir sembai
buvo žvejai ir jūreiviai, bet, deja, jie
išnyko. Lietuviai buvo ūkininkų
tauta. Po kelių šimtmečių sąjungos
su Lenkija jie vėl tapo savarankiški ir
ėmė dairytis į jūrą. Net dar neturė-
dama uosto Lietuva įsigijo du bur-
laivius ir, deja, juos turėjo įrašyti į
upių uostą Jurbarką. Gal tada galvo-
jo vėliau atstatyti Šventosios uos-
tą?

Vokiečiams pralaimėjus Pirmąjį
pasaulinį karą, Mažosios Lietuvos ta-
rybos prašymu, prancūzai nuo Vokie-
tijos atskyrė Klaipėdos sritį ir neap-
sisprendė, kam tą sritį priskirti. Pir-
mosios respublikos gyvavimo pra-
džioje, nors netekus sostinės, buvo
pasiektas svarbus laimėjimas – 1923
m. prie Lietuvos prijungta Klaipėdos
sritis ir uostas. Trūko tik laivų ir
jūreivių. Suradus kelis buvusius ka-
pitonus ir karo laivyno karininkus,
pradėta ruošti savus jūrininkus, bet
vėl kliūtis – neturėta savų mokomųjų
laivų. Reikėjo kreiptis į kitų valstybių
jūrines mokyklas. Senesniesiems jū-
rininkams, kurie žinojo rusų naudo-
jamus jūrinius žodžius (terminus) ir
baigusiems jūrines mokyklas kitur,
kalbantiems suomiškai, švediškai,
angliškai, ne visada pavykdavo susi-
šnekėti. Atsirado ir buriuotojų, kurie

mokėsi vokiškų žodžių. 
Pradėjus kurti tautinį prekybos

laivyną, imta domėtis pajūrio žvejų
vartojamais terminais ir ,,kalti” nau-
jus, nes modernioje laivininkystėje jų
nebuvo.

1939–1940 m. mokomojo karo
laivo karininkas R. Nakas paruošė
pirmą lietuvišką jūrinį žodyną, kuris
50 metų išgulėjo stalčiuje. Ir tik atga-
vus nepriklausomybę, Toronto jūri-
nės knygos fondo pastangomis, pri-
dėjus angliškus terminus, buvo Lie-
tuvoje išleistas (antroji laida Toron-
te). 

Vėliau Lietuvoje pasirodė pora
žodynų, kuriuose prie rusų vartoja-
mų terminų buvo pridėtos lietuviškos
galūnės, pavyzdžiui: „škafut” – ,,ška-
futas”, „švartovkė” – ,,švartuotė” ir
panašiai. 

Jūrinės knygos fondui iš Toronto
persikėlus į Bostoną, buvo nutarta
paruošti grynai lietuvišką su angliš-
kais terminais žodyną. Jo pagrindą
sudaro jūrų kapitono inž. Viliaus Pa-
kalniškio paruoštas ir Klaipėdos uni-
versiteto išleistas 360 puslapių vei-
kalas „Laivybos sąvokų aiškinimas”,
kuriame yra apie 4,000 lietuviškų
jūrinių terminų. Be to, peržiūrėti lat-
vių kalbos jūriniai terminai, net
išnykusios kuršių kalbos žodynas.
Taip stengiamasi baltų jūrinę praeitį
sujungti su šiandienine, lietuviška
dabartimi.

Ruošiamas jūrinis žodynas 
anglų-lietuvių kalbomis

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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Nedarbas gali kilti iki 8 proc. Aplinkos ministro patarèja – iš
emigracijos grîžusi verslininkè�  

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) –
Tautos prisikėlimo partijos deleguo-
tam aplinkos ministrui Gediminui
Kazlauskui patarinėja po aštuonerių
Jungtinėje Karalystėje praleistų me-
tų į Lietuvą grįžusi Laura Dzelzytė.

Nuo sausio 5 d. ministro patarėja
dirbanti L. Dzelzytė nebuvo linkusi
pasakoti apie savo gyvenimą ir ko-
mentuoti, kodėl atsisakiusi veiklos
Didžiojoje Britanijoje grįžo į Lietuvą.
Pasak jos, tai „iš tikrųjų didelis klau-
simas ir labai didelis atsakymas, o gy-
venimo strategijos dar didesnės”.

BNS žiniomis, L. Dzelzytę į mi-
nistro patarėjo pareigas pasiūlė da-
bartinis užsienio reikalų ministras,
buvęs ambasadorius Didžiojoje Bri-
tanijoje Vygaudas Ušackas. Pareigū-
nė tikino nežinanti, kas ją siūlė į šias
pareigas Aplinkos ministerijoje.

Jungtinėje Karalystėje L. Dzel-
zytė dirbo verslo patarėja, įkūrė pel-
no nesiekiančią žaliųjų organizaciją
„Green Index”, studijavo teisę, vado-
vavo tenykštei lietuvių jaunimo sąjun-
gai, organizavo kultūros renginius.

Dabartinė aplinkos ministro pa-
tarėja pernai lapkritį pateko tarp 35
įtakingiausių jaunų pasaulio versli-
ninkų, kurių pavardes paskelbė Lon-
done leidžiamas verslo žurnalas
„World Business”.

Vilnius, sausio 9 d. (ELTA) – Ša-
liai gyvenant krizės nuotaikomis,
smarkiai išaugusios bedarbių gretos
dar plėsis, sako premjeras Andrius
Kubilius.

Pasak Vyriausybės vadovo, dėl
krizės stojant ekonomikai, gilėjant
recesijos procesams, iki metų pabai-
gos nedarbas gali pasiekti net apie 8
proc. Lietuvos darbo biržos duome-
nimis, prasidedant metams teritori-
nėse darbo biržose įregistruoti asme-
nys sudarė 5,7 proc. visų darbingo
amžiaus šalies gyventojų. A. Kubi-
liaus teigimu, bus ieškoma būdų,
kaip padėti verslui išgyventi šį ne-
lengvą laikotarpį. 

Pasak socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro Rimanto Jono Dagio, jei
valstybei nesudarys sunkumų su-
rinkti pajamas ir bus išspręstos sko-
linimosi problemos, lėšų bedarbių pa-
šalpoms turėtų užtekti.

Sausio 1 d. darbo biržoje buvo re-
gistruota 121,3 tūkst. ieškančių dar-
bo asmenų, iš jų bedarbio statusą tu-
rėjo 95 tūkst. Iš didžiųjų šalies mies-
tų mažiausias ieškančių darbo asme-
nų procentas buvo Kaune (4,3 proc.),
didžiausias – Panevėžyje (7,4 proc.).
Praėjusių metų gruodį į darbo biržą
kreipėsi 28,2 tūkst. bedarbių, tai yra
du kartus daugiau negu per atitinka-
mą 2007 m. laikotarpį.

Daugiausia tokį augimą lėmė dėl
nepalankių ekonominių sąlygų, įmo-
nių bankrotų bei pertvarkos atleisti
darbuotojai. Vien per paskutinįjį
2008 m. mėnesį teritorinės darbo bir-
žos gavo 35 pranešimus apie grupės
darbuotojų atleidimus, arba 9 kartus
daugiau negu 2007 m. gruodį. Iš dar-
bo numatoma atleisti 1,6 tūkst. dar-
buotojų, teigiama Lietuvos darbo bir-
žos pranešime.

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) – Par-
lamentarė, buvusi Liustracijos komisi-
jos vadovė Dalia Kuodytė siūlo laiki-
nąjį įstatymą, kuris leistų atiduoti val-
stybei sovietų saugumo dokumentus,
neužsitraukiant atsakomybės už jų ne-
teisėtą įgijimą ir laikymą.

,,Aš manau, kad įstatymas būtų
naudingas, nes vis atsiranda visokių
klaidžiojančių popierių. Nors jau buvo
nustatytas laikotarpis, kurio metu
žmonės galėjo grąžinti dokumentus
neužsitraukdami atsakomybės, bet,
manau, apie tai trūko informacijos.
Manau, įstatymas tikrai būtų naudin-

gas, jei visi atliktų savo darbą, Archyvų
departamentas gyventojus informuotų
apie tokią galimybę”, – sakė D. Kuo-
dytė.

2006 metais buvo kilęs triukšmas,
kai Liustracijos komisija, tuomet vado-
vaujama D. Kuodytės, gavo keletą mai-
šų 1991–1992 m. veikusios komisijos
KGB veiklai tirti archyvinės medžia-
gos. Tuometinė Liustracijos komisijos
vadovė atsisakė nurodyti šiuos doku-
mentus perdavusį asmenį. Dėl gautų
dokumentų D. Kuodytei tuomet teko
aiškintis ir iš Seimo tribūnos.

Vilnius, sausio 9 d. (Bernardi-
nai.lt) – Julijaus kalendoriaus besi-
laikantys ortodoksai sausio 7 dieną
šventė šv. Kalėdas. Visose Rusijos Or-
todoksų Bažnyčios parapijose buvo
skaitoma patriarcho Aleksij II homi-
lija ir kalėdiniai sveikinimai. Šią ho-
miliją patriarchas spėjo parašyti prieš
pat savo mirtį 2008 gruodžio 5 dieną.

Po patriarcho teksto taip pat bu-
vo skaitomas Smolensko ir Kalinin-
grado metropolito Kiril, kuris šiuo
metu laikinai vadovauja Rusijos Or-
todoksų Bažnyčiai, sveikinimo laiš-

kas. Jame pažymima, kad Ortodoksų
Bažnyčia šiuo metu išgyvena „ypa-
tingą metą” ir artėja prie naujo
Maskvos ir visos Rusijos ortodoksų
Bažnyčios patriarcho rinkimų. Pasak
Kiril, šie rinkimai ženklina pradžią
naujo laikotarpio, susijusio su dide-
lėmis socialinėmis permainomis.

Rinkimai, kaip jau buvo pranešta
anksčiau, turėtų įvykti vasario 1 die-
ną, tačiau per 200 ortodoksų vysku-
pų ir metropolitų susirinks jau sausio
25 d. Atėjus rinkimų dienai turėtų
būti iškelti 3 kandidatai.

Rusijos Staçiatikiû Bažnyçia 
švent∂� šv. Kalèdas

Vilnius, sausio 9 d. (Lietuviams.
com) – Panašu, kad dalis Didžiosios
Britanijos spaudos nori nuteikti vie-
tinius gyventojus prieš į šalį atvyku-
sius dirbti imigrantus. Dienraštis
,,Daily Mail” teigia, kad emigrantai iš
Rytų Europos, dėl ekonominės krizės
praradę darbus, neišvyksta namo, o
gyvena iš pašalpų, taip dar labiau ap-
sunkindami padėtį šalyje. Dienraštis
rašo, kad daugelis lenkų darbininkų
lieka šalyje, nes čia gauna daug di-
desnes bedarbio, būsto ar vaiko pašal-
pas nei tėvynėje.

,,Daily Mail” pamini, kad tokias
pašalpas gali gauti ilgiau nei metus

legaliai išdirbę asmenys. Šis pastebė-
jimas iškelia klausimą – kuo metus
legaliai pradirbęs ir visus mokesčius
sumokėjęs imigrantas yra blogesnis
už metus legaliai pradirbusį britą?

Manoma, kad artimiausiu metu
dėl krizės iš Didžiosios Britanijos turi
išvykti apie 500 tūkst. lenkų darbuo-
tojų.

Migraciją į šalį stebinčios organi-
zacijos „Migrantionwatch” pirminin-
ko teigimu, pranešimai apie imigran-
tus, besiruošiančius ekonominę krizę
praleisti D. Britanijoje, verčia manyti,
kad tokie emigrantai taps papildoma
našta mokesčių mokėtojams.

Premjeras susitiko su Lietuvos 
lenkû bendruomenès atstovais

Vilnius, sausio 9 d. (ELTA) – Že-
mės grąžinimo, švietimo, pavardžių
rašymo temos aptartos ministro pir-
mininko Andriaus Kubiliaus susiti-
kime su Lietuvos lenkų bendruome-
nės atstovais. Toks susitikimas su-
rengtas prieš kitą savaitę įvyksiančią
premjero kelionę į Lenkiją.

A. Kubilius sakė vertinąs susiti-
kimo dalyvių, tarp kurių yra ir Seimo
narių, politinę patirtį, patarimus.
Premjeras taip pat pažymėjo, kad jau
dešimtmetį veikia Lietuvos ir Lenki-
jos Seimo narių asamblėja, kurios va-

dovu yra buvęs ir jis.
Susitikime trumpai aptarti že-

mės grąžinimo specifikos Vilniaus ir
Šalčininkų rajonuose klausimai, Lie-
tuvos lenkų padėtis švietimo srityje,
lenkiškų vardų ir pavardžių rašymas.

Premjeras patikino, kad tai, ką
galima padaryti veiksmingai ir grei-
tai, Vyriausybė ir stengsis padaryti.
Po premjero kelionės į Lenkiją turėtų
įvykti pasitarimas dėl žemės grąžini-
mo, klausimai dėl asmenvardžių ra-
šymo taip pat turėtų būti svarstomi
ir sprendžiami artimiausiu metu. 

Pateiktas pasi∆lymas d∂l soviet¨�
saugumo dokument¨

Pasirašyta ,,flyLAL” pardavimo 
sutartis

Britanijoje imigrantai kaltinami
„vagiantys” pašalpas

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) – Fi-
nansinių sunkumų kamuojamos di-
džiausios Lietuvoje skrydžių bendro-
vės ,,flyLAL-Lithuanian Airlines” ak-
cininkai pasirašė įmonės 100 proc.
akcijų pardavimo sutartį su pernai į
Šveicariją persikėlusia bendrove
,,SCH Swiss Capital Holdings”.

Sandorį planuojama baigti iki
sausio 23 d., iki tos dienos ,,flyLAL”
su Vilniaus oro uostu, kuriam skolin-
ga apie 20 mln. litų, dirbs pagal trum-
palaikę sutartį.

Anot ,,SCH Swiss Capital Hol-
dings” valdybos pirmininko ir gene-
ralinio direktoriaus Jan-Erik J. Jan-
sson, Šveicarijos investicijų fondas
perima Lietuvos oro bendrovę kaip
strateginis investuotojas, ,,flyLAL”
bus toliau vystoma kaip Europos re-
gioninė oro bendrovė. Jo teigimu,
įmonės pertvarkos ir konkretus to-

lesnės veiklos planas bus parengtas
per artimiausias kelias savaites.

Kaip patvirtino susisiekimo mi-
nistras Eligijus Masiulis, naujieji sa-
vininkai po to derėsis dėl ilgalaikio
susitarimo su Vilniaus oro uostu.
,,Kiek žinau, ‘flyLAL’ būsimieji savi-
ninkai yra numatę finansinę para-
mą”, – patvirtino jis.

,,flyLAL” atstovų teigimu, Lietu-
vos ir Šveicarijos bendrovės taip pat
susitarė ,,dėl papildomų veiksmų, ku-
rie turi būti atlikti, kol ,,SHC Swiss
Capital Holdings’ galutinai perims
oro bendrovės valdymą’. 

,,flyLAL" akcininkai valstybei
pernai gruodį pasiūlė pirkti 51 proc.
įmonės akcijų už simbolinę 1 lito kai-
ną ir prašė valstybės garantijos 30
mln. litų paskolai, tačiau Susisiekimo
ministerija nesutiko padėti įmonei.

Lietuvos darbo biržoje – apgultis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

L. Dzelzytė.
Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.
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Aušra Radzeviçiùtè
Geopolitika.lt

Pasaulinės finansų krizės pada-
rinių iš tiesų neišvengė nė viena pa-
saulio valstybė, tačiau, nepaisant ob-
jektyvių panašumų, ekonominė pa-
dėtis atskirose valstybėse akivaiz-
džiai skiriasi. Kaip ir reakcija į sun-
kumus bei ateities galimybes. Tai kuo
puikiausiai atspindi Vidurio ir Rytų
Europos valstybės: Slovakija, kuri
nuo šių metų pradžios džiaugiasi įsi-
vedusi eurą, Čekija, kuri jokios krizės
nemato, ir Vengrija, kurios liūdnu pa-
vyzdžiu lietuvius dar neseniai gąsdi-
no premjeras Andrius Kubilius.

Vertindamas šalių galimybes
2009 m., įtakingas laikraštis „Finan-
cial Times” klausia, ar galima tikėtis,
kad ekonominė krizė baigsis dar šiais
metais. Ir atsako: JAV, Didžiajai Bri-
tanijai, Ispanijai ir Airijai – ne, o ki-
toms Europos valstybėms ir Japonijai
– „gali būti, kad taip”.

Kalbant apie Vidurio Europos ša-
lių dabartinę ekonominę padėtį, rei-
kia pasakyti, kad bene didžiausią šal-
takraujiškumą rodo Čekija, iš Pran-
cūzijos perėmusi pirmininkavimo
Europos Sąjungai vairą. Ši šalis
tiesiog privalo išlikti solidi ir tai jai
pavyksta. Dar praėjusių metų pabai-
goje, kai daugelyje valstybių, o ypač –
Lietuvoje, „dangus griuvo”, Čekijos
finansų ministras Miroslav Kalousek
pareiškė, kad jokios ekonominės kri-
zės šalyje nėra. „Baigėsi itin sėkmin-
gi laikai ir prasideda normalus eko-
nomikos laikas, per kurį nėra jokio
reikalo priiminėti ypatingų sprendi-
mų ar priemonių”, – patikino Čekijos
finansų ministras. Šios šalies centri-
nio nacionalinio banko vadovas Zde-
nek Tuma padėtį apibūdino dar šal-
čiau: „Čekijos ekonomika stabili, au-
gimas lėtėja, bet mes to ir tikėjomės.
Tolesnė raida didele dalimi priklau-
sys nuo mūsų pagrindinių partnerių
Europoje.” Čekijos BVP augimo prog-
nozė 2009 m. – apie 3,1–3,3 procento.

Didelių ekonominių sukrėtimų
fone Lenkijos ekonomika atrodo gana
sveikai. Nepaisant to, gruodį Pasau-
lio bankas pranešė, kad sutiko su-
teikti Varšuvai kreditą, kuris bus pa-
naudotas vyriausybės vykdomai fis-
kalinei pertvarkai palaikyti, taip pat
– ir platesnėms ekonomikos pertvar-
koms, kurių šioje šalyje neišvengia-
mai reikia. Pasaulio banko pranešime
spaudai sakoma, kad Lenkija nori pa-
gerinti valstybės finansų kokybę ir
veiksmingumą, padidinti kvalifikuo-
tos darbo jėgos pasiūlą rinkai ir su-
stiprinti verslo klimatą šalyje.

Praėjusių metų pabaigoje Lenki-
jos ministrų kabinetas nusprendė pa-
rengti prevencinį šalies finansų siste-
mos stabilizavimo ir palaikymo pla-
ną, kuriam įgyvendinti, pasak prem-
jero Donald Tuska, bus skirta net 24
milijardai eurų. Viena iš lenkiškojo
krizės prevencijos plano dalių – indė-
lių ir paskolų garantijos bei lengvati-
niai kreditai verslui. Lenkijos BVP
augimo prognozė 2009 m. – 3,7 proc.
(anksčiau buvo skelbta 4,8 proc.).

Turbūt labiausiai Vidurio Euro-
poje nepasisekė Vengrijai, kuri dar

spalio mėnesį pateko į itin sunkią
ekonominę padėtį – iš šalies pradėjo
trauktis užsienio kapitalas, staigiai
krito biržų indeksai, o nacionalinė
valiuta forintas euro atžvilgiu atpigo
net 15 procentų. Vengrija buvo pri-
versta kreiptis pagalbos į Pasaulio
banką, Tarptautinį valiutos fondą
(TVF) ir ES. Laikraščio „Business &
Financial Markets” teigimu, pagalba
buvo suteikta ypač griežtomis sąlygo-
mis, kurios rimtai suvaržė Vengrijos
ekonominę laisvę, galėjusią atgaivinti
ekonomiką. Remiantis „Reuters”
duomenimis, iš TVF Vengrija gavo
15,7 mlrd. JAV dolerių paskolą, o tai
yra dešimt kartų daugiau nei šios ša-
lies kvota fonde. Iš viso tarptautinė
finansinė pagalba Vengrijai sudaro
per 25 mlrd. dolerių.

Atsižvelgdama į tai, kad 2008 m.
ekonomika vietoj planuoto 1,2 proc.
augimo sumažėjo 1 proc., Vengrijos fi-
nansų ministerija skubiai ėmėsi ma-
žinti numatytą biudžeto deficitą –
nuo 895,1 mlrd. iki 784,6 mlrd. forin-
tų (arba – nuo 2,9 proc. iki 2,6 proc.
BVP). Vengrijos BVP prognozė 2009
m. – sumažėjimas 1,7 procento.

Laikraštis „The Wall Street Jour-
nal” atkreipia dėmesį, kad Rytų ir Vi-
durio Europos valstybės su rimtais
ekonominiais sunkumais susiduria ir
dėl kelių subjektyvių priežasčių: jų fi-
nansų sistemos buvo kontroliuoja-
mos užsienio bankų, o vartojimo bu-
mas, paremtas lengvu gyventojų bei
verslo skolinimusi ir auginęs BVP, tie-
siog susprogo.

„Lengvų pinigų, žemų procentų
ir sveiko pasiryžimo rizikuoti tikro-
vėje Rytų Europa gyveno gerai. Fi-
nansavimas buvo lengvas, kreditų

daug, o augimas stabilus”, – rašo
laikraštis ir primena, kad tokie laikai
tikrai praėjo.

Vokietijos ekonomikos instituto
specialistai mano, kad Rytų ir Vidu-
rio Europos valstybių ekonomikos
stipriai priklausomos nuo to, kas vyks-
ta Vokietijoje, kuri sudaro apie 27
proc. euro zonos ekonomikos ir 20
proc. visos ES BVP. Į Vokietiją iške-
liauja apie 26 proc. lenkų, 28 proc.
vengrų ir 31 proc. čekų eksporto. To-
dėl, instituto specialistų teigimu, jei
sulėtės Vakarų Europos rinkos, tai
naujas ES nares paveiks ilgam laikui.

Dar vienas įdomus dalykas, kuris
lemia Rytų ir Vidurio Europos šalių
ekonominę padėtį ir į kurį atkreipia
dėmesį specialistai – vakariečių in-
vesticijos ir jų pagrindu sukurti ištisi
ūkio sektoriai. Žurnalas „Finance
Emerging Europe” rašo, kad Rumu-
nijoje su rimtomis gamybos proble-
momis susiduria austrų įmonė „Voes-
talpine”, o pasaulinis plieno gaminto-
jas „Mittal Steel” mažina gamybos
apimtį. Slovakijoje gamybą mažina
prancūzų „Citroen” ir vokiečių
„Volkswagen”, Čekijoje – VW „duk-
tė” „Škoda”.

Anot ukrainietiškos interneto
svetainės „Expert” versijos, Rytų Eu-
ropos šalis pakirto ta pati liga – paly-
ginti pigūs kreditai ir masinis Vakarų
investuotojų atėjimas, sužadinę be-
galinio augimo iliuziją. Tačiau dėl pa-
saulinės finansų krizės rinkos indek-
sai pradėjo kristi, o vietinės valiutos
– pastebimai pigti. Tai gal ir patiktų
investuotojams, įmerkusiems šiose
šalyse pinigų, bet tikrai nedžiugina
vyriausybių, nes ekonomikos augimo
metais buvo paimta daugybė kreditų
užsienio valiuta.

„BD Research” atkreipia dėmesį,
kad kreditų apimties augimas – tai
problema, kurią Rytų Europos vals-
tybės susikūrė pačios: joms nevertėjo
„prisirišti” prie amerikietiškų ekono-
mikos ciklų ir buvo būtina riboti priva-
čių asmenų įsiskolinimo užsienio va-
liuta augimą. Geriausias būdas tai su-
balansuoti – griežta mokesčių politika.

Konsultavimo bendrovė „Moel-
lendorf&Co” įsitikinusi, kad, paly-
ginti su kitomis šalimis, kurios taip
pat patiria ekonomikos krizę, Veng-
rija turėjo trūkumų, kurių negalima
atlyginti vien tik žemo forinto kurso
sąskaita. Anot bendrovės specialistų,
šioje šalyje daugelis įmonių arba jau
turi rimtų problemų, arba jų turės
artimiausioje ateityje. O tai lemia
rinkos mažėjimą ir augantį nedarbą,
kuris paskui save velka kitas bėdas –
mažėja mokesčių surinkimas, didėja
biudžeto deficitas ir t. t.

Vidurio ir Rytų Europa: stulbinamas 
ekonomikos augimas – jau praeitis

Rytų Europos šalis pakirto ta pati
liga – palyginti pigūs kreditai ir masi-
nis Vakarų investuotojų atėjimas,
sužadinę begalinio augimo iliuziją.
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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.

Turbūt visi pritars, kad pernai
me tais įvykę JAV prezidento rinki-
mai buvo reikšmingi šaliai ne tik po -
li tiniu, bet ir istoriniu požiūriu. Mil -
ži niškas populiarumas, kurio su laukė
naujai išrinktasis JAV prezi den tas
Barack Obama, atrodo, nė kiek ne-
nublanko pasibaigus rinkimų kam -
panijai, prasiverždamas pa čio mis
įvairiausiomis apraiškomis: nuo in -
terneto dienoraščių ir vietinės reik -
šmės prezidento gerbėjų klubų iki
ener gingų debatų užsienio šalių po li -
ti nėse viršūnėse. 

Rinkimų pergalei, kuri dažnai
api  būdinama kaip istorinė, įamžinti,
Jun gtinėse Valstijose buvo ir tebėra
par davinėjama daugybė suvenyrų bei
ko lekcinių atminimo simbolių: mo ne -
tų, plakatų, dekoratyvinių skulp tū rų
bei keramikos dirbinių. Akty viai
reklamuojamos žiniasklaidoje šios
prekės tebėra graibstomos visų, no -
rinčių įsigyti ,,dalelę istorijos”. Iki
šiol tarp daugiau nei 200 milijonų do -
le rių šiems gaminiams išleidusių
žmo nių yra nemažai tų, kurie, įsigy -
da mi prezidento garbei skirtus su ve -
ny rus, tikisi vėliau juos perparduoti
ir taip užsidirbti apvalią sumelę. Juo -
lab kad minėtų prekių reklamos, už -
si mindamos apie ,,riboto kiekio” (li -
mi ted edition) ar ypatingos istorinės
pas kirties gaminius, dažnai netiesio-
giai leidžia suprasti, jog tokia galimy-
bė iš tiesų egzistuoja. Deja, ,,Better
Bu siness Bureau” teigimu, susivilioję
pa pildomu uždarbiu asmenys gali
skaudžiai nusivilti: absoliuti daugu-
ma Obama pergalei pažymėti skirtų
pre kių neturi jokios ypatingos mate -
ria linės ar istorinės vertės ir, kaip
dau guma įprastų atminčiai skirtų
daik tų, tėra skirti prisiminimui apie
šį įvykį. 

Kadangi monetų bei keraminių
at minimo lėkščių su Obama atvaizdu
yra išleidžiama dešimtimis tūkstan -
čių, menkai tikėtina, jog jomis ateity-
je rimtai susidomėtų retus ekspona-
tus renkantys kolekcionieriai. Visi
ma sinės gamybos rinkimų pergalei ir
nau jojo prezidento inauguracijai skir -
ti suvenyrai, žinovų teigimu, te gali
atlikti vienintelę funkciją – pa puoš ti
jūsų namus ir sužadinti prisi mi -
nimus. Kita vertus, jei jums atsi tik -
tinai pavyktų tapti kokio nors iš tie sų
reto daikto, susijusio, tarkime, su
naujai išrinkto prezidento praeitimi
Senate, savininku/(-e), laikui bė gant,

jis gali tapti tikrai didele verty be. 
Tad jei priklausote naujojo prezi-

dento gerbėjų būriui, bet siekiate įsi-
gyti ne eilinį suvenyrą, o iš tiesų ver -
tin gą daiktą, reikėtų nuodugniai iš -
stu dijuoti tiek egzistuojančią pasiūlą,
tiek – patį pirkinį, atkreipiant ypa tin -
gą dėmesį į jo autentiškumą, ko ky bę,
kitus ypatumus, taip pat su ži no ti, iš
kur ir kokiu būdu pardavėjas jį gavo.
Kaip visuomet, reikėtų steng tis tu-
rėti reikalų tik su patikimais par -
davėjais bei vengti mokėti už pir ki nį
grynais pinigais, ypač jei įsigyja te jį
interneto parduotuvėje ar auk cio ne.
Sumokėję kredito kortele, vi suo met
turėsite didesnę tikimybę, rei kalui
esant, susigrąžinti pinigus. 

Nors iki naujojo prezidento inau -
gu racijos liko tik šiek tiek daugiau
nei savaitė, iki šiol pasitaiko ap ga vi -
kų, bandančių įsiūlyti patriotiškai
nu si teikusiems amerikiečiams bei
Oba ma gerbėjams bilietus į šią šven-
tę. Vadinamųjų VIP bilietų, siūlomų
in ternete, kainos gali siekti iš tiesų
be protiškas sumas. Deja, netgi su mo -
kė jus prašomus pinigus ir jau su si -
ruo šus keliauti į Washington, DC,
gali tekti nusivilti, tarpininkui pra ne -
šus, kad jūsų užsakytų bilietų tie -
siog... nėra! O kartais sužinoti, kad
ne bėra ir paties tarpininko. Su mo kė -
tų pinigų, savaime aišku, taip pat. 

Todėl reikėtų turėti omenyje, jog,
esant ribotam šventės bilietų skai čiui
ir etiniams suvaržymams, ne lei-
džiantiems Kongreso nariams bei pa-
galbiniams darbuotojams kam nors
perleisti savo bilietus, tikimybė tei -
sėtai juos įsigyti yra itin nedidelė.
Ypač dabar, kai liko tiek nedaug lai -
ko. Kaip anksčiau buvo skelbta, visi,
no rintieji patekti į inauguracijos
šven tę, galėjo kreiptis į savo atstovą
Kon grese pagal gyvenamąją vietą ir
da lyvauti loterijoje, kurioje bus pas -
kirs toma dalis bilietų. Maža to, šie bi -
lietai turėjo būti platinami ne mo ka -
mai, likus vos kelioms dienoms iki
ren ginio, ir išduodami laimin gie -
siems tiesiogiai į rankas. Taigi, visas
in terneto svetainių, besiskelbiančių
kaip bilietų platintojų, viliones rei -
kėtų vertinti kaip itin nepatikimą ir
abe jotiną būdą juos įsigyti. 

Pagal ,,Better Business Bureau”
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�

BŪSIMOJO PREZIDENTO
GARBEI – SUKČIŲ IŠMONĖS

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

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

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

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

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

Sudoku Nr. 9

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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DARAU DĖL MALONUMO, O NE DĖL ATLYGINIMO
Pažintis su Šiaulių miesto garbės piliete iš Omaha

DALIA CIDZIKAITÈ

Nuo šiol Šiaulių miesto garbės
piliečio vardu galės didžiuotis 29 as-
menys. Rudenį įvykusiame iškil-
mingame Šiaulių miesto tarybos
posėdyje Šiaulių miesto gimtadienio
proga buvo pagerbti trys nauji garbės
piliečiai: Šiaulių universiteto Gamtos
muziejaus darbuotojas Stasys Gliau-
dys, buvęs miesto meras, bankinin-
kas Arvydas Salda ir JAV Omaha ir
Šiaulių miestų draugystės (Omaha
Friends of Šiauliai) sumanytoja
Nellie Sudavičius MacCallum — to-
kią žinutę 2008 metų rugsėjo mėnesį
paskelbė Šiaulių miesto laikraštis. 

Lietuvių kilmės Nellie Sudavi-
čius MacCallum yra ne tik Omaha
draugystės su Šiauliais idėjos autorė,
ji ilgą laiką vadovavo Omaha susigi-
miniavusių miestų asociacijos lietu-
vių komitetui. Jos ir kitų Omaha
Lietuvių Bendruomenės narių veikla
padėjo plėtoti Šiaulių universiteto ir
University of Nebraska bendradar-
biavimą, Šiaulių ligoninės ir Omaha
universitetinės ligoninės ryšius. 

Nėra sąrašo, kuris įrodytų
nuveiktą darbą

„Draugo” kalbinama Nellie prisi-
pažino, jog Šiaulių miesto garbės pi-
lietės apdovanojimas jai buvo visiškai
nelauktas. Ir pridūrė, jog jos veikla
,,Omaha Sister Cities” organizacijoje
visuomet buvo susijusi su domėji-
musi viso pasaulio kultūromis, todėl
visus tuos dalykus darė ir tebedaro
visų pirma dėl malonumo, o ne dėl
atlyginimo. Ypač kai ta veikla yra
susijusi su lietuviais, lietuvių kul-
tūra.

Vis dėlto paprieštaravus, jog
garbingas apdovanojimas ,,Šiaulių
miesto garbės pilietė” yra skiriamas
žmonėms ne veltui, o tiems, kurie
pasitarnauja Šiauliams ir Lietuvos
Respublikai, Nellie sakė, jog jos
įnašas šiam Lietuvos miestui yra
draugystės tarp Omaha ir Šiaulių
miestų užmezgimas. Draugystės, ku-
ri padeda atsirasti galimybėms tarp
miestų, padeda vystytis įvairiai veik-
lai. ,,Aš padėjau į Omaha atvažiuo-
jantiems Šiaulių universiteto studen-
tams, profesoriams, administracijos
darbuotojams, kurie atvykdavo į Uni-
versity of Nebraska studijuoti. Su-
rasdavau šeimas, kurios juos priim-
davo. Ieškojau Amerikos lietuvių ir
ne lietuvių kilmės žmonių, kurie no-
rėtų šios organizacijos veikloje daly-
vauti. Į šį klausimą sunku išsamiai
atsakyti, nes neturiu jokio sąrašo,
kuris įrodytų nuveiktą darbą”, —
sakė pašnekovė.

Visada jautėsi mylima

Nellie, gimusiai lietuvių šeimoje
Vokietijoje, pačioje Antrojo pasau-
linio karo pabaigoje, pirmieji anks-
tyvieji vaikystės prisiminimai prasi-
dėjo nuo kelionės laivu į Ameriką.
,,Prisimenu sirgusi jūros liga ir laivą,
dažnai patenkantį į audras. Metafi-
ziškai tikiu, jog mano gyvenimas pra-
sidėjo tame laive.” Paskesni, kaip ji
pati sako, – tikrieji – jos prisiminimai
susiję su rūsiu Omaha mieste, ku-
riame naujai atvykusiai šeimai leido
apsigyventi geri lietuviai, tame rūsy-
je gyvenę anksčiau. Nellie prisimena
tėvą „Joe” iš Šv. Antano (St. Ant-
hony) bažnyčios — mylintį, besirū-

pinantį žmogų, padėjusį visiems lie-
tuviukams surasti savo šaknis ir pa-
jausti, jog jie svarbūs ir priklauso čia.

Dar iš savo vaikystės Omaha
Nellie prisiminė ,,mūsų mažą grupe-
lę”: seserį Dalią, save, mamą ir tėtį.
Mamą ir tėtį — Sofiją ir Joną, labai
sunkiai dirbančius, ilgas valandas.
,,Mačiau juos praktiškai tik savait-
galiais arba visai prieš einant gulti, —
pasakojo pašnekovė, — nes jie dirbo
antroje pamainoje arba dirbo du dar-
bus. Bet visada jaučiausi mylima.”

Mama dukroms dainuodavo gra-
žias lietuviškas dainas. Tėtis sekdavo
su „vyriška” žygio daina. Mama
pasakojo apie Lietuvos gamtos grožį.
Taip Nellie ir jos seseriai ji perdavė
meilę žemei, augalams. Meilę visai
gamtai, gyvūnams. Mažoji Nellie
galvojo, kad visa tai yra labai lietuviš-
ka.

Plyšo iš džiaugsmo širdis

Pirmą kartą Nellie Lietuvą
aplankė 1990-aisiais. Šios pirmos jau-
dinančios kelionės tikslas buvo susi-
tikti su giminaičiais. ,,Neturėjome nė
vieno giminaičio Amerikoje, visi gy-
veno ten, už Atlanto, — prisimena
Nellie. — Kokia staigmena buvo pa-
matyti mamos brolį ir seserį, kurių,
manėme, jau nebėra tarp gyvųjų.”
Jokiu kitu palyginimu ji to jaudulio ir
drauge praleisto laiko negalėjo įvar-
dyti, kaip tik — kad plyšo iš džiaugs-
mo širdis. Nellie sakė: ,,Visi apsikabi-
nome, verkėme, valgėme ir gėrėme,

vėl apsikabindavome ir dar verkėme.
Buvome tokie laimingi, galų gale ga-
lėję pamatyti vienas kitą. Išgirsti gi-
minaičių balsus, kurie skambėjo ly-
giai taip pat, kaip mūsų mamos ir
tėčio”, — apie pirmąją savo kelionę
įspūdžiais dalijosi Nellie.

Ilgai viena apie kitą nežinojusios
giminės šakos susitikusios dalijosi
savo patirtimi: giminaičiai Lietuvoje
– Sibiro patirtimi, pasakojo apie tai,
kaip kovojo dėl savo išlikimo. O Su-
davičių šeima pasakojo apie Ameriką,
kaip reikėjo pradėti nuo pačių pras-
čiausių darbų, kaip pamažu įsigijo
gražų namą pietinėje Omaha, kaip
tėvai Nellie ir jos seseriai suteikė ga-
limybę gražiai gyventi Amerikoje.

Ji buvo sužavėta „sodų” – name-
lių ir daržų, kuriuos žmonės turėdavo
už miesto. Jai patiko miškai, visur
medžiai, kur bepažiūrėsi. Patiko eiti
grybauti, ypač ieškoti baravykų. Bu-
vo nuostabu kalbėtis, kartu leisti lai-
ką ir dažnai dainuoti iki vėlumos.

Didžiavosi būdama lietuvių
kilmės

Pirmasis apsilankymas Lietuvoje
Nellie nebuvo paskutinis. Paklausta,
kodėl kartą apsilankiusi Lietuvoje
nusprendė ten sugrįžti dar ir dar kar-
tą, atsakė, jog tai daro visų pirma
todėl, kad ,,būtų su savo šeima”. No-
rėjosi tiesiog „būti” su jais, dalintis
paprasta veikla, pasakoti istorijas ir
juoktis. Gyvenant taip toli vieniems
nuo kitų nėra tiek daug galimybių
pabūti kartu ir kiekvieną kartą ten
nuvykti nemažai kainuoja, ypač de-
vintojo dešimtmečio pradžioje, bet
gyvenimas yra toks trumpas, ir tie
keli kartai buvo labai brangūs, – sakė
pašnekovė. 

Nuo Nellie šeimos sprendimo at-
gaivinti ryšį su giminėmis Lietuvoje
prasidėjo ir jos aktyvi veikla lietuviš-
koje visuomenėje tiek čia, Amerikoje,
tiek ir Lietuvoje. Tai buvo laikas, kai
Lietuva paskelbė apie savo neprik-
lausomybę. Būsima Šiaulių miesto
garbės pilietė sakė, jog ji labai di-
džiavosi tokiu drąsiu lietuvių poelgiu,
didžiavosi būdama lietuvių kilmės.
Tai taip pat buvo laikas, kai ji panoro
iš naujo surasti ryšį su lietuvių kalba,
kuri — ji jautė — ją pamažu paliki-
nėjo. Galų gale, Nellie jautė, jog yra
kultūros, kurios iš tiesų ji beveik
nepažinojo, narė. ,,Nes aš tiek daug
metų buvau susitelkusi amerikietiš-
koje plotmėje, norėdama būti ame-
rikiete, kurdama bendrą gyvenimą su

vyru (kuris yra škotų ir vengrų
kilmės), darydama karjerą reklamos
srityje”, — pasakojo pašnekovė. 

,,Omaha Friends of Šiauliai” –
dovana Lietuvai

Ji pamatė, jog gali sujungti tam
tikrus dalykus į viena ir padaryti dar
daugiau. Tuo metu ji jau buvo orga-
nizacijos „Omaha Sister Cities Asso-
ciation” narė, dalyvavo su Japonija
susigiminiavusių miestų veikloje.
Nellie sakė, jog ji matė šios organi-
zacijos daromą teigiamą poveikį –
žmonių žmonėms. Todėl kaip apie
„dovaną” savo (ir savo šeimos) kilmės
šaliai ji pradėjo galvoti apie panašią
organizaciją ir tarp Omaha ir vieno iš
Lietuvos miestų.

Vienos savo šeimos ankstyvosios
kelionės į Lietuvą metu vieną popietę
ji įžengė į Šiaulių miesto mero Al-
fredo Lankausko kabinetą ir paklau-
sė, ar jis, t.y., Šiaulių miestas, norėtų
susigiminiuoti su Omaha miestu,
esančiu Nebraska valstijoje. 

Kad tai įvyktų, reikėjo daugelio
žmonių pastangų ir darbo. Ypač svar-
bus žmogus šiame procese buvo
Gediminas Murauskas, dabartinis
,,Omaha Friends of Šiauliai” komite-
to direktorius. Reikėjo ne tik įtikinti
šio sumanymo reikalingumu ir nauda
Omaha miestą, bet ir pasiekti, kad
„Sister Cities International” tai pa-
tvirtintų, sutiktų remti vietinė Lie-
tuvių Bendruomenė. Čia daug padėjo
ir Murausko bei pačios Nellie įsi-
traukimas į bendruomenių veiklą,
pažintys. Taip, praėjus ketveriems
metams, šis Nellie sumanymas tapo
įgyvendintas.

2006-aisiais susigiminiavę Oma-
ha ir Šiaulių miestai atšventė 10 me-
tų sukaktį. Iš Omaha į Šiaulius nu-
vyko delegacija, tarp kurių buvo ir
atlikėjai, atstovavę penkioms vieti-
nėms Amerikos indėnų gentims. 

Atrodo, kad Nellie nelinkusi ilgai
gręžiotis į praeitį. Ji jau svarsto nau-
jus ,,Friends of Šiauliai” organizaci-
jos žingsnius. Ji norėtų atnaujinti
pastangas Šiaulių ekonomikos srity-
je. Anot jos, šiai veiklai nepaprastai
yra įsipareigojęs Murauskas. Nellie
taip pat norėtų su šiauliečiais atrasti
socialinį ir bendražmogišką ryšį, į
kurį, jos pastebėjimu, lietuviai žiūri
labai asmeniškai. Kaip tai įgyvendin-
ti, sumanymų Nellie ir jos pagal-
bininkams netrūksta. Jos teigimu,
dialogas ir čia jau prasidėjo.

University of Nebraska delegacija su JAV ambasadoriumi John Cloud Šiaulių universiteto Botanikos sode.
www.omahasistercities.com

Nellie Sudavičius MacCallum. 
Nuotr. iš asmeninio archyvo
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Partijos daugiau mandatų gali
pelnyti po antro rinkimų turo, kai
likę po du, kandidatai susikaus
„vyras prieš vyrą”. Rinkėjų „nurei-
tinguoti” kandidatai daugiamanda-
tinėje apygardoje taip pat gali patek-
ti į Seimą, jeigu jų partijų kolegos, jau
patenkantys į Seimą, sėkmingai pa-
sirodytų antrame rinkimų ture.

Daugiausiai galimybių gauti dau-
giau vietų Seime turi Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai –
į antrą turą pateko net 45 šios parti-
jos atstovai.

Socialdemokratų partijos kandi-
datai varžysis 24 vienmandatėse apy-
gardose (šios partijos nariai jau
laimėjo 2 mandatus). Partija „Tvarka
ir teisingumas” gali gauti dar 16 vie-
tų Seime, Liberalų ir centro sąjunga
– 10, Liberalų sąjūdis ir Tautos prisi-
kėlimo partija – po 9.

Valstiečių liaudininkų gretose
bręsta konfliktas dėl lyderystės. Vie-
nas buvusių valstiečių liaudininkų
vadovų Ramūnas Karbauskis sugrįž-
ta į partiją, iš kurios buvo priverstas
pasitraukti dėl vietos stokos dviem
lyderiams. Jis taikliais šūviais prie
gėdos stulpo kala K. Prunskienę, kuri
purkštauja, atsikalbinėja ir nenori
pripažinti savo kaltės dėl į politinį
bankrotą nuvarytos partijos.

A. Kubiliaus „atsargus neryžtin-
gumas”, pasaldintas nuolankiu prisi-
pažinimu, jog „jeigu rinkėjai konser-
vatoriams suteiktų pasitikėjimą, tai
jis užsikrautų sau ant pečių atsako-
mybę prieš tautą”, spinduliuoja iš
visų jo veido bruožų kiekvieną aki-
mirką, kai tik jis atsiduria prieš tele-
vizijos kameras. Kaip jis, toks atsar-
gus, vadovaus vyriausybei, jeigu bus
paskirtas ministru pirmininku?

Kol kas visi politikai ir politikos
apžvalgininkai naujojo Seimo ateitį
buria iš kavos tirščių. Dar anksti
prognozuoti, kokia partija gaus dau-
gumą Seime ir formuos valdančiają
koaliciją bei sudarys naująją vyriau-
sybę. Rinkėjų valia dar daug kas gali
pasikeisti, – nors TS-LKD ir gavo
daugiausiai vietų daugiamandatėje
apygardoje, ant laurų ilsėtis jai dar
per anksti. Viskas priklausys nuo to,
kaip aktyviai TS-LKD kovos rinkimų
apygardose antrajame ture.

O vienmandatėse apygardose
iškart iškovoti pergalę pavyko tik
trims kandidatams – dabartiniam
susisiekimo ministrui socialdemokra-
tui Algirdui Butkevičiui Vilkaviškyje,
Vilniaus-Šalčininkų apygardoje iš-
rinktam Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos pirmininkui Valdemarui To-
maševskiui ir Šilalės-Šilutės apygar-
doje laimėjusiam socialdemokratui
Zigmantui Balčyčiui.

„Socialdemokratai bus tarp tų,
kurie formuos valdančiąją koaliciją.
Valdančiąją koaliciją, akivaizdu jau
šiandien, formuos bent keturios par-
tijos”, – interviu Lietuvos radijui ant-
radienio rytą su jam įprastu entu-
ziazmu fantazavo G. Kirkilas.

Anot jo, gavę prezidento pasiū-
lymą socialdemokratai „tikrai svars-
tytų galimybę” imtis iniciatyvos for-
muojant valdančiąją koaliciją. G. Kir-
kilo vertinimu, dešinieji tokios ini-
ciatyvos nerodo.

„Sprendžiant iš to, ką jie dabar
šneka, galėčiau įtarti, kad jie didelio

entuziazmo imtis atsakomybės ne-
turi”, – svarstė G.Kirkilas.

Ar tik nebus tiksliai pastebėjęs ma-
žumos vyriausybės vadovas? Ko jau
ko, bet politinės uoslės jam neuž-
ginčysi.

Preliminariais duomenimis, dau-
giausia mandatų sekmadienį vyku-
siame Seimo rinkimų pirmajame ture
daugiamandatėje apygardoje iškovojo
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai – 17, Tautos prisikė-
limo partija – 13, partija „Tvarka ir
teisingumas” bei Lietuvos socialde-
mokratų partija – po 11, koalicija
„Darbo partija ir jaunimas” – 8, po 5
mandatus – Lietuvos liberalų sąjūdis
bei Liberalų ir centro sąjunga.

2008–10–15 d. trečiadienis

Eglė Ramoškaitė DELFI-je per-
duoda A. Paulausko praregėjimą, jog
ėjimas į su Kirkilu koaliciją buvusi
klaida: „Nenoriu dabar ieškoti kaltų
ir aiškintis, kas dirbo geriau, kas blo-
giau, bet galvoju, jog ėjimas į valdan-
čiąją koaliciją buvo neteisingas žings-
nis, nes manau, kad nesugebėjom per
tą laiką parodyti, dėl ko ėjom, ką pa-
darėm. Neuždeklaravom nė karto.”

Truputį liūdna dėl Rolando Pak-
so ir jo partijos. Atrodytų, jog visa
Lietuva pasidalijusi: vieni už Paksą,
kiti – prieš Paksą. Keistai atrodo be-
maž visų partijų vadovų jam demon-
struojamas priešiškumas. Jeigu to-
kias konservatorių nuotaikas dar
būtų galima suprasti dėl jo nenoro
1997 metais pasirašyti „Mažeikių
naftos” privatizavimo sutartį ir atsis-
tatydinimo, tai kitų partijų vadovų
nuolatiniai grasinimai nesudaryti
jokių koalicijų su „Tvarkos ir tei-
singumo” partija yra tapę tarsi ritu-
aliniais užkeikimais. Tie nuolatiniai
burnojimai blaiviai mąstančiam žmo-
gui kelia šleikštulį. Nejaugi politikai
dėl to nesusimąsto?

Įdomu, jog provincijoje, mažes-
niuose miesteliuose ir kaimuose žmo-
nės kuo mažiausiai nori žinoti apie
partijas. Kiek buvo visuomenės nuo-
monės tyrimų, neprisimenu nė karto,
kad partijų reitingai iš paskutinės
vietos būtų pakilę bent vienu laipte-
liu aukštyn. Paklausti apie vieną ar
kitą partiją, žmonės neretai negali
suprasti, kas turima omenyje. Ir tik
kai paaiškini, kas yra jos vadovas,
bent kiek pradeda susigaudyti, apie
ką kalbama. Dažnai rajonuose val-
dančias koalicijas sudaro visiškai ne
Seime daugumą turinčių partijų
atstovai. Kodėl taip yra, aišku, – vie-
tos vadovai turi mažai ką bendro su
Seimo politinių jėgų peripetijomis, su
jų derybomis ir intrigomis. Matant šį
skirtumą, visu tragizmu ryškėja dės-
nis: valdžia – sau, o tauta – sau.

O rajonuose ir kaimuose blogai.
Iki 2007 metų savivaldybių rinkimų
buvęs opozicijos vadovų (net tris ka-
dencijas rajoną valdė socialdemok-
ratų, valstiečių liaudininkų ir konser-
vatorių koalicija), dabar A. Astikas
darbuojasi „Tvarkos ir teisingumo”
ir Darbo partijos koalicijoje, į kurią
įeina ir po vieną Naujosios sąjungos
ir krikščionių demokratų atstovą.
Paveldėta betvarkė nėmaž nelinkusi
mažėti.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS
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Atkelta iš 5 psl. Lietuvoje dainų
šventės išpuola Mindaugo karūnavi-
mo dienos proga liepos 6 d. 2003 m.
surengta Dainų šventė Lietuvoje
,,Mes” kaip tik paminėjo Mindaugo
karūnavimo 750 metų jubiliejų. 1939
m. New York  pasaulinėje parodoje
surengta J. Žilevičiaus vadovaujama
lietuvių dainų šventė (dalyvavo 59
chorai, daugiau kaip 3,000 daini-
ninkų). Antroji Dainų šventė 1928 m.
atšventė Lietuvos Nepriklausomybės
dešimtmetį. Trečioji visuotinė dainų
šventė įvyko 1930 m. birželio 20 d.
Kauno miesto estradoje. Dainavo
apie 6,000 dainininkų. Ją buvo nutar-
ta skirti Vytauto Didžiojo 500-osioms
mirties metinėms. Okupacijos lai-
kais, žinoma, dainų švenčių tradicija
nenutrūko, nors švenčių nuotaikos bei
temos Lietuvoje ir išeivijoje skyrėsi. 

2009 metais Lietuvos tūkstant-
mečio dainų šventė ,,Amžių sutarti-
nė” baigsis liepos 6 d. Dainų diena
,,Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai”.
2010-aisiais – IX Dainų šventės me-
tais, Lietuva minės istorinio Žalgirio
mūšio 600 metų sukaktį. IX Dainų
šventė įvyks Toronte, Kanadoje, 2010
m. liepos 4 d. Jos tema ,,Mes gyve-
name daina”.

IX Dainų šventė

Dainų šventės Lietuvoje ir išeivi-
joje šiek tiek skiriasi kai kuriomis
savo tradicijomis. Lietuvoje po Dainų
švenčių sparnais rengiamos šokių die-
nos, ansamblių vakarai, liaudies pa-
rodos ir pan. Išeivijoje toli vienus nuo
kitų gyvenančius lietuvius pradėjo
suburti atskirai organizuojamos dai-
nų ir šokių šventės. Kodėl išeivijoje
taip įvyko? Ar  todėl, kad daug kas
norėjo ir šokti, ir dainuoti, ir nebūtų
likę žiūrovų? Ar todėl, kad rengėjams
išeivijos sąlygomis būtų buvę sunku
sutarti dėl datų, sutelkti lėšas ir su-
derinti visas organizacines detales
dvigubai didesniems renginiams?
Išeivijoje dainų ir šokių šventės vyks-
ta kokiame nors pavilijone ar didelėje
arenoje, Lietuvoje tokios šventės pa-
prastai rengiamos lauke, nesvarbu,
ar lietus, ar saulė. Kaip bebūtų, lietu-
viai išeivijoje taip priprato.

Lietuvos dainų šventė ,,Būties
ratu” vyko 2007-ųjų vasarą. Prisi-
mename, kad 2008 m. vasarą Los An-
geles, California vyko XIII Lietuvių
šokių šventė. Sunku patikėti, kad be-
veik prieš trejus metus, 2006 m. lie-
pos 2 d., University of Illinois at Chi-
cago su šūkiu ,,Atsiliepk daina!”  VIII
Lietuvių dainų šventės rengėjai po
penkiolikos metų pertraukos sėkmin-
gai subūrė 1,200 išeivijos ir svečių
dainininkų iš Lietuvos, seniai dain-

uojančius ir naujai susiformavusius
chorus dainuoti, kurti, organizuoti,
remti, dalyvauti. 

IX Lietuvių dainų šventė bus
rengiama Hershey Centre, Missis-
sauga, Ontario (prie Toronto). Kana-
dos Lietuvių Bendruomenės tarybos
antrojoje sesijoje 2008 m. spalio mėn.
25 d. ruošos komiteto kopirmininkai
Rasa ir Paulius Kurai davė jau atlik-
tų darbų ataskaitą. Jų pranešime
pareikšti tolimesnių darbų principai,
kuriais remiasi diskusijos ir veiks-
mai. Čia verta paminėti du itin pras-
mingus:

• ,,Tęsti Dainų šventės tradiciją
tarp išeivijos ir jų palikuonių, pri-
traukiant kuo platesnį ratą naujai
atvykusių emigrantų, padedant jiems
įsilieti į bendrą Kanados ir JAV lietu-
vių kultūrinę terpę.” 

• ,,Repertuarą sudaryti visapusiš-
ku principu, kad jame derėtų plataus
diapazono, skirtingų nuotaikų, įvai-
rių laikotarpių (Lietuvos ir išeivijos)
autorių kūriniai, liaudies dainos,
tremtinių ir partizanų dainos, arti-
mos mūsų vyresniajai kartai, supran-
tamos ir artimos jaunimo bei vaikų
auditorijai.”

Tituliniame VIII Dainų šventės
tinklalapio puslapyje, www.dainu-
svente.org jau galima matyti būsimo-
sios, 2010 m. šventės ženklą, logo. IX
Dainų šventės vyriausia meno vadovė
– Dalia Viskontienė. Į Ruošos komi-
tetą jau pakviesti ir dirba: sekreto-
riatas, scenarijaus kūrėjai, fotografai,
scenos dizaineris, muzikos komite-
tas ir t.t. Sudarytos darbo komisijos –
garbės svečiai, bilietai, transportas,
religinės apeigos. Jau parinkta vieta
šeštadienio vakaro renginiui „Mieste-
lio vakaruška” (šokiai, muzika, žaidi-
mai, maistas šeimoms, jaunimui ir
suaugusiems) Anapilyje, Mississau-
ga, Kanados lietuviams ir jų sve-
čiams mieloje sodyboje.

Algis Zaboras savo angliškai pa-
ruoštą pranešimą muzikologų konfe-
rencijai IRAM XI „Lithuanian Song
Festivals as a European Cultural
Phenomenon” baigė UNESCO rezo-
liucijos ištrauka, kuri turbūt išreiškia
visų lietuvišką dainą mylinčių ir dai-
nų švenčių tradicijas gerbiančių vil-
tis. Dainų švenčių tradicija, kaip pra-
eities ir dabarties kultūros tradicija,
išsilaikys, kol egzistuoja mėgėjų an-
sambliai ir kol visuomenė jaučia to-
kio dainų pristatymo formos reikalin-
gumą...

„Daug, daug dainelių, mieloji se-
se, tau padainuoti, seniai žadu.... ”
Lai gyvuoja dainavimo tradicijos bei
dainų šventės Lietuvoje ir už jos ribų.
Iki pasimatymo Vilniuje 2009 m. va-
sarą ir Toronte 2010 m. vasarą.

Daug daug dainelių…
2007 m. Dainų šventės akimirka.                     Nuotrauka iš www.dainusvente.lt
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IÕNUOMOJA

PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

IEÕKO DARBO

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo Či-
kagoje ir jos apylinkėse. Tel. 571-337-2912.
* Moteris ieško vaikų ar pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja. Gali išleisti atostogų. Tel. 312-714-
7940.
* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo. Vairuoja, geros rekomendacijos,
anglų kalba. Tel. 773-344-8829.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja, patir-
tis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.
* Vyras,turintis ilgametę patirtį, ieško darbo
su gyvenimu septynias dienas per savaitę.
Tel. 708-543-7984.
* Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems žmo-
nėms pagaminti maistą, pabendrauti, Mar-
quette Park , Brighton Park ir aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 773-387-7232.
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo arba
pakeitimo. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-691-1906.
* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-
492-8795.
* Vyras su žmona, gyvenantys Des Plaines
rajone, ieško (perka) darbo kartu šiame ar
aplinkiniuose rajonuose. Vairuoja. Tel. 847-
471-9370.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo arba valymo darbo. Tel.630-
863-1168.
* Šeima ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo. Anglų kalba, automobilis, reko-
mendacijos, patirtis. Tel. 773-954-5223 arba
773-344-8829.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti
savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
630-290-8792.
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagyvenu-
sius žmones. Geros rekomendacijos, anglų
kalba, legalūs dokumentai, vairuoja. Tel.
773-698-9497.
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EDMUNDAS SIMANAITIS

Artėjo pirmosios šv. Kalėdos po
svarbaus Lietuvos istorijos įvykio –
Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo.
Tuomet dirbau vienoje iš stambiau-
sių Lietuvoje chemijos pramonės
įmonių – Jonavos gamybiniame susi-
vienijime „Azotas”. Bendravimo at-
mosfera kaip ir visoje Lietuvoje, taip
ir šioje įmonėje, nuolatos keitėsi
laisvėjimo pusėn. Sąjūdžio priešauš-
ryje 1987 m. buvo jaučiama, kad po-
kyčių rasis rimtų, radikalių, neišven-
giamų. Labai stebino visagalės, visa
išmanančios ir niekada niekur ne-
klystančios „partijos” rajkompirseko
(rajoninio komiteto pirmojo sekreto-
riaus) ir įmonės partorgo elgesio
metamorfozė. 

Kompartija susirūpino
Kalėdomis 

Praėjusiais metais pastarasis su
dviem partiečiais prieš Kūčių dieną
tikrino visus administracijos kabine-
tus, ar neras kur papuoštą eglutę, ar
eglės šaką. Tokia pati kontrolė vyko
ir visuose gamybiniuose cechuose.
Įmonės partkomas vykdė rajkom-
pirseko nurodymą – patikrinti, kaip
laikomasi „mokslinio” ateistinio
švietimo dogmų. Naujametines, bet
jokiu būdu ne kalėdines eglutes ar
šakeles buvo leidžiama pastatyti ir
papuošti (tik ne angeliukais!) likus
porai dienų prieš Naujuosius metus.

O štai 1988 metais įmonės par-
torgas gruodžio 21 d. pasikviečia ma-
ne, nepartinį, buvusį Gulago belaisvį,
ir sako: „Norime partinėje organi-
zacijoje apsvarstyti dvasingumo rei-
kalus ir, žinote, reikėtų ir apie
kultūrą...”

Tokių dalykų nėra buvę. Matyt,
užkliuvau todėl, kad įmonėje be savo
tiesioginių technologinių procesų au-
tomatizavimo reikalų, jau kaip visuo-
menininkas rūpinausi lietuviškų ter-

minų daryba bei diegimu, tvarkiau
įmonės laikraščio „Chemikas” kalbos
kultūros kampelį. 

„Pritariu”, – lakoniškai atita-
riau partorgui. „Bet mes norėtume,
kad ir tamsta pašnekėtumėte šia te-
ma.” „Iš lapelio nenorėčiau,” – žino-
jau, kad ne „partijos” narių kalbų
tekstai tikrinami iš anksto. Jis sutin-
ka.

Salikėje generalinis direktorius
su pavaduotojais, profsąjungos ir
komjaunimo aktyvas ir svečias – titu-
luotas psichologas S. Pastarasis pra-
deda šiek tiek klūpčiodamas, mat to-
kio dėmesio nesitikėjo. 

Pastovaus chroniško deficito
„gerovė”

Atėjus mano eilei, pradedu nuo
nesulaikomų ginklavimosi varžybų ir
didžiųjų pasaulio politikų protų
„šviesėjimo”: „Arba žūsime kartu ir
liksime principingi ‘teisuoliai’, arba
gyvensime, pakęsdami kits kito nuo-
monę bei gyvenimo būdą. Gyventi vis
dėlto yra geriau, negu totališkai mirti

už ‘teisingą’ idėją.” Sukaupti atomi-
nio, bakteriologinio ir cheminio gink-
lo atsargas Trečiojo pasaulinio karo
atveju užtikrintą civilizacijos žūtį
mūsų planetoje. Gyvenimo realijos
verčia apie tai pagalvoti. 

DVASINGOS KALĖDOS PRIEŠ 20 METŲ DVASINGOS KALĖDOS PRIEŠ 20 METŲ 

Nuotr. iš konkurso ,,Mano Sąjūdis”. www.delfi.lt

Kompartijos agitatorių paistalai
apie proletarinę pasaulinę revoliuciją
ir bemaž ranka pasiekiamą „šviesų
komunizmo rojų” visai žmonijai jau
nuo nepailstančio šnekoriaus gen-
seko Chruščiovo laikų mąstančiai vi-
suomenės daliai (joje netrūko ir ko-

munistų) kėlė tik šypseną. O uždaro-
je aplinkoje buvo pasakojami taiklūs,
daugiau mažiau subtiliu sąmojumi
ženklinti anekdotai. Visa sovietija gy-
veno CėKa skelbiamų penkmečių rit-
mu. Penkmečių planai be išimties,
pagal iškilmingai darbo kolektyvų
„prisiimtus” įsipareigojimus, buvo
vykdomi ir įvykdomi per ketverius
metus (plius-minus vienas kitas
mėnuo). 

Sovietų liaudis buvo pripratinta
verstis ir išgyventi pastovaus visuoti-
nio chroniško deficito sąlygomis. Tie-
są pasakius, kompartijos elitas, par-
tinė–ūkinė nomenklatūra naudojosi
privilegijomis visose viešojo gyveni-
mo srityse: specparduotuvės, specsa-
natorijos, spec... spec... spec... Tai bu-
vo pirmasis realus žingsnis į komu-
nizmą: nomenklatūros personoms –
„gėrybės pagal poreikius.”

Ne visos vištos dalyvaudavo
ateistinėse kampanijose 

Nors dabar kalba sukasi apie Ka-
lėdų šventes, tačiau savaip labai iš-
kalbingas ir Šv. Velykų laikotarpis.
Sovietmečiu, porai savaičių likus iki
švenčių, visos kolūkinės vištos, nors
ir senoviškai kudakuodamos, organi-
zuotai palaikydavo ateistinę propa-
gandą – nė vieno kiaušinio „religi-
niams prietarams”! Ir nustodavo dė-
jusios kiaušinius. Joks gaidžių kuka-
riekavimas ir sparnų rėžimas apie
raibąsias negelbėdavo. Tai liudijo tuš-
čios parduotuvių lentynos. Įdomu ir
tai, kad nesukolchozintų valstiečių
vištelės nedalyvaudavo ateistinėse
kampanijose. 

Kai kas iš vadinamosios „darbo
liaudies” rasdavo išeitį – gelbėdavosi

pažintimi su partkomo tūzo automo-
bilio vairuotoju. Pastarasis, naudoda-
masis užtikrinta „viza” į tiekimo ba-
zės teritoriją, aprūpindamas savo vir-
šininką deficitais, nepamiršdavo sa-
vęs ir vienam kitam geram pažįsta-
mui padėdavo.

Partkomo laikysenos pasikeiti-
mas akivaizdžiai rodė, kokią milži-
nišką įtaką daro Sąjūdis visam pere-
stroikos procesui. Net KGB struktūra
su legionu bildukų, nepajėgusi nuslo-
pinti Atgimimo, ėmė keisti veiklos
būdus. Vietoj bauginimo represijo-
mis, vietoj šantažo pramaišiui su vi-
lionėmis buvo stengiamasi įsiskverbti
į visas Sąjūdžio savivaldos grandis.
Bet tai jau atskira tema. Ir įdomi
tema.  

Kūčių vakaras – pakilaus
dvasingumo stebuklas 

Nebuvau tikras, ar leis kalbėti
apie Kalėdų švenčių prasmę, bet jei
pakvietė, tai nesivaržysiu.

Kristaus gimimo šventė – viena
iš reikšmingiausių krikščioniškojo
pasaulio iškilmių. Tačiau Kūčių va-
karas ir jo tradicijos jau seniai tapo ir
šeimos švente. Visi šeimos nariai
stengiasi tą vakarą susirinkti prie
Kūčių stalo, dažniausiai pas tėvus ar
senolius, kol jie dar su mumis. Taigi
dvasingumą galima pažadinti ne tik
tikėjimo, bet ir tautinės-pilietinės
savimonės, tautinės kultūros, liau-
dies tradicijų pagrindu. 

Kūčios šiam tikslui teikia puikią
progą: kas tiki, tepagarbina gimusį
Kristų, kas netiki, kas atšalo nuo ti-
kėjimo,  tepasidžiaugia jaukia namų
šiluma ir šventės aura. 

Partkomo sekretorė Š. dabartinę
padėtį vertino kaip „kultūros griuvė-
sius”. Cenzūros vadovas B., kurio ei-
namų pareigų neprisimenu, pareiškė
„užuojautą rajkomų sekretoriams” ir
palinkėjo „kad Kūčių vakaro nuotai-
ka būtų kasdien.”

Tų metų Kalėdų šventės ir Nau-
jieji metai buvo ypatingi. Labiausiai
stebino Sąjūdžio pažadintas Tautos
Atgimimas. Nebuvo reikšmingesnių
įvykių už sąjūdininkų akcijas. Džiau-
giausi, kad ir aš nebuvau pasyvus tų
akcijų stebėtojas. Daugelis bendra-
minčių suvokė ne tik pilietinę pa-
reigą, ne tik pajuto tarnystės visuo-
menei poreikį, bet ir galingą, sveiką,
entuziastingą džiaugsmą darbuotis,
siekiant atkurti svetimos jėgos smur-
tu laikinai nuslopintą valstybingu-
mą.

Iki Kovo 11-osios dar buvo likę
daugiau nei metai laukti.
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Žvilgsnis į Lietuvių rašytojų draugijos
veiklą 2008 m. 

Mieli rašytojai, 
ir vėl prabėgo metai, vėl sveiki-

namės su šv. Kalėdomis, vėl linkėji-
mai ateinantiems metams.  Toks jau
yra gyvenimas.

Kas įvyko 2008-siais metais Lie -
tuvių rašytojų draugijos (LRD) gy -
venime? Žinome, kad rašytojai nė ra
plunksnas užkasę. Rašo, deda  į stal -
čių, ir laikas nuo laiko pasirodo lei-
diniai. Netru kus sulauksime rašytojo
Česlovo Sen kevičiaus iš Toronto no -
ve lių knygos, kažką rengia poetė
Julija Švabaitė.  2008 m. išėjo Stasės
Petersonienės knyga ,,Trys iš Pajū ra -
lio”.  Tai Sonės Tomarienės, Ado mo
Jaso ir Stasės Petersonienės gy -
venimų keliai, tru putis jų kūrybos ir
ži nios apie pajū rališkius. Knygos me -
cenatas – Lie tuvių Fondas.   

2008 m. LRD Čikagoje turėjo du
renginius Čiurlionio galerijoje Jauni -
mo centre. Pirmas, įvykęs balandžio
13 d. – literatūrinės premijos įteiki-
mas Danutei Brazytei-Bindokienei už
puikų, ilgametį dienraščio ,,Draugas”
šeštadieninio priedo ,,Mokslas, litera -
tūra, menas” redagavimą, už jos viso
gyvenimo kūrybą ir už 2007 m. Lie -
tuvoje išleistą papildytą knygą ,,An -
gelų sniegas” (2-oji laida).  Premijos
komisija: prof. Balys Račkauskas –
pirmininkas, Audra Kubiliūtė-Dau -
lienė – sekretorė, Stasė Petersonienė
– narė.  Premijos mecenatė – Patricia
Nelia Paulauskaitė.  

Programoje atidarymo žodį tarė
Stasė Petersonienė, LRD pirmininkė.
Aldona Šmulkštienė skaitė rašytojos
Danutės Bindokienės gyvenimo apž-
valgą. Danutės Bindokienės kūrybą
ap tarė Stasė Petersonienė.  Premijos
įteikimo Aktą perskaitė prof. Balys
Račkauskas, premiją laimėtojai įteikė
mecenatė Patricia Nelia Pau laus -
kaitė.

Ištraukas iš poeto Bernardo
Braz  džionio ,,Gyvenimo kelionė ir

pa vasariai” skaitė Daiva Peterso -
naitė.   Meninę programą atliko solis-
tai Nijolė Penikaitė ir  Algimantas
Barniškis ir muzikas Zenonas Pet -
rošius.  Buvo sveikinimai, žodį tarė
laureatė Danutė Brazytė-Bindokienė,
kalbėjo LRD pirmininkė.  Programos
vedėja – Audra Kubiliūtė-Daulienė.
Pasibaigus programai neskubėta
skirstytis – kalbėta, vaišintasi.

Antras 2008 m. renginys – lapkri-
čio 23 d. vykusi literatūrinė popietė ir
,,Trys iš Pajūralio” knygos sutiktu-
vės. Popietę atidarė LRD pirmininkė
Stasė Petersonienė. Tylos minute
pagerbti LRD rašytojai, 2008-aisiais
iškeliavę amžinybėn. Rašy tojo Anato-
lijaus Kairio kūrybos ir gyvenimo ke-
lią apžvelgė Daiva Peter so naitė. Apie
Kotryną Grigaitytę ir Aureliją Bala-
šaitienę kalbėjo poetė Eglė Juodval-
kė. ,,Draugo” redaktorė Laima Apa-
navičienė aptarė knygą ,,Trys iš Pa-
jūralio”. Aktorė Nijolė Mar  ti naitytė
deklamavo poeto  Ado mo Jaso kūry-
bą.  Sonės Pipiraitės eiles deklamavo
Viltė Baliutavičiūtė.  Stasė Vanagai-
tė-Petersonienė kalbėjo apie savo
kūrybą, o jos dukra Daiva paskaitė
kelias ištraukas iš Mamos  knygos.
Meninę programą atliko so lis tas
Algimantas Barniškis. Progra mos ve-
dėja – Audra Kubiliūtė-Dau lie nė.

2008 m. į Amžinybę iškeliavo šie
rašytojai:  Kotryna Grigaitytė, Aure -
lija Balašaitienė ir Anatolijus Kairys.
Taip pat Amžinybėn iškeliavo poetės
Marijos Saulaitės-Stankus vyras Al -
gis Stankus ir dr. Violetos Kelertienės
vyras dr. Julius Kelertas.  Visiems šių
mirusiųjų artimiesiems LRD nuoširdi
užuojauta.  

Apdovanojimai
Lietuvos valstybės įvairius apdo -

vanojimus yra gavę šie rašytojai:  Alė
Rūta, Danutė Bindokienė, Stasys
Džiugas, Anatolijus Kairys ir Stasė

Lietuvoje išleista knyga apie žurnalistą Edvardą Šulaitį
„Lietuvybės riteris, sporto met -

raštininkas” – tokiu nekasdie nišku
pa va dinimu pasirodė leidinys, kuria-
me rašoma apie JAV lietuvių vei kėją,
žurnalistą Edvardą Šulaitį, beveik 60
metų dir ban tį lietuvių ir Lietuvos
naudai.

Lietuvoje išleista knygelė, skirta
E. Šulai čio 80-mečio sukakčiai pažy -
mėti, neseniai pasiekė Čikagą. Jos

met rikoje Stasys Goštautas pažymi,
kad tai „suvalkietiškai talpus (bet
taupus) žymaus Amerikos lietuvio
Ed vardo Šulaičio amžininkų pasisa -
kymų rinkinys, liudijantis daugialypę
jubiliato veiklą, Jo idealus ir siekia -
mybes”.

Iš tiesų šis leidinys labai „tau-
pus” (80 puslapių apimties – kiek vie -
nam amžiaus metui – puslapis), ta -
čiau jame randame net 19 asmenų
pa sisakymus (vieni trumpesni, kiti –
ilgesni) apie sukak tu vininką.

Kadangi knygelė buvo ruošiama
Lietuvoje (jos sudarytojas ir redakto-
rius – poetas ir žurnalistas Vladas
Buragas), tai daugiausia kalbinti tė -
vynėje gyvenantys žmonės, kurie su
jubiliatu yra turėję vienokį ar kitokį
ryšį – trumpą ar ilgalaikį.

Pirmas prabyla Lietuvos Respub -
likos Prezidentas Valdas Adamkus.
Šis sukaktuvininko buvęs bendradar-
bis taip sako: „E. Šulaičio apie spor -
tines varžybas rašytų straipsnių buvo
pilni išeivijos laik raščiai. Pasirody -
davo vienas kitas tais laikais ir įvai -
rios tematikos jo straipsnis. Šiandien
E. Šulaitis yra vienintelis il giausiai
rašantis išeivijoje žurnalistas, išaugęs
su plunksna rankose, to bulėjęs. Ir nė
kiek nesistebiu, kad dabar, visų mūsų

Leidinio apie visuomenės veikėją ir
žurnalistą E. Šulaitį  viršelis.

antroje gyvenimo pusėje, išeivijoje
yra išrinktas Žurnalistų sąjungos
pirmininku”.

Antras leidinyje prabyla buvęs
Ky  bartų parapijos klebonas, „Lietu -
vos katalikų bažnyčios kronikos” re -
daktorius, dabartinis Lietuvos Vys -
ku pų konferencijos  pirmininkas,
Kau no arkivyskupas Sigitas Tam ke -
vi čius (šalia straipsnio yra dva si nin -
ko, jubiliato ir jo brolio Broniaus is -
torinė nuotrauka).

Savo mintimis apie sukaktuvi -
ninką dalijasi PLB valdybos pir mi -
ninkė Regina Narušienė, Pasaulio ky -
bartiečių draugijos valdybos pir mi -
ninkas Rymantas Vaičaitis, pirmasis
Lie tuvos sporto žurnalistų fede ra -
cijos pirmininkas Vytautas Kaza ke -
vičius (jis plačiau pasakoja ir apie iš -
eivijos lietuvių krepšininkų kelionę į
okupuotą Lietuvą).

Išsamiai E. Šulaičio kūrybinį
kelią nušviečia sporto žurnalistė, še -
šių knygų autorė Marytė Marcin ke -
vičiūtė. Nemažai telpa ir Vilniaus
universiteto Sporto centro direkto -
riaus, socialinių mokslų daktaro Re -
m i gijaus Naužemio minčių. Savo vizi -
to Amerikoje ir susitikimų su jubi lia -
tu įspūdžiais dalijasi Klaipėdos dra -
mos teatro meno vadovas ir reži sie -

rius docentas Povilas Gaidys. Bran -
džių minčių apie sukaktuvi ninką pa -
beria kultūros žurnalo „Santara” vyr.
redaktorius Romual das Norkus.

Bene daugiausiai apie E. Šulaitį
rašo profesorius, habilituotas huma -
ni tarinių mokslų daktaras, istorikas
Henrikas Šadžius  (čikagietis jam tal -
kino leidžiant ,,Lietuvos sporto en -
ciklopediją”) ir leidinio apie E. Šulaitį
sudarytojas, Lietuvos nepriklausomų
rašytojų sąjungos valdybos pirminin -
kas (šios sąjungos rėmėjų lėšomis šis
leidinys yra išleistas), Lietuvių žur-
nalistų sąjungos ir Pasaulio kybar-
tiečių draugijos narys Vladas Bura -
gas. Labai nuoširdus yra ir žurnalisto
Algio Vaškevičiaus pasisakymas.

Sunku suminėti visus pareišku-
sius savo nuomonę apie sukaktuvi -
ninką, tačiau būtina prisiminti dar
vie ną iš jų – žymųjį gydytoją, žurnalo
„Suvalkija” vyr. redaktorių Juozą
Skir mantą Paukštį, kuris neseniai
ne tikėtomis aplinkybėmis iškeliavo
am žinybėn.

Knygą galima įsigyti parašius
adresu: E. Šulaitis, 1330 St. 51 Ave.
Cicero, IL. 60804. Kaina – 5 dol., per-
siuntimas – 2 dol.         

,,Draugo” info

Petersonienė. Tikime, kad yra ir dau-
giau rašytojų, gavusių įvairius apdo-
vanojimus.  Labai prašome LRD na-
rius apie tai pranešti valdybai, kad ji
galėtų tai paskelbti metiniame aplin-
krašty, pasidžiaugti ir pasveikinti.

Padėkos
Dėkojame Lietuvių Fondui už

2008 m. paskirtą literatūrinę premiją. 
Ačiū spaudai:  ,,Draugui”, ypač

redaktorei Laimai Apanavičienei,
,,Dirvai”, redaktoriui Vytautui Ra -
džiui, ,,Tėviškės Žiburiams”, redakto-
riui Česlovui Senkevičiui, ,,Amerikos
lietuviui”, leidėjui Bro niui Abručiui,
žurnalistams Ramunei ir Raimundui
Lapams, žurnalistams Aldonai Šmul -
k štienei ir Antanui Paužuoliui.  Ačiū
apie mirusius LRD rašytojus rašiu -
siems: rašytojui Vytautui Volertui,
žurnalistui Edvardui Šulaičiui ir žur-

nalistui Petrui Petručiui. Ačiū Jau -
nimo centro vadovybei – Mildai Šatie -
nei ir Vaclovui Momkui už LRD
globą. Ačiū visiems mūsų renginių
lan kytojams. 

Primename, kad LRD metinis
na rio mokestis yra 10 dol.  Iždininko
adresas: Stasys Džiugas, 5729 Edge
Lane Dr., Oak Lawn, IL 60453; tel.:
708-423-1681

Malonių, kūrybingų ir sėkmingų
metų linki LRD valdybos var du

Stasė Petersonienė
LRD pirmininkė

P. S. Mieli rašytojai, jei kuris ne -
gavote LRD 2008 m. veiklos aplink -
raščio arba jei sveikinimo kortelė
buvo netvarkinga, labai atsiprašome
ir prašome apie tai pranešti Stasei
Petersonienei, 2534 West 40 Street,
Chicago, IL 60632.

2007 m. Literatūrinės premijos įteikimas Danutei Brazytei-Bindokienei.
Sėdi iš kairės: LRD pirmininkė Stasė Petersonienė, laureatė D. Brazytė-
Bindokienė, premijos mecenatė Patricia Nelia Paulauskaitė. Stovi iš kairės:
Audra Kubiliūtė-Daulienė, rašytojas Stasys Džiugas, Aldona Šmulkš-
tienė, Vytautas Bindokas, Daiva Petersonaitė ir Balys Raškauskas.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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.

MIRTIES SUKAKTYS

Mielas Viteli

A † A
VACLOVAI PLIOPLY

1974 m. gruodžio 27 d. gražiausiame Kalėdų laike, Dievulis pa-
sišaukė Tave į savo dangiškuosius namus.

Palikai savo brangius 3 sūnus, 2 dukreles ir mane.
Pirmutinė iš penkių vaikų Ramutėlė 2007 m. sausio 29 d. iške-

liavo pas savo tėvelį.
Tokia jau Dievo valia ar galia, tikslas.
Neliūdėk, Viteli, pamažu aplankysime Tave vienas po kito.
Tėvelis ir dukrelė nebevieniši. 
Dieve, laimink ir globok juos ir visus Plioplių šeimos mirusiuo-

sius gyvuosius!
Šv. Mišios Marquette Park bažnyčioje bus aukojamos 2009 m.

sausio 25 d. 10:30 val. r. Šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje (Jauni-
mo  centre) – vasario 1 d., sekmadienį, 10:30 v. r.

Vincė Plioplienė

A † A
KLEMENSAS MATKEVIČIUS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
sausio 9 d. 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę.

Gimė 1920 m. sausio 18 d. Latvijoje.
Gyveno Čikagos Marquette Park apylinkėje.
Velionis buvo sūnus a. a. Emilijos ir Antano Matkevičių. brolis a.

a. Alberto, Mykolo ir  Alfonso.
A. a. Klemensas bus pašarvotas pirmadienį, sausio 12 d. nuo 10

v. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurio-
je 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Geležinio  Vilko ordino kavalierius
A † A

v. s. STASYS ILGŪNAS

išėjo namo, stovyklauti kitame Dievo pasaulyje.
Kartu liūdime ir reiškiame nuoširdžiausią skau-

tišką užuojautą žmonai IRENAI, sūnui ALGIUI, duk-
rai RŪTAI, jų šeimoms, artimiesiems ir skautavu-
siems su a.a. broliu Stasiu.

Pasigesime tavęs, broli Stasy.

Lietuvių  Skautų Sąjungos Taryba, Pirmija
ir visi vienetai

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus  „Draugo” leidybai
paremti aukojo po 50 dol.: Raminta Marchertas, Lemont, IL; Daila
Liubinskas, Oak Lawn, IL; Horace Žibas, Cincinnati, OH; Roma Murphy,
Brownsburg, IN; Saulius V. Kuprys, Chicago, IL; Ona W. Kartanas, Oma-
ha, NE; Martynas  Trakis, Palos Hills, IL; kun. Ignas Urbonas, Lemont,
IL; John Kasputis,  Farmington, CT; Valerija Javas, Western Springs, IL;
Ramunė K. Kubilius, Evanston, IL; Birutė V. Kozica,  Daytona Beach, FL;
Algis A.  Dzekciorius, Niverville, NY; Vida Jankauskas, Woodhaven, NY;
Stase Korius, Santa Monica, CA; Joseph Saurusaitis, Baltimore, MD;
Adolph Slezas, St. Petersburg Beach, FL; Giedrė M. Gillespie, Chicago, IL;
Richard Klementavičius, Golf Breeze, FL. Labai esame dėkingi už paramą. 
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�Sausio 13 d., antradienį, 11:30
val. p. p. Balzeko lietuvių kul tūros
mu ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 Greater Southwest
Development Corporation atstovai
papasakos apie verslo sąlygas vaka -
rinėje Čikagos miesto dalyje. Telefo -
nas pasi teira vimui: 773-582-6500.

�Maloniai kviečiame į Lietuvių
Fondo pokylį, kuris įvyks šeštadienį,
2009 m. sausio 17 d. 7 val. v. Pasaulio
lietuvių centro, 14911 127 th Street
Lemont, IL pokylių salėje. Vietas
užsi sakyti galite tel.: 630-257-1616
arba rašyti zinios@lithfund.org.

�Maloniai kviečiame sausio 17 d.
į jaunųjų me nininkų Gabrielės Auš -
raitės, Aud ros Brooks, Dainos Lukas,
Vilijos Pa kalnis, Vaivos Rimeika,
Indrės Saba liūtės, Natalijos Skvir b -
lytės, Aro Vo lodkos darbų parodą Lie -
tuvių dailės muziejuje Pasaulio lietu-
vių centre. Parodos atidarymas – 6
val. v. 

�Sausio 18 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Šaulių namuose, 2417 W.
43rd Street, Chicago, Vytauto Di -
džiojo šaulių rinktinės šauliai ruošia
pasilinksminimą. Bus maisto, veiks
baras, galėsite pašokti. Kviečiame vi -

sus linksmai praleisti žiemos popietę.
Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713.

�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”.

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

,,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.

Dvejų su puse metų Gabija Ona Žukauskaitė – būsima ,,Draugo" skaitytoja.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Aldo-
na ir Ramojus Vaičiai $100, „The
Oak Tree Philanthropic Foundation
(dr. Dana Maciūnaitė-Mockuvienė)
$1,000, Dalia ir Vytas Januškiai
$100, dr. K. A. Jucas $50, dr. Jolanta
ir dr. Šarūnas Peckai $150, dr. Elena
Deckienė $100, Ivor Rene ir Onutė
Fielding $50 minint jų 50 m. vedybų
sukaktuves, Aldona Riškus $75,  Bal -
zekas Family Foundation (Stanley
Bal zekas, Jr.) $50, Daila ir Juozas
Liubinskai $100, First Personal
Bank $100, Jurgita Gvidienė $1,000
pagerbiant jos sesers a. a. Elenos Zi -
mavičiūtės-Carter atminimą, Ona ir
Jonas Treškos $25, Our Lady of Šilu-
va Committee of New Britain, CT
(Ca therine Salka, treas.) $500, Li-
thuanian American Community of
New Britain, CT $100 a. a. Vaivos
Vėbraitės-Gust atm., Marytė Černiū-
tė $50, Vaiva ir Tomas Marchertai
$20, V. ir T. Marchertai $50 sveiki-
nant Paulių Marchertą šv. Kalėdų
proga, Raminta ir dr. Algirdas Mar-
chertai $50, Indrė ir Dean Jeske $20,
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai $10,
Pranutė ir Rimas Domanskiai $100,
Chipain’s Foods $25, Gražina Liau-
taud $1,000; vaiko metinei paramai –
Janina ir Narimantas Udriai $360,
Gražina Kenter $360, Algis Igna to -
nis $150, Gražina Mačiuikienė $360,
Liucija ir Algis Tirva $250, Vidas
Klei za $360, Laura Kriaučiūnaitė
$360, Dalia Ivaškienė $500, Marytė
Utz $360, Mara Vygantienė $240,
Daina ir dr. Donatas Siliūnai $360;
Ann Adams $250, Marija Kuprienė
$360; a. a. Jono Raugalio atm. Ann
Valuckas $10, Lith. Roman Cath. Wo -
men’s Alliance of St. Joseph Church
$25. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun -
light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.

• A. a. Natalijos Aukštuolie-
nės atminimą pagerbiant, jos sūnus
Gin taras Aukštuolis atsiuntė $715

„Saulutei”, kuriuos suaukojo: B. L.
Lauraitis, G. V. Lendraitis, N. Bu -
czek, K. Vidziunas, A. M. Naris, R.
Ki sielienė, V. Bilaišis, M. A. Lauraitis,
A. Tamošiūnas, R. J. Mozoliauskas,
G. Narienė, J. Todd, I. Laucius, Mr.
and Mrs. Quinn, Mr. and Mrs.
Rimeika, J. Nevarauskas, St. Peter so -
nienė, Z. Mickevičienė, A. Daug -
vilienė. „Saulutė” dėkoja už aukas
padėti Lietuvos vaikučiams ir reiškia
nuoširdžią užuojautą a. a. Natalijos
Aukš tuolienės šeimai ir artimie -
siems.

• A. a. Jono Raugalio atmini-
mą pagerbiant, jo žmona  Aldona
Rau galienė atsiuntė $355, kuriuos
suaukojo: E.  Bernotienė su šeima, A.
S. Baranauskai, A. Paliulienė, V. Skla-
daitis, L. R. Balys,  O. Liutkienė, L. G.
Castro, H. Niedzial, O. Pakalnienė,
M. Laureckas. „Saulutė” dėkoja už
aukas ir nuoširdžiai užjaučia a. a.
Jono Raugalio šeimą ir artimuosius.

• A. a. Stepono Zabulio atmi-
nimą pagerbiant, jo žmona Birutė
Zabulienė atsiuntė „Saulutei” $1,845,
kuriuos suaukojo: Brazdzionis, Ba -
nevičius, Pilaika, J. Matulaitis, D.
Juozelskis,  G. Taras, F.  Dema-
gistris, G. Petkaitis, R. Shulte, R.
Liau kus,  A. Meier, M.  Van Kruinin-
gen, D. Fairfax,  A. Wilson, W. Kruk,
M. O’Brien,  D. Liska, St. Vitenas, J.
Strimaitis, T. Arruda, J.  Zdanys, M.
Aleksandravičius,  D. Pileika, R. Ja-
kubauskas,  B. Albee, D. Chahan, K.
Fox, P. Esposito, D. Dzikas, M. Ba-
nevičius, N. Johnson, S. Banevičius,
R. Kapeskas, S. G. Grenier, S. Milten-
berger, K. Jacizopsic, M. Sullivan, B.
G. Mačiuika, V. Dilba, N. Snipas; S. I.
Dzikas, A. Maciūnas, B. Bernotas, S.
Kirkutis, L. Sawka, J. Landers,  E.
Ziurys, S. Pedneault, V. Savininkas,
M. Kasputis,  R. Schubert, L. Lucia,
D. Mc Emaney, B.  Zdanys, I. Mar-
kevičius, Lith. Scout Assoc. Atlanto
Rajone (Naida Snipes Johnson).
„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia
nuoširdžią užuojautą a. a. Stepono
Za bulio artimiesiems.

Vilniaus gatvėse sostinės gyven-
tojų akiratyje visą vasarą šmėžavo
filmo žvaigždė Daniel Craig (kino my -

lėtojams žinomas kaip James Bond
atlikėjas).  D. Craig ir daugelio kitų
įžymybių vizito priežastis – Lietuvoje
filmuota Edward Zwick ka rinė drama
,,Defiance” (,,Pasi prie ši ni mas”).  Fil -
mo, kuriame nedidelius vaidmenis at -
li ko ir keletas Lietuvos aktorių,
prem jera Los Angeles įvyko 2008 m.
gruodžio 31 d. Lietuvoje prem jera –
2009 m. sausio 16 d. 

Tai filmas apie Antrąjį pasaulinį
karą, kai trys broliai tūkstančiams
žydų išgelbėjo gyvybes. Trys žydiško
kraujo broliai (jų vaidmenis sukūrė
aktoriai D. Craig, Liev Schreiber, Jam
Bell) pasprunka iš nacių okupuotos
Lenkijos į Baltarusijos miškus.  Ne t -
ru kus jie supranta, kad miškuose yra
ne vieni – čia slapstosi jų likimo bro-
liai. Gerai pažinodami mišką broliai
įkūrė kaimą ir su kitais žydais slėpėsi
nuo vokiečių karių. 

Filmas paremtas tikra istorija.
Už geriausią garso takelį apdovano-
tas „Auksiniu gaubliu”. 

,,Draugo” info

Vilniuje – amerikiečių filmo premjera

Kadras iš filmo ,,Defiance”. Pagrin-
dinio vaidmens atlikėjas Daniel
Craig.


