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nė vakarienė (p. 14)

Vokietijos žiniasklaida –
apie kultùros sostinès bèdas

Virgilijus Alekna.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 23 d. (Delfi.lt) –
„Baisi nelaimė”, kuri niekada nega-
lėtų nutikti Vokietijoje, – taip Lietu-

vos valdžios sprendimas projekto
„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” (VEKS) biudžetą sumažinti 40
proc. įvertintas Vokietijos žiniasklai-
doje. Čia mirga pranešimai apie tai,
kad Lietuva ne tik save, bet ir pačią
kultūros sostinės idėją kompromituo-
ja tarptautiniu mastu. Užsienio rei-
kalų ministerijos manymu, nors iki
šiol VEKS projektas tarptautinėje ži-
niasklaidoje nušviestas gana teigia-
mai, nesusitvarkius panašių praneši-
mų gali padaugėti.

Geriausiu Vokietijos televizijos
kanalo ARD vakarinio eterio laiku
laidoje „titel.thesen.temperamente”
pasakota, kaip Lietuva žiūri į Vilniui
suteiktą galimybę būti Europos kul-
tūros sostine 2009 m. Lietuvos atžvil-
giu kritiškame reportaže kalbėta, kad
Europos Komisijos komisaras kultū-
rai dėl neigiamos patirties su Vilniu-
mi nusprendė ateityje nebedalinti šio
vardo nepelnytai, o tik po ilgo atrin-
kimo proceso. Taip esą norima išveng-

ti panašių situacijų kaip su Vilniu-
mi, kai nei miestas, nei pati valstybė
neįstengia įgyvendinti numatytos
programos.

Sausio 20 d. didžiausi dienraš-
čiai federalinėje Šiaurės-Reino-Vest-
falijos žemėje, kur uoliai ruošiamasi
2010 m. Europos kultūros sostine
tapsiančio Ruhr regiono renginiams,
pranešė, kad „Ruhr2010” organiza-
toriai bei Europos kultūros sostinių
sąjunga „ECoC” naujienas iš Vil-
niaus dėl biudžeto sumažinimo vadi-
na „baisia nelaime” ir kalba apie mil-
žinišką žalą, padarytą šiam vardui.

Laikraštyje „Ruhr Nachrich-
ten” pasirodžiusiame straipsnyje aiš-
kinama, kad Lietuva bankrutuoja,
todėl prezidentas Valdas Adamkus
sumažino projekto biudžetą 7,24
mln. eurų. Dėl to, teigiama straips-
nyje, didelei programos daliai iškilo
grėsmė, o menininkai buvo tiesiog
pamesti.

Nukelta į 6 psl.

V. Aleknai îteikta ,,Lietuvos
tùkstantmeçio žvaigždè”

ną disko metiką Virgilijų Alekną. Tai
pirmoji ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė”, įteikta šiais metais už
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą.

,,Man didelė garbė ir malonumas
šiandien pasveikinti Virgilijų Alek-
ną. Džiaugiuosi, kad mūsų olimpinis
čempionas padeda skleisti Lietuvos
vardą pasaulyje. Jo nuopelnus Lie-
tuvos sportui žinome visi, o Lietuvos
sportas ir diplomatija, mano giliu įsi-
tikinimu, yra tarpusavyje artimiau-
siai susiję dalykai, – sakė ministras
V. Ušackas. – Jūs esate geriausias
mūsų šalies ambasadorius.” Užsie-
nio reikalų ministras pasidžiaugė pa-
saulinio lygio Lietuvos sportininko
laimėjimais ir palinkėjo jam visoke-
riopos sėkmės.

,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigž-
dės” ženklas įsteigtas 2007 m. Lie-
tuvos valstybei ir jos užsienio politi-
kai nusipelniusiems asmenims pa-
gerbti Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga. ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigžde” jau yra apdovanoti 84 as-
menys.

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas už Lietuvos vardo
garsinimą Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) garbės ženklu ,,Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždė” apdovanojo
olimpinį čempioną ir Jungtinių Tau-
tų Švietimo, mokslo ir kultūros orga-
nizacijos (UNESCO) sporto čempio-

Pretendentai
î prezidentus
paaišk∂s iki kovo

Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –
Kovo 13 bus paskutinė diena, kuo-
met partijos ir pavieniai asmenys ga-
li Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) pateikti dokumentus apie
kandidatais į prezidentus siekiančius
tapti pretendentus.

Pagal Prezidento rinkimų įstaty-
mą, pretendentų būti kandidatais į
prezidentus iškėlimas pradedamas
ne anksčiau kaip likus 80 dienų (šiuo-
se prezidento rinkimuose tai – vasa-
rio 26 d.) ir baigiamas ne vėliau kaip
likus 65 dienoms (šįkart tai – kovo 13
d.) iki rinkimų.

Pagal Seimo patvirtintą nutari-
mą, prezidento rinkimų pirmasis tu-
ras vyks gegužės 17 d. Antrasis turas
planuojamas kartu su Europos Par-
lamento (EP) rinkimais birželio 7 d.

Pasak VRK vadovo Zenono Vai-
gausko, tikėtina, kad prezidento rin-
kimuose ketinantys dalyvauti pre-
tendentai kreipsis nelaukdami pas-
kutinės dienos, nes į prezidentus no-
rintys kandidatuoti asmenys turi su-
rinkti 20 tūkst. piliečių parašų, o tai
užtrunka. Remdamasis Seimo pasta-
rųjų rinkimų praktika, kuomet kai
kurios partijos kandidatų sąrašus pa-
teikė paskutinę dieną, Z. Vaigauskas
pastebi, kad europarlamentarų rin-
kimuose tokios skubos irgi greičiau-
siai nebus.

Pasak Z. Vaigausko, planuojama,
kad naujasis prezidentas prisieks lie-
pos 12 dieną.
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Dėl neigiamos patirties su Vilniumi
ateityje nutarta nebedalinti šio vardo
nepelnytai. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –
Tautinėms mažumoms premjeras
Andrius Kubilius siūlo viceministrą,
o pastarosios norėtų atskiro ministro.

Vyriausybėje įvyko pirmasis tau-
tinių mažumų ir premjero susitiki-
mas. Kaip sakė laikinasis Vyriausy-
bės kancleris Deividas Matulionis,
per susitikimą nuspręsta sudaryti
darbo grupę, kurioje visos suintere-
suotos pusės galės išsakyti savo nuo-

monę, kaip pertvarkyti Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentą
(TMID), kad nenukentėtų tautinių
mažumų statusas ir nepablogėtų jų
padėtis. Į šią darbo grupę žadama
įtraukti Vyriausybės kanceliarijos,
Kultūros ministerijos ir tautinių ma-
žumų atstovus.

Pasak D. Matulionio, per susiti-
kimą buvo pasiūlyta steigti tautinių
mažumų tarybą. ,,Tai nebūtų atskira

įstaiga, tai būtų vieną kartą per pusę
metų susirenkanti premjero vadovau-
jama taryba, kuri išklausytų tautinių
mažumų nuogąstavimus, problemas,
siūlytų galimus sprendimus. Taip bū-
tų palaikomas dialogas aukščiausia-
me politiniame lygyje. Lygiai tokią
pat tarybą turėtų ir išeivija”, – sakė
Vyriausybės kancleris.

Jo teigimu, per susitikimą prem-
jeras teigė, Nukelta į 6 psl.

Tautin∂ms mažumoms si∆lomas viceministras
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,,Į socialinį forumą ‘Dialogas
su Lietuva’, kuris vyks sausio 29
d. Vilniuje, jau užsiregistravo
apie 100 įvairių organizacijų at-
stovų”, – praneša Lietuvos ži-
niasklaida. ,,Dialogas su Lietuva”
yra naujos Vyriausybės, kuriai
vadovauja spaudos ir žmonių
pakrikštytas arogantiškuoju A.
Kubilius, bandymas užmegzti
pokalbį su visuomene, kuri sau-
sio 16 d. išėjo į gatves. Ar ne-
vertėtų ir JAV išeivijai su jos or-
ganizacijomis įsijungti į šį dia-
logą su Lietuva? Tai būtų dar
viena galimybė pasidalyti savo
rūpesčiu ir nerimu dėl pusiau-
kelėje įstrigusio dvigubos pi-
lietybės įstatymo, lietuviškojo
paveldo JAV išsaugojimo, Tau-
tinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento prie LR Vyriausybės
likimo, vis dar ,,nutekančių pro-
tų”?

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

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

Ieškome vadovų, mokytojų ir darbininkų
Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) vasaros stovyklai
2009 m. liepos 5 iki 15 d.
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje

Vadovai: Bent 16 metų amžiaus. Vadovai privalo dalyvauti pasiruošimo kursuose Čikagoje š.m.
balandžio 24-26 d. Vadovai taip pat turės atvykti į Dainavą dieną prieš stovyklai prasidedant
— liepos 4 d.

Darbininkai: Bent 15 metų amžiaus, sutinkantys atsakingai dirbti virtuvėje.

Mokytojai: Veda pamokas ir užsiėmimus, pataria vadovams ir padeda vesti stovyklos pro-
gramą. Priimami studentai ar sendraugiai ateitininkai.

Jeigu domitės vadovavimu JAS stovykloje, prašome užpildyti prašymo formas ir grąžinti iki
vasario 15 d. Formas rasite adresu: www.ateitis.org.

Jei turite klausimų, galite kreiptis el. paštu: laima.aleksa@gmail.com

Kauno medicinos universiteto (KMU) studentų
ateitininkų korporacija ,,Gaja” 2008 m. lapkričio
22 dieną pažymėjo neeilinį savo jubiliejų — 80 me-
tų nuo savo įsikūrimo!

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias ateitininkų būs-
tinės koplyčioje (Laisvės al. Nr. 13), aukojo KMU ka-
pelionas R. Banys. Jis linkėjo korporantams vadovautis
puoselėtais korporacijos steigėjų idealais, ragino ne-
užmiršti savo studijose, darbo aplinkoje, universitetinėje
bendruomenėje tarp studentų ar bendradarbių būti
„žemės druska ir pasaulio šviesa”’ (pagal Mt 5, 13–14). Po
Mišių tuose pačiuose rūmuose – ateitininkų salėje vyko
oficialioji šventės dalis. Buvo sugiedotas ateitininkų
himnas. Pirmininkaujant KMU dėstytojui R. Aušrotui,
vyko sveikinimai. Sveikino kitų universitetų ateitininkų
korporacijų atstovai: „TauTiTo’’, „Vyčio’’, „RePublikos”;
rezidentų tarybos atstovė M. Birmontaitė, universiteto
sielovados koordinatorė S. Adler. Teko ir man pasisakyti.

Kalbėdamas apie „Gajos” korporaciją, trumpai pri-
miniau jos istoriją. Paminėjau, kad ji buvo susijusi su Lie-
tuvos istorija, sunkia lietuvių tautos, pakliuvusios į ca-
rinės Rusijos okupaciją, padėtimi.

Žinome, kad gydytojai, kaip ir visa Lietuvos inte-
ligentija, įnešė nemažą indėlį į visuomeninį tautos
gyvenimą: 1831 ir 1863 metų sukilimuose, spaudos
draudimo metu (V. Pietaris, V. Kudirka, J. Basanavičius,
J. Šliupas ir kt), atkuriant nepriklausomybę ir valsty-
bingumą tiek 1918, tiek ir 1990 metais. Lietuvių tautos
padėtis ypač pablogėjo po 1863 metų sukilimo: carinė Ru-
sija suintensyvino rusifikaciją, o sulenkėję dvarininkai
skatino polonizaciją. Iki XX amžiaus pradžios lietuviai
studijuoti galėjo tiktai carinės Rusijos universitetuose,
kuriuose jau buvo įsigalėjusi pozityvizmo,
materializmo, nihilizmo dvasia. Šioms
pasaulėžiūrinėms idėjoms deramai
pasipriešinti neįstengė daugiausia iš
kaimo kilę lietuviai studentai. Be
to, Rusijos valdžia tik dvasinin-
kams ir gydytojams, baigusiems
aukštąjį mokslą, leido grįžti į
tėvynę. Šie dažniausiai buvo
laisvamaniai, todėl dirbdami Lie-
tuvoje nesidomėjo dvasingumo
ugdymu tautos gyvenime, o kai
kurie iš jų, būdami netgi aktyvūs
ateistai ir intensyviai skelbdami
savo pažiūras, demoralizavo ka-
talikiškai nusiteikusią visuome-
nę.

Tuo tarpu lietuvių inteligen-
tus katalikus pradėjo ugdyti
Vakarų Europos universitetai, į

kuriuos lietuviams studijuoti jau buvo leidžiama nuo XX
amžiaus pradžios. Į Lietuvą jie grįždavo išsiugdę naują
požiūrį į tautiškumo ir krikščionybės, valstybės ir
Bažnyčios santykius, socialinių problemų sprendimo bū-
dus, pasauliečių katalikų vaidmenį visuomenės gyve-
nime.

Siekiant, kad Lietuvoje inteligentas būtų ne tik geras
specialistas, bet ir iškili asmenybė, grindžianti savo gy-
venimą ir veiklą krikščioniškąja pasaulėžiūra, Tėvynės
meile, patriotizmu bei rodanti pavyzdį jaunajai kartai
kaip to siekti, 1909 metais įsikūrė ateitininkų orga-
nizacija. Ji aktyviai įsijungė į okupuotos Lietuvos vi-
suomeninį gyvenimą, o vėliau, jau atkūrus Nepriklau-
somybę, aukštosiose mokyklose steigė savo korporacijas.
Viena iš jų ir buvo „Gaja”. Ji suvaidino svarbų vaidmenį
ugdant gydytojus katalikus prieškarinėje Lietuvoje.
Gydytojai katalikai ateitininkai, norėdami daryti įtaką ir
pakeisti Kauno universiteto Medicinos fakultete vyra-
vusią materializmo ir indiferentizmo dvasią, atėjusią iš
Rusijos universitetų, 1928 m. gegužės 3 d. įsteigė me-
dicinos studentų korporaciją „Gają”. Ji faktiškai jau vei-
kė nuo 1925 m. studentų ateitininkų draugijoje, būdama

medikų sekcija tarp kitų 14-os sekcijų.

Įsteigdami šią korporaciją, ateitininkai siekė
išugdyti lietuvišką, naują, aiškios religinės pasau-
lėžiūros studentų organizaciją, kuri nuslopintų
atkeliavusią iš Rusijos universitetų materialistinę-
ateistinę dvasią, paskatintų formuoti lietuvio
gydytojo kataliko tipą, ragintų moksleivius gausiau
studijuoti mediciną (tuo metu medicinos fakultete
apie 60 proc. studentų buvo kitataučiai), norėjo
teikti jiems moralinę ir materialinę pagalbą. Taigi,
šio vaidmens ir ėmėsi „Gaja”.

Nors pradžioje ji ir susidūrė su organi-
zaciniais sunkumais, tačiau savo tikslus

pamažu įgyvendino. Jos narių skai-
čius kasmet augo ir prieš karą 1939
metais jau siekė apie 160. Korpo-

racija, išugdžiusi daugelį gydytojų
katalikų, besiremiančių savo gy-
venime krikščioniškosiomis dvasi-
nėmis vertybėmis, sėkmingai vei-
kė iki 1940 m. – Lietuvos oku-
pacijos. Baigę studijas, gajininkai

tapo ne tik gerais specialistais,
bet ir aktyviai įsijungė į vi-
suomeninį gyvenimą. Dėl to jau
sovietinės okupacijos pradžioje
dalis jų buvo ištremti į Sibirą,
kita dalis, pasitraukusi į Va-
karus, ten aktyviai reiškėsi,
siekdama Lietuvos laisvės.

Visų ateitininkų
sąrašų patikrinimas

Medicinos studentų ateitininkų
korporacijai „Gajai’’ 80 metų

Ruošiantis ŠAAT rinkimams yra tiks-
linami ateitininkų sąrašai. Prašome
pateikti savo adresus, jei esate pakei-
tę savo gyvenamąją vietą per pasku-
tinius trejus metus. Prašome visų
ateiti į talką — pasidomėkite, ar jūsų
vaikai, vaikaičiai, draugai ir bičiuliai
yra sąrašuose ir paraginkite juos įsi-
rašyti. Norime sudaryti kuo platesnį
ir tikslesnį visų ateitininkų adresyną.

Adresus siųsti:
ŠAAT nariui Kaziui Razgaičiui

7 Arthur Rd,
Rosemont, PA 19010

el. pašto adresu: kazys@op.net

dr. Leonas Laimutis Mačiūnas

Nukelta į 13 psl.Sargyba prie ,,Gajos” korporacijos vėliavos.
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2009 metai –
,,Draugo” šimtmečio

metai
MARIJA REMIENÈ

2009 m. sausio 6 d. įvykusiame ,,Draugo” leidėjų tarybos posėdyje bu-
vo nutarta 2009 metus paskelbti ,,Draugo” dienraščio šimtmečio metais.

Spaudos galia yra labai didelė, nors ją dabar nori išstumti internetas,
kuris, mano nuomone, vis dėlto neatstos popierinio spausdinto žodžio.
Spauda ne tik informuoja apie kasdieninius įvykius, bet formuoja žmonių
įsitikinimus bei pažiūras. Šiais laikais mūsuose yra daug ir įvairios spau-
dos, bet nėra tokios spaudos, kuri nušviestų įvykius krikščioniškųjų prin-
cipų šviesoje. ,,Draugas” yra katalikiškas dienraštis, kokio neturi nė
Lietuva. ,,Draugo” įtaka buvo jaučiama ne tik tarp katalikų, bet tarp visų
pažiūrų lietuvių.

Per šimtą metų keitėsi ,,Draugo” leidėjai, redaktoriai bei administra-
toriai, bet darbuotojų keitimasis nekeitė dienraščio svarbos. Dienraštis
nuolat gerėjo, tobulėjo techniškai, turtėjo turiniu, bet visą laiką liko bran-
ginantis religines bei tautines vertybes.

1959 m. ,,Draugas” šventė auksinį – 50-metų jubiliejų. Tam buvo skir-
ti ištisi metai: ,,Draugas” susilaukė daug laiškų, sveikinimų, net iš tokių
skaitytojų, kurie prenumeravo ,,Draugą” nuo pirmojo numerio. Tie metai
buvo ,,Draugo” žydėjimo metai, nors tų metų lapkričio 14 d. vedamajame
bendradarbiams ir rėmėjams buvo rašoma: „‘Draugas’ yra jau įžengęs į
antrąją pusės amžiaus dalį, kad pasiektų deimantinio, o gal ir šimtmetinio
jubiliejaus. Ar pasieks – tik Dievas težino. Bet sieks.” Ar leidėjai tikėjo ir
svajojo sulaukti kitų reikšmingų jubiliejų? Mes esame šio reikšmingo
jubiliejaus liudininkai ir turime tikėti mūsų išeivijos dvasiniu ir tautiniu
išlikimu.

Dienraščio leidėjai planuoja šimtmečio jubiliejaus metus paminėti
keliais renginiais. Kovo 22 d. įvyks neeilinis koncertas Marios mokyklos
(Maria High School) auditorijoje, Čikagoje. Koncerto programą atliks
solistai iš Lietuvos: Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė, o jiems akom-
panuos muzikas Edvinas Minkštimas. Tikime, kad visuomenė atsilieps
gausiu dalyvavimu, kaip senais laikais. Balandžio mėnesį įvyks ,,Draugo”
paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, taip pat Čikagoje. Parodoje
matysime svarbesnius istorinius dienraščio puslapius, ,,Draugo” premi-
juotas rašytojų knygas bei kitus leidinius. Šių metų pavasarį įvyks ,,Drau-
go” istorinės knygos sutiktuvės. Knygoje bus aprašyti ,,Draugo” įkūrėjų
vargai ir rūpesčiai, visų redaktorių įnašas, bendradarbių prisiminimai ir
straipsniai apie ,,Draugo” praeitį. Knyga bus gausiai iliustruota istori-
nėmis reikšmingesnėmis nuotraukomis. Spalio 12 d. – jubiliejinis pokylis,
o lapkričio 8 d. Los Angeles Dramos sambūris nukels visus į pirmuosius
,,Draugo” metus. Be to, dienraščio puslapiai laukia skaitytojų pasi-
sakymų – prisiminimų, kaip jie susipažino su ,,Draugu” ir kokią reikšmę
jis turėjo jų asmeniniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje.

,,Draugo” leidėjai yra labai dėkingi visiems dienraščio redaktoriams,
administratoriams, darbuotojams, bendradarbiams, rėmėjams ir skaityto-
jams. Visų įnašas buvo ir tebėra svarbus. Visų buvusių ir esamų darbuo-
tojų dėka ,,Draugas” sulaukė šimto metų.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

APIE ŠIUO METU ŠVENČIAMĄ
MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ

VIENYBĘ SAVAITĘ
Trečiadienio bendrosios audien-

cijos metu skaitytą katechezę po-
piežius Benediktas XVI skyrė nuo
sekmadienio, sausio 18-osios, iki sek-
madienio, sausio 25-osios, švenčiamai
maldų savaitei už krikščionių vieny-
bę.

Tai labai vertinga dvasinė inicia-
tyva, – sakė popiežius, – į kurią įsi-
jungia vis daugiau krikščionių, at-
siliepiančių į prieš kančią Tėvui skir-
tus Jėzaus maldos žodžius: „Tegul
visi bus viena... kad pasaulis įtikėtų,
jog tu esi mane siuntęs” (Jn 17, 21).
Šioje kunigiškoje maldoje Viešpats
net keturis kartus prašo, kad jo mo-
kiniai „būtų viena” Sūnaus ir Tėvo
vienybės pavyzdžiu. Du kartus šioje
maldoje Jėzus nurodo ir vienybės tik-
slą – kad pasaulis tikėtų. Taigi nuo
vienybės priklauso Bažnyčios misija
pasaulyje. Bažnyčios vidinę vienybę
lemia jos vienybė su Kristumi. Tačiau
kartu žinome, kad vienybė yra ir do-
vana, kurios privalome prašyti nepa-
liaujama malda. Tik pakildami aukš-
čiau savęs, tik verždamiesi link Kris-
taus, tik būdami vienybėje su Juo,
galėsime būti ir tarpusavyje vieningi.

Ganytojas priminė šiemetinės
maldų už krikščionių vienybę sa-
vaitės temą – „Suglausk vieną su ki-
tu, kad juodu būtų sujungti tavo ran-
koje” (Ez 37, 17) ir komentavo visą
pranašo Ezekielio knygos skyrių, iš

kurio paimti šitie žodžiai.

Savo kalboje popiežius taip pat
paminėjo ką tik pasibaigusiais metais
vykusius ekumeninius susitikimus.
Visų pirma buvo paminėti pernai
vykę trys popiežiaus susitikimai su
Konstantinopolio patriarchu Baltra-
miejumi. Pernai iš Armėnijos ir iš
Libano į Romą buvo atvykę abu ar-
mėnų Katalikosai. Pernai krikščionys
dalijosi skausmu dėl Maskvos patri-
archo Aleksijaus mirties. Pernai taip
pat įvyko keletas ne mažiau svarbių
susitikimų su kitų Rytų ir Vakarų
Bažnyčių ir bendruomenių atstovais.

Popiežius paminėjo ir ypatingą
šiemetinės maldų už krikščionių vie-
nybę savaitės kontekstą – apaštalui
Pauliui paskirtus jubiliejinius metus.
Apie šio apaštalo mokymą kalbama
kiekvieno trečiadienio bendrųjų audi-
encijų metu, sakė popiežius, – o šian-
dien norėčiau tik priminti jo žodžius,
skirtus Efezo bendruomenei: „Vienas
kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate
pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį.
Vienas Viešpats, vienas tikėjimas,
vienas krikštas” (Ef 4, 4-5). Paulius
visą savo gyvenimą paaukojo savo
Viešpačiui ir jo mistinio Kūno, Baž-
nyčios vienybei, kankinio mirtimi
duodamas didžiausią ištikimybės ir
meilės Kristui liudijimą. Jos troški-
mas, tebūnie ir mūsų troškimas, –
sakė Benediktas XVI. 

DEVYNDIENIO  MALDA

Palaimintasis arkivyskupe Jurgi,
didis Nekaltosios Mergelės Marijos my-
lėtojau, ištikimas Bažnyčios sūnau, mū-
sų Tėve ir Vade!

Nušviesk kelius ateitin mūsų Tė-
vynės vaikams. Suburk vienybėn Tau-
tos sūnus ir dukteris, mokyk gyventi ir
dirbti Kristui ir Bažnyčiai.

Įkvėpk mums ryžto sergėti ir ugdy-
ti sielos tyrumą, puoselėti taurius seno-
lių papročius, gyventi tiesa ir meile.

Daug ligų ir visokių vargų žemėje
iškentėjęs, užtark, guosk ir gydyk kūno
bei dvasios ligonius, įkvėpk kenčian-
tiems kantrumo, mokyk vargą ir kančią
aukoti Dievui už pasaulio išganymą.

Prikelk Lietuvą šventam gyvenimui,
įkvėpk kiekvieną iš mūsų kurti šven-
tovę savo sieloje ir pasaulyje. Amen.

Sukalbėkite ,,Tėve mūsų”, ,,Sveika,
Marija”, ,,Garbė Dievui”.

Sausio 27 d. yra Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio mirties sukaktuvės.
Ta proga spausdiname maldą prašant, kad arkivyskupas būtų paskelbtas
šventuoju.                                                                                    Redakcija

Palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis

Popiežius palaimino 
„šv. Agnietės ėriukus”

Po bendrosios audiencijos, laiky-
damasis jau daug šimtmečių gyvuo-
jančios tradicijos, popiežius Benedik-
tas XVI palaimino du ėriukus, iš ku-
rių vilnos vėliau bus mezgami arki-
vyskupų metropolitų ganytojišką
autoritetą ir jų vienybę su popiežiumi
simbolizuojantys palijai – baltos vil-
nos juostos su juodais šilkiniais kry-
želiais.

Šv. Agnietės liturginės šventės
dieną, sausio 21-ąją, popiežiaus pa-
laiminti ėriukai auginami viename
Romos vienuolyne. Vėliau, nukirpus
vilną, seserys vienuolės numezga pa-
lijus. Birželio 29-ąją švenčiamos
šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės
dieną, Mišių metu, popiežius šias vil-
nos juosteles uždeda ant pečių nau-
jiesiems arkivyskupams.

Popiežius pasveikino naują 
JAV prezidentą

Popiežius Benediktas XVI pa-

sveikino antradienį pradėjusį eiti pa-
reigas naująjį Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentą Barack Obama.
Sveikindamas 44-ąjį Jungtinių Vals-
tijų prezidentą jo inauguracijos pro-
ga, popiežius linki, kad jo vadovauja-
ma amerikiečių tauta ir toliau iš savo
religinio ir politinio paveldo semtųsi
dvasinių vertybių ir etinių principų,
reikalingų bendradarbiavimui ku-
riant tikrai teisingą ir laisvą visuo-
menę, gerbiančią visų savo narių oru-
mą, lygybę ir teises, o ypatingai tuos
žmones, kurie yra nustumti į šalį ir
neturi savo balso. Šiandien, kai dau-
gybė mūsų brolių ir seserų visame pa-
saulyje trokšta būti išvaduoti iš skur-
do, bado ir smurto, – rašo popiežius
Benediktas XVI, – prašau Jus ryžtin-
gai ugdyti tautų santarvę, bendradar-
biavimą ir taiką, kad visi galėtų daly-
vauti gyvenimo puotoje, į kurią
Dievas pakvietė visą žmoniją. Jums,
Jūsų šeimai ir visai amerikiečių tau-
tai meldžiu Viešpaties palaiminimo,
džiaugsmo ir ramybės. 

,,Vatikano radijas”
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Valdžios pasikeitimas Lietuvoje
įvyko šiek tiek anksčiau nei Ameri-
koje, bet ekonomikos krizė Amerikoje
jau senokai prasidėjo, o Lietuvai ji tik
pradėjo grasinti. Dabartiniam Ameri-
kos vadovui krizė padėjo laimėti rin-
kimus, o Lietuvoje pyktis naujai iš-
rinktiesiems išsiveržė riaušėmis. Ro-
dos, taip neseniai ,,Kauno dienoje”
skaičiau apie riaušes Rygoje:

,,... kai kurie protestuotojai puolė
veržtis į Seimą, nešini sovietinėmis
vėliavomis ir plakatais, raginančiais
versti valdžią. Užvirė muštynės, ku-
rių metu skambėjo ir rusų, ir latvių
kalba. Parlamento apsaugai į pagalbą
atskubėjo specialiosios policijos pajė-
gos. Pasak liudininkų, pareigūnai pa-
naudojo ašarines dujas, gumines laz-
das ir net šaudė į orą, kad išvaikytų
protestuotojus. Riaušininkai atsakė
akmenimis ir signalinėmis rake-
tomis. Suniokoję kelyje pasitaikiusius
policijos automobilius ir išstumti to-
liau nuo Seimo, riaušininkai puolė
siaubti Rygos senamiestį. Kentėjo
kavinės, parduotuvių ir bankų vitri-
nos”. 

Skaitydamas tai, didžiavausi,
kad tai nevyksta Lietuvoje, didžia-
vausi, kad lietuvis pakankamai san-
tūrus ir nežalos nei valstybės, nei pri-
vačių pastatų, automobilių, neplėš
parduotuvių, nes tai juk jo tautiečio
įkurtos darbo vietos. Jis nesvaidys
akmenų ir plytų į policininkus, nes jie
yra jo saugotojai nuo nusikaltėlių ir
jie ne iš kokios nors  planetos atvykę,
bet gali būti jo pažįstami, draugai,
net giminės. Turbūt taip Dievo duo-
ta, kad beveik visada, kai tik  prade-
du didžiuotis, kad va, mes, lietuviai
kitokie (geresni), tuoj esu pasodina-
mas į savo vietą. Pamenu, kaip prieš
keletą dešimtmečių besididžiuojant
išeivijos jaunimu ir berengiant jauni-
mo Kongresą, šie pradėjo Amerikos
viešbučiuose siausti. Pasigėrę viešbu-
čiuose mėtė iš kambarių per langus
televizorius, laužė baldus. Vieni vieš-
bučiai guodėsi, kad pajamos iš ba-
ruose geriančių lietuvių padengė van-
dalizmo išlaidas, kiti, net keletą metų
išgirdę lietuvių vardą, atsisakydavo
nuomoti kambarius. 

Grįždamas į dar gilesnę praeitį, į
dipukų laikus Vokietijoje, prisimenu,

kaip didžiavausi, kad lietuviai ne-
plėšikauja, neterorizuoja vokiečių
kaip lenkai. Gyvenau Gross Hesepe
stovykloje, durpynuose, kur netoliese
buvo ir pora lenkų DP stovyklų. Ta
sritis buvo okupuota gen. Anderso ar-
mijos, šarvuočių divizijos, vadovauja-
mos gen. Rudnicki, kovojusios Ita-
lijoje prieš vokiečius prie Monte Cas-
sino. Švenčių progomis lenkų ka-
riai paaukodavo savo maisto davinį
mums, nors krepšinio rungtynėse
mūsiškiai jiems atskaitydavo. O len-
kų kariai, nuvykę žaisti futbolo į
lenkų DP stovyklą, įsivėlė į muštynes
ir buvo apmušti. Divizijai išsikeliant,
jos vadas gen. Rudnicki su svita atvy-
ko atsisveikinti į mūsų stovyklą. Jam
buvo padėkota už globą, įteiktos do-
vanėlės. Į lenkų stovyklas jis nevy-
kęs. Taigi, turėjau pagrindo didžiuo-
tis lietuviais. Bet  niekada nebūčiau
patikėjęs, kad ateis laikas, kai nebus
Europoje ir Šiaurės Amerikoje kraš-
to, kur lietuvis nesėdėtų kalėjime už
nusikaltimus, kartais net ir labai
žiaurius.

Berašydamas šias eilutes seku te-
levizijoje JAV prezidento inauguraci-
jos iškilmes ir klausau su milijonais
naujojo prezidento B. Obama kalbos.
Kaip ir visada, jo kalba sklandi, pui-
kiai perduodama, tiesiog užburianti
mases ir žiniasklaidą. Bet kas toje
kalboje naujo ir kuo ji skiriasi nuo jo
kalbų per rinkiminę kampaniją? Vėl
tos pačios bendrybės, pažadai, net pa-
minint, kad kitų ankstyvesni pažadai
buvo netikri. Apskritai, ši kalba daug
subtilesnė, nei jo kalbos kandidatuo-
jant, neiššaukianti pertraukiančių
ovacijų ir jau su gera doze įspėjimo,
kad kelias į tą gerovę bus ilgas ir sun-
kus, bet ji bus pasiekta. Negirdžiu jo
kalboje nė vienos frazės, kuri liktų is-
torijoje, kaip atmintina ir kitų karto-
jama. Ironiška, kad jam savo kalboje
minint akcijų rinką,  kompiuterio ek-
rane stebėjau vieną iš didžiausių ak-
cijų kritimų. Nepaisant Obama pa-
žadų ir jį tiesiog dievinančių milijonų,
finansinis pasaulis tebėra jo paža-
dams abejingas. Likau ir aš abejingas
ir net cinikas, apie kuriuos jis sakė:
„Cinikai negali suprasti, kad po jų
kojomis žemė skiriasi ir kad jų poli-
tiniai komentarai, kurie taip ilgai
mums buvo taikomi, jau sužiedėję
(stale) ir daugiau nepriimtini.” Man
tikrai skiriasi žemė po kojomis, ma-
tant, kaip tirpsta mano santaupos

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
Didžiavimasis ir tikrovė

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

krentant akcijoms. Manau, kad tirps-
ta ir mūsų fondų investicijos. Noriu
noriu, kad jis būtų nuostabus prezi-
dentas ir kad bent dalis jo pažadų
būtų įvykdyti, bet abejonės lieka.

Vėl grįžtu prie Lietuvos. Riaušės
Vilniuje toli gražu neprilygsta buvu-
sioms riaušėms Amerikos didmies-
čiuose, net ir neseniai vykusioms
riaušėms Oakland mieste, policijai
nušovus juodaodį nusikaltėlį. Jos gal
net mažesnės nei Rygoje buvusios.
Rygoje riaušininkai plėšė kavines ir
parduotuves, o Lietuvoje jie pirko iš
parduotuvių kiaušinius, net kokoso
riešutus bei kitus kietus produktus
tinkamus daužyti Seimo langams.
Nors teigiama, kad riaušes sukėlė
Seime priimti mokesčių padidinimai
ir valdžios nenoras aiškintis su pro-
fesinėmis sąjungomis ir apskritai in-
formuoti visuomenę. Bet juk reikia
skirti mitinguojančius ir protestuo-
jančius, kurių buvo ir kituose Lietu-
vos miestuose, nuo riaušininkų, svai-
dančių akmenis į policininkus, kurie
saugo  Seimo rūmus, daužančius Sei-
mo langus, besiveržiančius į Seimą.
Riaušininkai – daugiausia girtas jau-
nimas, net nežinantis, dėl ko protes-
tuojama, nežinantys nei kokie pro-
fesinių sąjungų reikalavimai, nei kad
prasidėjęs dialogas tarp sąjungų ats-
tovų ir vyriausybės. Jų alkoholiu ap-
svaigintos smegenys nesuvokė, kad jų
daroma kelių milijonų žala turės būti

padengta jų tėvų mokesčiais, nesuvo-
kė, kaip yra destabilizuojama Lietu-
vos valdžia, kokia ji bebūtų, kaip ken-
kiama Lietuvos įvaizdžiui.

Nepavydėtina neseniai sudarytos
Lietuvos vyriausybės padėtis palygi-
nus su naująja Amerikos valdžia.
Lietuvą kamuoja susiskaldymas, per
daug prikurtų partijų, partijėlių, tra-
pios koalicijų vyriausybės. O štai
naujas Amerikos prezidentas didelei
daliai amerikiečių yra tapęs tartum
mesiju, vedančiu ne tik Ameriką, bet
ir visą pasaulį į naująją erą. Nepai-
sant, ką jis bedarytų, niekas prie jo
neprilips, žiniasklaidos meilė jam
ilgai neatvės. Štai moteris su duk-
romis per šaltį atvyko jo pamatyti.
Atsivežė ir pernai mirusio vyro pe-
lenus urnoje, kad ir jis Obama pa-
matytų. Tiek buvę, tiek esantys kraš-
tų diktatoriai tokio garbinimo ir
tokios meilės tegali pavydėti. Garbi-
nimo, sukurto ne prievarta, ne geres-
nio gyvenimo krašte sukūrimu, bet
puikia retorika ir pažadais. Kartais
pagalvoju, gal jis iš tikro Dievo at-
siųstas Amerikai padėti? Bet kodėl
Amerikai? Juk ne okupacijų paliki-
mas, ne skurdas ją vargina, bet godu-
mas, išlaidumas. O kad taip Lietuvoje
atsirastų žmogus, kuris galėtų bent
keliems metams suvienyti lietuvius ir
įkvėpti jiems ryžto siekti šviesesnio
rytojaus. 

Lietuvos kelių policija prie Seimo rūmų.                                                                     Nuotr. iš J. Gailos asmeninio archyvo

Gross Hessepe lietuvių DP stovyklos padėkos raštas ir dovanėlė lenkų
šarvuotos divizijos generolui Rudnicki už stovykloje gyvenančių lietuvių
globą 1946 m. Vokietijoje.

O kad taip ir
Lietuvoje atsiras-
tų žmogus, kuris
galėtų bent ke-
liems metams su-
vienyti lietuvius
ir įkvėpti ryžto
siekti šviesesnio
rytojaus. 
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Nustokime rūpintis 
neribota dviguba pilietybe

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Š. m. sausio 24–25 dienomis Vil-
niaus Nacionaliniame dramos teatre
bus statomas amerikiečių dramatur-
go Dale Wasserman miuziklas ,,Žmo-
gus iš LaMancha”. Spektaklio režisie-
rius Adolfas Večerskis, žurnalisto pa-
klaustas dėl spektaklio sumanymo,
atsakė: ,,Man Don Kichotas įdomus
kaip idėja žmogaus, kuris negali išsa-
kyti tikrosios tiesos, nes aplinka ne-
nori jos girdėti. Aplinka kiekvieną to-
kį Don Kichotą, kas jis šiandien bebū-
tų, (...) spaudžia į kampą ir sako: ne-
šnekėk ir daryk taip, kaip visi daro,
tuomet viskas bus gerai.”

Nenustebsiu, jei šiame straipsny-
je mano siūlymas nustoti rūpintis ne-
ribotos dvigubos pilietybės reikalu
kai kam atrodys donkichotiškas. Ži-
niasklaidoje daug ašarų išlieta dėl
Prezidento Valdo Adamkaus panau-
dotos veto teisės. Dvigubos pilietybės
siekia Europoje gyvenantys užsienio
lietuviai, turintys artimai prilygstan-
čią Europos Sąjungos pilietybę. Dvi-
gubos pilietybės pageidauja ir nedo-
kumentuoti atvykėliai į JAV ir Kana-
dą, nors jie dabartinėmis sąlygomis
tų valstybių pilietybių niekad negaus
ir Lietuvos pilietybę savaime išlaikys. 

Matydamas dėl dvigubos piliety-
bės vykstantį nesusikalbėjimą tarp
gyvenančių Lietuvoje ir užjūriuose,
gerokai skirtingas pažiūras, bręstan-
čias Seime ir Prezidentūroje, nuta-
riau netylėti. Mano išmintimi, valsty-
bė kompromituojama, kai Lietuvos
Respublikos Seimas, Prezidentui ve-
tavus, balsuoja prieš savo anksčiau
nemaža dauguma priimtą, dvigubą
pilietybę įteisinantį įstatymą. Taip
pat, žinant, jog balsuotojai niekad re-
ferendumu nepritars, keistai atrodo
Prezidento sukurta valstybinė komi-
sija, kuri dvigubos pilietybės klausi-
mą siūlo spręsti referendumu. Nesu-
klysime tvirtindami, kad dvigubos pi-
lietybės klausimu Lietuvoje žaidžia-
mas dvigubas žaidimas, gaišinant
valdžios institucijų brangų laiką ir
leidžiant lėšas svarbių valstybės
problemų sprendimo sąskaita. 

Prisipažinkime, nesidomime
Lietuva

Už Lietuvos valstybės sienų lei-
džiamoje žiniasklaidoje dažnokai pa-
brėžiamas užsienio lietuvių rūpestis
Lietuvos reikalais. Atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę, manoma, kad kiek
daugiau nei 400,000 Lietuvos piliečių
yra apsigyvenę užsienyje. Deja, dek-
laruojamas tautinis sąmoningumas ir
rūpestis Lietuva vargu ar atitinka
realybę. Imkime pavyzdžiu kad ir pe-
reitais metais vykusius Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimus. Rinki-
muose teikėsi balsuoti nepilnai
12,000 užsienyje gyvenančių Lietu-
vos piliečių. Ar tai nerodo užsienyje
apsigyvenusių lietuvių dėmesio sto-
kos Lietuvos valstybei? Kodėl šiai sa-
vąjį pilietiškumą paneigusiai daugu-
mai Lietuva yra įpareigota užtikrinti
dvigubos pilietybės mandatą? Kodėl
Konstitucinio Teismo sprendimas,
kad svetimos valstybės pilietybę pri-
ėmęs asmuo nustoja Lietuvos piliety-
bės, laikytinas žala Lietuvai ir kažin
kokių valstybinių interesų išdavyste?

Kai ekonominės gerovės tikslu nuola-
tos apsigyvenama užsienyje, Lietuvos
valdžiai nemokami mokesčiai, neat-
liekama karinė prievolė ir net nesi-
teikiama balsuoti, ar iš viso morališ-
kai pateisinamas dvigubos pilietybės
siekis? 

Po Gruzijos patirties su Rusija,
kuri savo pilietybę ,,suteikė” Abcha-
zijoje ir Pietų Osetijoje gyvenantiems
asmenims, ar nieko iš to nepasimo-
kinsime ir siekdami universalios dvi-
gubos pilietybės įteisinimo vis dar
žaisime su ugnimi? Lietuva jau turi
problemų su draugiškos Lenkijos
įvesta Lenko korta. Problema Lietu-
vai bus kur kas didesnė, kai nedrau-
giška Rusija ims ir suteiks Rusijos pi-
lietybę ne tik Lietuvos teritorijoje gy-
venantiems rusams, bet ir visiems,
gimusiems bei gyvenusiems Tarybų

Lietuvos teritorijoje 1940–1990 metų
okupaciniu laikotarpiu. Rusijai pasi-
aiškinimas būtų lengvas. Sekdami
Lietuvos pavyzdžiu, kodėl ir mes len-
gva ranka negalime dalinti savosios
pilietybės už Rusijos valstybinių sie-
nų gyvenantiems asmenims?

Dvigubos pilietybės klausimas
Konstitucijoje

Turime pagrindo nepasitikėti kai
kuriais Konstitucinio Teismo teisė-
jais dėl jų abejotinos praeities. Ne
vieta Konstituciniame Teisme Tomai
Birmontienei, sovietinių laikų milici-
jos kapitonei, kuri jau Sąjūdžiui
esant įkurtam, 1989 metais, Mask-
voje apsigynė mokslinę disertaciją
,,Tarybinės milicijos sukūrimas Lie-
tuvoje”. Tačiau ją Lietuvos preziden-
tas paskyrė, Seimas antru balsavimu
patvirtino teisėjos pareigoms, tad
sprendimą tenka priimti, nors dūmai
ir graužia akis.

Dabartinio Lietuvos Konstituci-

nio Teismo priimtu Konstitucijos 12
straipsnio aiškinimu, ,,išskyrus įsta-
tymo numatytus atskirus atvejus,
niekas negali būti kartu Lietuvos
Respublikos ir kitos valstybės pilie-
tis”.

2008 m. birželio 14 d. ,,Draugo”
laidoje išspausdintame Dariaus Fur-
monavičiaus pokalbyje su prof. Vy-
tautu Landsbergiu šis Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimui vadovavęs
politikas buvo paklaustas, kokius lin-
kėjimus jis norėtų perduoti JAV lietu-
viams, JAV lietuvių organizacijoms,
viso pasaulio lietuviams. Pateikiu il-
gesnę V. Landsbergio atsakymo cita-
tą:

,,Noriu palinkėti neprarasti su-
pratimo, kad tai, kas pasakyta Lietu-
vių Chartoje apie viso pasaulio lietu-
vių dėmesį Tėvynei Lietuvai, net jei-
gu tai būtų jau ne pirmos kartos išei-
viai, kad Lietuva būtų jų rūpesčių ob-
jektas, jeigu galima ir meilės objek-
tas, ir buvimo Lietuvoje tikslas – daž-
nesnio ar retesnio, svarbesnio ar atsi-
tiktinio. Kad Lietuva jų gyvenime
užimtų vietą ir kad jie turėtų vietą
Lietuvos gyvenime. Ir kad tai neprik-
lausytų nuo kokių nors nuotaikų,
susijusių su pilietybės klausimu, nes

žinau, kad labai daug žmonių išeivijo-
je, ypač turinčių JAV, Kanados ar
kurias kitas pilietybes, yra sujaudinti
griežtesnio nusistatymo dėl dvigubos
pilietybės galimybių. Ta galimybė
buvo padaryta labai liberali ir Kons-
titucinis Teismas pateikė savo griež-
tesnį požiūrį. Kontekstas yra nuo
paties mūsų išsivadavimo, kada mes
gerai supratome, kad kai kurios
kaimyninės valstybės labai norėtų
turėti šimtus tūkstančių savo pilie-
čių, kurie tuo pačiu metu būtų ir Lie-
tuvos piliečiais. Todėl turėjome pa-
siūlyti pasirinkimą, kad nebūtų nei
ypatingo įtakojimo, nei pretenzijų
ginti. Kaip dabar, pvz., Rusija, su-
teikia savo pilietybę jos kontroliuo-
jamos Gruzijos dalies Abchazijos
žmonėms, o po valandos jau skelbia,
kad ji eis ginti savo piliečių, kurie
pernai dar nebuvo jos piliečiai. Štai
kokioje pasaulio dalyje esame, tad
turime būti atsargūs. Ir jeigu kas
nors siūlo priimti koncepciją, kad
kiekvienas lietuvis gali būti ir kitos

valstybės pilietis, tai po tuo slepiasi
lygiai tas pats pasakymas tik at-
virkščiai, kad kiekvienos kitos valsty-
bės pilietis gali būti ir Lietuvos pilie-
tis. Ir yra valstybių, kurios mums ne-
draugiškos, kurios masinę pilietybę
Lietuvoje panaudotų prieš Lietuvą.
Mes turime ir toliau būti atsargūs.”

Noriu pastebėti, kad panašų po-
žiūrį dvigubos pilietybės klausimu
yra išsakęs vienas iš pagrindinių Są-
jūdžio kūrėjų Romualdas Ozolas. Įdo-
mu, kad 1918 metais atkurta Lie-
tuvos valstybė griežtai laikėsi dėsnio,
draudžiančio tuo pačiu metu turėti
kelių valstybių pilietybę. Darbuojan-
tis JAV LB, 2002 metais man teko su-
sidurti su JAV Kongreso atstovo pa-
teiktu senu dokumentu. JAV piliety-
bę turintis lietuvis 1925 metais apsi-
lankė JAV Pasiuntinybėje Kaune ir
dalyvaujant Lietuvos Užsienio reika-
lų ministerijos atstovui Ignui Jurkū-
nui (rašiusiam Igno Šeiniaus slapy-
vardžiu — A. Gč.) atsisakė JAV pilie-
tybės.

Dabartinis 
Pilietybės įstatymas

Detaliam Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymo išnagrinėjimui
prireiktų keturių–penkių ilgesnių
straipsnių. Prezidento V. Adamkaus
pasirašytas, Seimo pataisytas Pilie-
tybės įstatymas, neprieštaraujantis
2006 m. lapkričio 13 d. Konstitucinio
Teismo nutarimui, įsigaliojo 2008 m.
liepos 22 d. ir galios iki 2010 m. sau-
sio 1 d. Šiame įstatyme yra išdėstyti
atskiri atvejai, kai asmuo, turėdamas
kitos valstybės pilietybę, gali tapti ir
Lietuvos piliečiu. Lietuvos Respub-
likos piliečiu gali būti ir kitos valsty-
bės pilietis (jo vaikai, vaikaičiai ir
provaikaičiai), jei jis yra asmuo, kuris
iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lie-
tuvos pilietybę ir buvo ištremtas ar
pasitraukęs iš Lietuvos 1940 m.
birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.
okupacijų metu. Lietuvos pilietybė
taip pat suteikiama vaikui, kurio abu
tėvai yra Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos
Respublikos teritorijoje, ar už jos
ribų. Jeigu vaiko tėvai turi skirtingą
pilietybę ir vienas iš jų yra Lietuvos
Respublikos pilietis, vaikas laikomas
esąs Lietuvos Respublikos piliečiu,
nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos terito-
rijoje, ar už jos ribų. Kaip gerai ži-
nome, Respublikos Prezidentas už
nuopelnus Lietuvai Lietuvos piliety-
bę gali suteikti ir išimties tvarka. 

Lietuvos Respublikos pilietybės
netenkama: (a) atsisakius Lietuvos
Respublikos pilietybės; (b) įgijus ki-
tos valstybės pilietybę ir (c) Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių
numatytais pagrindais. Įstatymo 18
straipsnyje įrašyta nuostata, kad
priėmus kitos valstybės pilietybę,
Lietuvos pilietybė išlaikoma, jei Lie-
tuvos Respublika su ta valstybe yra
sudariusi sutartį dėl dvigubos piliety-
bės. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) valdybai, ypač jos pirmininkei
advokatei Reginai Narušienei, Sei-
mo–JAV LB atstovų komisijai (dabar
Seimo–PLB atstovų komisija!) prik-
lauso padėka už galimybės Lietuvos
pilietybę suteikti užsienyje gimu-
siems lietuvių vaikams įteisinimą
Pilietybės įstatyme. Tuo pačiu norė-
tųsi tikėti, kad bus atsisakyta siekio
Pilietybės įstatyme įforminti univer-
salią ir neribotą dvigubą pilietybę.
Tolimesnės pastangos turėtų būti
kreipiamos į dvigubą pilietybę įteisi-
nančias valstybines sutartis, sudary-
tas su Lietuvai pavojaus neteikian-
čiomis valstybėmis. 

KomentarasKomentaras

Tolimesnės pastangos dėl dvigubos
pilietybės turėtų būti kreipiamos į tokią
pilietybę įteisinančias valstybines sutar-
tis, sudarytas su Lietuvai pavojaus ne-
teikiančiomis valstybėmis. 
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Emigrantai vis dažniau
tampa îtèviais

Vyriausybê užplùdo laiškai
Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) – Į

Vyriausybės organizuojamą socialinį
forumą ,,Dialogas su Lietuva” plūsta
šimtai laiškų. Žmones labiausiai do-
mina ,,Sodros” biudžeto, pensijų,
energetikos, mokesčių bazės pakeiti-
mų, įsigaliojusių nuo sausio 1 d., bei
privalomojo sveikatos draudimo
klausimai.

Pasak Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM), į socialinį fo-
rumą, vyksiantį sausio 29 d., jau už-
siregistravo apie 100 įvairių organi-
zacijų atstovų. Per vieną dieną elek-
troniniu paštu atkeliavo per 400
klausimų ir pasiūlymų Vyriausybei.

,,Organizacijoms patariame re-
gistruotis forume, o ne tik klausti,
nes atsakymai į tuos klausimus bus
pateikti forumo metu”, – sako Nevy-
riausybinių organizacijų informacijos
ir paramos centro programų vadovė
Olia Žuravliova. Anot jos,  susitikime
su Vyriausybe dalyvaus tų organiza-
cijų atstovai, kurie užsiregistruos pir-
mieji.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro Rimanto Jono Dagio teigimu,
Vyriausybėje rengiamame susitikime

turėtų dalyvauti daugiau nei 300 ne-
vyriausybinių organizacijų atstovų.
Anot R. J. Dagio, žadama aptarti
svarbias visuomenei nerimą kelian-
čias problemas.

Vilnius, sausio 23 d. (Balsas.lt) –
Pernai užsieniečiai įvaikino 108 vai-
kus iš Lietuvos. Iš 73 įvaikinusių šei-
mų 7 šeimos buvo Lietuvos Respub-
likos piliečių, nuolat gyvenančių už-
sienyje, ir lietuvių kilmės užsieniečių
šeimos. 5 lietuvių kilmės šeimos, gy-
venančios JAV, įvaikino 6 vaikus iš
Lietuvos, praneša Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija.

Į Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybą  vis dažniau dėl
įvaikinimo kreipiasi Lietuvos piliečių
ar mišrios šeimos, gyvenančios JAV,
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokie-
tijoje ir kitose šalyse.

Gyvenantiems užsienyje lietu-
viams ir lietuvių kilmės užsienie-
čiams įvaikinimo procesas gerokai
trumpesnis nei kitiems užsienie-
čiams, nes jie turi pirmumo teisę tarp
kitų valstybių piliečių.

Paprastai užsieniečiai, pageidau-
jantys įvaikinti ikimokyklinio am-
žiaus vaiką, mažylio pasiūlymo lau-
kia 3,5–4 metus, o Lietuvos Respubli-
kos piliečiai, nuolat gyvenantys už-
sienyje, ir lietuvių kilmės šeimos šio
pasiūlymo gali sulaukti per 1–1,5 me-
tų. Tokiu būdu tėvų paliktiems vai-
kams sudaroma galimybė kuo grei-
čiau patekti į jiems žinomą kalbinę
aplinką, išsaugoti tautinį identitetą,
kalbą ir kultūrą.

Dėl įvaikinimo mūsų šalyje nuo-

lat užsienyje gyvenantys lietuviai tu-
ri kreiptis ne į Lietuvos, o į tos vals-
tybės, kurioje jie gyvena, atitinkamą
įstaigą, kuri įvertins šeimą, patik-
rins, ar ji atitinka šalies įvaikinto-
jams keliamus reikalavimus, išduos
leidimą įvaikinti ir vėliau teiks pa-
slaugas po įvaikinimo.

Taigi šiuo atveju tik nuolatinė
gyvenamoji vieta, o ne pilietybė ap-
sprendžia tai, kad lietuviams, norin-
tiems įvaikinti vaiką iš Lietuvos, tai-
koma tarptautinė įvaikinimo proce-
dūra – dokumentai tvarkomi ten, kur
gyvenama, po to jie persiunčiami
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai bei galutinį
sprendimą dėl įvaikinimo priima Vil-
niaus apygardos teismas. Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė
įstatymą dėl Energetikos ministerijos
įsteigimo, tačiau perspėjo, kad bus ati-
džiai stebima, ar Vyriausybė vykdys
pažadą, jog šis žingsnis nepareikalaus
papildomų biudžeto lėšų.

Kaip pranešė prezidento spaudos
tarnyba, šalies vadovas priėmė šį
sprendimą, nes yra įsitikinęs, kad
energetinio saugumo iššūkių akivaiz-
doje Lietuvai reikalinga už energetikos
politiką atsakinga įstaiga.

,,Vyriausybė ir ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius užtikrino
prezidentą, kad Ūkio ministerijos pag-
rindu kuriamos naujos struktūros
veiklai nereikės papildomų biudžeto
lėšų ir nebus plečiamas biurokratinis
aparatas”, – sakoma Prezidentūros
pranešime spaudai.

Naujosios ministerijos vadovu tu-
rėtų tapti Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) at-
stovas Arvydas Sekmokas.

Prezidentas V. Adamkus nuolat
primindavo vykdomajai valdžiai, jog ši
vėluoja įgyvendinti Lietuvai labai svar-
bius energetikos projektus, kurie su-
darytų sąlygas įsilieti į Europos Sąjun-
gos energetikos rinką ir turėti kitų
elektros ir gamtinių dujų tiekimo šalti-
nių. 

Jau šiemet iš naujos ministerijos
laukiama konkrečių rezultatų – politi-
nio sprendimo dėl elektros kabelio tie-
simo į Švediją ir konkrečių elektros til-
to Lietuva-Lenkija statybos darbų bei
baigti derybas su regiono partneriais
dėl naujos modernios atominės elektri-
nės statybos.

Vilnius, sausio 23 d. (Lietu-
viams.com) – Buvę „flyLAL” klientai
įstrigo tolimose šalyse. Oro bendro-
vei sustabdžius veiklą, žmonėms pa-
tiems reikia rūpintis, kaip grįžti į
Lietuvą. Kiek labiau pasisekė kelio-
nių agentūrų klientams.

Kelionių agentūrų atstovai suka
galvas, kaip sugrąžinti į Lietuvą Šri
Lankoje poilsiaujančius tautiečius –
jų bilietai per Frankfurtą į Vilnių
nebegalioja. Dalį kelio turistams
greičiausiai teks sukarti autobusu.

Įvairios agentūros iškilusias
problemas mėgins spręsti skirtingai.
„Novaturo” atstovai savo klientams
nupirko naujus bilietus į Varšuvą, o
iš ten turistus veš autobusu. Ši bend-
rovė kreipsis į „flyLAL” dėl žalos atly-
ginimo, tačiau gauti jo nesitiki.

Teigiama, kad tarp šalies kelio-
nių agentūrų gali būti keli tūkstan-
čiai klientų, kuriems yra užsakyti ar-
ba nupirkti „flyLAL” bilietai.

Žlugus „flyLAL” ir prezidentas
Valdas Adamkus liko be lėktuvo. Pre-

zidentūros kanceliarija skubiai, net
ir nepaisydama įstatymų reikalavi-
mų, surado, kas valstybės vadovą
skraidins į Ciurichą. Kanceliarijos
Turto valdymo skyriaus vedėja Vida
Greičiuvienė teigia, kad esant tokiai
padėčiai paslaugos tiekėjo galima ieš-
koti neskelbiamų derybų būdu, ta-
čiau nenorėjo įvardyti, kas yra ta pa-
sirinkta bendrovė.

Teigiama, kad prezidentūrai sa-
vo paslaugas bandė siūlyti viena ben-
drovė, tačiau jai net nebuvo leista at-
siųsti pasiūlymo. Anot šaltinių, iš
pradžių verslininkams buvo paskelb-
ta, kad bus skelbiamas naujas kon-
kursas arba bent apklausa, tačiau vė-
liau paskelbta, jog jokios apklausos
nebus, nes vežėjas jau parinktas.

Viešųjų pirkimų tarnybos direk-
toriaus pavaduotojas Vaidotas Jakš-
tas teigė, kad prezidentūra esant to-
kiai padėčiai iš tiesų galėjo skrydį į
Ciurichą organizuoti be konkurso,
tačiau organizuoti skrydį siūlę vers-
lininkai gali skųsti tokius veiksmus.

Išskridê l∂ktuvais keleiviai 
palikti neñinioje

Vokietijos žiniasklaida – apie
kultùros sostinès bèdas

Atkelta iš 1 psl.              kad
būtų gerai turėti atskirą vicemi-
nistrą, ku-rioje ministerijoje – dar
ketinama dis-kutuoti.

Pasak susitikime dalyvavusios
tautinių mažumų atstovės Larisos
Dmitrijevos, naikinant departamentą
ir atiduodant jo funkcijas Kultūros
ministerijai tautinės mažumos jau-
čiasi nesaugios.

,,Tautinių mažumų gyvenimas
nesusideda vien iš šokių, dainų ir
‘matrioškų’, mums svarbios ir sociali-

nės problemos, kultūros išsaugoji-
mas. Bijome, kad dėmesys sumenks”,
– teigia L. Dmitrijeva. Anot jos, derė-
tų pakelti dabar esančio TMID politi-
nį statusą, o gal net įkurti atskirą
,,mažytę ministeriją”. L. Dmitrijevos
teigimu, tam daug lėšų neprireiktų ir
būtų užtikrintos demokratinės teisės.

Vyriausybės programoje yra įra-
šytas siekis pertvarkyti TMID, išeivi-
jos dalį prijungiant prie Užsienio rei-
kalų ministerijos, o tautinių mažumų
– prie Kultūros ministerijos. 

Tautin∂ms mažumoms si∆lomas viceministras

Prezidentas pasirašè îstatymâ�
dèl Energetikos ministerijos

Atkelta iš 1 psl.
VEKS atstovas spaudai Albertas

Barauskas patvirtino, kad Vokietijos
žiniasklaidoje pasirodžiusi informaci-
ja – ne iš piršto laužta, mat pernai Vy-
riausybės planuota parama VEKS su-
mažinta 40 proc. Nuo planuotų 40
mln. litų naujasis ministrų kabinetas
ir Seimas apkarpė finansavimą iki 25
mln. litų. Kokią paramą VEKS skirs
sostinės savivaldybė, dar nežinoma –
tai paaiškės patvirtinus sostinės biu-
džetą.

A. Barausko teigimu, VEKS ati-
darymo renginių projektai buvo sėk-
mingi ir plačiai nuskambėjo. Vien
Gert Hof šviesų spektaklio transliaci-
ja perduota 64 valstybių televizijoms.
Reportažus iš Vilniaus rengė didžio-
sios naujienų agentūros „Reuters” ir
AP, Vilnių rodė ne tik Europos, bet ir
Azijos televizijos.

„Visur Naujųjų metų renginiai
pristatyti tikrai teigiamai. Vienas
mūsų tikslų buvo atkreipti dėmesį į
Lietuvą, į Vilnių. Tai tikrai pavyko”,
– kalbėjo A. Barauskas, pastebėjęs,
kad Lietuvos žiniasklaida kultūros
sostinės renginius nušvietė kur kas
kritiškiau nei užsienio.

VEKS tenka išgirsti, kad neigia-
mai apie Lietuvą pranešama biudžeto
mažinimo kontekste. Jei dėl ekono-
minės krizės mažinamas biudžetas
lietuviams gali būti suprantamas, tai
Vakarų europiečiams – nelabai. Jis
priminė kartu su Vilniumi Europos
kultūros sostine tapusio Austrijos
miesto Linz pavyzdį: apie skiriamą
paramą Linz žinojo prieš 3 metų. 

Laikinai Užsienio reikalų minis-
terijos Informacijos ir viešųjų ryšių
departamentui vadovaujantis Rolan-
das Kačinskas sakė, kad neseniai Vil-
nius „National Geographic” žurnalo
„Conde Nast Traveler” priede išskir-
tas kaip vienas iš miestų, kurį reikia
aplankyti. „Iki šiol viskas buvo verti-
nama palankiai, bet visa tai gali pa-
sikeisti. Vokiečių reportažas gali būti
pirmoji kregždė, kad jeigu nesusit-
varkysime namie ir rimtai, nepoliti-
zuodami nepažiūrėsime į Vilniaus
kultūros sostinės programos vykdy-
mą, sulauksime kitokio – neigiamo –
dėmesio. Viešųjų ryšių prasme tai bū-
tų didžiulė nesėkmė”, – kalbėjo R.
Kačinskas. Apgailestavimą dėl VEKS
biudžeto sumažinimo yra išreiškusi
Europos Komisija.

Svetur gyvenantiems tautiečiams su-
teikiama pirmenybė įsivaikinant ma-
žylius. Lietuviams.com nuotr.

Susitikimas rengiamas prieš planuoja-
mą naują mitingą, kuris turėtų vykti
vasario 3 d.     Lietuviams.com nuotr.
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Į Baltuosius rūmus atsikrausčius
naujam šeimininkui jau pirmą darbo
dieną pastebėta skirtumų tarp seno-
sios ir naujosios administracijos. Pre-
zidento Barack Obama kariauna –
jaunesnė, entuziastingesnė ir etniš-
kai įvairesnė, be to, sudaryta iš did-
miesčių atstovų ir technologijas iš-
manančių žmonių.

Kitaip nei George W. Bush, kuris
nesikeldavo anksčiau nei 10 val. ir
retai priimdavo pakvietimą vakarie-
niauti ne Baltuosiuose rūmuose, B.
Obama – nakties paukštis. Jo koman-
da turės priprasti prie vakare šaukia-
mų susirinkimų ir išmokti rytais
anksti keltis. Dar daugiau – B. Oba-
ma užsiminė, kad sekmadienis gali
būti darbo diena ir kad susitikimai su
žvalgybininkais vyks ne 6, o 7 dienas
per savaitę. Kadangi Baltųjų rūmų
darbuotojai dažniau matys įvairių
tarnybų atstovus nei savo šeimos na-
rius, jiems bus atviras kelias į Bal-
tuosius rūmus.

Visa valdžia Washington perėjo iš
vyresniojo vidutinio amžiaus žmonių
į jaunesniojo vidutinio amžiaus žmo-
nių rankas. Daugumai iš 3,300 B.
Obama paskirtų žmonių – 20–40 me-
tų. Jie atvyko ne iš šalies pietų, kaip
G. W. Bush laikais, o iš rytinės ir va-
karinės pakrantės.

B. Obama kariauna parinkta pa-
gal tai, ką ji jau nuveikė. Tai darboho-
likai ir žmonės, įsitikinę savo idėjų
teisumu. Dauguma naujai atėjusiųjų
jau yra dirbę Washington. Kartu su
jais į sostinę atsikraustė ne tik daugy-
bė specialistų, bet ir įvairaus plauko lo-
bistų. Todėl dirbant šiame Babilone
reikės būti atsargiems ir prisiminti
Harry Truman žodžius: ,,Jei nori Wa-
shington turėti draugą, įsigyk šunį.”

Baltieji rūmai

Lawrence Summers – Nacionali-
nės ekonomikos tarybos direktorius.
Griežtas buvęs iždo sekretorius ne-
populiarus tarp kai kurių liberalų,
bet jis formuos B. Obama ekonomi-
kos politiką.

Peter Orszag – Biudžeto valdymo
biuras. Žmogus, nuo kurio priklausys
administracijos mokesčių ir išlaidų
planai. Jis skatins sveikatos apsaugos
pertvarką kaip ilgalaikių Amerikos
fiskalinių problemų sprendimą.

Carol Browner – energetika ir
klimato kaita. Al Gore globotinė, va-
dovavusi Aplinkos apsaugos agentū-
rai B. Clinton administracijoje. Jai
patikėtas milžiniškas koordinacinis
darbas.

Jim Jones – nacionalinio sau-
gumo patarėjas. Buvęs jūrų pėstinin-
kų vadas, Georgetown University
krepšinio komandos kapitonas – gal-
būt tai jį ir suartino su prezidentu,
mėgstančiu pamėtyti kamuolį.

David Axelrod – vyriausias pata-
rėjas. Svarbiausias B. Obama kampa-
nijos strategas. Artimas prezidentui
kaip niekas kitas. Tikimasi, kad itin
liberalių pažiūrų buvęs žurnalistas
taps B. Obama sąžinės balsu.

Robert Gibbs – spaudos sekreto-
rius. Vienintelis komandos narys, ki-
lęs ne iš Čikagos, o iš Alabama. Vi-
suomet buvo šalia B. Obama per visą
22 mėnesius trukusią rinkimų kam-
paniją.

Valerie Jarrett – pereinamojo lai-
kotarpio komandos vadovė. Visko
mačiusi B. Obama draugė, patarėja iš
Čikagos, šį darbą dirbanti beveik 20

metų. Kieta intelektualė.
Michelle Obama – pirmoji ponia.

Tikras prezidento laimėjimas. Nuos-
tabi draugė. 

Greg Craig – Baltųjų rūmų pata-
rėjas. Buvęs B. Clinton bendrakursis
iš Yale, ėmęs patarinėti B. Obama.
Gerai išmano valdžios koridorius.
Spręs daugybę svarbiausių problemų,
tarp jų – ir kaip uždaryti Guantana-
mo kalėjimą.

Joe Biden – viceprezidentas.
Tvirtina, kad nemėgdžios Dick Che-

ney, stovėjusio už G. W. Bush sosto.
Stengsis vaidinti kuo didesnį vaidme-
nį užsienio politikoje, kurią geriau-
siai išmano, patars ekonominės poli-
tikos klausimais.

Rahm Emanuel – administraci-
jos vadovas, pravardžiuojamas Rahm-
bo. Tai B. Obama gynėjas, saugantis
jo vartus kaip boksininkas profesio-
nalas. Šis buvęs karštas Illinois vals-
tijos įstatymų leidėjas taps preziden-
to ,,Čikagos mafijos” širdimi.

Žiniasklaida

Rachel Maddow – MSNBC vado-
vė. B. Obama palaikančio kabelinio
kanalo kylanti žvaigždė.

John Harris – ,,Politico” vyriau-
sias redaktorius.

Paul Krugman – ,,The New York
Times” apžvalgininkas

Marcus W. Brauchlli – šiemet pa-
skirtas vadovauti įtakingajam ,,The
Washington Post”. Anksčiau dirbo
,,The Wall Street Journal”. Moka
veikti neišduodamas savo politinių
pažiūrų.

Vyriausybė

Tom Daschle – Sveikatos ir pas-
laugų sekretorius. Artimiausias ad-
ministracijai žilabarzdis, kuriam pa-
tikėta vykdyti visuotinę sveikatos
pertvarką. Neįprasta tai, kad jis turės
savo kabinetą ir Baltuosiuose rūmuo-
se, ir departamente. Tikriausiai bus
artimiausias prezidento sąjunginin-
kas vyriausybėje.

Hillary Clinton – Valstybės sek-
retorė. Laikysis pragmatiškos politi-
kos. Ketina atkurti santykius su Si-
rija ir pradėti derybas su Iranu. Bu-
vusi pirmoji ponia ir New York sena-
torė turės derinti savo pastangas su

kitais administracijos užsienio politi-
kos formuotojais.

Timothy Geithner – Iždo sekreto-
rius. Jį gali pargriauti netikėta žinia,
kad kelerius metus nemokėjo visų
mokesčių. Šis žmogus bandys suval-
dyti finansus ir aiškins ekonominę
administracijos politiką šaliai bei pa-
sauliui.

Robert Gates – Gynybos sekreto-
rius. Senosios vyriausybės narys, su-
tikęs likti ir naujojoje. Buvęs šnipų
vadas laimėjo Kongreso ir pasaulio

palankumą už vadovavimą Pentago-
nui. Mėgino uždaryti Guantanamo,
bet G. W. Bush neleido.

Susan Rice – skiriama ambasa-
dore Jungtinėse Tautose.

Eric Holder – teisingumo minist-
ras.

Karinė vadovybė ir žvalgyba

Mike Mullen – Jungtinio karinių
pajėgų štabo viršininkas.

David Petraeus – JAV pajėgų va-
das Artimuosiuose Rytuose.

Dennis Blair – Nacionalinės
žvalgybos vadovas.

Federalinės agentūros

Ben Bernanke – Federalinių re-
zervų pirmininkas. B. Obama ko-
manda, spręsdama, kaip įveikti rece-
siją, turės glaudžiai bendradarbiauti
su šiuo specialistu. Tai gali būti ne-
lengva.

Sheila Bair – Federalinė depozi-
tų draudimo korporacija. Tiesmuka
bankų reguliuotoja tapo liberalų
numylėtine, kai dėl kelių svarbių
klausimų susikirto su G. W. Bush
administracija. Įtakinga nepriklauso-
ma figūra, ne visada šokanti pagal
administracijos dūdelę.

Kapitolijaus kalva
Respublikonai

John McCain – senatorius. 72
metų politikos veteranas gali būti ne-
tikėtas B. Obama sąjungininkas, vie-
nas iš kelių nuosaikių respublikonų
senatorių, kurių balsų reikės demo-
kratams.

Mitch McConnell – Senato mažu-
mos vadovas.

Eric Cantor – respublikonų
drausmintojas.

Mike Pence – respublikonų suva-
žiavimo pirmininkas.

John Boehner – Atstovų rūmų
mažumos vadovas.

Demokratai

Jim Webb – vyriausias senatorius.
Dick Durbin – daugumos draus-

mintojas.
John Kerry – Senato Užsienio

reikalų komiteto vadovas.
Harry Reid – Senato daugumos

vadovas.
Henry Waxman – Atstovų rūmų

Priežiūros komiteto pirmininkas.
Kai 69 metų politikas pernai perėmė
Energetikos ir komercijos komiteto
vadovo pareigas, valdžios balansas
Atstovų rūmuose pakito demokratų
naudai.

Nancy Pelosi – Atstovų rūmų pir-
mininkė. Pagarsėjo kaip viena įta-
kingiausių pirmininkių, tačiau res-
publikonai ją kaltina šališkumu.

Nukelta į 9 psl.

B. Obama: ,,Labas rytas, Amerika!”

JAV prezidento B. Obama kariauna parinkta pagal tai, ką ji jau nuveikė. Rahm
Emanuel, administracijos vadovas, ir prezidentas Barack Obama.                              



8                   DRAUGAS, 2009 m. sausio 24 d., šeštadienis

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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.

Plačiai žinoma kaip ,,maisto ta-
lonų” (food stamps) valstybinės pa-
ramos programa nepasiturintiesiems
neseniai pakeitė buvusį pavadinimą,
pasivadindama Papildomos pagalbos
mitybai programa (Supplemental
Nutrition Assistance Program arba
SNAP). Tačiau programos esmė, kaip
ir dauguma reikalavimų jai, išliko tie
patys. SNAP tikslas – ekonomiškai
padėti mažas pajamas gaunantiems
asmenims bei šeimoms, suteikiant
galimybę už valdiškus pinigus įsigyti
maisto produktų. Pinigai, ,,sudėti”
elektroninėje kortelėje, veikia debito
principu, t.y., nuskaičiuojami iš kor-
telės sąskaitos kaskart atsiskaitant
už pirkinius maisto parduotuvėse,
kai kuriuose pagyvenusių žmonių
centruose bei labdaros organizaci-
jose. 

Kaip ir anksčiau, SNAP naudotis
gali tik asmenys ar šeimos, atitinkan-
tys nustatytus reikalavimus paja-
moms. Beje, greta gaunamų pajamų,
SNAP taip pat atsižvelgia ir į turimus
išteklius (turtą, neskaitant būsto,
automobilio ir kai kurių pensinių
fondų sąskaitų). Kaip ir kitose valsti-
jų administruojamose programose,
reikalavimai klientų pajamoms/ištek-
liams įvairiose valstijose gali šiek tiek
skirtis. 

SNAP programa yra prieinama
tiek JAV piliečiams, tiek nuolatinio
gyventojo statusą (,,žalią kortelę”)
turintiems imigrantams, atitinkan-
tiems tam tikrus papildomus rei-
kalavimus:

� ,,žalios kortelės” turėtojai, pra-
gyvenę šalyje ne mažiau nei pen-
kerius metus, arba turintys ne ma-
žesnį nei 40 ketvirčių darbo stažą;

� ,,žalios kortelės” turėtojai, gau-
nantys neįgalumo lengvatas, neprik-
lausomai nuo jų buvimo šalyje laiko;

� ,,žalios kortelės” turėtojai, prik-
lausantys karinėms struktūroms ar
jų šeimų nariai;

� visi, jaunesni nei 18 metų am-
žiaus, legalių imigrantų vaikai, ne-
priklausomai nuo jų buvimo šalyje
laiko;

� asmenys, gimę anksčiau nei
1931 metų rugpjūčio 22-ąją bei lega-
liai buvę šalyje iki 1996 m. rugpjūčio

22 d. (kuomet buvo priimtas Asmeni-
nės atsakomybės ir užimtumo gali-
mybių derinimo įstatymas, sugriež-
tinęs reikalavimus bei ,,apkarpęs”
valstybinės paramos galimybes kai
kurioms gyventojų grupėms);

� asmenys, imigravę į JAV poli-
tinio ar humanitarinio prieglobsčio
pagrindu (vadovaujantis 207 ir 208
Imigracijos ir pilietybės įstatymo
arba INA straipsniais);

� asmenys, kurių deportacijos iš
šalies procesas buvo sustabdytas dėl
jų sulaikymo (pagal 243(h) arba
241(b)(3) INA straipsnius).

Formalų atitikimą SNAP reika-
lavimams galima pasitikrinti susi-
siekus su savo valstijoje esančia, pro-
gramą koordinuojančia įstaiga (jų
duomenis galima rasti internete,
pasirinkus savo valstiją elektroninėje
,,Benefits Checkup” sistemoje, ad-
resu http://www.benefitscheckup.-
org/snap.cfm?partner_id=56). Minė-
ta sistema taip pat leidžia užpildyti
paraiškas paramai gauti. Paraiškos,
drauge su papildomais dokumentais
(legalaus statuso šalyje, pajamų bei
mėnesinių išlaidų įrodymais ir pan.),
turėtų būti teikiamos vietinei SNAP
tarnybai, kuri greičiausiai praneš
jums sprendimą maždaug po mėne-
sio. 

Dauguma darbingo amžiaus
žmonių, gaunančių SNAP paramą,
privalo būti užsiregistravę darbo pa-
ieškos tarnybose. Jiems taip pat gali
būti taikomi reikalavimai išklausyti
tam tikrus profesinių įgūdžių ar įsi-
darbinimo kursus. Gaunama mėne-
sinė pinigų suma priklauso nuo as-
mens/šeimos pajamų bei būtinų iš-
laidų būstui, įvairiems patarnavi-
mams. Internete adresu www.food-
stamps-step1.usda.gov veikiantis
SNAP ,,skaitliukas” leidžia įvertinti
tiek atitikimą programos reikalavi-
mams, tiek sužinoti, kokią sumą pi-
nigų galėtumėte gauti, jei jūsų prašy-
mas būtų patenkintas. 

Pagal US Department of
Agriculture, Social Security

Administration 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�

MAISTO TALONŲ 
(,,FOOD STAMPS”) PROGRAMA

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

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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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

GinekologijaDr. 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 atsakymai

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

UIC pradėta kurti asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė
PLB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje (Univer-

sity of Illinois at Chicago, UIC) pradėta kurti asmeninės rašomosios lietu-
vių kalbos duomenų bazė. Renkame įvairiausių laiškų, atvirukų, atvirlaiš-
kių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas. Duomenų bazę sudarys bent
keturių laikotarpių dokumentai: 1. Nuo seniausių laikų iki 1918 metų;
2. Nuo 1919 iki 1944 metų; 3. Nuo 1945 metų iki 1990 metų; 4. Nuo 1990
metų iki dabar. Ši duomenų bazė bus svarbi ne tik kalbininkams, bet ir is-
torikams, sociologams, antropologams. Tad nuoširdžiai prašome Jūsų pasi-
dalyti savo namų archyvuose laikoma asmeninės lietuvių kalbos medžiaga:
lietuviškais laiškais, atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų užrašais, dieno-
raščiais. Prašome mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas:
Assoc. Prof. Giedrius Subacius
Dept. Slavic and Baltic 
University of Illinois at Chicago
UH 1608, MC/306
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607, U.S.A.

Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com

,,Draugo” sudoku Nr. 8 dar teisingai išsprendė ir mums atsakymus at-
siuntė Vida Bučmienė iš Cleveland, OH. Visiems primename, kad tiek
sudoku, tiek kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”,
4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org
ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 7 psl.

Barney Frank – Finansų komite-
to pirmininkas. Su sąmojingu atsto-
vu iš Massachusetts reikės skaitytis
formuojant ekonomikos politiką,
įskaitant bankų rekapitalizaciją ir
finansų reguliavimą. Reikalaus, kad
Kongresas būtų lygiavertis partneris,
ir spaus B. Obama nesileisti į kom-
promisus su respublikonais.

Profsąjungos

Andy Stern – greitai didėjančios
Tarptautinės paslaugų sektoriaus
profsąjungos vadovas.

Analitikai

Josh Podesta – Analitikų centro
vadovas, privalantis teikti adminis-
tracijai naujas idėjas.

John Hamre – buvęs gynybos
sekretoriaus pavaduotojas. Demo-
kratas, pelnęs abiejų partijų pagar-
bą.

Diplomatai

Sergej Kisliak – Rusijos ambasa-
dorius. Buvęs Rusijos užsienio reikalų
ministro pavaduotojas, stengęsis pa-
gerinti Rusijos ir Amerikos santy-
kius.

Husain Haqqani – Pakistano
ambasadorius. Buvęs žurnalistas,
akademikas ir aktyvistas turės paro-
dyti visą savo išmanymą, kad page-
rėtų abiejų valstybių santykiai.

Politinės partijos

Ken Blackwell – vienas iš 6 kan-
didatų į Respublikonų nacionalinio
komiteto vadovus.

Tim Kaine – Demokratų nacio-
nalinio komiteto vadovas. Turės per-
rikiuoti visus B. Obama per rinkimus
padėjusius savanorius.

Lobistai

Tony ir Heather Podesta – galin-
giausia lobistų pora.

Jack Quinn – vienas iš dviparti-
nės lobistinės firmos ,,Quinn Gilles-
pie” įkūrėjų.

Stebėtojai

Bill Clinton – 42-asis JAV prezi-
dentas dabar stebės į valdžią atėju-
sius demokratus ir bus žmonos – val-
stybės sekretorės – svarbiausias pa-
tarėjas.

Sarah Palin – nuo rinkimų laikų
nuolat žiniasklaidos stebima Alaska
valstijos gubernatorė, teigianti, jog
savo ateitį sieja su visos šalies politi-
ka. Kadangi yra populiari tarp se-
nųjų konservatorių, 2012 m. ji gali
pretenduoti į Baltuosius rūmus.

Eric Schmidt – ,,Google” vado-
vas. Nuostabus verslininkas, tikras
informacijos amžiaus didvyris. Vie-
nas labiausiai B. Obama rėmusių ver-
slininkų Vakarų pakrantėje. Jis taps
prezidento ausimis.

Sutrumpinta
Straipsnis iš Delfi.lt 

B. Obama

Paskelbti 2009 metų „Oskaro” 
galimi laimėtojai

Filmas „Keista Benjamin Button
istorija” (The Curious Case of Ben-
jamin Button) nominuotas „Oskarui”
net 13-oje kategorijų, praneša BBC.
„Lūšnynų milijonierius”  (Slumdog
Millionaire) gali gauti 10 „Oskaro”
statulėlių, o „Tamsos riteris” (Dark
Knight) bei „Pienas” (Milk) – 8
„Oskarus”.

Aktorė Meryl Streep jau 15-ąjį
kartą taikosi į „Oskarą” kaip pag-
rindinė aktorė filme „Abejonė”
(Doubt). Jos realiausia varžovė – Ka-
te Winslet, nominuota apdovanojimui
už pagrindinį moters vaidmenį filme
„Skaitovas” (The Reader). Geriausia
aktore taip pat gali tapti Anne Hat-
haway už vaidybą filme „Rachel ište-
ka” (Rachel Is Getting Married),
Melissa Leo už vaidmenį filme „Užša-
lusi upė” (Frozen River) bei Angelina

Jolie už vaidmenį juostoje „The
Changeling”.

Realiausias kandidatas gauti
„Oskaro” apdovanojimą už geriausią
pagrindinį vyro vaidmenį yra Brad
Pitt, vaidinęs „Keistoje Benjamin
Button istorijoje”. Jo varžovas – akto-
rius Frank Langella, nominuotas
apdovanojimui už vaidmenį juostoje
„Frost prieš Nixon” (Frost/Nixon),
Sean Penn už gėjų aktyvisto vaid-
menį filme „Pienas”, Richard Jen-
kins už vaidmenį juostoje „Lanky-
tojas” (The Visitor) bei „Auksinio
gaublio” savininkas Mickey Rourke
už vaidmenį juostoje „Imtynininkas”
(The Wrestler).

„Oskarai” bus išdalinti vasario
22 dieną Los Angeles „Kodak” teatre.

„Vakaro žinios” 
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Sujunkime rankas ir širdis maldoje, kad Dievo Apvaizda sergėtų mūsų dvasinę
bendruomenę per Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą.

Kviečiame dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje antradienį, sausio
27 d., 7:00 val. v. Ten baigsis Novena į Palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir bus auko-
jamos ypatingos šv. Mišios, minint dieną, skirtą jo prisiminimui. 

Susirinkę melsimės šiomis intencijomis:

• Dvasinės vienybės ir didesnio įsipareigojimo, skleidžiant Dievo karalystę
mūsų bendruomenėse ir per visą kraštą ir pasaulį.

• Kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis būtų kanonizuotas per stebuklą, patvirti-
nantį jo šventumą.

• Dievo globos ir palaimos mūsų katalikiškoms įstaigoms, kad jos toliau tar-
nautų mūsų visuomenei ir kad įvertintume savo lietuviškų katalikiškų institu-
cijų steigėjų auką ir pasiryžimą tarnauti Dievo garbei ir artimo gerovei.
Ypatingai prisiminsime ,,Draugo” steigėjus ir tuos, kurie įgalino patalpų
įkūrimą ir tarnystę, skleidžiant Gerąją Naujieną tarp Amerikos lietuvių.

Malda įgalina stebūklus, kurie įvyksta per mūsų dvasinį įsipareigojimą.

Kviečiame į dvasinę kovą, sekant Palaimintojo Jurgio Matulaičio kvietimu nugalėti
blogį gėriu.

Kviečia Čikagos Lietuvių Katalikų Federacijos apskritis

Kviečiame
jungtis maldon

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčia Marquette Park Šiluvos altorius Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
2700 W. Lithuanian Plaza Ct., (69 Street)

antradienį, sausio 27 d., 7:00 val. v. 
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Ministrė V. Blinkevičiūtė 2002 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 103 pa-
tvirtino Lietuvos pensininkų tarybos
nuostatus, kurių 2.4. p. nustato, jog
turi būti inicijuotas pensininkų rei-
kalų tarybų kūrimasis prie miestų
(rajonų) savivaldybių ir seniūnijų.
Tai yra ne kas kita, kaip V. Blin-
kevičiūtės padlaižystės sistema! Iš
tikrųjų, kvailių skaičius – begali-
nis!

Ministrė V. Blinkevičiūtė 2005 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.11-256
įsteigė ir sudarė nevyriausybinę orga-
nizaciją – Lietuvos pensininkų rei-
kalų tarybą prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos. Į šią tarybą mi-
nistrė paskyrė: iš dviejų pensininkų
organizacijos „Bočiai” ir pagyvenusių
žmonių asociacijos – po 5 asmenis, o
iš savo ministerijos personalo – dar
tris biurokratus.

Taip pasielgdama, ministrė V.
Blinkevičiūtė įsibrovė į savivaldybių
reguliavimui priskirtą sritį ir pažeidė
LR Konstitucijos 123 straipsnį, kuris
nustato, jog tiesioginį valdymą savi-
valdybėse įvesti gali tik Seimas ir tik
įstatymų nustatytais atvejais.”

Paminėjęs ir kitas jos eibes (ji
siekė supjudyti nuskriaustus pensi-
ninkus su kitais, su G. Kirkilo vy-
riausybe prieštaraudama, kad jiems
būtų grąžintos neteisėtai nusavintos
pensijos, ji išdavė savo partiją – Nau-
jąją sąjungą ir jos vadovą Artūrą Pau-
lauską, kai prieš jį buvo suruoštas
sąmokslas jam pašalinti iš Seimo
pirmininko posto), kreipimąsi užbai-
giu apeliacija į rinkėjų savigarbą:

„Socialdemokratų partijos frak-
cija per 2004–2008 metų Seimo
kadenciją nuo 22 narių išaugo iki 38.
Visi šie nauji 16 jos narių kaip tik ir
yra kitų partijų išdavikai – politinės
prostitutės. Deja, socialdemokratų
vyriausybė yra nacionalinė Lietuvos
nelaimė, o G. Kirkilas, V. Blinkevi-
čiūtė ir kitos jų politinės šliundros –
nacionalinė Lietuvos nelaimė.

Ir Jūs balsuosite už tokius žmo-
nes ir už tokią partiją?! Elkitės kaip
tinkami, tačiau už pasekmes atsa-
komybė teks Jums, gerbiamieji. Kaip
matėte dar praėjusioje Seimo kaden-
cijoje, politinės prostitutės tarpusa-
vyje labai greitai suranda bendrą kal-
bą, – bendrą ne Jūsų labui, o savo in-
teresams! O galbūt iš V. Blinkevi-
čiūtės, G. Kirkilo ir jų politinių šliun-
drų malonės Jums dar nenuvilko
paskutinių marškinių ‘nacionalinis
investuotojas’ ir šilumos tiekėjai? Ar
Jūs dar neatsikrapštėte akių?! Atsi-
kvošėkite, gerbiamieji, jie tuos marš-
kinius nuo Jūsų dar nuvilks, tik Jūs
už juos balsuokite!”

Atnešęs naują kreipimąsi ponui
Albinui, stebiu jo reakciją. Jis iš pra-
džių nusijuokia, paskui pakraipo
galvą: „Ar ne per drąsu?” – klausia
jis. Aš energingai užginčiju, saky-
damas, jog nieko per drąsaus čia
nėra, nes parašius aptakiau ir atsar-
giau, nebus pasiekta poveikio rinkėjų
nuomonei. Ponas Albinas sako, jog jis
tekstą pateiks Audroniui Ažubaliui, –
tegul sprendžia pats kandidatas.
Sutarę, jog kreipimąsi teiksime pasi-
rašyti Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus
skyriaus pirmininkui Leonui Kero-
sieriui, „Vilnijos” draugijos pirminin-
kui Kazimierui Garšvai, „Ryto”

draugijos prezidentui Algirdui Brūz-
giui bei man, Lietuvos pensininkų
sąjūdžio pirmininkui, ponas Albinas
paima naują tekstą ir išskuba toliau
tvarkyti reikalą.

2008 – 10 – 17 d. penktadienis

ELTA išplatino pranešimą, jog
Seimo narys Kęstutis Čilinskas siūlo
Seimo nariams, pasibaigus jų įgalio-
jimų laikui, naikinti išeitines išmo-
kas, kurios gali sudaryti nuo dviejų
iki šešių jų pareigybinių atlyginimo
dydžių. Anot jo, Seimo nariai yra
renkami konkrečiam baigtiniam lai-
kotarpiui ir jam pasibaigus (jeigu
neišrenkami į Seimą naujai kadenci-
jai), jiems išeitinė kompensacija pa-
gal Darbo kodeksą nepriklauso.

Tai labai teisingas pastebėjimas,
tačiau Seimo nariai, ko gero, yra įti-
kėję, jog jie ne tam leidžia įstatymus,
kad jų dar ir laikytųsi. Tai – tyruose
šaukiančiojo balsas, ne daugiau. Tarp
kitko, K. Čilinskas, nusivylęs (ar pa-
sibjaurėjęs) tuo, ką patyrė per tą pus-
metį savo darbo Seime, iš tolo purtosi
ateityje tapti Seimo nariu. O dar
žmonės kalba, neva Seime nesą gar-
bingų žmonių...

DELFI rašo apie puotą maro
metu, – statyboms valdžia nesiruošia
taupyti, susiveržti diržus raginanti
Vyriausybė kitų metų valstybės
biudžete siūlo skirti milijonus minis-
terijų, Seimo, Prezidentūros ir Vy-
riausybės pastatams remontuoti ar
statyti. Planuojama ne tik tęsti anks-
čiau pradėtas statybas, bet ir pradėti
naujus darbus.

2008 – 10 18 d. šeštadienis

Iš pat ryto skambina Audronius
Ažubalis. Seimo nariui užkliuvo
„tautiniai terminai”. „Ar nesutikčiau
jų pakeisti tarptautiniais?” – užduo-
da jis man klausimą. „O kam?” –
perklausiu jį. „Tai kad labai jau griež-
tai skamba” – atsako jis man. „Kodėl
ne, galima”, – sutinku, bet atsakau,
jog tąsyk poveikio rinkėjams nebus,
ir pasiūlau jam pačiam pasirinkti.
„Prašom nemanyti, jog su baltomis
pirštinėmis ir gero tono pagalba gali-
ma sėkmingai konkuruoti su bet
kokią sąžinę praradusiais demagogi-
jos didmeistriais!” – nepalieku jam
jokios vilties užimti neutralią pozici-
ją.

Matyt, jį mano argumentai įtiki-
na, nes nesunkiai sutariame, jog jis
pasirūpins, kad būtų išspausdinta
keletas tūkstančių egzempliorių krei-
pimosi ir mudviem su ponu Albinu
būtų įteikti išdalinti rinkėjams.

Eglė Samoškaitė, DELFI portale
rašo apie socialdemokratų įsigalėjimą
valdžios įstaigose. Nuo 2001 m.
keitėsi Vyriausybės, bet socialde-
mokratai buvo valdžioje ir jie sulaikė
kitas partijas nuo valstybės tarnybos
valymo, – sako politologai.

Politologas V. Nakrošis išskiria
bent tris būdus, kaip partijos siekia
įsitvirtinti valstybės tarnyboje: (1)
įstatymų keitimas, senų pareigybių
naikinimas ir naujų kūrimas; (2) ter-
minuotų sutarčių įteisinimas va-
dovams; (3) ministerijų reorganizaci-
ja.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 9

Dar praėjusių metų pabaigoje
pasirodė naujas Lietuvių žurnalistų
sąjungos (LŽS) žiniaraščio numeris –
jau ketvirtasis Čikagoje savo bran-
duolį turinčios spaudos žmonių orga-
nizacijos išleistas. Numeris, kurį re-
dagavo valdybos narė Dalia Cidzikai-
tė, yra 8 puslapių, iš kurių keturiuose
publikuojamos spalvotos nuotraukos.

Pirmame puslapyje Kęstutis Ša-
lavėjus rašo apie LŽS premijas, ku-
rios buvo įteiktos dviems Vilniaus
universiteto Žurnalistikos fakulteto
studentams: antro kurso studentei
Vaidai Gustaitytei bei trečio kurso
studentui Martynui Grašiui. Kaip ži-
niaraštyje skelbiama, jie ne tik gabūs
mokslui, bet ir pasižymi visuome-
ninėje veikloje.

Iš kitos informacijos sužinome
apie Edvardui Šulaičiui įteiktą LTOK
apdovanojimą. Yra reportažas iš Či-
kagoje įvykusios LŽS susipažinimo
popietės-diskusijos. Taip pat praneša-
ma, kad LŽS narys Petras Petrutis
buvo apdovanotas LDK Gedimino
ordinu. Nemažai žinių iš spaudos gy-
venimo Lietuvoje ir pasaulyje.

Pagrindinis straipsnis – 
LŽS pirmininko žodis

Pagrindinis šio numerio rašinys –
LŽS pirmininko E. Šulaičio žodis,
kuriame daug informacinės medžia-
gos. Štai kelios ištraukos iš žodžio,
pavadinto „Švenčiame sukaktį”: 

Savo mintis noriu pradėti links-
ma gaida: LŽS biuletenis ‘Mūsų
pasaulyje’ švenčia savo gyvavimo
dešimtmetį. Tai nors ir kukli, bet vis
tiek reikšminga sukaktis, kurią verta
paminėti.

Šį biuletenį tokiu vardu sugalvo-
jo leisti 1997 m. Niujorke suformuota
LSD valdyba (ją sudarė Kęstutis
Miklas, Paulius Jurkus, Salomėja
Narkeliūnaitė, Romas Kezys ir Julius
Vėblaitis). Pirmasis numeris pasirodė
1998 m. gegužės mėn. Jo įžangoje
buvo rašoma: ‘Štai tas mūsų žinia-
raštis, kurį buvome žadėję retkarčiais
išleisti atspindėdami mūsų Sąjungos
narių gyvenimą, lietuviško žodžio
kūrėjų bei jo skleidėjų veiklą užsieny-
je ir Lietuvoje.’ Tai buvo kuklus 4
puslapių leidinys.

Antrasis jo numeris pasirodė tų
pačių metų spalį. Jis irgi buvo tokios
pat apimties. Iš viso K. Miklo vado-
vaujama valdyba per septynerius su
puse metų išleido 7 numerius (kai ku-
rie iš jų buvo 8 puslapių). Apžvelgda-
mi turinį, randame daug medžiagos
apie tos valdybos veiklą, jos narius
(rūpestingai buvo paminimi sukaktu-
vininkai bei mirusieji nariai). Tie,
kurie studijuos LŽS veiklą ar ieškos
medžiagos apie JAV lietuvių spaudos
darbuotojus, biuletenio puslapiuose
ras naudingos informacijos.

Dabartinė LŽS valdyba, kuri pe-
rėmė darbą 2005 m. pabaigoje, biu-
letenio leidimą tęsė ir pirmąjį numerį
išleido 2006-aisiais. Jis ir paskesni
žiniaraščiai buvo 8 psl. Biuletenį re-
dagavo Vaiva Ragauskaitė, o jai pa-
sitraukus iš valdybos, šias pareigas
eiti sutiko Dalia Cidzikaitė.

Taip pat reikia paminėti, jog

prieš 30 metų, kai LŽS vadovybė buvo
Detroit (MI), ji leido neperiodinį
biuletenį ‘Pranešėjas’. Šis buvo so-
lidesnis – 16 puslapių, o jo redakto-
rius buvo tuometinis Sąjungos pir-
mininkas Vytautas Alantas. Dar
anksčiau LŽS yra leidusi ir neperio-
dinį žurnalą ‘Lietuvis žurnalistas’.

Apie šių dienų sąjungos veiklą

Toliau LŽS pirmininkas kalba
apie dabartį: 

Dabar grįžkime į dabartį ir pa-
žiūrėkime į šių dienų Sąjungos veik-
lą. Deja, kaip ir ankstesnės valdybos
(Niujorko bei Los Angeles miestuose),
nedaug kuo galime pasigirti. Toliau
skiriamos buvusių Sąjungos narių –
Henriko Blazo ir Salomėjos Narke-
liūnaitės įkurtos premijos jaunie-
siems Lietuvos žurnalistams – pažan-
giausiems Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto Žurnalistikos
instituto studentams. Šių premijų
fondą administruoja Tautos fondas
Niujorke.

Vienas iš didesnių šios valdybos
darbų buvo Sąjungos įstatų peržiūrė-
jimas ir jų pritaikymas dabarties
reikalavimams. Taip pat sudarytas
narių sąrašas, iš kurio išbraukti ne
tik amžinybėn iškeliavusieji (o jų
būta ankstesnės valdybos sąrašuose),
bet ir ilgesnį laiką nesusimokėję na-
rio mokesčio. Gaila, kad ilgokai už-
trukusios diskusijos su Lietuvos žur-
nalistų sąjunga dėl galimo prisijun-
gimo prie šios organizacijos kol kas
nedavė apčiuopiamos naudos. Tačiau
vyksta intensyvus susirašinėjimas su
LŽS pirmininku Dainiumi Radzevi-
čiumi, kuris tikina, kad esame mielai
laukiami jo vadovaujamoje sąjungo-
je, tik reikia suderinti tam tikras mū-
sų narių priėmimo sąlygas į labiau
profesionaliems žiniasklaidos atsto-
vams orientuotą Lietuvos žurnalistų
organizaciją. Visų norinčiųjų priėmi-
mui į Lietuvos LŽ prieštarauja ir mū-
sų tautiečių kolegų tėvynėje įkurtos
Sąjungos įstatai, kuriuos esant rei-
kalui galima būtų tikėtis pakeisti per
2010 m. planuojamą šios organizaci-
jos narių visuotinį suvažiavimą.

(...)
Per šiuos metus Sąjungos valdy-

ba neteko dar vieno nario, tai jau
anksčiau minėtos Vaivos Ragaus-
kaitės, į kurios vietą pakviesta Dalia
Cidzikaitė, „Draugo” vyr. redaktorė.
Kiti LŽS valdybos nariai liko tie pa-
tys: Edvardas Šulaitis, Laurynas Mi-
sevičius, Eugenija Misevičienė ir
Jonas Tamulaitis.

Pagal įstatus metų pabaigoje
baigiasi šios LŽS valdybos kadencija
ir laikas pradėti ieškoti žmogaus,
kuris sutiktų perimti vadovavimą
mūsų organizacijai bei sudaryti nau-
ją valdybą. Kaip tai pasiseks įvykdyti,
turėtų greitai paaiškėti.

Jei turite klausimų apie LŽS
veiklą, kreipkitės į Eugeniją Misevi-
čienę adresu: 37 Elliot Place, Edison,
NJ 08817. Lauksime pasiūlymų dėl
LŽS veiklos, o ypač tų, kurie norėtų
tapti jos nariais.

LŽS informacija

Pasirodė naujas LŽS žiniaraščio
numeris
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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

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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!

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

Profesionalus paveikslų, plakatų 
ir nuotraukų įrėminimas

sumažintomis kainomis. 
10 metų patirtis. 

Didelis medinių ir metalinių rėmų
pasirinkimas. Naujausi ,,Gemini”,

,,Arquati”, ,,Omega” rėmų ir 
pasportų pavyzdžiai. 

ART Links Studio 708-655-0195

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

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

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

OWNER OPERATORS
LOCAL TERMINAL
Fuel cost you more

than $1.35 a gallon?
„Than call us Today”
Intermodal carrier seeks
Local & Regional O/O’s

Steady work – settle wkly
FSC + Card Pkg.
614-806-4160

Containerport Group, Inc.
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Iš Ateitininkų gyvenimo

Vakaruose (pradžioje Vokietijoje, o vėliau JAV)
„Gajos’’ korporacija išliko gyva visą oku pa -
cijos metą ir veikia iki šiol. Tai liudija ir 2005

m. gydytojų V. Šaulio, J. Meškausko, K. Ambro -
zaičio išleista didelės apimties (385 psl.) mono-
grafija „Gaja’’ su daugybe (389) nuotraukų, iliust-
ruojančių korporacijos veiklą nuo jos įsikūrimo iki
2000-ųjų. Trečia dalis gajininkų, oku pantams
uždraudus visų visuomeninių orga nizacijų veiklą,
jau negalėjo veikti, tačiau jie savo darbu ir asme-
ninio gyvenimo elgesiu išliko jaunesniesiems gy-
dytojams pavyzdžiu. Pra sidėjus karui, jau pir-
mosios so vietinės Rusijos okupacijos metu, 1947 m.
Pa nevėžyje sovietų kariai nužudė operacinėje
dirbusius tris gydytojus ir medicinos seserį: A.
Gudonį, St. Mačiulį, J. Žemgulį ir Z. Kunevičienę.
Vokiečių okupacijos metais naciai, žudydami žydus,
išžudė tarp jų buvusius gydytojus. Antrosios
sovietinės okupacijos metu nemažai gydytojų buvo
ištremti į Sibirą, dalis jų pabuvojo ir lageriuose.

Prasidėjus Sąjūdžio veiklai ir jai besitęsiant,
jau 1989 m. atsikūrė ateitininkų organizacija.
Atkūrus Nepriklausomybę, atkurti Lietuvoje „Ga-
jos” veiklą, susitikę su manimi, skatino iš Čikagos
atvykę gydytojai V. Šaulys, E. Baltrušaitienė, vėliau
ir kiti gajininkai (K. Ambrozaitis, Z. Brinkis, P.
Kisielius, P. Rasutis, A. Razma). Man dirbant Vil-
niaus universiteto me di cinos fakulteto hospitalinės
chirurgijos kate d roje, padedant gydytojai L. Stan-
kūnaitei, 1996 m. vasario 26 d. pavyko atkurti „Ga-
jos’’ korporaciją. Į jos atkūrimo šventę, dalyvau-
jant 12 studenčių, atvyko ir ateitininkų federacijos
pirmininkas dr. V. Rastenis. Remiant užsienio ga -
jinin kams, įsigijome „Gajos’’ vėliavą, pagaminome
ženkliukus, paruo šiau įstatus, pagal tuo metu ga-
liojusius ateitininkų įstatus. Sudarėme veiklos
planą, vyko reguliarūs susirinkimai, diskutavome
aktualiais klausimais, dalyvavome medicinos fa-
kulteto renginiuose.

Kasmet skelbėme naujų narių priėmimą, ta -
čiau studentai į skelbimus neatsišaukė: naujų na -
rių neatsirado. Tai rodė okupacijos metu vykusio
ma terialistinio-ateistinio jaunimo auklėjimo pa -
sekmes ir liudijo studentų medikų dvasinio
brandumo stoką. Taigi, studentėms gajininkėms
baigus studijas ir daugumai jų išvykus į užsienį, po
5–6-rių metų „Gajos’’ veik la nutrūko. Tuo pat me -
tu Kauno medicinos aka -

demijoje buvo
į s i k ū r u s i

pasaulietinio tipo „Gaja’’, vadovaujama prof. A.
Purtoko. Su ja dėl pasaulėžiūrinių skirtumų
bendros kalbos neradome, nors gajininkai iš JAV ją
rėmė. Bandžiau atkurti ateitininkišką „Gają’’
Kauno medicinos akademijoje, tačiau studentai
medikai, tuo metu užėmę vadovaujančias pareigas
ateitininkų federacijoje, neparodė pakankamos
iniciatyvos ir „Gajos’’ veikla, dar jai nepra sidėjus,
nutrūko. Norėdamas užpatentuoti „Gajos’’ pava-
dinimą, išsiaiškinau, kad tokiu vardu Lie tuvoje jau
buvo užregistruota 16 organizacijų ir užpatentuoti
šio vardo nepavyko. 

2005 m. gruodžio pradžioje susitikau su
Kauno medicinos universiteto studentėmis Lina
Taparauskaite (V-krs.) ir Audra Mundinaite (IV
krs.) aptarti „Gajos’’ korporacijos atkūrimo. Nu-
tarėme, kad istoriškai tai būtina padaryti dar
šiemet ir netrukus – gruodžio 16 d. įvyko stei-
giamasis „Gajos’’ korporacijos susirinkimas, o jos
krikštynos – 2006 m. kovo 21 d. Kauno medicinos
universiteto klinikų koplyčioje. Šv. Mišias aukojo
univesiteto kapelionas Ričardas Banys, kuris
homilijoje pažymėjo ateitininkų veiklos įnašą tau-
tos dvasiniame gyvenime; jame ryškiai pasireiškė ir
gydytojai-gajininkai ne tik iki karo Lietuvoje, bet ir
sovietinės okupacijos metu užsienyje, labiausiai
JAV. Po Mišių, dėstytojo Ričardo Aušroto globo-
jami, susipažinome, pabendravome, klausėmės
pranešimų. Buvo pris tatytas ir aptartas darbo
planas. Džiugu, kad „Gaja’’ įsitraukė ir į visuo-
meninę veiklą, daly vaudama Vilniuje, Seime vyks-
tančiose konferencijose, gyvybės kultūros klausi-
mais  parašė krei pimąsį į Seimą, remdama „Gy-
vybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo
projektą’’. „Gaja’’ buvo vienintelė jaunimo-stu-
dentų organizacija, daly vavusi susitikime su ats-
tovais iš Lenkijos, kurioje jau 10 metų galioja abor-
tus ribojantis įstatymas, pasisakiusi už jo įgy-
vendinimą Lie tuvoje. Malonu, kad už gerą mo-
kymąsį ir aktyvią visuomeninę veiklą, gajininkui
M. Šemekliui yra paskirta prezidento Kazio Gri-
niaus vardinė stipendija. Taigi „Gajos’’ veikla da-
bar tęsiasi ir, reikia manyti, kad ji nenutruks, nes
nariai mokosi skirtinguose kur suo se, kas įgalins
ateityje kor po racijos valdymo perimamumą ir tęs-
tinumą.

Korporacijos „Gaja’’ pirmininkė Vik -
torija Čirvinskaitė pranešė apie nuveiktą
darbą 2007–2008 metais, pabrėždama, kad
narių skaičius jau išaugo iki 18. Be tra-
diciniais tapusių renginių (pasaulinės li -
gonių ir gyvybės dienų minėjimo, pava-
sarinių žygių į prof. Pr. Dovydaičio, prof.
A. Maceinos gimtines ir kt.) ypa tingas
dėmesys buvo skirtas žmogaus gyvybės
klau si mams.

Korporacijos junjorė Lina
Kaspa raitytė buvo iškil-

mingai per -

vesta į senjores. Po to sekė meninė-mokslinė
programa: kanklininkė E. Urbonavičiūtė grojo
kanklėmis ir dainavo, o filisteris R. Aušrotas vedė
diskusiją „Ori mirtis’’, dalyvaujant gydytojui-
reanimatologui A. Macui, KMU IV kurso studentui
senjorui G. Šemekliui. Buvo kalbama, kas yra ori
mirtis, kaip ji su pran tama ir vertinama būsimųjų
medikų, pasidalinta reanimatologo patirtimi. Aš
priminiau, kad Lie tuvoje 1997 m. atnaujinta, krikš -
čio niško siomis dvasinėmis vertybėmis paremta
Hipokrato priesaika (kurią pasirašė 40 žymiausių
profesorių). Katalikų Bažnyčios Magisteriumas,
Pasaulinės gydytojų katalikų federacijos, Pasau-
linės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę’’
asociacijų kon gresuose priimti nutarimai įpa-
reigoja gerbti ir saugoti kiekvieną žmogaus gyvybę
nuo jos pra sidėjimo iki natūralios mirties.

Šventė baigta bendraujant ir vaišinantis kava
ir arbata. Nusifotografuota prie „Gajos’’ vėliavos,
kuri atgauta iš buvusių Vilniaus gajininkių ir kuri
pa gaminta ir įsigyta Vilniuje. Įvykusi „Gajos’’
korporacijos senjorų sueiga patvirtino įstatus ir
išrinko naują valdybą: V. Baltušytę, V. Čirvinskaitę
ir G. Šemeklį (visi IV kurso studentai).

Taigi, su viltimi širdyje galima pasidžiaugti
tokia gražia medikų studentų korporacijos „Gaja’’
švente, jos jubiliejumi. Nedaug organizacijų yra
Lietuvoje, galinčių pasidžiaugti tokiu puikiu
jubiliejumi! Gaila, kad šioje šventėje nematėme nei
KMU vadovybės, nei profesūros, dėstytojų. „Gajos’’
šūkis: „Gajus kūnas – budri dvasia!” skatina visus
– ir studentus, ir dėstytojus, rūpintis ne tik kūno,
bet ir dvasios reikalais. Visais laikais arčiausiai
žmogaus sielos buvo dvasininkas ir gydytojas. Ir
dabar tarptautinėse gydytojų katalikų kon fe -
rencijose, kongresuose yra teigiama, kad gydytojas
turi gydyti ne tik kūną, bet ir sielą. Tikiu, kad
mūsų visų medikų tarpusavio draugystė bei
bičiulystė padės mums visiems augti ir tobulėti ne
tik savo specialybėje, bet ir atvers vartus krikš -
čioniška pasaulėžiūra pagrįstai žmogaus sam -
pratai, gerbiant ir ginant jo gyvybę. Linkiu medikų
korporacijai „Gajai’’ augti, tvirtėti ir sulaukti dar
daug jubiliejų! Linkiu jai išugdyti daug puikių
specialistų, visada besivadovaujančių krikščio -
niškomis dvasinėmis vertybėmis, gydant ne tik
ligo nių kūnus, bet ir jų sielas, sergančias mo ra -
linėmis ligomis!

Autorius dr. Leonas Laimutis Mačiūnas yra
habil. medicinos daktaras, profesorius, Lietuvių
katalikų mokslo akademijos medicinos skyriaus
pirmininkas ir Pasaulinės gy dy tojų katalikų

federacijos Europos asocia cijų
valdybos narys.

„Gajai’’ 80 metų
Atkelta iš 2 psl.

,,Gajos” korporantai, susirinkę paminėti savo korporacijos 80-metį Kaune. 
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Sukurta interneto svetainė, skirta Baltijos kelio akcijai atminti
Minėdama 1989 m. rugpjūčio 23

d. įvykusios akcijos Baltijos kelias 20-
metį, Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija šių metų sausio 20 d. vi -
suomenei pristatė interneto svetainę
http://www.balticway.net

Šioje interneto svetainėje estų,
latvių, lietuvių ir anglų kalbomis pa -
teikiama informacija apie akciją Bal -
tijos kelias, kurią trys Baltijos valsty-
bės pateikė paraiškoje, skirtoje akci-
jos įtraukimui į UNESCO registrą
Pasaulio atmintis.

UNESCO programa ,,Pasaulio
at mintis” (UNESCO Memory of the

World Programme) pradėta vykdyti
1992 metais, siekiant paskleisti žinią
apie ypatingas valstybinių ir privačių
archyvų, muziejų, bibliotekų saugo-
mas dokumentų kolekcijas, nelei-
džiant tokiam dokumentiniam pavel-
dui išnykti.  

Dokumentinis paveldas – tai kal -
bų, tautų, kultūrų įvairovė, pasaulio
ir jo atminties veidrodis, sąlygojantis
pasaulio įvykius, visuomenių raidą,
valstybių klestėjimą, kultūros išliki -
mą ir kt. Vienas iš UNESCO progra -
mos ,,Pasaulio atmintis” tikslų – su-
da ryti ir pildyti pasaulinės vertės do-

Jaunimo centro tradicinė vakarienė

MILDA ŠATIENÈ

Tą pirmąjį gruodžio ankstyvos
žiemos sekmadienį šaltukas be gai -
lesčio svilino skruostus lauke. Jau -
nimo  centro (JC) rėmėjai skubėjo į
Jė zuitų koplyčią, kur visus pasitiko
jauki šiluma ir solistų Margaritos ir
Vaclovo Momkų giedamos giesmės
(akompanavo Manigirdas Motekai -
tis). Šv. Mišias koncelebravo Latvijos
ir Lietuvos jėzuitų provincijolas Aldo-
nas Gudaitis,  SJ, Antanas  Gražulis,
SJ, Antanas Saulaitis, SJ, prelatas Ig -
nas Urbonas ir Šv. Kazimiero baž ny -
čios Vilniuje rektorius Lionginas Vir -
ba las,  SJ.

Po šv. Mišių visi rinkosi į šven-
tiškai išpuoštą salę, kur scenoje švie-
tė Lietuvos jėzuitų provincijos 400
metų sukakties ženklas. Renginiui
vadovavo JC valdybos pirmininkė

Mil da Šatienė, kuri padėkojo jėzui-
tams už svetingą pastogę, o tarybos
pir mininkui Vaclovui Momkui – už
pa ramą.  Centro valdybą sudaro:  Re -
da Ble kienė, Nijolė Kaveckienė,
Grož vy da Giedraitytė, Viktoras Jau -
tokas, An tanas Paužuolis, Milda Ša -
tienė, ku rie nuoširdžiai dirba be jokio
už mokesčio. Lietuvos Respublikos
ge  neralinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė sveikinimo žodyje pažymė -
jo, kad centras jau penkiasdešimt me -
tų puoselėja mūsų tautos papročius,
kultūrą, meną, kalbą. Ji linkėjo dar
ilgai išlikti lietuviais šio krašto dau-
giatautėje kultūroje.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro -
vincijolas Aldonas Gudaitis, SJ kal -
bėjo, kad džiu  gu matyti salėje tiek
daug centro rėmėjų ir įvairių kul -
tūrinių vienetų dalyvių renkantis čia
repeticijoms. Centro patalpos tarnau-

Sveikinimo žodį pasakė Lietuvos
Respublikos ge  neralinė konsulė Či -
kagoje Skaistė Aniulienė.

kumentinio paveldo UNESCO re-
gistrą ,,Pasaulio atmintis” (Memory
of the World Register of UNESCO),
kuris bu vo įkurtas 1997 metais.

2003 m. rugpjūčio mėn. vykusia -
me regioniniame UNESCO progra -
mos ,,Pasaulio atmintis” Baltijos ša-
lių susitikime Gdanske (Lenkija) gi-
mė mintis parengti bendrą trijų
Baltijos valstybių paraišką, siekiant,
kad 1989 m. rugpjūčio 23 d. akcijos
Baltijos kelias dokumentai būtų
įtraukti į UNESCO registrą ,,Pasau-
lio atmintis”. Galutinis Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos sprendimas dėl pa-

raiškos parengimo buvo priimtas
2005 m. ru denį Baltijos šalių, Len-
kijos ir Vokie tijos nacionalinių ko-
mitetų ,,Pasaulio atmintis” bei Na-
cionalinių UNESCO komisijų atsto-
vams susirinkus tarptautiniame se-
minare Vilniuje.

2007 m. gruodžio 3–4 d. Rygoje
vykusiame akcijos Baltijos kelias pa -
raiškos parengimo darbo grupių susi-
tikime buvo nuspręsta paraišką pa -
vadinti ,,Baltijos kelias: žmonių gran -
di nė, sujungusi tris valstybes laisvės
vardan” (Baltic Way – Human Chain
Linking Three States in Their Drive

ja archyvams, muziejams, litua nis -
tinei mokyklai, skautų sueigoms.
Čiur lionio galerijoje vyksta meno pa -
rodos, o salėse – koncertai, teatro fes-
tivaliai, mugės, susitikimai sut rau kia
daug įvairių kartų lietuvių. Pro -
vincijolas patvirtino, kad centras ir
toliau tarnaus lietuviams tol, kol bus
rei kalingas.

Lituanistinės mokyklos direk-
torė Jūratė Dovilienė ir tėvų komite-
to pirmininkas Valdas Kerulis pa -
dėkojo valdybos pirmininkei Mildai
Šatienei už gražų bendradarbiavimą
ir įteikė puikių rožių puokštę. Vil -
niaus  Šv. Kazimiero bažnyčios rekto-
rius L. Virbalas, SJ su lengvu humo -
ru ir meile pristatė skaidres apie Jė -
zuitų provincijos Lietuvoje įkūrimo
400 metų sukaktį ir jėzuitų veiklą.
Ek rane atgijo Lietuvos pasididžiavi-

mas – gotikos, baroko, rokoko stiliaus
bažnyčios, kuriose tarnauja jėzuitai.
Jėzuitai įkūrė vieną iš seniausių
Europos universitetų Vilniuje bei Jė -
zuitų gimnazijas Vilniuje ir Kaune,
kur šiuo metu plečiasi ir jų apaštalinė
veikla.

Meninę programą atliko solistė
Da lia Lietuvninkienė, akompanuo-
jant Manigirdui Motekaičiui. Jie
padovanojo savo pasirodymą cent-
rui.

Solistė puikiai atliko grafienės,
Suzanos ir Cherubino partijas iš ope-
ros „Figaro vedybos”.

Po gardžios vakarienės, kurią pa -
gamino  Vandos ir Algio Morkūnų ku -
li narai, Tarybos pirmininkas Vaclo -
vas Momkus padėkojo Lietuvių Fon -
do tarybos pirmininkui Arvydui  Ta -
muliui už įteiktą kasmetinę finan-

sinę paramą. Jis paskelbė ir  dosniau-
sius centro mecenatus (bus paskelbta
„Drauge”).

Centro tarybos narys Jurgis Vi-
džiūnas vedė piniginę loteriją, pade-
dant Viktorui Jautokui ir Antanui
Paužuoliui.

Renginį padėjo suruošti Moterų
klubo pirmininkės Anelės Pocienės
vadovaujamos klubo narės: Stasė Ba-
cevičienė, Irena Dirdienė, Nijolė Ka-
veckienė, Adelė Lietuvninkienė, Albi-
na Ramanauskienė, Marta Ruikienė.
Prie gėrimų baro dirbo Vitalis Le-
keckas ir Antanas  Valavičius.

Centrą gražiai prižiūri  Alfreda ir
Vytautas Daubariai. Sekmadieniais
po šv. Mišių restoranas „Kunigaikš -
čių užeiga” kavinėje vaišina pietu-
mis.

Dėkojame visiems Jaunimo cen-
tro mecenatams ir nariams už aukas
šiuo sunkiu JAV laiku. Tik visų kartų
paramos ir bendrų pastangų dėka šis
centras gyvuos dar daugelį metų.

Grupė tradicinės Jaunimo centro vakarienės svečių iš kairės: Vidurio Vakarų apylinkės pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė, Šv. Kazimiero baž ny čios Vilniuje rektorius Lionginas Vir ba las,  SJ, Draugo fondo pirmininkė Marija
Remienė, ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Aldonas Gudaitis, SJ, tėvas
Antanas Gražulis, SJ, Margarita Momkienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis, Jaunimo centro
valdybos pirmininkė Milda Šatienė ir Jaunimo centro tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus.

Jono Kuprio nuotraukos

Meninę programą atliko solistė Da -
lia Lietuvninkienė

Jaunimo centro vakarienėje dalyvavo gausus būrys svečių.
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Margumynai

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

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

for Freedom).
Paraišką UNESCO, bendradar -

biau dama su Lietuvos ir Estijos na -
cionaliniais komitetais ,,Pasaulio at -
min tis” ir šių šalių nacionalinėmis
UNESCO komisijomis, parengė Lat -
vijos nacionalinė UNESCO komisija.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komi -
sija sukūrė ir administruoja interne-
to svetainę, skirtą Baltijos kelio akci-
jos dokumentiniam paveldui. Estijos
nacionalinė UNESCO komisija baigia
rengti informacinį leidinį anglų,
pran cūzų, rusų, estų, latvių ir lietu-
vių kalbomis, pristatantį Baltijos
kelio akciją ir jos liudijimus doku -
men tuose.

Paraišką ,,Baltijos kelias: žmonių
grandinė, sujungusi tris valstybes

lais vės vardan” rengė ir dokumentus
teikė Baltijos valstybių nacionalinių
ar chyvų, nacionalinių bibliotekų,
kultūros ministerijų, nacionalinių ko -
mitetų ,,Pasaulio atmintis”, naciona-
li nių UNESCO komisijų, Latvijos
Tau tos fronto muziejaus, Estijos oku-
pacijos muziejaus, Lietuvos istorijos
instituto bei kitų įstaigų specialistai. 

Daugiau informacijos: Jolita Ste -
ponaitienė, Lietuvos nacionalinio ko -
mi teto ,,Pasaulio atmintis”  pirmi-
ninkė, tel. (8 5) 239-8540 arba As-
ta Dir mai tė, Lietuvos nacio nalinės
UNESCO komisijos generali nė sekre-
torė, tel. (8 5) 210-7340

Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos 

sekretoriato info

A † A
VYTAUTUI ŠOLIŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, užuojautą reiškiame žmonai
ALDONAI ir vaikams su šeimomis bei visiems artimie-
siems.

Mokytojų tobulinimosi kursų
Dainavoje org. komitetas

Mūsų brangiam ir veikliam ateitininkų organizaci-
jos nariui

A † A
VYTAUTUI ŠOLIŪNUI

mirus, visų  Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą Vytauto mylimai žmonai
ALDONAI, dukroms RASAI, AUDRONEI, VIDAI,
ZITAI, sūnums LINUI, SAULIUI, KASTYČIUI ir jų
šeimoms.

Šiaurės Amerikos  Ateitininkų taryba
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos centro valdyba

Studentų Ateitininkų  Sąjungos centro valdyba
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro valdyba

Jaunučių Ateitininkų Sąjungos centro valdyba

Atidengta ir restauruota išskirtinė sienų tapyba
Vilniaus universiteto Istorijos

fakultete baigti restauruoti ypač
vertingos sienų tapybos fragmentai.
Jie atspindi Lietuvos išlikusios XIX a.
gyvenamųjų patalpų sienų tapybos
puošybos tendencijas.

2006 m. atlikus polichromijos
tyrimus, antrajame ir trečiajame
Vilniaus universiteto Istorijos fakul-
teto (VU IF) aukštuose atrasta dau-
giausia sienų tapybos pavyzdžių.

Čia XIX a. pradžioje buvo įrengti
Vilniaus universiteto profesorių bu-
tai. 1811 m. vakariniam pastato kor-
pusui užstačius trečiąjį aukštą, jame
buvo įkurdinti piešimo ir tapybos
dėstytojas adjunktas Jonas Ruste-
mas, kanonų teisės profesorius Kor-
nelijus Pocalojevskis ir teisės profeso-
rius Simonas Malevskis. Antrajame
to paties korpuso aukšte – profesoriai
Pranciškus Ksaveras Norvaiša ir
Pilypas Golianskis.

Vienoje iš patalpų ir buvo rasta, o
vėliau ir restauruota išskirtinė sienų
tapyba. Antrame aukšte esanti patal-
pa tapyta klasicizmo laikotarpiui
būdinga puošyba.

Kaip praneša Kultūros paveldo

departamentas, tapytame antable-
mente išskirtinai puošnus frizas – jį
puošia viena priešais kitą pavaizduo-
tos stiprybę simbolizuojančios liūtų
figūros, jų viduryje – gyvybės medis.
Stilizuoti akanto lapai ir liūtų figūros
tapytos profesionaliai, forma išryški-
nama krintančiu šešėliu ir šviesos
blikais. 

Remiantis rasta puošyba pietinė-
je sienoje užfiksuota buvusi lango
anga, kurioje aptiktos buvusios pa-
langės žymės.

Puošyba virš durų buvo stipriai
sužalota tarybiniais metais remonto
metu įmontavus metalinę siją, anga
buvo pritaikyta standartinėms du-
rims. XIX a. pr. klasicistinio laikotar-
pio anga buvo apmūryta silikati-
nėmis plytomis. Ši sija buvo pašalinta
ir atstatyta pirminė anga.

Šioje patalpoje buvo išlikę apie 30
proc. autentiškos puošybos, todėl
atsižvelgiant į tapybos unikalumą ir
remiantis išlikusiais fragmentais
buvo nutarta pilnai atstatyti visą in-
terjero sienų tapybą ir išsaugoti iš-
likusias medines lubas.

LRT 

Kultūros vertybe paskelbta Bal-
kasodžio koplyčia, esanti Alytaus r.
Balkasodžio kaime.

Istorizmo stiliaus Balkasodžio
koplyčia pastatyta XIX amžiaus ant-
roje pusėje.

Vertingomis šio nekilnojamojo
kultūros paveldo savybėmis pripažin-
tos: stačiakampio plano tūrinė kom-

pozicija, aukštų išplanavimas, plytų
mūro tinkuoti piliastrai, rėminantys
pastato kampus, akmens-plytų mūro
pamatas, raudonų plytų mūro sienos,
cilindriniai skliautai su liunetėmis.

Prie koplyčios rastas vieno ant-
kapinio paminklo fragmentas, todėl
manoma, kad prie jos būta palaido-
jimų.                                         LRT 

Kultūros vertybių registrą papildė 
Balkasodžio koplyčia
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�Sausio 31 d. 7 val. v. Pasaulio
lietuvių centro Fondo salėje, 14911
127th street, Lemont, bus rodomas
Vytauto V. Landsbergio filmas ,,Kai
aš buvau partizanas”. Po filmo – pa -
bendravimas su Ramune Rakaus kai -
te. Galėsite paskanauti ,,Kuni gaikš -
čių užeigos” maisto, veiks baras, jus
linksmins Algimantas Barniškis. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-8787.

��FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. vasario 8 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Sueigoje minėsime Nepriklausomy-
bės šventę. Kalbės filisteris Vytenis
Kirvelaitis. Bus vaišės.

�Vasario 14 d. Pasaulio lietuvių
centre Fondo salėje, 14911 127th
Street, Lemonte nuo 5:30 val. p. p. iki
8 val. v. ruošiama Valentino diena ir
filmo peržiūra. Šventės metu vyks
susitikimas su šeštoke vilniete Elze
Degutyte, kuri sukūrė pagrindinį
Emilijos vaidmenį režisierės Giedrės
Beinoriūtės trumpametra žiniame ki-
no fil me ,,Balkonas”. Fil mas lietuvių
kal ba su angliškais subtitrais. Jau -
noji aktorė vasario – birželio mėne-
siais mokysis St. Joseph mokykloje.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėji-
mas. Kalbės Lietuvių rašytojų drau -
gi jos pirmininkė Stasė Petersonienė.
Bus meninė programa ir vaišės. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti.

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje vasario 21 d., šešta -
dienį, 6 val. v. maloniai kviečia į tra -
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį” Bal zeko
lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Meninę programą atliks
Nijolė Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis ir trombonininkas Zenonas
Pet rošius. Šokiams gros A. Barniškis.
Vietas užsisakyti tel.: 630-247-2150
(Ro mas Kasparaitis).

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.

�Lietuvos vardo 1000-čio pami -
nėjimui New Haven Lietuvių Bend -
ruomenė sausio 29 dieną, ketvirta-
dienį, 7 val. v. Spring Glen bažnyčio-
je, 1825 Whitney Ave., Hamden,
Connecticut ruošia Vilniaus styginių
kvar teto koncertą. Programoje: Franz
Schu bert, lietuvių kompozitoriaus
Osvaldo Balakausko ir Maurice  Ra-
vel kūriniai. Įėjimo auka – 15 dol. 

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�ALT’o skyrius Lake County, IN,
East Chicago, IN Lietuvių Bend ruo -
menė ir Lietuvos Vyčių 82 kuopa va -
sario 22 d. ruošia Lietuvos nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris vyks:
The American Legion Post 430, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Ren kamės 12 val. p. p. Prog ramos
pra džia – 1 val. p. p. Muzikinę prog -
ra mą atliks Rimas Pumputis. Kai na –
12.50 dol. asmeniui. Norin čius da ly -
vauti prašome iki vasario 11 d. pra -
nešti  Birutei Vilutienei tel.: 219-322-
4533 arba Joannai Rudzevičius tel.:
219-884-2220. Maloniai visus kviečia -
me dalyvauti.  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Mindaugas ir dr. Austė Vygantai
$1,000, dr. Kęstutis Keblys $260
berniuko paramai, Susheda Seshadri
$50 a. a. Aušros Guckel atm., Laura
Lauciūtė $100 mergaitės paramai,
Pranas ir Žibutė Pranckevičiai $50,
Aldona Ješmantienė $250 studentės
paramai. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free-
hauf St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-
6435.

GYVENTI IŠ NAUJO
Amerikos lietuvaitė Julie Pa pie -

vis 1993 m. gegužės 10 dienos neuž -
mirš niekada: tą dieną jos gyvenimas
pasisuko 180 laipsnių kampu. Per
raudoną šviesą dideliu greičiu lėkęs
pa auglys rėžėsi į jos automobilį. Šio
atsitikimo, ,,kurio neturėjo būti”, re -
zultatas – trys mėnesiai komos, ne su -
teikiant aplinkiniams praktiškai jo -
kios vilties, po to stebuklas – pa bu -
dimas ir ilgi ilgi metai darbo, sten-
giantis iš tikrųjų sugrįžti į gyvenimą
fiziškai ir dvasiškai. Kelias atgal buvo
sunkus ir duobėtas, jame apatija kei -
tė džiaugsmą, apmaudas – viltį. Ne -
daug buvo žmonių, kurie tikėjo, kad
Julie kada nors vėl galės gyventi nor-
malų gyvenimą. Tačiau ji ne tik išėjo
iš ligoninės, vėl pradėjo dirbti, daly-
vauti maratonuose, bet ir parašė kny -
gą apie savo nepaprastą patirtį ,,Go
Back and Be Happy” (kartu su Mar -
garet McSweeney, išleista 2005 m.). 

Knyga sulaukė didelio skaitytojų
atgarsio ir... noro žinoti dar daugiau.

Tai paskatino Julie ir jos bendraauto -
rę paruošti naują, papildytą leidimą.
2008 m. Didžiojoje Britanijoje išleista
knyga jau buvo pristatyta Jungtinėje
Ka ralystėje, Naujojoje Zelandijoje,
Aus tralijoje ir Pietų Afrikoje. O štai
sausio 29 dieną, ketvirtadienį, Han -
cock pastato 95-ame aukšte įsikūru -
sia me restorane ,,Signature Room”
(875 N. Michigan Ave., Chicago)
įvyks ir knygos sutiktuvės Čikagoje.
Bus proga pabendrauti su autore, su -
sipažinti su jos aplinkos žmonėmis,
pa laikiusiais ją visus šiuos metus.
Pra džia – 5:30 val. p., kaina – 80 dol.
(į ją įeina ir naujoji knyga). Bus kok-
teiliai ir užkandžiai. Bilietus  galima
įsigyti prie įėjimo, tačiau norintiems
užsisakyti vietas ar ieškantiems dau-
giau informacijos pateikiame Julie el.
pašto adresą: 

jp@gobackandbehappy.com

Parengė 
Ramunė Lapas

Vasario 6 d. 
7:30 val. v. 

Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave.,

Chicago, IL 

įvyks 
JONO TAMULAIČIO
fotografijos parodos

,,Pro šakas...” 
atidarymas

IŠ ARTI IR TOLI...

Elzė Degutytė, sukūrusi pagrindinį
Emilijos vaidmenį kino filme ,,Bal-
konas”.

Jonas Zabukas, gyvenantis Darien, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Julie Pa pie vis 

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

Skelbimû skyriaus 
tel. 773-585-9500


