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Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.36 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Sporto apžvalga (p. 2)
•Lietuva neskuba paremti
Virtualaus komunizmo
aukų muziejaus (p. 3)
•Užrašai ir provincijos. Dar
apie bajorus (p. 4)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 4)
•Pastabos apie JAV pre-
zidentinius rinkimus (p. 5)
•Lietuvos Vyčių 112 kuopos
veikla (p. 5)
•,,Mus jungia Mažoji Lie-
tuva” (p. 8–9)
•Keturi kampai (5) (p. 9)
•Cicero naujienos (p. 10)

Konservatoriai: mokytojams
reikia duonos ir prestižo

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) —
Mokytojo profesija yra panaši į po-
licininkų bei mūšyje dalyvaujančių
karių, todėl jiems reikia ne tik di-
desnių atlyginimų bei geresnių darbo
sąlygų, bet ir kelti profesinį prestižą
bei plėsti socialinių garantijų ratą,
mano konservatoriai, pristatę prie-
monių paketą, skirtą mokytojo profe-
sijos prestižui atstatyti.

,,Būtent mokytojai savo kasdie-
niame darbe susiduria su tokio lygio
ir tokio intensyvumo psichologi-
nėmis, emocinėmis įtampomis, socia-
liniu spaudimu, su kuriuo, pavyz-
džiui, žurnalistų darbo palyginti ne-
galima. Mokytojai šiuo požiūriu yra
arčiau policininkų ir mūšyje dalyvau-
jančių karių, negu visų kitų profesijų
atstovai”, — ketvirtadienį spaudos
konferencijoje kalbėjo Tėvynės sąjun-
gos prezidiumo narys Mantas Ado-
mėnas.

Pasak jo, dėl specifinio darbo po-
būdžio kas septinti metai mokyto-
jams turėtų būti suteikiamos viene-
rių metų ,,kūrybinės atostogos”, ku-
rių metu būtų įgyjamos naujos kom-
petencijos, mokomasi užsienio kalbų,
dalyvaujama Europos Sąjungos (ES)
projektuose.

Konservatoriai taip pat siūlo
nuoseklų bei ilgalaikį pedagogų atly-
ginimų kėlimą — ne mažiau kaip po
šeštadalį penkerius metus iš eilės.
Anot jų, penkerius metus iš eilės,
pradedant 2009-aisiais, visiems mo-
kytojams atlyginimas būtų keliamas
po 16 proc. M. Adomėno teigimu,

Mantas Adomėnas. Eltos nuotr.

įvykdžius tokią programą, 2013 metų
pabaigoje mokytojų atlyginimai bus
2,4 karto aukštesni, negu 2008 me-
tais, o vidutinis mokytojo atlygini-
mas prilygs 4,500 litų ir bus mažiau-
siai 10 proc. didesnis už vidutinį vals-
tybės tarnautojo atlyginimą.

Nuo šių metų sausio 1-osios mo-
kytojų atlyginimai pakilo 15 proc., o
nuo rugsėjo 1-osios turėtų didėti dar
5 proc., tačiau streikuojančioji moky-
tojų dalis atlygį reikalavo didinti ne
mažiau nei 50 proc.

Tėvynės sąjungos parengtame

priemonių pakete numatoma ir gali-
mybė pedagogams išeiti į pensiją nuo
55-erių metų.

Pasak M. Adomėno, laikiną mo-
kytojų stygių, atsirandantį dėl ligos,
kūrybinių ar motinystės bei tėvystės
atostogų, kitų priežasčių, kompen-
suoti galėtų mokytojai-pagalbinin-
kai.

Kurti priemonių paketą mokyto-
jo profesiniam prestižui atstatyti
konservatoriai ryžosi atsižvelgę į tai,
kad Žemaitijoje bei Zarasų rajone
mokytojai Nukelta į 6 psl.

Didžiojoje Britanijoje
užsidirbti bus sunkiau

Londono simbolis — Big Ben.

Vilnius, sausio 3 d. (Alfa.lt) —
Didelės įdarbinimo organizacijos
duomenimis, Didžiosios Britanijos
šių metų darbo rinkos prognozės yra
prasčiausios per pastarąjį dešimtme-
tį. Didės nedarbo lygis ir daugės at-
leidimų artėjant tarptautinei kre-
ditų krizei, praneša „Financial Ti-
mes”. Tad ir lietuviams, gyvenan-
tiems Jungtinėje Karalystėje ar tik
planuojantiems ten ieškoti laimės,
lengva nebus.

Atestuotasis personalo ir vysty-
mosi institutas (CIPD) teigia, jog
nedarbas padidės 150,000 vietų iki
1,8 mln. 2008-aisiais, o tai aukščiau-
sias nedarbo lygis nuo 1997-ųjų, kai
į valdžią atėjo leiboristai.

Instituto tyrimas buvo paskelb-
tas po nepriklausomų prognozių ap-
žvalgos, parengtos valstybės iždo,
numačiusio, kad bedarbystės pašal-
pų pageidaujančių žmonių iki šių
metų pabaigos padidės 12 proc.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvaitès
aptarnaudavo
arabû šeichus

Klaipėda, sausio 3 d. (ELTA) —
Klaipėdos apygardos teismą pasiekė
prostitucijos organizavimu kaltina-
mų keturių moterų, dirbusių vienoje
uostamiesčio uždaroje akcinėje ben-
drovėje, baudžiamoji byla.

Pagal byloje surinktus duomenis,
nuo 2001 iki 2005 m. vasaros veikda-
mos kaip bendrininkės kaltinamosios
žadėjo merginoms modelio darbą ir
rinko jas vykti į Jungtinius Arabų
Emyratus, Angliją, Prancūziją, tuo
įtraukdamos patiklias merginas į
prostituciją.

Baudžiamoje byloje ištirta 19
epizodų, t. y. devyniolika merginų
grupių, kuriose buvo ir nepilname-
čių, vežimų. Vienoje grupėje būdavo
vežamos 6-7 merginos. Lietuvaitės į
egzotiškus kraštus buvo gabenamos
teikti seksualines paslaugas arabų
šeichams.

Tyrimo metu surinkta pakanka-
mai duomenų, leidžiančių prokuro-
rams kaltinti D. M. pasipelnymo tiks-
lais subūrus organizuotą grupę.

Kaltinamajame akte teigiama,
jog grupės narė E. G. palaikė ryšius
su užsakovais — rašydavo jiems elek-
troninius laiškus, siųsdavo merginų
nuotraukas, perduodavo jų asmens
duomenis, o J. T. ir N. N. organizavo
merginų keliones, tikrindavo jų svei-
katą, įtikinėdavo merginas verstis
prostitucija.

,,Į užsienį teikti seksualines pas-
laugas jos buvo išgabentos jų pačių
sutikimu, todėl įtarimai perkvalifi-
kuoti pagal kitus Baudžiamojo
kodekso straipsnius”, — sakė proku-
roras Erikas Vaitekūnas.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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Nauji metai ir nauja 
lietuvių sporto vadovybė 

Šiaurės Amerikoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Dar 2007-ųjų pabaigoje Cleve-
land mieste susirinkę Š. Amerikos
lietuvių sporto klubų atstovai ir
sporto darbuotojai išrinko naują
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir Sporto sąjungos
(ŠALFASS) vadovybę.

Pirmą kartą šios labai ilgą pava-
dinimą turinčios Sporto organizacijos
(ji jau gyvuoja apie 55 metus, nors
anksčiau turėjo šiek tiek skirtingą
pavadinimą), vadovu tapo naujasis
ateivis (Amerikon atvykęs prieš 13
metų) Laurynas Misevičius. Jis yra ir
pats jauniausias iš visų anksčiau
buvusių šios organizacijos pirminin-
kų.

Apie naująjį pirmininką spaudoje
(taip pat ir „Drauge”) jau buvo pla-
čiai rašyta. Norisi priminti, kad šis
vyras turbūt yra vienas iš plačiausiai
į lietuvišką veiklą šiame krašte įsi-
jungusių žmonių, veikiantis daugelių

lietuviškų organizacijų vadovybėse, o
taip pat nemažai rašantis ir mūsų
spaudoje, panašiai kaip ir jo žmona
Eugenija.

Smagu matyti, kad naujasis pir-
mininkas į vadovybę įtraukė ir keletą
naujų naujų, darbščių žmonių. Tad
dabartinė valdyba iš pagrindų pasi-
keitusi: beliko tik vienas senas narys
– generalinis sekretorius Algirdas
Bielskus, kuris tose pareigose užsibu-
vo jau pusšimtį metų ir atmintinai
žino visų Amerikos lietuvių sporti-
ninkų pavardes. Organizacijos valdy-
bos viceprezidentu pakviestas vienas
iš darbščiausių Čikagoje lietuvių
sporto veikėjų – dr. Donatas Siliūnas,
kurio didžiausias nuopelnas, šalia
darbo „Lituanicos” krepšinio koman-
doje, yra neseniai Lemont prie Pa-
saulio lietuvių centro išdygę Sporto
rūmai. Gera žinia buvo, kad Vidurio
Vakarų sporto apygardos pirmininko
postą sutiko užimti veiklus vyras –
Arūnas Karalis, nes jau senokai šiose

pareigose nebuvo tinkamo žmogaus
(išskyrus kurį laiką ten matytą Čika-
gos lietuvių krepšinio lygos įkūrėją
Aurimą Matulevičių, vėliau grįžusį į
Lietuvą).

Pažymėtina, kad šiuo metu Są-
jungos valdyboje 3 nariai yra iš Či-
kagos, 3 – iš Kanados, o likusieji 3 –
iš kitų JAV valstijų. Reikia manyti,
kad nuo dabar Sąjungos suvažiavi-
mai bus rengiami ne vien tik Cle-
veland, bet ir kituose miestuose, kur
yra daug sportininkų, ypatingai Či-
kagoje.

Atsimename tuos laikus, kuomet
Čikagoje steigėsi Š. Amerikos lietu-
vių sporto vadovybė, čia buvo kviečia-
mi pirmieji lietuvių sportininkų
suvažiavimai. Labai gerai pavyko čia
surengtos II Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės (jos įvyko 1983 metais, taip
vadinamų Pasaulio lietuvių dienų
metu). Šių sporto žaidynių organiza-
vimo komiteto pirmininku buvo da-
bartinis Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, kuris kelias kadencijas
buvo ir ŠALFASS vadovu.

Pradedant 1950-siais, apie Š.
Amerikos lietuvių sportinę veiklą
plačiai informavo dienraščio „Drau-
go” savaitinis sporto skyrius, kurio
steigėjais bei pirmaisiais redaktoriais
buvo Algirdas Avižienius, Jonas Šo-
liūnas, Edvardas Šulaitis. Ilgesnį
laiką šį sporto skyrių redagavo vie-
nas E. Šulaitis, vėliau Vytautas Gry-
bauskas, I. Regienė ir kiti.

Š. Amerikos lietuvių vadovybė,
kuri pradžioje vadinosi  FASK, leido
ir kuklų sporto dienraštį (redagavo
E.  Šulaitis). Taip pat buvo ir daugiau
lietuvių sportinės spaudos, kuri jau

nustojo gyvuoti prieš daugiau negu
pora dešimtmečių. Būtų gerai, kad
naujoji mūsų sporto vadovybė vėl
susidomėtų sporto laikraščio ar bent
biuletenio leidimu.

Tad geros sėkmės naujai
ŠALFASS vadovybei, visiems dar-
buotojams ir sportininkams 2008-
siais metais. Tegul jų kadencijos
metu atgimsta  nuoširdaus sportavi-
mo dvasia tarp lietuvių – kokia ji
buvo 1950-siais ir šiek tiek vėliau.

Metinis ŠALFASS  susirinkimas Clevelande š. m. lapkričio 17 d. (iš kairės vos
matosi): Arūnas Čygas, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos darbuotojas,
dabar gyvenantis Kanadoje, ką tik išrinktos ŠALFASS Centro valdybos ats-
tovas viešiesiems ryšiams, naujas ŠALFASS valdybos pirmininkas Laurynas
Misevičius, naujasis New York LAK (Lietuvių Atletų Klubo) pirmininkas
Stanislovas Kavaliauskas ir baigęs savo kadenciją ŠALFASS vadovas iš Ha-
milton (Kanada) Kazimieras Deksnys.                                Žilvino Bublio nuotr. 

Algirdas Bielskus ŠALFASS pirmininku išdirbo pusšimtį metų. 

Disko metiko Virgilijaus Aleknos
skleidžiama žmogiškoji šiluma įver-
tinta Santarvės ordinu. Jį garsus
sportininkas gaus iš neseniai už fi-
nansinius pažeidimus nuteisto vers-
lininko rankų, rašo ,,Lietuvos žinios”.

Penkioliktuoju Santarvės fondo
laureatu išrinktas vienas garsiausių
šalies sportininkų, olimpinis čempio-
nas V. Alekna. Fondo steigėjai pa-
brėžia, kad apdovanojimas jam ati-
teks ne už sporto laimėjimus ar Lie-
tuvos vardo garsinimą, o už papras-
tumą ir nuolat skleidžiamą žmo-
giškąją šilumą. Santarvės ordiną V.
Aleknai ketinama įteikti vasarį.

V. Aleknos kandidatūra Santar-
vės ordinui gauti buvo keliama dvejus
metus iš eilės. 2006-aisiais sportinin-
kas liko antrojoje vietoje. Šįkart V.
Alekna laureatu išrinktas visuotiniu
fondo valdybos sutarimu. Į laureatus

taip pat siūlomi prezidentas Valdas
Adamkus, eurokomisarė Dalia Gry-
bauskaitė, dainų autorius ir atlikėjas
Andrius Mamontovas, šokių ansamb-
lis ,,Žuvėdra”.

Santarvės fondo valdybos svars-
tymai, kurį iš garbingųjų Lietuvos
žmonių išrinkti laureatu, bemaž
sutapo su Apeliacinio teismo posė-
džiu, per kurį nagrinėta fondo valdy-
bos pirmininko Juliaus Kazėno bau-
džiamoji byla. ,,Tai politinė byla. Esu
kaltinamas, esą pasisavinau 1,750
litų. Man šis kaltinimas prilygsta
kadaise prezidentui Algirdui Bra-
zauskui oponentų pareikštam kalti-
nimui, kad jis iš ‘Rubicon group’ ver-
slininkų neva paėmė 10 tūkst. litų
kyšį. Man net gėda prisipažinti, kad
aš, gana stambus verslininkas, pats iš
savęs vogčiau tokią pinigų sumą”, –
laikraščiui sakė J. Kazėnas.

Baudžiamąją bylą tyrę prokuro-
rai mėgino įrodyti, kad A. Kazėnas
kaltas pasisavinęs ne 1,750 litų, o ko-
ne šimteriopai didesnę sumą. Tačiau
Apeliacinio teismo teisėjų kolegija
pernai gruodį nutarė, kad jis pasisavi-
no tik 1,750 litų, apgaulingai tvarkė
apskaitą, nepildė ir mokesčių ins-
pekcijai nepateikė deklaracijų. Už tai
Santarvės fondo steigėjas nuteistas
12 tūkst. litų bauda ir devynių mėne-
sių laisvės atėmimu šį terminą atide-
dant vieniems metams. Teismas J. Ka-
zėną taip pat įpareigojo iš gyvenamo-
sios vietos Ukmergėje neišvykti ilgiau
kaip septynioms dienoms.  

Santarvės fondo steigėjas pasi-
džiaugė 2007-ųjų pabaigoje su gausia
palyda vykęs į Varšuvą, kur San-
tarvės ordiną iškilmingai įteikė ka-
denciją baigusiam Lenkijos preziden-
tui Aleksander Kwasnewski. ELTA

Santarvės ordiną V. Aleknai įteiks nuteistasis
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Kalėdiniai miražai 
ir viražai

PETRAS KATINAS

Vadinamieji valstybininkai jau seniai ėmė kalbėti, kad jokiu būdu
negalima erzinti Rusijos, reikalauti kokio nors okupacinės žalos
atlyginimo, dar daugiau – gal ir visiškai nekalbėti apie priverstinį

Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Įdomu tai, kad bene pirmieji tokias
kalbas ėmė skleisti ne kokie nors buvę partiniai nomenklatūrininkai,
buvęs „partinis ūkinis aktyvas”, o Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto profesoriai ir docentai.

Ir štai neseniai Karaliaučiaus srities Svetlogorsko mieste įvykusiame
Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo tarpvyriausybinės komisijos po-
sėdyje Lietuvos užsienio reikalų ministras pasakė kalbą, kurioje pareiškė,
jog Rusija jau nėra Sovietų Sąjunga ir nėra atsakinga už Lietuvai padary-
tas skriaudas bei priverstinį prijungimą prie SSRS. Stebėtis tokiu mi-
nistro P. Vaitiekūno pareiškimu nevertėtų, ypač žinant, kad jis į šią kėdę
atsisėdo Kremliaus mylėtojos „valstietės-liaudininkės”, dabartinės Žemės
ūkio ministrės Kazimiros Prunskienės iniciatyva ir palaiminimu. 

Nežinia, ar pati draugė Kazimira, ar kas kitas įgaliojo P. Vaitiekūną
padaryti tokį reveransą Maskvai. Nieko stebėtino. Juk be K. Prunskienės
dar yra Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, didžiai nusipelnęs
partijai Justinas Karosas, jau nekalbant apie kitus jo kolegas. Ir visai nes-
varbu, kad dar 1992 m. dauguma  Lietuvos žmonių  pritarė tam, jog Lietu-
vos valstybei ir jos žmonėms būtų atlyginta okupacijos metais padaryta
žala, o 2000-aisiais buvo priimtas įstatymas, įpareigojantis Vyriausybę tuo
klausimu derėtis su Rusija, kaip SSRS teisių perėmėja. Kas ne kas, o P.
Vaitiekūnas turi žinoti, kad tą teisių ir pareigų perėmimą pripažino Jung-
tinės Tautos, paliekant Rusijai nuolatinės Saugumo Tarybos narės veto ir
kitas teises kaip SSRS įpėdinei.

Vienok, ko čia smulkintis, juk toks įstatymas buvo priimtas vadina-
mųjų socialdemokratų ir jų prielipų nekenčiamos Tėvynės Sąjungos (Lie-
tuvos konservatorių) iniciatyva, tų pačių, kuriuos net 66 balsais Seimas
pripažino esant teroristus remiančia organizacija. O prof. Vytautas Lands-
bergis paskelbtas tarsi kokiu Osama bin Laden Antruoju, kurio teroristi-
nes užduotis vykdė savanoris kūrėjas, sovietinių lagerių kankinys Algir-
das Petrusevičius. Tokias išvadas paskelbė Seimas, apsvarstęs „darbie-
tės”, ištikimiausios rusų oligarcho ginklanešės Loretos Graužinienės va-
dovaujamos laikinosios komisijos sukurptas „išvadas” dėl buvusio sava-
norio ir saugumiečio Juro Abromavičiaus žūties, įvykusios prieš dešimtį
metų. Nors velionis tuo metu nebuvo joks savanoris ar VSD darbuotojas,
o darbavosi neaiškiame privačiame versle. Šiuo sprendimu buvo ypač
patenkintas buvęs Seimo pirmininkas, aukšto KGB karininko sūnelis Ar-
tūras Paulauskas, neoficialiai „kuravęs” tos komisijos darbą. 

Vos paskelbus minėtą Seimo sprendimą, Seimo narys, politinis bastū-
nas ir juokdarys, kartu su buvusiu Seimo nariu, demagogu Kaziu Bobeliu
sunaikinęs Krikščionių demokratų partiją, dabar prisiglaudęs pas pak-
sininkus, Petras Gražulis pareikalavo uždrausti Tėvynės Sąjungą, kaip su
teroristais susijusią organizaciją. Prie tokių nesąmonių nebuvo priėję net
socialdemokratais tapę buvę partiniai nomenklatūrininkai. 

Apskritai, tokie seimūnai, kaip buvęs neva krikščionis P. Gražulis ar
didžiuoju disidentu save vadinantis V. Bogušis, dabar jau aktyviausias li-
beralcentristas, mūru stojantis už G. Kirkilo vyriausvybę, ėmė taip uoliai
tarnauti visokio plauko neokomunistams, kad net patiems didžiausiems
Maskvos mylėtojams darosi nepatogu. Pernelyg jau įsismagino ir, ko gero,
greitai atims duoną iš Paleckių giminės, Stalino „saulės nešėjos”, pali-
kuonio, sostinės vicemero Algirdo Paleckio. 

Tikslas aiškus: juodinant ir šmeižiant Tėvynės Sąjungą smogti visoms
dar likusioms patriotinėms jėgoms. Šioje akcijoje puikiai sutaria ir socde-
mai, ir valstiečiai, ir opoziciją dabartinei valdžiai vaidinantys „darbie-
čiai”, ir A. Paulausko socialliberalai. Jau nekalbant apie liberalcentristus,
kurių pastarojo meto veikloje ir su žiburiu nerasi jokio liberalizmo ar cen-
trizmo. Tai godūs, prie valdžios lovio besiveržiantys politiniai avantiūris-
tai. 

Deja, tiems avantiūristams laikas labai palankus. Šuoliuojant brangy-
mečiui pastebimai atkuto „darbiečiai” ir paksininkai, todėl „socialiai
orientuotiems” socialdemokratams  iškilo gana rimtas pavojus. Juk visų
jų elektoratas vienas ir tas pats – politiškai neišprusę beraščiai. Ir ne tik
beviltiškai susirgę sovietinės okupacijos laikų nostalgija, bet ir tie, kurie
jau įpratę gyventi iš įvairiausių socialinių pašalpų, atpratę nuo bet kokio
darbo liumpenai. Todėl visai realus pavojus, kad po būsimųjų Seimo rin-
kimų „darbiečiai” ir paksininkai gali sudaryti valdančiąją koaliciją. Tuo
atveju net baugu galvoti, kas lauktų mūsų valstybės.

Dar atkurtosios nepriklausomybės pradžioje filosofas Romualdas
Ozolas rašė, kad „politikas yra mūsų laikų kankinys – savo sielą atiduo-
dantis kitų sielas saugodamas.” Vienok, kiek dabartinių mūsų parlamen-
tarų galima būtų pavadinti, nors ir labai rezervuotai, sielų sergėtojais?
Deja. Jeigu tas sergėtojas ką nors ir sergsti, tai pirmiausia, anot mūsų
klasiko, „gardaus valgio šaukštą.” 

LIETUVA NESKUBA PAREMTI 
VIRTUALAUS KOMUNIZMO AUKŲ

MUZIEJAUS 
MINDAUGAS KLUSAS

Dažnai, kartais net pasigirdami
kalbame, kaip smarkiai Lietuva nu-
kentėjo nuo sovietinio režimo. Tačiau
iki šiol neskubame paremti kuriamo
Pasaulinio virtualaus komunizmo
aukų muziejaus steigimo, nors kitos
Baltijos valstybės jam lėšų jau pa-
aukojo.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
veikiantis Komunizmo aukų atmini-
mo fondas (Victims of Communism
Memorial Foundation, VCMF) rengia-
si kurti Pasaulinį virtualų komuniz-
mo aukų muziejų. Jis turėtų supažin-
dinti dabartinę ir būsimas kartas su
raudonojo režimo istorija, palikimu,
nusikaltimais ir prisidėti ugdant
pagarbą jo aukų atminimui. Projek-
tas suvienys visus pasaulio muziejus,
organizacijas ir žmones, tiriančius
komunistinių režimų nusikaltimus.

Idėja kilo Washingtone

Muziejaus-internetinės svetainės
idėja kilo Washingtone gyvenančio ir
Baltijos šalių atstovus JAV vieni-
jančios organizacijos – Jungtinio
Baltijos Amerikos nacionalinio ko-
miteto (Joint Baltic American Na-
tional Committee, JBANC) – valdy-
bos pirmininko bei muziejininko
Ramūno Kondrato galvoje. Jis kartu
su kitais komiteto atstovais daug pri-
sidėjo prie to, kad Washingtone, Ka-
pitolijaus kalvoje, iškiltų paminklas
komunizmo aukų atminimui. Virtu-
alus muziejus, tikimasi, „duris” at-
vers ateinančią vasarą. Komunizmo
aukų atminimo fondas ir Baltijos ša-
lių išeivija JAV gvildena mintį kada
nors pastatyti tikrą muziejų, kuriame
galėtų apsilankyti Amerikos svečiai.
Norėta įkurti muziejų kartu su me-
morialu, tačiau kol kas tam nėra lėšų.

Laimina prezidentai

,,Lietuvos Žinios” (LŽ) kalbėjosi
su Nacionaliniame Amerikos istorijos
muziejuje dirbančiu R. Kondratu.
„Esu muziejininkas. Visiems sakiau,
kad pastatyti muziejų galima, tačiau
reikia iš anksto pasirūpinti ir kolekci-
ja. Pastatas stovės, o ką ten ekspo-
nuosi? Šiuolaikinės technologijos lei-
džia greitai ir gražiai sukurti virtualų
muziejų”, – pasakojo R. Kondratas.
Internetinė svetainė, pasak jo, taptų
vieta, į kurią plauktų informacija iš
viso pasaulio. Nemažai organizacijų
jau sutiko bendradarbiauti tokioje
svetainėje: Checkpoint Charlie muzie-
jus Berlyne, The House of Terror mu-
ziejus Budapešte ir A. Sacharov mu-
ziejus Maskvoje. Svetainėje lankyto-
jai turėtų išvysti eksponatus nuo 1917
metų ir atspindinčius dabartinių ko-
munistinių režimų Kinijoje, Kuboje ir
Šiaurės Korėjoje tikrovę – koncentra-
cijos stovyklas, kalėjimus, kankinimų
kameras ir gyvulinius vagonus, ku-
riais į Sibirą buvo vežami žmonės.

Jau daugiau kaip prieš metus
JBANC atstovai aptarė svetainės
idėją su George Mason University
Center for History and New Media.
Tai viena pažangiausių internetinių
svetainių kūrimo kompanijų, ge-
bančių savitai ir patraukliai perteikti
istorinį turinį virtualioje erdvėje.

Praėjusią vasarą virtualaus mu-
ziejaus idėja buvo apsvarstyta per Es-
tijos prezidento Toomas Hendrik Il-
ves ir George Bush susitikimą Wa-
shingtone.

Parėmė kaimynai

Šį projektą jau parėmė Lietuvos
kaimynės – Estija ir Latvija. Estijos
vyriausybė jam skyrė 56,5 tūkst.
kronų. Viešėdamas JAV piniginę pa-
ramą iškilmingai įteikė premjeras
Andrus Ansip. Latvijos ministrų
kabinetas gruodžio vidury šiam kil-
niam tikslui skyrė 3 tūkst. dolerių.
Kurti interaktyvų muziejų Komuniz-
mo aukų atminimo fondas pasiūlė
estų kilmės Kanados piliečiui Marcus
Kolga. Kanados Toronto mieste rek-
lamos ir dizaino kompanijoje Liefa
Communications dirbantis M. Kolga
yra apdovanojimą pelniusios doku-
mentinės juostos „Gulag 113” reži-
sierius. Joje užfiksuoti M. Kolga tėvo
atsiminimai iš Sibiro. „M. Kolga ne
tik gerai išmano techninius dalyko
ypatumus, bet ir gerai žino esmę”, –
teigė R. Kondratas.

Laukia patogios progos

R. Kondratas dėl paramos svetai-
nei į Lietuvos institucijas nesikreipė.
Latvijos ambasadoje Washingtone
prieš dvi savaites įvyko projekto inicia-
torių, JAV veikiančių baltiškų organi-
zacijų ir pasiuntinybių atstovų susi-
tikimas. „Ambasadorius Audrius Brūz-
ga žino apie projektą, žadėjo kreiptis
paramos į Lietuvos valdžią. Nežinau,
ar jis jau tą padarė. Su projektu buvo
supažindintas ir vasarą JAV viešėjęs
užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas”, – sakė R. Kondratas.

Komunizmo aukų atminimo mu-
ziejaus projektas – platus, sudarytas
iš trijų dalių. Lietuvos pasiuntinys
Washington Audrius Brūzga teigė,
kad ambasada ir Vyriausybė remia
Komunizmo aukų atminimo fondo
projektą ir jau yra prisidėjusios prie
pirmojo jo etapo – memorialo. „Esa-
me nuolatiniai šio projekto dalyviai,
remiame fondo veiklą”, – tvirtino A.
Brūzga. Virtualus muziejus, pasak
ambasadoriaus, – tarpinė idėjos gran-
dis. „Dar nesame parėmę naujojo
etapo piniginiu įnašu. Gal rasime
kokią patogią progą tai padaryti. Dar
turime laiko”, – svarstė A. Brūzga.
Jis teigė, kad tokia proga galėtų tapti
kokio aukštesnio Lietuvos pareigūno
vizitas į JAV. Svarbiausias ir sunkiau-
sias darbas, jo manymu, laukia atei-
tyje, kada bus dedamas pamatinis
Komunizmo aukų muziejaus akmuo.

Nekelia abejonių

URM Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento direktorė Violeta
Gaižauskaitė sakė neabejojanti, kad
Vyriausybė ras būdų prisidėti prie šio
projekto. Iniciatoriai nustatyta pa-
raiškų teikimo tvarka turėtų kreiptis
į ministrų kabinetą, URM, Kultūros
ministeriją ar Gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrą. „Tai la-
bai geras sumanymas. Ministras P.
Vaitiekūnas jam pritaria”, – teigė V.
Gaižauskaitė.

Seimo Pasipriešinimo okupaci-
niams režimams ir nuo okupacijos nu-
kentėjusių asmenų teisių ir reikalų ko-
misijos narys Vytautas Bogušis sakė,
kad finansinės paramos muziejui
klausimas buvo iškilęs. „Tačiau tik
teoriniu lygmeniu. Negalėčiau tvirtin-
ti, kad Vyriausybė žengė kokį nors
žingsnį. Kad toks žingsnis būtinas – ne-
kyla abejonių”, – sakė Seimo narys. 

,,Lietuvos žinios”
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KAI PATARINÈJA NEÑINANTYS
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„Draugas” pirmajame puslapyje iš-
spausdino „Eltos” pasikalbėjimą su
Artūru Jonkumi, ES–Rusijos centro
Briuselyje patarėju, Vadybos ir eko-
nomikos universitete ISM dėstytoju.

Pasikalbėjimo metu A. Jonkus
kaltina Lietuvą dėl nesugebėjimo
turėti pragmatiškus santykius su
Rusija.  Sutinku su jo nuomone, kad
valstybiniai ir teisiniai principai Lie-
tuvoje nėra skiriami. Ieškodama oku-
pacinės žalos atlyginimo, Lietuva
turėtų kreiptis į Tarptautinį teismą,
o ne laukti, kada Rusija geranoriškai
sutiks derėtis – tas gali nusitęsti į
amžinybę. Tačiau, pagal A. Jonkų,
Rusija Lietuvai nekelia didesnės
grėsmės nei kitoms kaimyninėms
valstybėms. Taip gali teigti asmuo

nesusipažinęs su Rusijos ekspansine
istorija ir nesuprantantis dabartinės
Rusijos užsienio politikos. Čia no-
rėtųsi A. Jonkaus paklausti, kodėl
Rusijos ambasadoje Vilniuje dirba
apie 300 tarnautojų, maždaug tiek
pat, kiek Rusija turi Didžiojoje Bri-
tanijoje? Jeigu čia galiotų taip vadi-
namas „parity” principas diploma-
tams, Rusija Lietuvoje laikytų maž-
daug tokį patį tarnautojų skaičių,
kiek Lietuva turi  Rusijoje. Galbūt A.
Jonkus galėtų dar kartą pažiūrėti į
žemėlapį ir pamatyti, kad strate-
giškai Lietuva stovi ant tiesioginio
Rusijos susisiekimo kelio su Kara-
liaučiaus sritimi, tai paaiškintų ypa-
tingą Rusijos dėmesį Lietuvai.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

KAS KOKIÂ KEPURÊ NEÕIOJA?
Noriu trumpai atsiliepti į redak-

cijos atitaisymą, išspausdintą gruo-
džio 23 d. paskutiniame puslapyje.
Rašoma, kad mano vedamajame
(2007.12.20) pasitaikė vienas netik-
slumas: ,,Saulius Kuprys yra ‘Drau-
go’ direktorių tarybos pirmininkas, o
ne administratorius”. Čia reiktų vėl
sugrįžti prie mano vedamojo, kuria-
me teigiama, kad informacija yra
paimta iš PS Form 3526. Užpildyta
forma buvo pasiųsta JAV Pašto tar-
nybai ir po to išspausdinta dienrašty-
je (2007.10.16). Toje formoje į klau-
simą, kas yra ,,Managing Editor”
(administratorius), yra aiškiai įrašy-
tas Saulius Kuprys. Jis tą formą ir
pasirašė, o aš tik parašiau ką per-
skaičiau. Taip pat, toliau smulkinan-
tis,  Saulius Kuprys nėra ,,Draugo”
direktorių tarybos pirmininkas, bet

Lietuvių katalikų spaudos draugijos,
leidžiančios ,,Draugą”, tarybos pir-
mininkas.

Panašių keblumų turėta ir su
,,Amerikos lietuvio” (AL) pareigomis.
Minėtoje formoje JAV Pašto tarnybai
redaktorė yra Vaiva Ragauskaitė, o
,,Managing Editor” (administrato-
rius) įrašytas Bronius Abrutis. Taip
buvo mano vedamajame ir parašyta.
Po to iš ,,AL” gavau atitaisymą, kad
redaktorius yra Bronius Abrutis, o
administratorius kitas asmuo.

Taigi, priderėtų patiems įvairias
pozicijas turintiems asmenims gerai
žinoti, kokias kepures ir kokiomis
progomis jie jas nešioja bei būti nuo-
saikiems, informuojant JAV Pašto
tarnybą ir skaitytojus.   

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, Michigan

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

Už r a š a i  i š  p r o v i n c i j o s
STASYS GOŠTAUTAS  

DAR APIE BAJORUS
Paskutiniu laiku pasipylė straip-

snių ir laiškų bajorų sąskaiton.
Amžinas kaltinimas, kad bajorai
neprisidėjo prie Lietuvos nepriklau-
somybės, kad jie sulenkėja, kad jie
yra šlechta ir visokių kitokių nesą-
monių. Bet yra kita medalio pusė,
kuri visai kitaip byloja, kiek tūk-
stančių žemaičių bajorų prisidėjo prie
Lietuvos prisikėlimo. Kiek bajorų, o
su jais — valstiečių, dalyvavo Pir-
mame ir Antrame sukilime, be kurių
šiandien nebūtų Lietuvos. Jie gal
kalbėjo lenkiškai, bet gynė Lietuvą ir
mylėjo Lietuvą daugiau negu Len-
kiją. Jeigu kas netiki, tegul pasiskaito
Igno Domeikos atsiminimus, dabar
spausdinamus Lietuvoje iš Vilniaus
universiteto išsaugotų rankraščių,
aišku, išverstų iš lenkų kalbos. 

Lenkų kalba buvo lietuviams
kaip per Renesansą lotynų kalba —
lingua franca, susisiekimo priemonė
tarp kultūringų žmonių. Kalba nieko
bendro neturėjo su patriotizmu,
pavyzdžiui, Ispanijoje XV ir XVI a.
bajorai tarpusavyje kalbėjosi ir rašė
lotyniškai. Yra milžiniškas kiekis li-
teratūros parašytos lotynų kalba, ir
niekas jų nekaltina, kad jie ne ispanai
patriotai. Mūsų Metrika ir Statutas
buvo parašyti sena gudų kalba, bet ir
šiandien jie yra Lietuvos pasididžia-
vimas. Tad mūsų bajorai kalbėjo
lenkiškai, rašė gudiškai, bet daugu-
ma laikė save žemaičiais, lietuviais
patriotais.  

Mano prosenelis neturėjo dvarų –
jie buvo atimti po Pirmojo sukilimo,
ir dirbo grafui Tiškevičiui. Laikė save
bajoru, nors jis panašėjo daugiau į
Cervanteso ,,hidalgą” — bajorą Don
Quijotą: vos dukart į savaitę pavalgy-
davo balandėlių ar viščiuką, kitomis
dienomis užtekdavo skanios duonos
plutos ir sriubos. Jis buvo bajoras
arba, kaip mes dabar sakome, plikba-
joris, kurių Lieuvoje buvo daug, nes
po kiekvieno sukilimo ne iš vals-
tiečių, bet iš bajorų buvo atimti
dvarai ir/arba jie ištremti į Sibirą
arba pabėgdavo į Prancūziją, iš kur
negaudavo teisės sugrįžti namo, net
palaidoti savo senelių.

Jonas Mekas, kuris išdidžiai save
laiko valstiečiu, visados man primin-
davo su patosu, kiek valstiečiai pri-
sidėjo prie Lietuvos nepriklausomy-
bės… Taip, aš jam atsakydavau, bet
juos vedė bajorai. Tad Stasės Semė-
nienės iššaukta diskusija yra labai
naudinga išaiškinti kai kuriuos is-
torinius faktus. Man į pagalbą atėjo
Algimanto Gurecko laiškas ,,Drauge”
(,,Draugas”, 2007 m. lapkričio 29 d.)
ir straipsnis (žr. A. Gureckas ,,Lie-
tuvių bajorų namų kalba ir tautybė
XIX a. pabaigoje,” ,,Mūsų praeitis”,
2001, nr. 7, p. 22-42.)  

Štai ką išmokau iš Algimanto
studijos: Iš visų Žemaitijos gyventojų
beveik 8 proc. save laikė bajorais, t.
y., 43,486, kai tuo tarpu visoje Lie-
tuvoje bajorų procentas buvo vos 4.4
proc. — beveik pusė mažiau negu
Žemaitijoje. Bet nepaisantt to, bajorų

Lietuvoj buvo 161,187, t. y. 5 proc.
visų gyventojų, iš kurių beveik
40,000 laikė save lietuviais arba
žemaičiais. Tai nebūtinai reiškia, kad
tik tiek buvo lietuvių bajorų. Beveik
visi jie buvo tikri lietuviai, nors ir
daug kas laikė garbe būti po Lenkijos
karūna. Žemaičiai buvo vieninteliai,
kurie nesigėdijo būti žemaičiais, net
67 proc. Tuo tarpu tik 8.3 proc.
Lietuvos bajorų laikė save lietuviais.
Duomenys yra paimti iš 1897 metų
Rusijos visuotinio gyventojų surašy-
mo. Tad per sukilimus mes nekalbam
apie saujelę bajorų, pasipriešinusių
prieš rusus (gal jų buvo daugiau negu
valstiečių, tikro skaičiaus turbūt
niekada nesužinosim, nes jie nesi-
skelbė esą bajorai.)    

Taip pat nežinom, kiek bajorų
prisidėjo prie Lietuvos nepriklau-
somybės. Mano tėvas 16 metų buvo
suimtas Kaiserio vokiečių, nes dalijo
atsišaukimus prieš vokiečius. 18
metų įstojo į savanorius ir dalyvavo
mūšiuose su rusais ir lenkais. Tokių
bajorų buvo labai daug, nes visi jautė
pareigą ir garbę kovoti už Lietuvą ir
apie jokias bajorystes nesapnavo.

Mano tėvas mokėjo žemaitiškai
ir lietuviškai, bet kalbėjo lenkiškai,
vokiškai ir rusiškai. Mano pirma
kalba buvo lenkų ir tik kai man suėjo
ketveri, prisimenu, tėvas pasakė
mamai, kad laikas vaikui išmokti
lietuviškai, nors aš jau šiek tiek
mokėjau — tik neprisipažindavau,
nes Marijampolės kieme su vienu
kitu kalbėdavau lietuviškai. 

Lietuviai bajorai, apart lenkų,
kalbėjo dar dviem trim kalbomis, tuo
tarpu iš lenkų niekas per daug lietu-
viškai nepramoko ir visados galvojo,
kad tai prasčiokų kalba, nors tokios
kalbos nėra. Visos kalbos yra garbin-
gos. Mažai jie tada žinojo, kad lietu-
vių kalba yra seniausia indoeu-
ropiečių kalba, artimiausia sanskri-
tui, iš ko beveik visos Europos kalbos
— slavų imtinai — kilusios. Bet to
mūsų bajorai tada nežinojo, o vals-
tiečiams nerūpėjo. 

Tad nesutinku su Meku, kad tik
valstiečių dėka atgavom tautos garbę.
Jiems vadovavo žemaičių bajorai,
kurie daugiausia ir nukentėjo. Bet ne
tik žemaičių, buvo tų bajorų ir iš
Aukštaitijos, Dzūkijos ir net Gudijos,
kurie laikė save DL Kunigaikštijos
vaikais,  nors turėjo dvarus, per jėgą
surusintus. Prisiminkim, iš kur kilęs
tas pats minėtas Domeika ir jo
kaimynas Adomas Mickevičius bei
Oskaras Milašius. Daugiau nei 500
dvarų Gudijoje kadaise priklausė
Goštautams. Tad laikas pripažinti
gudus arba baltarusius kaip mums
labai artimus ir naudingus kaimy-
nus, kur labai daug yra paslėpta Lie-
tuvos istorijos.   

Panašiai yra ir su Ukraina, nors
Ukrainą mes atidavėme Lenkijai per
tą nelemtą Liublino uniją. Reikia tik
paskaityti paskutinius reportažus iš
Ukrainos, parašytus Kazio Almeno

(žr. ,,Kultūros barai” 2007, nr. 11), ir
nustebtume, kiek ten liko dokumen-
tų, ikonografijos ir paminklų,  prik-
lausančių Didžiajai Lietuvos Kuni-
gaikštijai. 

Semėnienė mini ,,Lietuvių Ba-
jorų draugiją”, tikrai įsteigtą ,,Švie-
siausio kunigaikščio” Jono Ber-
žanskio Klausučio 1928 m., į ku-
rią buvo prikalbintas 1934 m. įsira-
šyti mano tėvas (Vaclovas Vladislovas
— Petro sūnus) kaip vicepirmi-
ninkas. Pagal Klausutį, Goštautai
yra seniausi bajorai Lietuvoje. Niekas
per daug dėl to neįsivaizdino ir
ėjo savo pareigas, daugiausia vals-
tybės (pagal Beržanskio dokumentą
,,Goštautas, gyvenąs Vilkaviškyje,
vietinis Miesto ir Apskrities Virši-
ninkas”), kaip lietuviai, o ne kaip

bajorai. 

Dabar atsirado ,,karališka” bajo-
rų draugija su 3,000 narių ir ambicin-
ga organizacija, kurios misija būtų
kada nors išrinkti Lietuvos karalių.
Prieš tokią bajorų draugiją daug kas
protestuoja, nes nuo mūsų priklauso
demokratiškai išrinkti mūsų vadą, ne
tik karalių. Ir kam gi mums to ka-
raliaus reikia? Buvau kviestas pri-
klausyti tai ,,karališkai” draugijai,
bet tingiu ruošti dokumentus, tad
užteks man tos garbės. Beje, mano
draugo Zigmanto Goštauto tėvas,
Vytautas Ignas, Petro sūnus, buvo
išrinktas į Revizijos komisiją, tad tuo
metu, 1934 m., net du Goštautai, iš
tikrųjų trys (Jadvyga Chmeliauskai-
tė–Goštautienė), buvo Bajorų draugi-
jos nariai. 

www.draugas.org   



DRAUGAS, 2008 m. sausio 4 d., penktadienis                           5

PASTABOS APIE AMERIKOS 
PREZIDENTINIUS RINKIMUS

JONAS URBONAS

Nors Amerikos prezidento rinki-
mai įvyks tik kitų metų gale, lap-
kričio 4 d., rinkiminė kampanija pra-
sidėjo prieš metus laiko, tik pasibai-
gus 2006 metų rinkimams. Pareiš-
kusių norą būti Amerikos prezidentu
ir demokratų, ir respublikonų sąra-
šuose yra po dešimt. Sąrašai po tru-
putį keičiasi. Vieni, matydami, kad
nėra daug galimybių laimėti, atsi-
sako, bet ir naujų dar vis atsiranda.
Žinoma, turime nepamiršti, kad bus
ir kitokias partijas atstovaujančių,
net ir komunistus. 

Šiuo metu vyksta priešpirminių
rinkimų akcija ir beveik kiekvieną sa-
vaitę tai demokratai, tai respubliko-
nai tarp savęs ginčijasi. Vieniems pa-
siseka tuose debatuose pasireikšti ge-
riau, kitiems prasčiau. Kartais iš
kandidatų galima išgirsti ir gana
aštrių pasisakymų. Žiniasklaida tuoj
tai pagauna ir paviešina. Kaip dabar
įvairios balsuotojų apklausos rodo,
tarp demokratų populiariausia yra
sen. Hillary Clinton. Nelabai nuo jos
atsilieka ir kai kur ją pralenkia sen.
Barack Obama. Nuo šių mažai at-
silieka ir sen. John Edwards. Tarp
respublikonų dominuoja buvęs New
York meras Rudy Guliani. Neat-
silieka ir kai kur jį lenkia buvęs
Massachusetts gubernatorius Mitt
Romney. Tik neseniai iškilo buvęs
Arkansas gubernatorius Mike Huc-
kabee.

Kuris iš jų laimės demokratų ar
respublikonų nominacijas, pradės pa-
aiškėti tik praėjus pirminiams rinki-
mams, kurie įvyks sausio 3 d. (t. y.
šiandien) Iowa, sausio 5 d. — Wyo-
ming, sausio 8 d. — New Hempshire,
sausio 15 d. — Michigan, sausio 19 d.
— South Carolina, sausio 19 d. — Ne-
vada valstijoje. Sausio 14 d. prasidės
rinkimai Floridoje, bet pagrindinė
rinkimų diena bus sausio 29 d. 

Vasario 5 d. įvyks taip vadinamas
,,Supper Tuesday” — Didysis antra-
dienis ir pirminiai rinkimai vyks dvi-
dešimtyje likusių valstijų. Tada jau
tikrai bus aišku, kas bus nominuotas
kandidatu iš demokratų ir respubli-
konų į Amerikos prezidentus, jų kan-
didatūros, nors galutinai jų kandi-
datūros bus patvirtintos tik visuoti-
niuose demokratų ar respublikonų
partijų delegatų suvažiavimuose-kon-
vencijose. Respublikonų visuotinis
suvažiavimas įvyks Minneapolis-St.
Paul rugsėjo 4-5 d., demokratų — New
Mexico. (Datos neturiu po ranka).

Kad galėtume balsuoti pirminiuo-
se rinkimuose, daugumoje valstijų

reikia būti užsiregistravusiems bal-
suotojų sąrašuose. Naujai užsiregist-
ruoti vėliausiai galima 30 dienų prieš
rinkimus. Vyresnieji ar negalintis as-
meniškai dalyvauti rinkimuose gali
gauti ,,absentee balot” — balsavimo
lapelį. Bet norint jį gauti, reikia pa-
prašyti iš anksto. Čia irgi ne visur
vienodos taisyklės galioja. 

* * *
Kai kas klausia manęs, kokia

mano nuomonė apie vieną ar kitą
kandidatą. Esu susijęs su respubliko-
nais ir daugiau ar mažiau pažįstu
respublikonų partijos kandidatus, su
kai kuriais jų teko asmeniškai susi-
tikti, bendrauti. Visi geri, bet, mano
nuomone, su mūsų lietuviškais rei-
kalais artimausiai yra susipažinęs
buvęs Massachusetts gubernatorius
Mitt Romney. Gub. Mitt Romney gi-
mė ir užaugo Michigan. Jo tėvas,
George Romney, buvo Michigan val-
stijos gubernatorius, kelis kartus da-
lyvavo mūsų lietuvių renginiuose.
Matydamas naujų imigrantų poten-
cialą, jis suorganizavo tautines gru-
pes, įtraukė jas į respublikonų parti-
jos struktūrą. Gub. brolis Scott Rom-
ney buvo vedęs lietuvaitę Ranna
Aukštikalnytę-Romney. Gub. Mitt
Romney rinkiminiame štabe darbuo-
jasi Gailiūtė Anužytė-Dėdinas. Ir
man yra tekę keletą kartų su juo as-
meniškai susitikti ir pabendrauti. 

O dėl demokratų kandidatų,
gana atidžiai seku jų debatus bei
įvairius žiniasklaidos atstovų komen-
tarus-pasisakymus. Turiu susidaręs
savo nuomonę apie juos. Man arti-
miausias jų kandidatas, atrodo, ne-
turintis šansų laimėti, bet  daugiau-
sia turintis patirties politiniuose
baruose, tai New Mexico gub. Bill
Richardson. Geri yra Sen. Hillary
Clinton ir sen. Barack Obama, bet,
kaip lietuviškas posakis sako, ,,veršiu
nebliovęs, jaučiu nebaubsi.” Jie dar
turi priaugti. Demokratams palieku
patiems apsispręsti.

Nors mūsų nedaug, bet visi gerai
prisimename praeitus prezidentinius
rinkimus Florida, kur kiekvienas bal-
sas buvo per padidinamą stiklą per-
žiūrimas ir tik Amerikos Aukščiau-
sias teismas priėmė galutinį sprendi-
mą, kas laimėjo rinkimus. Kiekvienas
balsas yra svarbus. Tai esu asmeniš-
kai patyręs ir aš pats, kur vienus rin-
kimus laimėjau tik vieno balso pers-
vara. Taigi tikiu, kad, kaip ir anks-
čiau, taip ir šiame rinkimų procese,
mūsų tautiečiai aktyviai dalyvaus.
Lietuva yra laisva, bet mūsų kova jos
laisvę išlaikyti, apsaugoti nepasibaigė.

Saulius Anužis, Michigan valstijos respublikonų partijos pirmininkas, šne-
kučiuojasi su gubernatoriumi Mitt Romney su žmona Ann Romney.

S. Anužio asmeninis archyvas

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

112-OS KUOPOS VEIKLA
ANTANAS PAUŽUOLIS

Lietuvos Vyčiai yra garbinga or-
ganizacija, veikianti beveik 100 metų.
Vyčių himne yra įrašyti šie žodžiai:
„Ei vyčiai, gyvenam Tautai ir Baž-
nyčiai.” Lietuvos Vyčiai stengiasi
įdiegti savo nariams prisirišimą prie
Lietuvos, dalyvaujant lietuviškuose
renginiuose ir palaikant jų veiklą.
Kiekviena kuopa veikia savarankiš-
kai, bet bendradarbiauja ir tarp kuo-
pų. Į šią organizaciją gali įsirašyti
kiekvienas lietuvis. Ypač kviečiami
naujai atvykę mūsų tautiečiai.

112-os kuopos veikla yra suskirs-
tyta į keturis laiko tarpus, kas tris
mėnesius tarp susirinkimų. Anksty-
vesniais laikais susirinkimai buvo
daromi kas mėnuo, bet daugumai
organizacijos narių išsikėlus gyventi į
Čikagos priemiesčius pasidarė sun-
kiau dažniau susirinkti.

Ši kuopa Lietuvos Vyčių organi-
zacijoje yra gausiausia, nes nario mo-
kestį mokančių buvo net 250. Laikas
daro savo: ligos, senatvė ir išėjimas į
Amžinybę, sumažino narių skaičių
iki 170. Blogiausia, kad mažai atsi-
randa jauno prieauglio. Šitos bėdos
kamuoja visas lietuviškas organizaci-
jas.

Nepaisant, kad pagrindiniai su-
sirinkimai vyksta kas trys mėnesiai,
Valdyba renkasi kas mėnesį nustatyti
veiklos gaires. Šių susirinkimų metu
yra peržvelgiami Valdybos narių pri-
siimti darbai arba padaromi pakeiti-
mai.

Metinėje veikloje svarbiausiu
uždaviniu yra delegatų į metinį Lie-
tuvos Vyčių suvažiavimą, kuris visa-
da įvyksta rugpjūčio mėnesio pra-
džioje numatymas.  Šitame suvaži-
avi-me yra išrenkamas Prezidiumas,
kuris atstovauja visai Lietuvos Vyčių
organizacijai ir palaiko ryšius su ki-
tomis lietuviškomis ir nelietuviš-
komis organizacijomis. Šis Prezidiu-
mas tampa vykdomuoju organu vi-
soms Vyčių kuopoms, paliekant laisvę
veikti kiekvienai atskirai. Kuopų
veikla priklauso nuo jos narių suge-
bėjimo ir pareigingumo.

Čikagoje ir jos apylinkėje yra
kelios kuopos, kurios artimai tarp sa-
vęs gražiai bendradarbiauja. Tai
Bridgeport, Brighton Park, Lemont ir
Indiana. Šitos kuopos įeina į Vidurio
rajono veiklą.

112-oje kuopoje yra daug veiklių
narių, jie pasigėrėtinai veikia. Daug
jos narių dalyvauja Lietuvos  Vyčių
chore. Pabrėžtina, kad Lietuvos Vy-
čiai yra kultūrinė organizacija ir
susirinkimų metu yra kviečiami įvai-
rūs asmenys su įvairiais pranešimais,
tik paskutiniu laiku nebuvo tai daro-
ma, neradus tinkamų pranešėjų.

Paskutinis šio sezono susirinki-
mas įvyko 2007 metais gruodžio 16
dieną  Švč. Mergelės Marijos  Gimimo
parapijos salėje. Susirinkimui pirmi-
ninkavo kuopos pirmininkas Leonas
Paukštė. Jis pakvietė parapijos kle-
boną kun. Antaną Markų maldai. Po
maldos pirmininkas iškvietė Val-
dybos narius padaryti pranešimus, ką
jie yra nuveikę. Pasibaigus praneši-
mams, Reginai Juškaitis prašant už-
daryti susirinkimą, o Eleonorai Kas-
putis paantrinus, susirinkimas po
trumpos maldos buvo uždarytas.

Susirinkimui vykstant prieš
Šventas Kalėdas, buvo numatyta ir
meninė programa, kurią atliko muzi-
kas, solistas Algimantas Barniškis su
dviem talkininkais. Programos metu
buvo giedamos kalėdinės giesmės ir
populiarios lietuviškos dainos. Bar-
niškis yra mielai laukiamas dėl jo
gražaus dainų atlikimo, bet šį sykį
dėmesys buvo kreipiamas į kalėdines
giesmes.

Šventinei nuotaikai padidinti
buvo surengtas pasisvečiavimas tarp
narių. Tas darbas buvo pavestas Re-
ginai  Juškaitis, Eleonorai Kasputis,
Julijai  Zakarkai ir dar keletai kuopos
narių. Šventiniame suėjime dalyvavo
60 narių ir keletas Lietuvos Vyčių
gerbėjų. Pasisvečiavimo metu įvyko
turtinga ir įdomi loterija, atnešusi
kai kuriems nariams laimėjimus.
Valdybos pirmininkas palinkėjo vi-
siems džiaugsmingų Šventų Kalėdų,
darbingų ir sveikų Naujųjų metų.

94-tojo metinio Lietuvos Vyčių seimo, įvykusio 2007 m. rugpjūčio 2-5 d.
Brockton, MA dalyviai.
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Vilnius, sausio 3 d. (Alfa.lt) —
Šių metų pavasarį Lietuvoje gali būti
įkurta nauja, 38-oji, politinė partija.

„Idėją kurti partiją brandinome
dvejus metus. Manome, kad 2008 m.
kovą ar balandį galėtų įvykti steigia-
masis suvažiavimas. Tačiau mūsų
smaigalyje – 2012 m. Seimo rinki-
mai”, – sakė iniciatyvinės grupės ko-
ordinatorius verslininkas, leidėjas
Mindaugas Šimkūnas.

Anot jo, sumanymas dėl naujos
partijos gimė diskutuojant politinia-
me klube Konstitucinių demokratų
sąjunga.

M. Šimkūno teigimu, steigti
naują politinę jėgą juos verčia tai, kad
nė viena dabartinė politinė organiza-
cija neatitinka klasikinės partijos
bruožų. Visas egzistuojančias partijas
jis apibūdino kaip valdžios partijas,
kurios savo programas ir deklaracijas
pamiršta tuoj po rinkimų besidalyda-
mos portfelius ir postus.

Internete paskelbtame laiške
tautai iniciatyvinės grupės nariai tei-
gia, kad įvairios partijos 17 metų val-
dydamos Lietuvą „beveik pasiekė tai,
ko negalėjo nuveikti net okupantai”.
„Masinis žmonių išvykimas iš šalies,
savižudybės, alkoholizmo, nusikals-
tamumo mastai liudija apgailėtiną
tautos ir valstybės perspektyvą, – tei-
giama laiške. – Nors ir turime per tris
dešimtis registruotų politinių partijų,
tačiau faktiškai valdžioje esančios –
tai interesų grupės, jau suspėjusios
pasidalinti įtakos sferomis ir konku-
ruojančios tik dėl didesnio kąsnio.”

Paskelbę, kad būtinos esminės
permainos iniciatyvinės grupės na-
riai pareiškė už tautinės valstybės
politikos formavimą, valstybės valdy-
mo pertvarkymą, radikalią mokesčių,
esminę teisinės sistemos reformas ir
kt. Beje, naujos partijos kūrėjai pa-
sisako prieš euro įvedimą per arti-
miausius 10 metų.

Žuvusio poeto V. Daunio atminimui — paroda M. Mažvydo bibliotekoje. 
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Žuvusio poeto atminimui —
paroda ir rengiami leidiniai

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) —
Minint poeto, eseisto, leidėjo, filosofo
Vaidoto Daunio (1958-1995) gimimo
50-metį, Nacionalinėje Martyno Maž-
vydo bibliotekoje atidaryta šiai su-
kakčiai skirta paroda ,,Aš lyg žiedas,
kurį tu, pasauli, ne sau auginai. Vai-
dotui Dauniui 50”.

Ekspozicijoje apžvelgiamas
anksti šį pasaulį palikusio V. Daunio
kūrybinis palikimas — šešios knygos,
daugiau kaip 300 straipsnių, esė teks-
tų ir kitokių publikacijų įvairiuose
leidiniuose. Paroda sudaryta iš V.
Daunio našlės Raimondos Daunienės
ir tėvo Stasio Daunio archyvo. Eks-
ponuojami V. Daunio rankraščiai, ei-
lėraščiai, draugų atsiminimai, kūry-
bos vertinimai, fotografijos ir bičiulių
poetų Mykolo Karčiausko, Valdo Ku-
kulo V. Dauniui skirti poezijos pos-
mai.

V. Daunys tragiškai žuvo 1995-
ųjų vasarą sostinės Vingio parke per
oro balionų šventę. Nors nuo jo žūties
jau praėjo daugiau kaip dvylika metų,
kultūros žmonės V. Daunį mena kaip
penkių kultūros almanachų ,,Veidai”
rengėją ir redaktorių, ,,Regnum”
fondo įkūrėją, vieną iš kultūros žur-
nalo ,,Krantai” steigėjų, įkvėpėjų ir
redaktorių.

Visi pažinoję poetą kaip energin-
gą kultūros gyvenimo dalyvį ir kūrė-
ją, šiuos metus vadina V. Daunio me-
tais. Sostinės leidykla ,,Versus au-
reus” jau šį mėnesį rengiasi išleisti

Kultūros, filosofijos ir meno instituto
parengtą leidinį — V. Daunio kalbos
tekstų esė ,,Kūrybos karalystės švie-
sa”, kurį sudarė Elvyra Usačiovaitė.
Poeto bendražygiai rengia ir ,,Kran-
tų” žurnalo numerį, kuriame bus iki
šiol nespausdintų V. Daunio tekstų,
momentinių pastebėjimų, užrašų
tekstų.

V. Daunys gimė 1958 m. Panevė-
žyje, etnografo ir poeto Stasio Daunio
šeimoje. Mokėsi Kaune, vėliau —
Rumšiškėse, studijavo Vilniaus uni-
versitete lietuvių kalbą ir literatūrą.
Pirmieji V. Daunio eilėraščiai perio-
dikoje pasirodė 1967 m., kai jam te-
buvo devyneri. 1983 m. žurnale ,,Ne-
munas” buvo išspausdintas V. Daunio
eilėraščių ciklas ,,Metų laikai”, vėliau
tapęs pagrindu jo to paties pavadini-
mo pirmajai poezijos knygai.

1985-1989 metais V. Daunys pa-
rengė ir redagavo almanachą ,,Vei-
dai”, kurio pasirodė penkios knygos.
Jame jis siekė suvienyti pradedan-
čiuosius poetus, prozininkus, kriti-
kus, muzikus, filosofus.

1987 m. V. Dauniui pasiūlyta re-
daguoti žurnalą ,,Žvaigždutė”, o nuo
1988 m. rudens jam pavyko įkurti
meno kultūros žurnalą ,,Krantai”,
leidžiamą iki šiol.

V. Daunys paskelbė recenzijų,
straipsnių literatūros, meno, kul-
tūros klausimais, yra išvertęs Adomo
Mickevičiaus, Osipo Mandelštamo,
Šv. Pranciškaus Asyžiečio kūrybos.

Mokytojams reikia duonos ir prestižo 
Atkelta iš 1 psl.

savo nepasitenkinimą esama būkle
išreiškė streikais. Pasak Tėvynės są-
jungos vadovo Andriaus Kubiliaus,
dabartinė realybė yra ,,katastrofiška
ir tragiška”, nes dabartinė Vyriausy-
bė nesusitvarko su viešaisiais finan-
sais, todėl biudžete trūksta lėšų, o
dirbantieji viešajame sektoriuje turi
tenkintis trupiniais.

,,Dabartinė Vyriausybė, aš noriu
atkreipt dėmesį, kad ji iš esmės ne-

pasiūlė jokių sprendimų. Ji pasiūlė
atlyginimus pakelti kažkiek, tai yra
tas pats, kas ir infliacijos dydis, o vi-
sus esminius sprendimus ji palieka
būsimoms Vyriausybėms, nubrėž-
dama rožinę perspektyvą mokyto-
jams, kad mokytojai ta perspektyva
patikėtų. Bet tą perspektyvą ji nuke-
lia ant kitų Vyriausybių pečių, nepa-
siūlydama jokio realaus mechanizmo
iš kur tuos pinigus surasti”, — pikti-
nosi A. Kubilius.

D. Britanijoje užsidirbti bus sunkiau
Atkelta iš 1 psl.
CIPD vyriausiasis ekonomistas

John Philpott perspėjo, kad darbų
rinkos vystymosi sulėtėjimas gali su-
kelti „didesnį palūkanų normų ap-
karpymą, nei šiuo metu prognozuoja-
ma išsklaidant būgštavimus dėl nuos-
mukio pavojaus” ir pailgins ekonomi-
nio augimo sulėtėjimo poveikį iki
2009 m.

Dėl to gali būti apribotos vyriau-
sybės gairės dėl gerovės ir darbo poli-
tikos, kuria norima įdarbinti daugiau
ilgą laiką nedirbančių asmenų ir vie-
nu milijonu sumažinti skaičių žmo-
nių, gaunančių bedarbio pašalpas.

Daug kas priklausys nuo to, ar
sulėtės darbo Didžiojoje Britanijoje
siekiančių atvykėlių iš Vidurio ir Ry-
tų Europos imigracijos srautas.

Darbo vietų sumažėtų finansinių

paslaugų sektoriuje, kuris pastarai-
siais metais buvo „esminis įdarbini-
mų augimo variklis”, bet dabar „susi-
duria su tiesioginiu smūgiu dėl kre-
ditų krizės”.

Pramoninių santykių ir persona-
lo vadybos įgūdžiai bus labiau pagei-
daujami. Žmogiškųjų išteklių vado-
vai, kurių patirtis „nesiekia praėjusio
amžiaus laikų iki ekonominio stabi-
lumo” pirmą kartą pajus rimtesnius
sunkumus versle.

Kaip teigia J. Philpott, nepaisant
reikšmingo organizacinio restruktū-
rizavimo per praėjusį dešimtmetį,
dažnų atleidimų kol kas nebūta. „Tai
tikriausiai keisis 2008-aisiais, kai vis
daugiau žmogiškųjų išteklių profe-
sionalų turės susitvarkyti su gana ne-
maloniomis privalomų atleidimų pro-
cedūromis”, – sako jis.

Ar sirgaliai rùpi didžiajam sportui?
Vilnius, sausio 3 d. (Alfa.lt) —

Artėjant vasaros olimpinėms žaidy-
nėms vis dažniau prisiminsime spar-
nuotą frazę „O, sporte, tu – taika!”
Tačiau pastaruoju metu Lietuvos
sporto padangėje vyko tikras karas
dėl ką tik įsigaliojusių Alkoholio kon-
trolės įstatymu numatytų svaigalų
reklamos apribojimų. Šį sykį alyvos į
ugnį šliūkštelėjo TV3 atstovai, pa-
reiškę nebegalėsiantys savo televi-
zijos eteryje rodyti tiesioginių krepši-
nio rungtynių transliacijų, nes jose
neišsiverčiama be tokios reklamos. Į
kovą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo
pataisų ar net atšaukimo buvo mesta
ir „sunkioji artilerija” – gausi Lie-
tuvos krepšinio gerbėjų auditorija,
kurią sąmoningai siekta išprovokuoti
„antrosios nacionalinės religijos” gy-
nimui.

Panašu, kad Lietuvos sportas, o

ypač mūsų šalies pasididžiavimas
krepšinis, tapo pernelyg priklauso-
mas nuo alkoholio reklamai skiriamų
pinigų. Tai tapo labai akivaizdu, kai
prieš Alkoholio kontrolės įstatymą
piestu stojo ne tik sporto funkcionie-
riai, bet ir kai kurie žurnalistai. Bet-
rūko dar sulaukti pačių sportininkų
demaršo, ginant aludarių ar kokių
nors stipresnių gėrimų gamintojų in-
teresus.

Norisi tikėti, kad dauguma
sportininkų pritartų praėjusių metų
geriausio Lietuvos sporto atstovo ti-
tulą pelniusio krepšininko Ramūno
Šiškausko išsakytai nuomonei, kad
nuoširdžiai bendraujant su bičiuliais
jam neprireikia jokių dirbtinių atsi-
palaidavimo priemonių. Juk pikt-
naudžiavimas alkoholiu iš esmės ne-
suderinamas su laimėjimais bet ku-
rioje srityje, tad tikrai nusiviltume

tais sportininkais (jei tokių atsiras-
tų), kurie išdrįstų viešai paremti
„svaigias linksmybes” propaguojan-
čias reklamas.

Tačiau gyvename laikmečiu, kai
daugelyje sporto renginių puikuojasi
alkoholinių gėrimų gamintojų ženk-
lai. Itin dviprasmiškai šie logotipai
atrodo ant sportinių marškinėlių ar
kostiumų, nes juos dėvintiems sporti-
ninkams peršami produktai tik truk-
dytų siekiant meistriškumo.

Visi gerai suprantame, kad profe-
sionaliam sportui reikia ne alkoholio,
o jo gamintojų pinigų. O jie dalinami
ne veltui, bet taikantis į plačias spor-
to mėgėjų gretas, siekiant „užkabin-
ti” trokštančius ne vien pergalių, bet
ir svaigalų sužadintų emocijų.

Grįžkime prie alkoholio rekla-
mos. Jos susiejimas su sportiniais
renginiais yra mėginimas „išteisinti”

svaigalus, pateikti juos daug palan-
kesnėje šviesoje. Šiuo atveju papras-
tas žmogus gali pamanyti, kad rekla-
muojami dalykai nėra jau tokie
kenksmingi, jeigu jų logotipų nesibai-
do sėkmės ir sveiko gyvenimo simbo-
liais tapę sportininkai. O ką jau kal-
bėti apie neigiamą įtaką vaikams bei
paaugliams, kai nuo mažens formuo-
jamas klaidingas jų supratimas apie
alkoholio ir sporto santykį.

Ne paslaptis, kad profesionalus
sportas tapo verslu, kuriame sukasi
milžiniški pinigai. Jų turinčios gru-
puotės kartais mėgina savo interesus
apginti bet kokiomis priemonėmis.
Tad jei profesionalus sportas skatina
mus vartoti daugiau alkoholio, ver-
čiau raginkime politikus mokesčių
mokėtojų pinigais paremti įvairias
sveikatingumo programas, kurios pa-
dėtų išvengti žalingų įpročių.

Kuriama nauja politinè partija 
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

PPrraassiiddèèjjoo ttyyrriimmaass ddèèll CCŽŽVV 
ssuunnaaiikkiinnttûû aappkkllaauussûû îîrraaššûû

Teisingumo sekretorius Michael Mukasey pasiryžęs tirti CŽV veiklą. 

Washington, DC, sausio 3 d.
(,,Reuters”/BNS) — JAV teisingumo
departamentas pradėjo tirti baudžia-
mąją bylą dėl Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) sunaikintų juostų su
įtariamųjų terorizmu apklausų įra-
šais.

Teisingumo sekretoriaus Mi-
chael Mukasey pareiškime sakoma,
kad per parengtinį tyrimą rasta pa-
grindo iškelti bylą.

Manoma, jog juostas specialiai
sunaikino CŽV darbuotojai 2005 me-
tais, kad nuslėptų kankinimų tai-
kymą per apklausas.

Be kitų priemonių, omenyje turi-
mas apklausiamųjų murkdymas į
vandenį, arba vadinamasis ,,skan-
dinimo imitavimas”. Tai, daugelio
teisių gynėjų nuomone, yra kankini-
mas.

CŽV atstovas spaudai Mark
Mansfield pareiškė, kad žvalgybos
valdyba ,,visais klausimais talkins ty-

rimui”.
Anksčiau CŽV direktorius Mi-

chael Hayden atmetė kaltinimus
kankinimais ir pareiškė, kad visos
apklausos vyko ,,pagal įstatymus”.

Pagal CŽV versiją, įrašų juostos
buvo sunaikintos siekiant užtikrinti
jose nufilmuotų liudytojų saugumą.

JAV žurnalistai manė, kad CŽV
sunaikintose juostose galėjo būti įra-
šytos Abu Zubayda, sučiupto 2002
metų balandį, ir kito ,,al Qaeda” vei-
kėjo, kurio pavardė nebuvo nepra-
nešta, apklausos.

Savo ruožtu M. Hayden minėjo,
kad Abu Zubayda, kuris yra vienas
artimiausių Osama bin Laden ben-
dražygių, buvo sunkiai sužeistas per
suėmimą, o kai pradėjo sveikti, elgėsi
įžūliai ir vengė atsakyti į klausimus.

CŽV direktorius teigė, kad per
Abu Zubayda apklausas buvo gauta
,,gyvybiškai svarbios informacijos”.

IIoowwaa ddaavvèè ssttaarrttââ pprreezziiddeennttoo 
rriinnkkiimmûû mmaarraattoonnuuii

Des Moines, sausio 3 d. (,,Reu-
ters”/BNS) — Iowa rinkėjai ketvirta-
dienį pradėjo naujo JAV prezidento
rinkimo procesą, dalyvaudami pirma-
jame partijų kandidatų nominavimo
ture, kuriame įnirtingiausia kova
vyksta tarp demokratų Hillary Clin-
ton, Barack Obama ir John Edwards.

Apklausos rodo, kad įtemptas
rungtyniavimas dėl teisės atstovauti
respublikonams vyks ir tarp Mitt
Romney bei Mike Huckabee.

Laimėjimas Iowa valstijoje ne tik
smarkiai pastūmės kandidatą Baltų-
jų rūmų link, bet ir suteiks jam teisę
bent jau laikinai vadintis pirmaujan-
čiu savo partijos kandidatu.

Trečiąją vietą demokratų rung-
tynėse užėmusio kandidato pozicijos
gerokai susilpnėtų prieš kitą balsavi-
mą New Hampshire, kuris įvyks
antradienį.

Iowa pradeda įtemptą maratoną,
kurio metu valstija po valstijos bus
atrinkti du kandidatai, lapkričio mė-
nesį susigrumsiantys dėl teisės prezi-
dento poste pakeisti George W. Bush.

2008 metų rinkimų kampanija
yra atviriausia kova daugiau kaip per

50 metų — savo partijos nominacijos
nesiekia nei pareigas einantis prezi-
dentas, nei viceprezidentas.

,,Reuters”, ,,C-SPAN” ir ,,Zogby”
apklausos parodė, kad trečiadienį
Iowa parama H. Clinton tarp demok-
ratų šiek tiek sumažėjo, o B. Obama
— kiek padidėjo ir dabar yra vienoda
— 28 procentai. J. Edwards nuo jų at-
silieka tik 2 procentais.

Respublikonų stovykloje Iowa
kandidatų rinkimo sueigų išvakarėse
buvęs Arkansas gubernatorius M.
Huckabee 2 procentais lenkė buvusį
Massachusetts gubernatorių M.
Romney. Gerokai atsilikę į trečią vie-
tą čia taikosi Arizona senatorius
John McCain ir buvęs Tennessee sen-
atorius Fred Thompson.

Tikimasi, kad demokratų akty-
vumas bus rekordinis ir peržengs
124,000 ajoviečių, dalyvavusių 2004
metais, ribą. Respublikonai taip pat
turėtų pagerinti 87,000 sueigos daly-
vių rekordą, pasiektą 2000 metais.
Kita vertus, šalti orai gali pako-
reguoti politikų planus. Sueigų va-
karą buvo mažiausiai 11 laipsnių šal-
čio pagal Celsijų.

LONDONAS
Rekordinę ir psichologiškai

svarbią 100 JAV dolerių už barelį
kartelę trečiadienį pasiekusios naf-
tos kainos naudingos gamintojams,
bet gali suduoti skaudų smūgį naftą
vartojančioms šalims ir gali sutrik-
dyti viso pasaulio ūkio plėtrą. Naujas
naftos kainų rekordas labiausiai pa-
kenks įmonėms, visų pirma apdir-
bamosios pramonės ir kituose pra-
monės sektoriuose, kurių išlaidos
energijai pastebimai padidės. Varto-
tojams teks daugiau mokėti už kurą
ir kitas prekes, kurios brangsta au-
gant degalų kainoms, tad vartoto-
jams teks mažinti išlaidas prekems
ir paslaugoms.

*  *  * 
Gaisras, kuris trečiadienio po-

pietę kilo Londono onkologijos kli-
nikoje ,,Royal Marsden Hospital”,
seniausioje pasaulyje ligoninėje, pas-
tatytoje vėžiu sergantiems žmonėms
gydyti, užgesintas. Per incidentą iš
viso nukentėjo keturi žmonės, visi jie
apsinuodijo degimo produktais.
Liepsna įsiplieskė viršutiniame pas-
tato aukšte, gaisro šaltinis buvo ne-
toli tos vietos, kur vyko remonto dar-
bai. Kilus gaisrui pastate buvo apie
800 ligoninės darbuotojų ir 79 pa-
cientai, iš kurių dviem buvo daromos
chirurginės operacijos. 

BRIUSELIS
Europos Sąjungos užsienio poli-

tikos vadovas Javier Solana, pasi-
taręs su JAV valstybės sekretore
Condoleezza Rice, siūlys besivar-
žančioms Kenijos partijoms formuoti
koalicinę vyriausybę. J. Solana yra
labai susirūpinęs padėtimi Kenijoje,
todėl ir įvyko šis pokalbis, kurio me-
tu tartasi taip pat ir apie bendros
JAV ir ES diplomatų grupės siunti-
mą į Keniją. Pagrindinė opozicinė
partija Kenijoje tvirtina, kad pra-
ėjusią savaitę vykusių prezidento
rinkimų rezultatai buvo suklastoti.
Ėmus dėl to ginčytis, kilo smurto
banga, nusinešusi daugiau kaip 340
gyvybių. 

*  *  * 
Praėjusiais 2007 metais pasauly-

je buvo nužudyti 134 žurnalistai ir ži-
niasklaidos priemonių darbuotojai —
tokius duomenis trečiadienį Briuse-
lyje paskelbė Tarptautinė žurnalistų
federacija (IFJ). Federacija patiksli-
no, kad 134 žurnalistai ir žiniasklai-
dos pagalbiniai darbuotojai mirė
smurtine mirtimi, o dar 37 jų kolegos
žuvo per nelaimingus atsitikimus ei-
dami savo profesines pareigas. Po Ira-
ko pavojingų šalių sąraše, kurį sudarė
IFP, eina Somalis (8 nužudytieji), Pa-
kistanas (7), Meksika (6).

VARŠUVA
Spartus Lenkijos ekonomikos au-

gimas grupę parlamentarų paskatino
pasiūlyti padidinti pensijas šalies pre-
zidentams. Šiai iniciatyvai pritarian-
čių Seimo narių nuomone, pensija ir
finansinė parama buvusiems šalies
vadovams šiuo metu yra per maža.
Lenkijoje buvę šalies prezidentai iki
gyvos galvos gauna 5,600 zlotų (5,300
litų) pensiją, taip pat 10,000 zlotų
(9,600 litų) biurui išlaikyti. Be to,
jiems skiriama apsauga šalies terito-
rijoje. Po komunizmo žlugimo 1989
metais Lenkija turėjo tris preziden-
tus.

TALINAS
Vasario 24 dieną per paradą,

skirtą Estijos Respublikos metinėms,
kariai neprivalo melstis, pareiškė ša-
lies gynybos ministras Jaak Aavik-
soo. Be to, parado dalyviai neprivalo
dvasininko siūlymu giedoti ,,Dieve,
saugok Estiją”, rašo ketvirtadienį
laikraštis ,,Eesti Ekspress”. Tačiau
per maldą kariai privalo nusiimti gal-
vos apdangalą. ,,Nusiimti galvos ap-
dangalą yra tradicinis pagarbos ges-
tas. Tai nereliginė apeiga ir tai ne-
pažeidžia kitų žmonių tikėjimo lais-
vės”, — parašė ministras pernai, at-
sakydamas į vienos merginų, kuri
tarnauja savanoriškosios sukarintos
organizacijos ,,Kaitseliit” gretose,
laišką.

TBILISIS
Prieštaringai vertinamas magna-

tas Badri Patarkacišvili nusprendė
dalyvauti Gruzijos prezidento rinki-
muose, kurie vyks šeštadienį, sausio
5 dieną, ketvirtadienį pranešė jo ats-
tovai. ,,Aš neatšauksiu savo kandida-
tūros ir toliau kovosiu dėl prezidento
posto, kad Gruzija taptų demokratine
šalimi”, — sakė B. Patarkacišvili.

EUROPA



8                           DRAUGAS, 2008 m. sausio 4 d., penktadienis

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Apie seminarą Lietuvos sostinėje
EMILIJA ALGAUDÈ BUKONTIENÈ
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinès
mokyklos mokytoja

Baigiantis metams Karaliaučiaus
krašto lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytojai dalyvavo seminare Vilniuje
ir Kaune. Jo tema „Karaliaučiaus
krašto lituanistinių mokyklų veikla
ugdant lietuvių kalbą, tradicijos.
Bendradarbiavimas su Lietuvos
mokyklomis”. 

Apie problemas ir uždavinius 

Asociacijos pirmininkas A. Bart-
nikas kalbėjo apie mokytojų asociaci-
jos veiklą, palietė savitas šio krašto
lietuviško ugdymo problemas ir ar-
timiausius uždavinius. Pirmieji lietu-
vių kalbos židinėliai krašte sužibo
1987 m. Tai buvo lietuvių kalbos bū-
reliai. 1990 m. pradėjo veikti pirmieji
fakultatyvai, lietuviškos klasės Ra-
gainės (Nemano) 2-oje vidurinėje
mokykloje, Tilžės 8-toje, Karaliau-
čiaus 35-ajame licėjuje. Dabar Kara-
liaučiaus krašte lietuvių kalba ir
etnokultūra dėstoma 24-iose mokyk-
lose, kurias lanko 920 mokinių. Bart-
nikas pabrėžė, kad labai reikalinga
lietuviška mokykla, kurios steigimui
neprieštarauja Rusijos Federacijos
valdžia; svarbu, kad šias mokymo
įstaigas lankytų daugiau lietuviškų
šeimų vaikai, kad jie suvoktų, jog jų
gimtoji kalba – lietuvių. 

Kasmet darbui Karaliaučiaus
krašte trūksta 4-5 mokytojų. Reikė-
tų, kad į šias mokymo įstaigas ateitų
daugiau jaunų žmonių, kurie tęstų
pradėtą lituanistinio švietimo darbą
ir jo tradicijas. Tačiau, anot Bartniko,
prisikviesti mokytojų iš Lietuvos
sunku, nes reikia darbinės vizos,
sutarties, laimėti konkursą, todėl rei-
kia Karaliaučiaus universitete, kuris
dabar vadinasi Rusijos valstybiniu I.
Kanto universitetu, steigti Litua-
nistinę katedrą ir ruošti lietuvių kal-
bos mokytojus šiam kraštui.

Bartnikas pažymėjo, kad lietuvių
kalbos mokytojų asociacija yra vie-
nintelė šiame krašte, nėra nei rusų,
nei anglų kalbos mokytojų asociacijų.
Per asociacijos gyvavimo metus su-
siklostė darbo tradicijos: kasmet
organizuojamos lietuvių kalbos olim-
piados, vaikų festivaliai „Skambėk,
skambėk, lietuviška dainele”, semi-

narai, konferencijos mokytojams,
moksleivių ekskursijos į Lietuvą ir po
Karaliaučiaus kraštą, moksleivių
vasaros stovyklos. Prelegentas iškėlė
mintį, kad tokia stovykla turėtų veik-
ti Karaliaučiaus krašte, kur moks-
leiviai galėtų pabendrauti lietuvių
kalba. 

Asociacijos pirmininkas minėjo
organizacinius sunkumus, tokius
kaip sienos kirtimas. Asociacijos
veikla, sakė Bartnikas, būtų neįma-
noma be gerųjų rėmėjų. Tai Švietimo
ir mokslo ministerija, Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentas prie
LR vyriausybės, Mažosios Lietuvos
fondas, Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje, kurios pirminin-
kas Vilius Trumpjonas ne tik teikia
finansinę paramą, bet ir domisi aso-
ciacijos veikla. Šią veiklą remia ir
Karaliaučiaus krašto lietuvių ben-
druomenės pirmininkas Sigitas Šam-
borskis. Tikrųjų lietuvių krašte
mažėja, todėl turime padaryti viską,
kad lietuvių kalba ten neišnyktų —
tokiais žodžiais pabaigė Bartnikas.

Lietuviškas švietimas 
ir kultūra

Mažosios Lietuvos fondo atstovė
Rūta Mačiūnienė kalbėjo, kad Fondas
remia lietuvišką švietimą Karaliau-
čiaus krašte nuo 1991 metų, apmoka
mokytojų kelionės išlaidas į orga-
nizuojamus seminarus. Mažosios Lie-
tuvos lietuvių draugija Čikagoje
skiria lėšas moksleivių ekskursijoms,

šventėms, kitiems jaunimo rengi-
niams.

Apie lietuviško ugdymo organiza-
vimą, jo problemas ir pasiekimus
darbo patirtimi dalijosi Ragainės
antros vidurinės mokyklos mokytojas
Jonas Glinskis. Mokykloje dirba
keturi lietuvių kalbos mokytojai ir
muzikos vadovas, kiekvienas mokyto-
jas dirba su dviem klasėmis. Lietuvių
kalbos mokosi gausus būrys moks-
leivių – net 127. Lietuvių kalbos
mokytis sudarytos geros darbo sąly-
gos, įrengti du lietuvių kalbos kabi-
netai, kuriuose sukaupta nemažai

vadovėlių, grožinės literatūros, me-
todinės medžiagos lietuvių kalbos
mokymui, muzikos instrumentai.
Turtinti materialinę bazę padeda
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas, Švietimo ir mokslo minis-
terija, Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje, Mažosios Lietuvos
fondas. Mokytojas kalbėjo ir apie
problemas, su kuriomis susiduriama
kertant Rusijos valstybinę siena, kuri
iki šiol neišspręsta. 

Apie lietuvių kultūros popu-
liarinimą krašte kalbėjo Karaliau-
čiaus krašto 35-ojo licėjaus muzikos
ir etnokultūros mokytojas meto-
dininkas Algirdas Karmilavičius.
Lietuviška veikla licėjuje prasidėjo
1998 metais. Lietuviškas vaikų folk-
loro ansamblis „Gintarėlis” dalyvau-
ja įvairiuose mokyklos, krašto ren-
giniuose. Mokytojas pasidžiaugė, kad
krašto lietuviški ansambliai „Šešu-
pė” (vadovė A. Strojeva), „Gintarėlis”
(vadovas A. Karmilavičius), „Nadru-
vėlė” (vadovė I. Triūba), „Beržynėlis”
(vadovė Loreta Makaraitė-Litvinova)
dalyvavo pasaulio lietuvių dainų
šventėje Vilniuje. Jungtinis Kara-
liaučiaus krašto etnografinių ansam-
blių kolektyvas atliko bendrą Mažo-

sios Lietuvos programą. Iš viso Dainų
šventėje dalyvavo keturiasdešimt
moksleivių ir trisdešimt suaugusiųjų.
Į lietuviškos dainos festivalį Gum-
binėje susirinko 200 moksleivių.

Kaliningrado (Karaliaučiaus) re-
gioninio socialinio pedagoginio kole-
džo lietuvių kalbos dėstytojos meto-
dininkės Irenos Kiudulienės praneši-
mo tema – Mažosios Lietuvos kalba,
literatūra ir istorija per lietuvių kal-
bos pamokas. 

Seminaro vadovė D. Kolesnikova
pabrėžė, kad Karaliaučiaus krašto
mokytojai irgi dirba Lietuvai, sakė,
kad reikia daugiau bendradarbiauti
su Lietuvos mokyklomis, ieškoti nau-
jų darbo formų. Ji kalbėjo apie pa-
ramą užsienio lituanistinėms mokyk-
loms, numatomas išleisti mokymo
priemones, Švietimo ir mokslo minis-
terijos organizuojamus kvalifikacijos
tobulinimo seminarus.

Henrika Prosniakova, Švietimo
plėtotės centro kalbų ir meninio ug-
dymo skyriaus vyresnioji specialistė,
vadovėlių autorė, pristatė integruo-
tos lietuvių kalbos, istorijos, etno-
kultūros programos lituanistinėms
mokykloms projektą. Ši programa
parengta remiantis seminarais Lon-
done, Dubline, Maskvoje, jos tikslas –
padėti lituanistinėms mokykloms, į
kurias susirenka labai skirtingo lygio
moksleiviai, pažinti Lietuvos istoriją,
tradicijas, papročius, ugdyti patrio-
tinius jausmus, įtraukti moksleivius į
bendruomenės gyvenimą. 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Lai-
mutė Jankauskienė supažindino su
mokymosi stilių įvairove ir jų taiky-
mu skirtingų gebėjimų mokiniams
daugiakultūrinėje aplinkoje, priminė,
ką turi žinoti mokytojas, ateidamas į
pamokas.

Danutė Čiornij, Lietuvių grįžimo
į Tėvynę informacijos centro direkto-
riaus pavaduotoja, sakė, kad dabar-
tiniai lietuviai, išvykę į Angliją, Is-
paniją, Airiją, Skandinavijos šalis,
gerai ten įsikūrę, susirūpino savo
vaikais, norėdami jiems suteikti lie-
tuvišką išsilavinimą. Komisija grįžu-
siems lietuvių vaikams nustato lietu-
vių kalbos mokėjimo lygį. Pranešėja
supažindino su leidiniu „Grįžtu į
Tėvynę”.

Nuotaikingoje vakaronėje daly-
vavo svečiai: Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento darbuotojas
Alfonsas Kairys, kuravęs Karaliau-
čiaus kraštą, Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto profesorius Algir-
das Matulevičius. M. Mažvydo bib-
liotekos darbuotojas Vytautas Docen-
tas ir  Nukelta į 9 psl.

Seminaro dalyviai.

Festivalio vertinimo komisija.

Groja ir dainuoja skudutininkai ir metalofonistai pritariant ritminiams
instrumentams.  

,,MUS JUNGIA 
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

SSKKEELLBBIIMMÛÛ SSKKYYRRIIAAUUSS

TTEELL.. 777733--558855--99550000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SIÙLO DARBÂ

Experienced servers over 21
apply at The Standart Restaurant

& Bar 116 Schiller, 
Elmhurst, IL 60126 
630-941-6400

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

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksè S. Kane,
Vilma Jarulienè,
Virginija Smuikaitienè 
kalba lietuviõkai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

STATE FARM 
INSURANCE

AUTOMOBILIO,  
NAMÛ,  SVEIKATOS IR
GYVYBÈS  DRAUDIMAS

PASLAUGOS

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500

Dainuojame baigiamąją dainą.   J. Glinskio nuotraukos

Atkelta iš 8 psl. kiti darbuotojai,
Lietuvos sociologijos ir filosofijos
instituto direktorius, Vydūno draugi-
jos pirmininkas Vaclovas Bagdona-
vičius. Vakarienės metu skambėjo
Karaliaučiaus krašto mokytojos poe-
tės Rūtos Leonovos sukurtos dainos
„Karaliaučiaus krašto lietuvių dai-
na”, „ Vėl mes kartu”.

Kitą dieną mūsų laukė išvyka į
Kauną, priėmimas istorinėje Lietu-
vos Respublikos Prezidentūroje, kur
lankosi prezidentas Valdas Adamkus,

Alma Adamkienė rengia įvairias akci-
jas vaikams, organizuoja renginius
visuomenei. 

Nepastebimai prabėgo trys semi-
naro dienos. Nuoširdžiai dėkojame
organizatoriams už turiningą semi-
naro programą, galimybę sužinoti,
pamatyti, patirti. Dėkojame už susi-
tikimo džiaugsmą, malonias ben-
dradarbiavimo akimirkas. Mokytojai,
dirbantys Karaliaučiaus krašte, tarsi
giminės, nes mus jungia Mažoji
Lietuva. 

Niekas nieko neaiškino, V. Jur-
kūnas ir J. Kuzminskis paklausti
nenorėjo kalbėti. Vėliau I. Trečio-
kaitė-Žebenkienė man aiškino, kad
jie kitaip negalėjo. Padėtis buvo
sunki. Pagelbėjo  B. Dauguvietis, V.
Palaima, K. Kymantaitė-Gregoraus-
kienė (vėliau Banaitienė), I. Tre-
čiokaitė-Žebenkienė, parašė charak-
teristikas dėl įsidarbinimo Operos ir
baleto teatre. Charakteristikų tada
prašė kiekvienas viršininkėlis. Di-
rektorius buvo man pažįstamas
Juozas Grybauskas. 1948 m. rugsėjo
mėnesį buvau priimta į Operos ir
baleto teatro Dekoracijų cechą. Ne-
ilgai pabuvau, nors per tą laiką dir-
bau dieną ir naktį, didelius plotus,
tiulius, butaforiją… 1949 m. kovo 11
d. atleido iš darbo. Neaiškino kodėl,
bet man jau buvo aišku. Šito jau
laukiau. Kartą, kovo pradžioje, Tauro
ir K. Kalinausko gatvių kampe, už
parankės paėmė du ,,standartiniai”
tipai. Nuvedė į Šv. Mykolo gatvę, kur
dabar Švietimo ministerija. Pirmas
aukštas, pirmos durys kairėj. Pradėjo
tardyti, kur tėvai, kiek žemės, kiek
avių ir t.t. Nelabai ką supratau.
Paskui ėmė siūlyti gerovę, net už-
sienį, jei aš pranešinėsiu apie savo
draugus: profesorius, dailininkus,
aktorius. Aš pasakiau šio darbo ne-
dirbsianti. Atsakė, kad supūsiu
Sibire. Liepė pasirašyti, kad apie tai
tylėsiu. Paleido jau sutemus. Nuėjau į
teatrą. Darbuotojai išeidinėjo į na-
mus. Teatro kadrų skyriaus viršinin-
kas stovėjo prie skelbimų lentos ir
šypsojosi. Taigi kovo 11 d. aš vėl bu-
vau be darbo. Pradėjo nykti pasiti-
kėjimas žmonėmis.

Dar vieną epizodą verta pami-
nėti. Matyt, saugumas pasigailėjo
mane paleidęs, tad nutarė nutverti
kitu būdu. Tarp tardymo ir įsakymo
mane atleisti, einant iš teatro jau
sutemus su Aldona Liobyte, kurią ly-
dėjau pas aktorę L. Kupstaitę-Drob-
nienę paimti vaikams mandarinų, M.
K. Čiurlionio gatvėje prie cerkvės
pastojo kelią lengvasis automobilis ir
prie vairo sėdintysis vokiškai pa-
klausė valandų. Aldona, vikriai žvilg-
telėjusi į laikrodį, atsakė, aš atšokau
atgal – ant užpakalinės sėdynės
sėdėjo dar vienas vyriškis. Mašina
dideliu greičiu pasuko į S. Daukanto
gatvę ir nudundėjo į Taurakalnio
pusę. Drobniai gyveno S. Daukanto
gatvėje. Liobytė įėjo į kiemą, o aš
laukiau gatvėje. Toje gatvėje maža
namų. Tada viena puse ėjo ilga kapi-
nių tvora, ant kampo prie Čiurlionio
gatvės buvo Universiteto Miškų
fakultetas. Mašina pašėlusiu greičiu
vėl atsirado prie manęs, o iš mašinos
sukomandavo rusiškai: ,,Paverni”. Aš
įbėgau į fakulteto laiptinę, antrame
aukšte valytoja plovė grindis, mos-
telėjo, kad lįsčiau į sukiužusią spintą,
o pati ramiai tęsė darbą. Išgirdau,
kaip mašina sužviegė ir nuvažiavo.
Tyliai pro langą apžiūrėjau gatvę. Ra-
mu. Jaudinausi, kad neužpultų Aldo-
nos. Kai vėl susitikom gatvėje, pasu-
kom nuo cerkvės žemyn, į Pylimo
gatvę. Žmonių gatvėje maža. Baimės
– daug. Kai L. Kupstaitė kvietė
Aldoną mandarinų, šalia vėl stovėjo
teatro kadrų skyriaus viršininkas.

Vėliau vieną dieną gatvėje suti-
kau aktorių Juozą Stanulį. Jis žinojo
mano padėtį ir patarė dingti iš Vil-
niaus, nes po penkių dienų būsią
žmonių vežimai. J. Stanulis pats bu-
vo paieškomas 1948 m., bet laimė
lėmė jam būti neišvežtam. Pasku-
bomis išvažiavau pas seserį į Linku-
vą. Čia tremtis buvo pačiame įkaršty-
je. Vežė sunkvežimiais ir arkliais,
tiesiog ilgomis vilkstinėmis. Žmonės
nedegdavo šviesos, pamatę sunkve-
žimį sudrebėdavo. Beveik kiekvienas
kiemas buvo pasiruošęs ryšulius ir
išsikepęs duonos. Po dviejų savaičių
aptilo. Širdis vėl pradėjo traukti į
Vilnių. Sesuo patarė neskubėti, bet
aš išvažiavau. Kai traukinėlis važiavo
per galulaukę Petrašiūnų link, pas
seserį prisistatė kareiviai. Angelas
sargas mane lydėjo ir gelbėjo. Man
pasisekė jau antrą kartą. Sesuo vė-
liau pasakojo, kad šautuvų durtuvais
kareiviai badė vaikiškas loveles.

Tuščiomis Vilniaus gatvėmis nu-
ėjau į butą Kaštonų gatvėje.
Sužinojau, kad kas 20 minučių ateina
manęs. Kambarys užplombuotas
(kiek anksčiau, prieš mane, čia gy-
veno ,,Liutnios” teatro aktoriai Be-
licka ir Dušinskis, išvykę į Lenkiją).
O iš to pačio buto išvežė mano pus-
seserę su vyru ir su dviem mažais
vaikais. Kiti gyventojai: dvi lenkės,
rusas geležinkelininkas ir dvi Lietu-
vos karininkų žmonos.  Į šį butą, pas
brolį Mišą, geležinkelininką, iš Pa-
bradės atvažiuodavo rusų karininko
žmona. Ji mane išgelbėjo (tai jau
trečias Angelo sargo darbas). Ji mane
greit įstūmė į virtuvę tarp dvigubų
durų. Kurį laiką ten tūnojau pečius
suglaudusi, kojomis apkabinusi pieno
litrą. Paskui mano gelbėtoja atidarė
duris ir liepė eiti per kiemus. Koja
užkabinau pieną, kuris nutekėjo laip-
tais žemyn. Manau, ta rusė žinojo,
kaip tokiu atveju elgtis, nes buvo per-
gyvenusi revoliuciją. Tamsiai apsi-
rengęs pilietis sekė iš paskos. Pra-
eivių maža. Iš teatro Stalino prospek-
te išėjo apšvietėjas Šeduikis. Pasitei-
ravo, ko nesirodau… Greit šmurkš-
telėjau į gatvelę, kur mediniame na-
me gyveno aktorius Stepas Jukna.
Prieangis buvo be durų, lentinėm
sienom, pro kurių tarpus galėjau ste-
bėti gatvę. ,,Pilietis” praėjo pro šalį
nešdamasis susuktą laikraštį, o gal
raštą. Pas Juknas nesibeldžiau – bu-
vo ankstus rytas. Ten, kur Bonifratrų
bažnyčia, vienuolyne, buvo Dailės
instituto bendrabutis ir dar gyveno
keletas tylių moterų iš sovietų iš-
draskyto vienuolyno. Atvėrusi duris
vienuolė tepasakė: ,,Eik pailsėk”.
Pabuvau ten keletą dienų. Vakarais
išeidavau į miestą. Netoliese gyveno
I. Trečiokaitė-Žebenkienė (kur dabar
Teatro sąjunga) ir aš ją netikėtai
susitikau. Tą naktį miegojau pas ją,
kareiviškoje sudedamojoje lovoje.
Supratau, kad galėjau jai užtraukti
nemalonumų.

Vilniuje dar kelias naktis nakvo-
jau pas sesers vyro gimines Kuckas.
Paskui išvykau pas suolo draugę (iš
Rokiškio gimnazijos laikų) Aldoną
Trečiokaitę-Radeckienę (nieko ben-
dro su I. Trečiokaite-Žebenkiene) į
Panevėžį.   Bus daugiau.

JUZEFA ČEIČYTĖ.
KETURI KAMPAI.
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Išeivijos dailininkų dėmesiui!
Spalio 20 d. sukako 50 metų, kai buvo atidaryta Čiurlionio galeri-

ja Jaunimo centre. Ta proga Čiurlionio galerija, padedant mecenatei
Magdalenai Birutei Stankūnei-Stankūnienei,  organizuoja jubiliejinę
parodą–konkursą. Parodos atidarymas įvyks 2008 m. vasario 22 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuvių kilmės išeivijos dai-
lininkai, dirbantys bet kokia technika. Konkursui priimami darbai
(vienas autorius gali pateikti 2 darbus) padaryti po 2000 metų.

Darbus iki  2008 m. sausio 15 d. siųsti: Konkursui, Ciurlionis Art
Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Siunčiant užrašyti
darbo pavadinimą, atlikimo techniką ir padarymo metus. Taip pat
pridėti lapą su trumpa autoriaus biografija.

Čikagos ir apylinkių dailininkai darbus gali pristatyti į Čiurlionio
galeriją Jaunimo centre kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį
nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v.

Visi darbai bus grąžinti autoriams. Darbų atsiuntimas ir  grąžini-
mas – autoriaus lėšomis.

Dailininkai bus premijuojami: Dvi I premijos po 500 dol., dvi II
premijos po 300 dol. ir dvi II premijos po 200 dol. Bus išleistas šios
parodos katalogas. Tel. pasiteiravimui: 708-349-4768 (Laima Apa-
navičienė). El. paštas: laimaa@hotmail.com

Meninės programos dalyvės gruodžio 23 d. Cicero lietuvių ,,kavinėje”
vykusiame susibūrime. Kalba viena ,,kavinės” vadovių – Jonė Bobinienė.

Svečias iš  Pittsburg Vytas Mickus su savo dukrele ir tėvu Albinu (dešinėje)
Cicero lietuvių ,,kavinėje” gruodžio 30 d.          Edvardo Šulaičio nuotraukos

NAUJIENOS IŠ CICERO LIETUVIŲ PADANGĖS
PASKUTINIAI METŲ SUSIBŪRIMAI

EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 23 d. Cicero (IL) lietu-
viai buvo susibūrę į vieną iš paskuti-
niųjų 2007 metų sekmadieninių pa-
bendravimų. Kaip ir dera, likus  vie-
nai dienai iki Kūčių, mūsų tautiečių
susirinkimų patalpoje, vadinamoje
„kavinėje”, buvo kalbama apie Kūčių
tradicijas, skambėjo Kalėdinės gies-
mės.

Programą atliko keturių moterų
grupė: Audronė Bernatavičienė, Lai-
ma Motušytė, Virginija Mauručienė
ir Rasa Čepokėnaitė. Pastaroji kal-
bėjo apie Kūčių tradicijas, taip pat
pateikė su šventėmis susijusę infor-
maciją.

Vadovaujant muzikei Vilmai Mei-
lutytei, iš jos išdalintų lapų susirin-
kusieji sugiedojo du Kalėdinius kū-
rinius: „Piemenėliams vargdienė-
liams” ir „Ateikite, žmonės”.

Susitikimo dalyviai išklausė bu-
vusios panašių renginių vyriausios
organizatorės Liubos Šniurevičienės,
kuri neseniai sugrįžo gyventi į Lie-
tuvą, sveikinimo laiško ciceriečiams.

Susirinkusieji turėjo galimybę
paskanauti Cicero lietuvių moterų
(daugiausia – pačių programos ruo-

šėjų) keptų skanėstų, užsigeriant
kava ar arbata. Tos pačios tautietės
pagamino ir popierinių angelų, kurie
buvo prikabinti prie sienos ir vėliau
išdalinti parapijos klebonui bei mūsų
tautiečiams. Šie kūrinėliai, pareika-
lavę nemažai darbo ir kantrybės,
susirinkusiųjų buvo labai teigiamai
įvertinti.

Šiame lietuvių pabendravime ap-
silankė ir Šv. Antano parapijos nauja-
sis klebonas kun. Sergio Solis. „Ka-
vinės” vadovė Mėta Gabalienė jam
įteikė 500 dol. čekį parapijos rei-
kalams. (400 dol. šiam reikalui davė
,,kavinės” vadovybė, o šimtinę pri-
dėjo pavardės nenorėjęs skelbti tau-
tietis).

Už pinigus klebonas padėkojo, o
jo žodžius į lietuvių kalbą vertė Al-
dona Zailskaitė. JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Cicero apylinkės pirmi-
ninkas Mindaugas Baukus klebonui
perdavė Aušros Vartų Marijos paveiks-
lą. Taip pat kalbėjo ir viena iš „kavi-
nės” vadovių – Jonė Bobinienė.

Klebonas kun. S. Solis žadėjo Ka-
lėdų šventes praleisti Meksikoje, nes
neseniai mirė jo motina ir visi arti-
mieji vis dar jos gedi, jiems reikia pa-
guodos žodžių.

Šį kartą noriu skaitytojams pa-
siūlyti Lietuvių Šaulių sąjungos Ku-
dirkos kuopos (New York) romano ir
novelių konkurso laimėtojos, gerai
išeivijoje žinomos rašytojos Alės Rū-
tos knygą ,,Mėlyno karvelėlio švie-
sa”.

Tai novelinis romanas apie Vincę
Jonuškaitę-Zaunienę, buvusią operos
dainininkę, 1925 – 1944 m. Kauno
Valstybės teatro solistę. Kaip ir
daugelį kitų V. Jonuškaitę-Zaunienę
ištiko sunkus emigranto gyvenimas.
Tėvynės praradimas, įsikūrimas sve-
timoje šalyje, džiaugsmai ir netektys.
,,Tai toks gyvenimas! Jos (daini-
ninkės – L.A.) kasdienybė buvo įrė-
minta dirbant dėl užsakymų, dėl
duonos. Ar menininkui to užtenka?
Žinoma, ne!” ... ,,A, gyvenimas – tar-
tum grafika! Refleksai, atspaudai.
Juodas tušas ant balto popierio.
Pieštukas – kietas. Darbas, darbas,
darbas...”

Knygą iliustravo Rasa E. Arbai-
tienė. Leidinyje daug noutraukų iš V.
Zaunienės šeimos albumo.

Kaina  —  13 dol. Knygą galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomą knygą
– 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

Buvo svečių iš toli

Gruodžio 30 d. į paskutinį 2007-
jų metų Cicero lietuvių pabendra-
vimą buvo susirinkę daug  tautiečių.
Šį kartą matėsi retai sutinkami as-
menys. Čia buvo pristatyta iš šilto-
sios Floridos atvykusi buvusi cicerie-
tė, lituanistinės mokyklos mokytoja
Aldona Baukienė. Viešnia pasveikino
susirinkusius ir prisiminė senus
laikus, kuomet jai teko gyventi ir dar-
buotis Cicero tarp lietuvių.

Taip pat tarp susirinkusiųjų bu-
vo ir ciceriečio Albino Mickaus sūnus
Vytas Mickus, atvykęs kartu su savo
dukrele iš Pittsburg praleisti šventes
Cicero. Šis svečias eina atsakingas
pareigas bendrovėje ,,Westinghous”
ir tarnybos reikalais daug keliauja po
pasaulį. Jis yra baigęs Cicero pra-
džios, o taip pat ir lituanistikos
mokyklas.

Šį kartą  lietuvių susibūrime vėl
apsilankė parapijos klebonas kun. S.
Solis, praleidęs Kalėdų šventes  savo
gimtojoje Meksikoje ir spėjęs grįžti į
Cicero. Ta proga jam buvo įteikta 800
dolerių, pagal Marijos Remienės
pasiūlytą ,,šimtininkų” planą. Lau-
kiama ir daugiau, kurie parapijos
reikalams paskirtų po šimtinę.

Lietuvių atstovas prie Cicero
miesto valdybos papasakojo apie vyk-
domas miesto administracijos rūmų
bei kitų planuotų statinių statybas,
kurios turėtų  būti užbaigtos iki atei-
nančių metų pabaigos.

Taip pat buvo pasveikintas savo
gimtadienį sausio 1-ąją šventęs
Stasys Bernatavičius ir buvo labai
pasigesta ilgamečio Cicero lietuvių
veikėjo dr. Petro Kisieliaus, kuris dėl
ligos jau kuris laikas negali dalyvauti
lietuvių susibūrimuose. Palinkėta
jam kuo greičiau pasveikti.

Alė Rūta ,,Mėlyno karvelėlio šviesa”
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PARDUODA

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

A † A
ANELĖ ŽUKAUSKIENĖ

REPŠYTĖ

Mirė 2007 m. gruodžio 31 d. 12 val. popiet, sulaukusi 91 metų.
Gimė 1916 m. lapkričio 4 d. Lietuvoje, Užpaliuose, Abramikių

kaime. Gyveno Riverside, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Vladas Žukauskas su žmona Julyte; sūnus

Bronius Žukauskas su žmona Virginija, mirusio sūnaus a. a. Jono
Žukausko žmona Irena; 8 anūkai, 6 proanūkiai bei kiti giminės ir
artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Anelė buvo žmona a. a. Klemenso.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 val.

vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti
Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 4 d. 9:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų a. a. Anelė bus palydėta į Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti „Lituanicos” futbolo klubui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti šiose laidotuvėse.

Liūdintys artimieji

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

PADĖKA
A † A

ADELĖ ZENKEVIČIŪTĖ
BARTIENĖ

Mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė iškeliavo į
amžinybę 2007 m. gruodžio 12 d. Palaidota gruodžio 22 d. Šv.
Gertrūdos kapinėse New Jersey.

Gili padėka visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems da-
lyvavusiems šermenyse ir šv. Mišiose  Sun City, AZ, Elizabeth,
NJ, ir palydėjusiems a.a. Adelę į kapines. Dėkojame už aukas šv.
Mišioms, už gėles, ir aukas paskirtas Lithuanian Children’s Hope.
Dėkui visiems pareiškusiems užuojautą asmeniškai ir raštu. Jū-
sų nuoširdūs užuojautos žodžiai yra paguoda mūsų visai šeimai.

Liūdinti šeima

PADĖKA
A † A

RIMVYDAS JAKAS
1933.11.03–2007.11.29

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai – mes esam,
O aidas atkartojo, kaip trumpai.

(Jonas Aistis)

Užgeso mūsų mylimo vyro ir tėvelio  Rimo žvaigždė per
anksti – jis dar mums buvo taip reikalingas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems draugams ir giminėms, ištiesu-
siems pagalbos ranką, ištarusiems paguodos žodį susirgus Rimui.
Ypač broliams Vyteniui ir Gintarui Nenortams, Aušrai Mame-
niškienei, Teresei ir Algimantui Gečiams, Onutei ir Kęstučiui
Pliuškoniams, Darijai Dragūnienei, Dainiui Didžbaliui ir arti-
miems kaimynams, be kurių paramos nebūčiau ištesėjusi šiuos
tris mėnesius.

Širdingas ačiū klebonui kun. Petrui Burkauskui už lankymą
ligoninėje, gedulingas Mišias bei paskutinį patarnavimą. Dėko-
jame vargonininkėms Stacey Utkus ir Ilonai Babinskienei, Bri-
gitai Kasinskienei už smuikavimą bažnyčioje, Violetai Bendžiū-
tei už gražias giesmes Mišių metu, karsto nešėjams, skaitytojams
Rimučiui Jakui ir Tomui Nenortui bei visiems atsilankiusiems
palydėti mūsų vyrą bei tėtį į amžino poilsio vietą. Nuoširdi padė-
ka aukų rinkėjams Gediminui Dragūnui ir Marytei Sušinskienei,
visiems už aukas Lietuvių fondui, Bendruomenės balsui, užpirk-
tas Mišias, užuojautos ir stiprinimo žodžius.

Liūdintys Dalia ir Romukas Jakai
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Dr. GEDIMINAS GRINIS

1922.08.04–2003.01.04

Prisimenant skaudžios netekties penktąsias metines, už
mylimą vyrą, tėvą ir dėduką a.a. dr. Gediminą Grinį bus auko-
jamos šv. Mišios 2008 m. sausio 6 d. 1 val. p.p. Šv. Jėzaus Vardo
bažnyčioje, Gulfport,  FL.

Prašome gimines, kolegas, draugus ir pažįstamus prisiminti
a.a. dr. Gediminą savo maldose.

Liūdinti šeima: žmona Aldona, sūnus dr. Gedas, duktė
dr. Asta su šeimomis

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Šiandien rašydamas laišką į anapus
Aš neprisiminti negaliu,
Kad šio gyvenimo gražiausiąjį etapą
Praleidom žemėje kartu.

V. Mačernis

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia pasi-
melsti, kad kongregacijos įsteigėja
Motina Marija Kaupaitė būtų pa-
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
šeštadienį, sausio 5 d., 9:30 val. r. se-
selių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd, Chicago. Mišias aukos
kun. Scott L. Donahue, CEO, Mercy
Home for Boys and Girls, Chicago
prezidentas. Prašome dalyvauti.

�Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas Čikagoje, Čiurlionio
galerija ir Čikagos miesto kultūros
reikalų departamentas maloniai vi-
sus kviečia į lietuvių dailininkės Pet-
ronėlės Gerlikienės (1905-1979) iš-
siuvinėtų kilimų parodos ,,Embroi-
dered Myths and Everyday Stories”
atidarymą, kuris vyks 2008 m. sausio
11 dieną, penktadienį, nuo 6 val. v. iki
8 val. v. Čikagos kultūros centre, 78
East Washington Street, Chicago, IL
60602. Paroda Čikagos kultūros cen-
tre bus eksponuojama nuo 2008 m.
sausio 12 d. iki balandžio 6 d. Tel.
pasiteiravimui 312-744-6630. Įėjimas
nemokamas. Renginį remia tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
prie LR Vyriausybės.

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Lemont. Į labdaros koncertą
kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

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

�2008 m. vasario 10 d. 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 14911
127th Street, Lemont, įvyks šių metų
Tarptautinio Čiurlionio pianistų kon-
kurso laimėtojo Edvino Minkštimo kon-
certas. Koncertą organizuoja Lietu-
vos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Jaunimo centro vadovybė dė-
koja 50-mečio pokylio metu salės sce-
noje sveikinusioms ir gėles įteiku-
sioms Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorei Jūratei Dovilienei, tėvų
komiteto pirmininkei Neringai Alek-
sonis ir Čiurlionio galerijos direktorei
Laimai Apanavičienei bei Tautinės
sąjungos atstovei Irenai Dirdienei už
dosnią auką ir Joe Kulys už šventės
fotografavimą.

�2008 metų Pasaulio Lietuvių
Fronto Bičiulių (LFB) politinių studi-
jų savaitgalis Los Angeles įvyks sau-
sio 26–27 dienomis. Tema: ,,Lietuvos
laisvės ir demokratijos perspektyvos
ir lietuvių tautos išlikimo galimybės
europiniu globalizacijos ir Rusijos
ekonominių ir politinių pinklių
sūkuryje”. Laukiame prelegentų –
generolo Arvydo Pociaus (Lietuva),
ekonomisto Valdo Samonio (Kanada),
žurnalisto Tomo Dapkaus (Lietuva)
ir daugelio kitų pranešėjų iš Lietuvos
ir JAV. LA LFB valdyba maloniai vi-
sus kviečia dalyvauti.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Hartford, Ct. apylinkės narių metinis
susirinkimas šaukiamas sekmadienį,
sausio 27 d. po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Trejybės parapijos salėje.  Kviečiami
visi lietuviai.  Darbotvarkėje: valdy-
bos rinkimai, pranešimai, diskusijos.
Bus galima susimokėti nario mokestį.
Norinčius daugiau informacijos, pra-
šome kreiptis į pirmininką Viktorą
Kogelį tel 860-657-9067.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

,,Algimanto” leidykla Vilniuje
išleido gražią knygą apie Lietuvą
anglų kalba ,,Unique Lithuania”
(,,Unikalioji Lietuva”). Knygą kartu
su leidykla paruošė viešoji įstaiga
,,Tėviškės trauka”. Knygos leidybą
parėmė UAB ,,Biseris”.

Gausiai spalvotomis nuotrau-
komis iliustruota knyga – puiki do-
vana nekalbantiems lietuviškai. Ji
suskirstyta į keletą skyrių. Pirma-
jame rasite trumpų žinių apie Lietu-
vos istoriją, ekonomiką, kultūrą,
sportą. Antrasis skyrius pasakoja
apie didžiuosius Lietuvos miestus:
Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir
Panevėžį bei jų apylinkes.

Trečiajame galėsite pasigėrėti
nuotraukomis apie gražiausius Lie-
tuvos kurortus: Birštoną, Druskinin-
kus, Neringą ir Palangą bei susipa-
žinti su Kretingos bei Mosėdžio apy-
linkėmis.

Ketvirtas skyrius skirtas Lietu-
vos nacionaliniams parkams. O pas-
kutiniame skyriuje skaitytojai galės
sužinoti ir apie mažesnius mieste-
lius, kurie gali sudominti lankančius
Lietuvą turistus.

Knygos gale patalpinti turistinių
centrų adresai, telefonai, elektroni-
nio pašto adresai. Tad skaitytojas,

norėdamas aplankyti Lietuvą, gali
susisiekti su norimu centru ir gauti
reikiamą informaciją. 

Knygos kaina  — 39 dol. Knygą ga-
lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500. 

2008 m. sausio 18 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago 
vyks Gerlikų šeimos trijų kartų menininkų 

parodos atidarymas ,,Kartos” 

Parodoje matysite
naiviojo meno
atstovės 
Petronėlės
Gerlikienės 
ir jos sūnaus
Pranciškaus Gerliko
tapybos darbus 
bei anūkės 
Jurgitos Gerlikaitės
grafiką.

Parodos atidaryme
dalyvaus P. Gerlikas,
J. Gerlikaitė ir
Darijus Gerlikas. 

Pranciškus Gerlikas.
Kazimiera Kimantaitė.
Aliejus.

Dar visi gyvename neseniai praėjusių švenčių nuotaikomis. Kalėdų
šventės ypač buvo įsimintinos vaikams. Detroit, MI lituanistinėje
mokykloje ,,Žiburys” įvyko graži Kalėdų eglutės šventė. Joje dovanų
gavo ir visi Barauskų šeimos vaikai.
Su Kalėdų seneliu (iš kairės): Karisa, Koleta, Kazys, Katrina ir mažoji
Kaja.

Kęstučio Šontos nuotr.

Zarasiškių klubas taip pat parėmė ,,Draugo” leidybą 50 dol. auka.
Nuoširdžiai dėkojame zarasiškiams.

Čikagos lietuvių suvalkiečių klubas parėmė ,,Draugą” 50 dol. auka.
Esame jums labai dėkingi už paramą.


