
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PENKTADIENIS - FRIDAY, SAUSIO - JANUARY 11, 2008 Vol. XCIX Nr. 7Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-
D
ate

M
ailed

0
1
-1
0
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:
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•Sporto apžvalga. Fut-
bolas. Sportiniai šokiai
(p. 2, 8)
•Paradoksas: Lietuvos
politikoje per mažai senų
veidų (p. 3, 8)
•Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos veikla
(p. 4)
•Maleckaitė: Remiuosi
savo patirtimi ir nuojauta
(p. 5, 8)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Tapybos vienišė (4)(p. 9)
•Kaip kalbame (p. 9)
•Kun. S. Ylos šimtmetis
Cicero (p. 10)

Latvija sutinka išduoti sulaikytâ
îtariamâjî Medininkû žudyniû byloje

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) –
Latvijos generalinė prokuratūra jau
sutiko išduoti Lietuvai sulaikytą
vieną iš įtariamųjų Medininkų žu-
dynių byloje, buvusį omonininką 40-
metį Konstantin Nikulin. Tačiau įta-
riamasis sprendimą dėl ekstradicijos
apskundė Latvijos aukščiausiajam
teismui. Pagal Latvijos įstatymus
sprendimą dėl ekstradicijos priima
Latvijos generalinė prokuratūra.
Vėliau dar galima rašyti skundą Lat-
vijos Aukščiausiajam Teismui.

K. Nikulin Lietuvos prašymu bu-
vo sulaikytas pernai lapkritį Latvi-
joje. Lietuvos policijos departamento
skelbiamoje informacijoje apie la-
biausiai ieškomus asmenis K. Ni-

kulin buvo vienas iš Lietuvos polici-
jos labiausiai ieškomų asmenų 16-tu-
ko. Kartu su dar trimis įtariamaisiais
omonininkais – Aleksandr Ryžov,
Andrej Laktionov ir Česlav Mlynik –
jis buvo ieškomas kaip įtariamasis
nužudymu. Policija nurodo, kad šių
įtariamųjų paiešką vykdo Lietuvos
kriminalinės policijos biuro Nusi-
kaltimų tyrimo 1-oji valdyba. Vienas
žiauriausių Lietuvoje įvykdytų nusi-
kaltimų – Medininkų muitinės posto
darbuotojų nužudymas Generalinėje
prokuratūroje tiriamas 17 metus.

Viliamasi, kad įtariamiesiems ka-
da nors vis dėlto teks stoti prieš teis-
mą ir nepavyks išvengti senaties ter-
mino, nes senaties skaičiavimas, kai

įtariamieji yra pasislėpę nuo ikiteis-
minio tyrimo, sustoja. Ikiteisminio
tyrimo metu nustatyta, kad pirmieji
7 nepriklausomos Lietuvos policijos
ir muitinės pareigūnai nužudyti, dar
vienas gyvas likęs Tomas Šernas
buvo sunkiai sužalotas dėl tarnybos
pareigų vykdymo. 1991-ųjų liepos 31-
osios rytą tarnybą ėję vyrai žuvo nuo
,,Kalašnikov” automatų šūvių į gal-
vas. Ikiteisminio tyrimo metu su-
rinkti duomenys prokurorams lei-
džia įtarti, kad šį nusikaltimą padarė
buvusios Sovietų Sąjungos ypatingo-
sios paskirties milicijos būrio
(OMON) smogikai iš Rygos, kurie
liepos 30-ąją lankėsi Vilniaus OMON
bazėje. Kita į Vilnių atvykusių Rygos
OMON milicininkų grupė tą pačią
naktį susprogdino sprogmenis prie
buvusios Sovietų Sąjungos 42-osios
divizijos štabo pastato L. Sapiegos
gatvėje. Tyrimo metu surasta dides-
nė dalis iš nužudytųjų pagrobtų gin-
klų. Nusikaltimo Medininkų pasie-
nio poste tyrimą apsunkina tai, kad
įtariamieji ir didelė dalis svarbių liu-
dytojų gyvena Rusijoje.

Manoma, kad Medininkuose sep-
tyni pareigūnai buvo nužudyti sie-
kiant sukelti sumaištį neseniai nepri-
klausomybę paskelbusios valstybės
muitinėje. Tuo metu OMON milicinin-
kai dažnai užpuldinėjo postus ir muš-
davo jose dirbusius pareigūnus. Tuo
metu Lietuva neveikė agresyviai, ne-
provokavo konfliktų, nedavė analogiš-
ko atsako, politinės aplinkybės rei-
kalavo elgtis taikiai. Nukelta į 6 psl.

V. Adamkui parùpo
mokiniû galimybès
dirbti

Vilnius, sausio 10 d. (Balsas.lt)
– Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus priėmė Vaiko teisių apsau-
gos kontrolierę Rimantę Šalaše-
vičiūtę. Valstybės vadovas su kon-
troliere aptarė dar vasarą iškeltą
problemą, kuomet prezidentas domė-
josi mokinių galimybėmis dirbti atos-
togų metu.

Šalies vadovas tada lankėsi Jo-
navos rajone ir susitiko su Švietimo
ir Mokslo ministerijos, Darbo biržos,
darbdavių ir kitų atsakingų instituci-
jų atstovais. V. Adamkus pabrėžė,
kad būtina tobulinti nepilnamečių
darbą Nukelta į 6 psl.

Pleçiamas Lietuvos ambasadû tinklas
Vilnius, sausio 10 d. (lietu-

viams.com) – Užsienio reikalų minis-
terija dėl būtinybės stiprinti ryšius
su lietuvių bendruomenėmis užsie-
nio šalyse planuoja diplomatinio at-
stovavimo tinklo plėtrą.

Įvertinus šiuos veiksnius, taip
pat Lietuvai rengiantis pirmininkau-
ti Europos Sąjungoje 2013 metais ir
Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijoje 2011 metais, pla-
nuojama baigti diplomatinio atsto-
vavimo tinklo kūrimą ES. Neseniai
pradėjo veiklą Lietuvos ambasada
šiuo metu pirmininkavimą ES pradė-
jusioje Slovėnijoje, steigiama amba-
sada Bulgarijoje. Užsienio reikalų
ministerijos kolegija pritarė ir diplo-
matinio atstovavimo optimizavimui
Nepriklausomų valstybių sandrau-
gos šalyse, ypač Vidurinės Azijos re-
giono valstybėse. Šiemet planuojama
atidaryti Lietuvos ambasadą Armė-
nijoje.

Siekiant racionaliai naudoti val-
stybės finansinius išteklius, plečia-
mas Lietuvos garbės konsulų tinklas
geografiškai tolimuose pasaulio re-

Medininkai

gionuose, numatoma galimybė skir-
ti nereziduojančius ambasadorius,
daugiau paslaugų teikti elektroninio
ryšio priemonėmis.

Įvertinusi augantį konsulinių
paslaugų poreikį, Lietuvos Vyriau-
sybė jau yra patvirtinusi Lietuvos
konsulinės plėtros 2006-2008 metais
programą. Joje, be kita ko, numato-
ma bendradarbiaujant su ES partne-
riais plėsti konsulinių paslaugų tei-
kimą tose valstybėse, kur nėra Lie-
tuvos diplomatinių atstovybių.

Užsienio reikalų ministerija at-
kreipia dėmesį, kad kai kuriose ži-
niasklaidos priemonėse paskleisti
spėliojimai, esą svarstoma galimybė
uždaryti Lietuvos ambasadas Argen-
tinoje ir Egipte, neturi jokio realaus
pagrindo. Tokių planų nėra nei Lie-
tuvos Vyriausybės nutarimuose dėl
naujų diplomatinių atstovybių ir
konsulinių įstaigų steigimo iki 2008
metų, nei Užsienio reikalų ministe-
rijos kolegijos patvirtintame Lie-
tuvos Respublikos diplomatinio at-
stovavimo tinklo plėtros plane 2008-
aisiais ir vėlesniais metais.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.
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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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Tragiškas „Lituanicos” futbolininkų
pralaimėjimas

Pirmąjį šių metų sekmadienį
prasidėjusiose salės futbolo „Metro-
politan” lygos pirmenybėse „Lituani-
cos” klubo žaidėjai pasirodė liūdnai ir
pralaimėjo savo varžovams 4:6. Žais-
dami žemesnėje grupėje, kuri vadi-
nasi I divizija (ankstesnis vardas yra
„major”), lietuviai futbolininkai atro-
dė bejėgiškai.

Ypatingai mūsiškiai blankiai su-
žaidė pirmąjį kėlinį, kuriame praleido
net keturis įvarčius, patys nepajėgę
nė karto pasižymėti. Kai po pertrau-
kos „International” ekipos atstovas
įmušė penktąjį įvartį, lietuvių žiūro-
vų grupė pasijuto tikrai nejaukiai.

Gerai, kad netrukus A. Zinkevi-
čius išnaudojo paskirtą baudinį ir re-
zultatą sušvelnino 1:5. Tada vėl Zin-
kevičiaus ir S. Jablonskio bei  E. Ur-
bono įvarčiais „Lituanica” pajėgė pri-
artėti iki 4:5. Tačiau išlyginti rezulta-
to nepavyko, prastai vartus laikęs A.
Zamalaitis praleido tiesiog juokingą
šeštąjį įvartį ir palaidojo viltis iško-
voti bent vieną tašką.

„Lituanicos” komandoje nesima-
tė jokio žaidimo plano ir visi žaidėjai
(o jų buvo gana daug) demonstravo
tik individualius veiksmus. Daugelį
nervino mūsiškių vartininkas, nepa-
jėgęs atremti beveik nė vieno šūvio į

vartus. Taip pat, kaip atrodė, nepa-
dėjo ir per dažnas žaidėjų keitimas,
mūsiškiams kainavęs net 2 minučių
baudą, kuomet aikštėje pastebėta per
daug lietuvių žaidėjų.

Buvo liūdna ne vien tik dėl blogo
lietuvių pasirodymo, kuomet pralai-
mėta prieš eilinę komandą, bet ir dėl
paskutinę rungtynių minutę įvykusio
įvykio, kuris gali brangiai mūsiš-
kiams kainuoti. Norėdamas „atsily-
ginti” dėl parodyto grubaus žaidimo,
A. Zinkevičius ant žemės smūgiu į
veidą patiesė varžovų futbolininką ir
gavo raudoną kortelę. Kokia bus žai-
dėjui ir klubui bauda dėl šio įvykio ra-
šant šiuos žodžius, dar nebuvo žino-
ma.

Kituose praėjusio sekmadienio I
divizijos komandų susitikimuose už-
fiksuotos tokios pasekmės: „Belgra-
de” – „Green–White” 5:2, „Connec-
tions” – „Real” 3:1, „Kickers” –
„Eagles II” 3:0.

Beje, šį sezoną I divizijoje rungty-
niauja ne 10, bet 9 komandos, tad vie-
na iš jų turi vieną laisvą sekmadienį.

Antrose salės futbolo pirmenybių
rungtynėse „Lituanica” kitą sekma-
dienį (sausio 13 d.) žais su „Real”
klubo futbolininkais. Pradžia 5:15
val. p.p. Kaip paprastai, jos vyks
„Odeum” pastate, 1033 Villa Ave.,
Villa Park, IL.

Buvęs ilgametis ,,Lituanicos” klubo
pirm. A. Glavinskas stebi klubo fut-
bolininkų blankų pasirodymą pra-
sidėjusiose salės futbolo pirmeny-
bių rungtynėse praėjusį sekma-
dieną  Villa Park, IL.

Esant rezultatui 0:5 ,,Lituanicos” žaidėjas A. Zinkevičius pasiruošęs mušti baudinį į varžovų vartus.
E. Šulaičio nuotr.

Nelabai linksmas atrodė ir ,,Litua-
nicos” futbolo komandos vady-
bininko G. Bielskaus veidas rung-
tynėse su ,,International" ekipa.

Lietuvos futbolo
rinktinės laukia
daug rungtynių
Lietuvos valstybinė futbolo rink-

tinė  2008 metais žada daug rungty-
niauti. Gana didelė dalis iš jų bus
draugiški susitikimai.

Pirmosios rungtynės planuoja-
mos vasario 6 d. (varžovai ir vieta dar
neskelbiami). Kovo 26 d. Lietuva su-
sitiks su Azerbaidžanu (vieta prik-
lausys nuo oro sąlygų). Gegužės 27 d.
Lietuvos futbolininkai išmėgins Če-
kijos rinktinės pajėgumą Prahoje.

Gegužės 31 ir birželio 1 d. Lietu-
vos rinktinė žais Baltijos taurės var-
žybose Rygoje. Gegužės 31 d. lietu-
viai rungtyniaus su Estija, o birželio
1 d.  – su Latvija. Rugpjūčio 20 d. Lie-
tuva priims Moldovos futbolininkus.

Rugsėjo 6 d. Lietuvos futbolinin-
kai važiuos į Rumuniją, kur žais 2010
m. pasaulio čempionato atrankos
turnyro rungtynes. Šiame turnyre
Lietuva žais namuose rugsėjo 10 d.
su Austrija, o spalio 11 d. važiuos
rungtyniauti su Serbija. Šio turnyro
ciklo šių metų dalis bus baigta Lie-
tuvoje spalio 15 d. susitikimu su Fa-
rerų salų futbolininkais.

„FC Sevilla” –
geriausias futbolo
klubas pasaulyje

Pagal šiomis dienomis paskelbtą
geriausių pasaulio futbolo klubų
įvertinimą, pirmoje vietoje atsistojo
UEFA taurės laimėtoja – Ispanijos
„FC  Sevilla”, kuri surinko 306 taš-
kus. Antroje vietoje liko anglų „Man-
chester United” klubas su 281 taš-
ku, o trečioje – Italijos „AC Milan”
(280 taškų).

Lietuvos klubai šioje lentelėje at-
sidūrė gana toli: Panevėžio „Ekra-
nas” (80.5 tšk.) užima 199-ąją vietą.
Po jo – Kauno „FBK Kaunas” (79
tšk.), kuris rikiuojasi tik 212-oje
vietoje.

Šarūnas Šulskis šachmatų
turnyre Taline užima trečią

vietą

Paul Keres atminimo šachmatų
festivalyje Estijos sostinėje vyrų
turnyre Šarūnas Šulskis (ELO koefi-
cientas 2,553) sausio 9 d. penktajame
rate pralaimėjo čekui Igor Rausis
(2,520), o šeštajame rate nugalėjo
rusą Vasilij Jemelin (2,562).

Surinkęs su 3,5 taško iš 6 galimų
Lietuvos šachmatininkas kartu rusu
Vasilijumi Jemelin (2,562) bei estais
Meelis Kanep (2,523) ir Kaido Ku-
laots (2,533) dalijasi trečią-šeštą vietas.

Moterų turnyre Deimantė Dau-
lytė (2,251) pakilo į šeštąją vietą.

Lietuvos rankininkai planetos
pirmenybių atrankos turnyre 

2009 metų planetos vyrų ranki-
nio pirmenybių Europos zonos penk-
tajame trijų komandų atrankos tur-
nyre Lietuvos rinktinė su dviem
taškais užima antrąją vietą.

Grupėje dėl vienintelio kelialapio
į pasaulio čempionato atkrintamą-
sias varžybas kol kas pirmauja Ser-
bijos ir Hercegovinos komanda (2
tšk.), sausio 9 d. svečiuose 29:28
(14:13) įveikusi trečiojoje vietoje
esančius Suomijos (2 tšk.) rankinin-
kus.                                          BNS
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Dešimtasis S. Lozoraičio
premijos laureatas

EDMUNDAS SIMANAITIS

Sausio 5 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje rinkosi Lietuvos žur-
nalistų draugijos nariai ir būrelis žurnalisto Antano Seikaliaus
artimųjų ir bičiulių. Tradiciškai kasmet sausį įteikiama Stasio

Lozoraičio premija „Kelyje į vilties Prezidento Lietuvą” vienam žurnalis-
tui, kurio kūrybinius nuopelnus per praėjusius metus įvertina Draugijos
taryba. Šia premija jau apdovanoti laureatai yra gerai žinomos asmeny-
bės: populiaraus televizijos laidų ciklo „Mūsų miesteliai” kūrėja Nijolė
Baužytė, radijo laidų rengėjas  Vaidotas Žukas, garbaus amžiaus rašytojas
ir žurnalistas, buvęs Gulago belaisvis Viktoras Alekna, rašytojas, poetas ir
eseistas, almanacho „Varpai” redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius.
Šeštoji laureatė buvo paskelbta po mirties – tai žinoma žurnalistė Roma
Grinbergienė, rašiusi sporto temomis, buvusi „Lietuvos aido” redaktorė.
Ji įžymaus Lietuvos istoriko Adolfo Šapokos dukterėčia Danutė Šapo-
kaitė, būdama dvejų metukų ištremta kartu su šeima į Altajaus kraštą.
Motina su trimis vaikais pabėgo iš tremties. Okupuotoje Lietuvoje mer-
gytė buvo priversta slapstytis ir gelbėtis nuo persekiojimų, tapo Roma
Griniūte. Septintasis laureatas — Kauno žurnalistas Kazys Požėra, pro-
duktyviai darbavęsis Atgimimo metais. Vėliau laureatais tapo kun. Vaclo-
vas Aliulis, aktyvus Sąjūdžio Tarybos Etikos komisijos narys ir katali-
kiškos spaudos gaivintojas, Liudvika Pociūnienė — TV laidos „Laiko žen-
klai” vedėja, niekšiškai nužudyto pulkininko Vytauto Pociūno našlė, pel-
niusi 2005 m. garbingiausią Vilniaus miesto apdovanojimą – Šv. Kristo-
foro statulėlę ir Vanda Ibianska, tikinčiųjų visuomenei skirto žurnalo
„Artuma” redaktorė. 

Draugijos vadovė Gražina Petrošienė pristatė dešimtąjį Stasio Lozo-
raičio premijos „Kelyje į vilties Prezidento Lietuvą” laureatą žurnalistą
Antaną Seikalį.  Marytė Kontrimaitė papasakojo jo biografiją ir kūrybinę
veiklą. Antano jaunystė būdinga daugeliui antrosios bolševikinės oku-
pacijos meto jaunuolių. Anksti įsitraukė į antisovietinę veiklą, palaikė ry-
šius su partizanais ir pats tapo laisvės kovotoju. Trumpą pasipriešinimo
okupantui periodą pakeitė ilgi Gulago vergovės metai, kurie paliko neiš-
trinamą antspaudą asmenybės mąstysenai, virtusį įsipareigojimu nepa-
miršti tos skaudžios patirties, o palikti ją istorijai. Etapai: milžiniško Gu-
lago archipelago lageriai, karceriai, prievartinis katorginis darbas, badmi-
riavimas, užmuštieji tardymo metu, nužudyti malšinant sukilimus, mi-
rusieji nuo šalčio, bado ir niekada neužgęsusi viltis ištrūkti iš šio komu-
nistinio pragaro, tikint, kad teisingumas laimės – visa tai patyrė A. Sei-
kalis. Kengyro sukilime žuvo jo brolis Povilas. Teko Antanui, kaip ir man,
Kengyro lageryje ir Žezkazgano vario-mangano kasyklose „komunizmą
statyti” kartu su daugelio Europos ir Azijos tautų žmonėmis — bendrojo
likimo broliais. Antanui pravertė Gulago universiteto „studijos” – buvo
išeitas tikrojo internacionalizmo kursas, kuris iš esmės skyrėsi nuo sovie-
tinės propagandos tauškalų apie „tautų draugystę”, vadovaujant kompar-
tijai. Kita vertus, pasipriešinimo ir lagerio laikotarpiai tapo rimtu pilie-
tiniu ir dvasiniu egzaminiu bręstančiam jaunuoliui. A. Seikalis šį egza-
miną išlaikė puikiai, kaip ir daugelis Gulago senbuvių. 

Grįžęs į Lietuvą dirbo ir mokėsi, rankų nenuleisdamas, o Atgimimą
pasitiko kaip Viešpaties palaimą pusę amžiaus okupanto vargintai Tė-
vynei ir ėmėsi atkūrimo darbų. Būdamas žurnalistas rašė straipsnius ir
ypač daug ir vaisingai rūpinosi istorinės atminties rinkimu ir kaupimu
apie lagerius ir tremties vietas. Jis organizavo atminimo paminklų staty-
bą tautiečiams, žuvusiems ar mirusiems Kazachstane. Ten buvo platus
Karlago ir griežto režimo Steplago lagerių tinklas. Buvo lankytasi Mor-
dovijoje, Altajaus krašte ir Sibiro platybėse. Po Nepriklausomybės atkūri-
mo jis susidomėjo ir tautiečių gyvenimu išeivijoje. Su filmavimo kamera
apsilankė JAV kraštuose, kur susitiko su daugeliu visuomenės veikėjų,
rašytojų, žurnalistų, poetų ir, žinoma, į užsienį per „geležinę uždangą”
prasmukusių lietuvių. Pagal sukauptą medžiagą parengtos laidos buvo
rodomos per Lietuvos televiziją.

A. Seikalis šiuo metu darbuojasi susivienijime „Sietynas”. Dalyvauja
pilietiniam ugdymui reikšmingų knygų leidyboje. Vienas iš paskiausių
darbų – dalyvavimas kuriant dokumentinį filmą „Ilgas kelias namo”, kurį
režisavo Agnė Marcinkevičiūtė. Filme kalba gyvosios istorijos liudytojai,
tarp jų ir A. Seikalis, apie represijas, tremtį, žiaurią Gulago tikrovę ir pas-
tangas padėti išlikusiems sugrįžti į  Tėvynę. A. Seikalio veikla yra įver-
tinta valstybiniais apdovanojimais: Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiu-
mi, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Sausio 13-osios atminimo
medaliais. Laureatą pasveikino Pasaulio Lietuvių bendrijos atstovas
Gabrielis Landsbergis, „Vorutos” laikraščio redaktorius Juozas Vercinke-
vičius, žurnalistai ir laureato bičiuliai.

Seimo narys Kazimieras Starkevičius, mėgstantis vadinti save ūki-
ninku, savo šeimos vardu parėmė premiją finansiškai. Šio verslininko pa-
rama ne atsitiktinė ir ne vienkartinė. Jis finansavo dešimtį kasmetinių
Stasio Lozoraičio premijų „Kelyje į vilties Prezidento Lietuvą.” Šis faktas
unikalus posovietinės visuomenės reiškinys, iš gausios verslininkų gildijos
išsiskiria vienas vienintelis. Niekam ne paslaptis, kad po Kovo 11-osios

PARADOKSAS: 
LIETUVOS POLITIKOJE PER

MAŽAI SENŲ VEIDŲ  
KÊSTUTIS GIRNIUS

Dažnai skundžiamasi, kad Lie-
tuvoje nėra tinkamų politinių jėgų,
tad piliečiai verčiami balsuoti už tuos
pačius politikus iš tų pačių politinių
partijų. Tikro pasirinkimo nebuvimu
aiškinama ir teisinama rinkėjų apati-
ja, nenoras rengti pirmalaikius rinki-
mus, nusivylimas politiniu procesu.
Dauguma šių priekaištų yra nepagrįs-
ti. Pamėginsiu išdėstyti argumentus.

Prieš dešimt metų vyravo pen-
kios tradicinės politinės partijos.
Krikščionys demokratai ir konserva-
toriai atstovavo dešiniosioms poli-
tinėms jėgoms, socialdemokratai ir
LDDP – kairiosioms, Centro sąjunga
– centristinėms nuostatoms. Buvo
kitų nelabai reikšmingų politinių
partijų, pvz., Lietuvos moterų partija,
Lietuvių nacionalinė partija ,,Jaunoji
Lietuva”, Krikščionių demokratų
sąjunga, Tautos pažangos partija.
Dauguma jų jau neegzistuoja. Krikš-
čionys demokratai, 1996 m. rinkimuo-
se laimėję beveik 10 proc. balsų ir
tapę antra pagal populiarumą partija,
suskilo ir išnyko. Iš senbūvių tik dvi
partijos – konservatoriai ir socialde-
mokratai –  vis dar turi svarbesnį
vaidmenį.

Naujuose rinkimuose jos varžysis
su visiškai naujais kūriniais – Darbo
partija, ,,Tvarkos ir teisingumo” lib-
demais, Naujosios sąjungos sociallib-
eralais, radikaliai pertvarkytomis
Lietuvos valstiečių sąjunga bei Li-
beralų sąjūdžiu. Trumpai drūtai ta-
riant, politinių partijų pasaulyje įvy-
ko keli stambūs žemės drebėjimai,
politikos peizažas neatpažįstamai
pakito. Ir per dešimt metų – taigi, per
labai trumpą laiką.

Nors tik su išlygomis galime
lyginti naujai besikuriančias ir nusis-
tovėjusias šalių politines partijas,
tradicinių demokratijų partijų sąran-
ga yra nepaprastai pastovi. Pagrin-
dinės dvi JAV politinės partijos dau-
giau negu šimtmetį vyrauja politinia-
me gyvenime. Konservatoriai ir lei-
boristai vieni po kitų valdo Didžiąją
Britaniją nuo pat 1920 m. Per pirmuo-
sius rinkimus Vakarų Vokietijoje
1949 m. pagrindiniai varžovai buvo
krikščionių demokratų ir socialdemo-
kratų partijos, kurios šalį valdo ir da-
bar.

Kai skundžiamasi dėl naujų poli-
tinių jėgų stokos, dažnai omenyje
turimi asmenys, o ne partijos. Neva
tebeviešpatauja tie patys seni veidai
su tomis pačiomis pasenusiomis idė-
jomis. Šis įspūdis neatitinka tikrovės.
Viktoras Uspaskichas, Viktoras Mun-
tianas, Algimantas Matulevičius,
Kęstutis Daukšys ir daugelis kitų
dažnai linksniuojamų veikėjų pradėjo
savo politinę veiklą prieš penkerius
šešerius metus. Veteranų liko labai
mažai. Jei neklystu, premjerui nuta-
rus apdovanoti Seimo narius, parla-
mente išdirbusius 15 metų, apdova-
nojimus gavo septyni Seimo nariai.
Tiesa, kai kurie politikos senbuviai,
tarkim, signatarės Rasa Juknevi-
čienė ar Kazimira Prunskienė, ne-
pateko į apdovanojamųjų sąrašą, nes
1992–1996 m. nebuvo Seimo narės.
Kiti veteranai, pvz., Albinas Januška
ir Petras Vaitiekūnas, akyviai tebeda-
lyvauja politikoje, užima atsakingas
pareigas valstybės tarnyboje. Bet
apskritai Lietuvos politikoje įvyko
gana nuoseklus ,,valymas”.

Kita nusivylusiųjų stovykla pa-
teikia kitokių priekaištų, esą nors į
politiką lyg ir ateina daug naujų
žmonių, bet atsakingiausius Vyriau-
sybės ir partijų postus vis tiek užima
,,senieji kadrai”. Šis teiginys irgi nėra
visiškai tikslus. Panagrinėkime Gedi-
mino Kirkilo atvejį: ilgą laiką jis buvo
Algirdo Brazausko ir Česlovo Juršėno
šešėlyje, pagal įtaką buvo lyginamas
su Linu Linkevičiumi ir Juozu Ber-
natoniu, o šiandien jis premjeras ir
partijos pirmininkas. Panašūs virs-
mai vyko ir konservatorių partijoje,
kurioje 1999 m. pagrindiniai veikian-
tieji amsenys buvo Vytautas Lands-
bergis, Gediminas Vagnorius ir Lai-
ma Andrikienė, o šiandien vaizdas
visiškai kitoks.         Nukelta į 8 psl.

akto, griūvant komandinei ūkininkavimo sistemai, prichvatizavimo
vajaus metu susiformavo pirmieji verslininkai ir nuvorišai iš partinės
ūkinės nomenklatūros. Jų atsainų, o ir neigiamą požiūrį į Nepriklauso-
mybės sąlygomis atsikūrusią pilietinę dešiniąją žiniasklaidą galima pa-
aiškinti kaip lėtai nykstantį sovietmečio reliktą. Tačiau per aštuoniolika
Trečiosios Respublikos metų radosi ir kitokios prigimties verslininkų,
kurie lyg ir neturėtų būti abejingi pilietinei, krikščioniškai žurnalistikai
ir žiniasklaidai. Deja, rezultatas toks, koks yra, pavadinti jį džiuginančiu
pakankamai keblu.

Mahatma Gandhi, dar 1925 metais išvardindamas septynias socia-
lines nuodėmes, ketvirtąja įvardijo „žinias be krypties” (knowledge with-
out character). Lietuvos žurnalistų draugijai ši nuodėmė nėra būdinga –
nei smurto, nei sekso, nei tuščiažiedės populistikos, nei nostalgijos so-
vietmečiui. Gal todėl ir kultūros ministerija iki šiol Draugijos stengiasi
nepastebėti?

Iš dešimties laureatų – keturi patyrė itin sunkias ir žeminančias oku-
panto represijas, bet neprarado nei žmogiškojo orumo, nei entuziazmo
veikti, nei tikėjimo Atgimusios Tėvynės kūrybinėmis galiomis. Tuo gali-
ma pasidžiaugti ir ne nuodėmė — pasididžiuoti visu dešimtuku.

Greitas politinių 
partijų sukūrimas ir
dar greitesnis jų
žlugimas yra gerokai
didesnė problema
negu tradicinių partijų
sustabarėjimas. 
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ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS GIMIMOŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS GIMIMO
PARAPIJOS VEIKLA PARAPIJOS VEIKLA 

Apie praėjusius metus

ANTANAS PAUŽUOLIS

Šios parapijos Dievo pagarbinimo
namai — bazilika — yra pasigėrėtini
tiek savo išore, tiek vidumi. Šio pas-
tato aukšti bokštai matomi iš gana
toli. Tiems, kurie apleido šią apy-
linkę, jie primena, kad šie Dievo
namai buvo statyti tik jiems ir kviečia
vėl juos apsilankyti. Buvo laikai,
kada didžiųjų švenčių metu, lankan-
tis garbingiems asmenims, koncertų
metu arba per iškilmingus Nepri-
klausomybės atgavimo paminėjimus
bažnyčios sienos net plyšdavo nuo
lankytojų gausumo. Parapija laukia
jūsų.

Laikas stato ir laikas griauna.
Garsusis Lietuvos dainius Maironis
kadaise yra pasakęs: „Naujos idėjos –
darbas ne vaiko: /Užtvenktos mėto
audrų žaibus! /Nesustabdysi bėgan-
čio laiko: /Vaikas tik trukdo amžių
darbus.” Gyvenkime ateitimi ir
stenkimės vėl pripildyti šiuos Dievo
namus naujais lankytojais. Laikai
keičiasi, keičiasi aplinka ir lankytojai,
nes gamta nemėgsta tuštumos. Bran-
ginkime tai, ką turime.

Klebonui kun. Antanui (Antho-
ny) Markui atvykus į šią parapiją, iš-
kilo daug visuomeninių ir bažnytinių
rūpesčių, kurie turėjo būti išspręsti, o
parapiją toliau vesti Dievui ir parapi-
jiečiams priimtinais keliais. Turime
kunigą, kuris turi lietuviško kraujo ir
kuris stengiasi neužmiršti lietuviškų
papročių, gvildena lietuviškumą, kol
dar yra lietuviškai kalbančių parapi-
jiečių.

Neverkime, jeigu dėl mažo skai-
čiaus lankytojų ir paramos stokos,
kada nors reikėtų bažnyčią uždaryti.
Ar klebonui pavyks įrodyti parapi-
jiečiams apie jo dedamas pastangas
išlaikyti šią parapiją? Ar taip įvyks,
priklausys nuo asmenų, kuriems ši
parapija yra arčiau prie širdies, negu
anglų kalba laikomos pamaldos jų
apylinkėse, ir ar jie dės pastangas
dalyvauti lietuviškoje bazilikoje. 

Kunigo pirmas darbas yra aiškin-
ti tikėjimo tiesas, teikti religinius
patarnavimus parapijiečiams su-
prantama kalba. Žiūrint į tai, kuni-
gas turi būti visiems prieinamas,
nepaisant, kokia kalba į jį kreipia-
masi.

Klebonas Antanas Markus atliko
šiuos pataisymus. Čikagos vyskupijai
leidus, buvo grąžintas  Švenčiausias
Sakramentas į altoriaus vidurį, jam
nuo amžių priklausė ši vieta. Turėjo
būti paplatintas altoriaus priekis ir
įrengtos keturios marmuro kolonos
prilaikyti pristatytą marmuro plokš-
tę prieš tubernakulį. Didžiojo alto-
riaus dvi storosios plokštės buvo pa-
keistos plonesniu marmuru, sumaži-
nant altoriaus aukštį. Didžiausias
darbas buvo sutaisyti garsiakalbių
sistemą. Tai pareikalavo laiko ir
nemažai išlaidų. Buvo išvalytos baž-
nyčios grindys. Darbą atliko apmoka-
mi darbininkai, nes neatsirado no-
rinčiųjų šį darbą atlikti savo Dievo
namams. Bažnyčią statant bokštuose
buvo įrengti varpai, bet jie nebuvo
naudojami. Klebonui susitarus su
ligonine ir pasinaudojus įsisenėjimo
teise bei įrengus automatinį regulia-
vimą, jie pradėti naudoti. Šis pageri-
nimas kainavo nemažai išlaidų, bet
geradarių dėka buvo įvykdyti. Į

mechanizmą yra įdėtos lietuviškos
melodijos. Tai tik dalis atliktų darbų,
o jų yra kur kas daugiau, bet dėl lėšų
stokos jie yra atidedami.

2008 metais švęsime 400 metų
Šiluvos Marijos apsireiškimo Lietu-
voje jubiliejų. Mūsų parapija yra pa-
laiminta, turėdama šio paveikslo ko-
piją. Bet paveikslas laikui bėgant ap-
sinešė dulkėmis ir aksominė medžia-
ga sudūlėjo. Klebonas dėjo pastangas
viską atnaujinti, bet tas darbas pa-
reikalavo daug išlaidų ir jas reikėjo
surinkti iš geradarių. Paveikslas bu-
vo nuimtas ir išsiųstas į dirbtuvę
atnaujinti. Naujai išpuoštas paveik-
slas negalėjo būti grąžintas į dulkėtą
altorių. Valymo darbus atliko buvusio
parapijos vargonininko Antano Gied-
raičio duktė su šeimos nariais. (Pa-
žymėtina, kad ši šeima yra labai mu-
zikali, visi jos nariai gieda parapijoje
per angliškas pamaldas.) Šiluvos Ma-
rijos, laikančios kūdikėlį Jėzų ranko-
se, paveikslas, „apvilktas naujais
rūbais”, buvo iškilmingai atidengtas
per Bernelių Kalėdines pamaldas.

Šalia maldų, didingų pastatų pa-
rapijiečiai ilgisi ir gražių giesmių,
ypač prieš šventes. Klebonas, supras-
damas parapijiečių norus, leido pasi-
naudoti gražiai išpuošta bažnyčia
koncertams. Didinga maldos namų
erdvė ir akustika yra tinkama atlikti
muzikos kūrinius. Gruodžio 15 d.
vaikų estradinio dainavimo studija
„Tu ir Aš”, vadovaujama Loretos
Karsokienės bei mokytojų Jolantos
Banienės ir Mindaugo Matkaus,
surengė koncertą. Tokie vieši koncer-
tai jauniems muzikams ir daini-
ninkams yra labai svarbūs, duodan-
tys noro stengtis tobulėti, o nepradė-
jusiems – įsijungti į besimokinančiųjų
eiles.

Šiais gražiais Dievo namais pasi-
naudojo ir „Dainavos” choras, vado-
vaujamas muziko ir dirigento Da-
riaus Polikaičio. Jie surengė religinį
koncertą gruodžio 22 dieną. „Dai-
nava” savo koncertą pavadino „Pa-

tikėkit stebuklu”. „Dainavai” nerei-
kia stebuklų, jie yra visada pasi-
ruošę. Nors oras buvo šaltokas ir su
lietumi, atvykę muzikos mėgėjai ne-
buvo apvilti. Pagrindinis koncerto
kūrinys buvo „Kalėdinė oratorija”,
kurią atliko choras, talkinamas pen-
kių solistų ir kamerinio orkestro.
Muzikas kompozitorius Ričardas So-
kas buvo parengęs dvi giesmes spe-
cialiai Kalėdoms. Tie, kurie atsilankė
šiame renginy, išėjo pilni „dieviško”
pakilimo ir Kalėdas sutiko džiaugs-
mingai.

Po muzikinių pasirodymų atėjo
eilė pagarbinti ir Pasaulio Kūrėją, nes
priartėjo ir Šv. Kalėdos. Kūčių dieną
mūsų parapijoje buvo atnašaujamos
dvejos šv. Mišios. Penktą valandą va-

kare buvo atliekamos pamaldos ang-
liškai tiems parapijiečiams, kurie
nemoka lietuviškai arba nesilanko
naktinėse pamaldose.

Pusę dvylikos vakare lietuvių ba-
zilikoje buvo atnašaujamos Bernelių
šv. Mišios. Pamaldas lietuvių kalba
vedė klebonas kun. Antanas Markus.
Jam talkino diakonas Vitas Paškaus-
kas, skaitinius skaitė Juozas Poli-
kaitis. Džiugu buvo matyti, kad gra-
žioji bažnyčia beveik buvo užpildyta
lankytojų, nors gal ir nebuvo pilnai
„prikimšta” kaip praeityje. Greičiau-
siai Kalėdinių pamaldų lankytojai
pasiskirstė po kitas bažnyčias, ku-
riose vyko pamaldos lietuviškai. Pa-
maldoms vykstant vėlai vakare ir
daugumai gyvenant tolimuose Čika-
gos priemiesčiuose, pamaldų lankyto-
jai renkasi tuos Dievo namus, kurie
yra arčiau jų gyvenamos vietos.

Pamaldų metu padidintas para-
pijos choras giedojo džiaugsmingas
Kalėdines giesmes. Chorui talkino
trys solistai: Margarita Momkienė,
Vaclovas Momkus ir Julius Savrimas.
Klausantis giesmių, atrodė, kad Kalė-
dų pamaldų dalyviai klausosi dar vie-
no koncerto. Giesmės sugiedotos pa-
sigėrėtinai. Chorui ir solistams diri-
gavo parapijos vargonininkė, muzikė
Jūratė Grabliauskienė, o vargonais
grojo muzikas Manigirdas Mote-
kaitis. Pamaldų dalyviai jautėsi, kad
yra apsupti „Angelų choro”.

Šv. Kalėdų švenčių lankytojai
atvyko į gražiai išpuoštus, Dievui
skirtus namus. Padėka priklauso pa-
rapijos klebonui kun. A. Markui, dė-
jusiam daug pastangų, kad lankyto-
jai, atvykę į lietuvišką baziliką pa-
garbinti gimusį Kūdikėlį Jėzų, išsi-
neštų gražiausius prisiminimus. Baž-
nyčią papuošti buvo pavesta Robertui
Martin ir jo gausiems talkininkams.
Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į
eglučių papuošimą lietuviškais orna-
mentais – šiaudinukais. Nuoširdi
padėka už nemokamą darbą ir meilę
parapijai.

Belaukiant Kūdikėlio Jėzaus gimimo gera parymoti prie prakartėlės...
Joe Kulys nuotr.

Dievo Motinos statula Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje.
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GAL YRA IR DAUGIAU TOKIÛ PAVYZDŽIÛ?
Neseniai perskaičiau Romualdo

Kriaučiūno ir Aldo Kriaučiūno
straipsnius ,,Drauge” apie kunigų
pašaukimų stygių (,,Draugas”, 2007
m. gruodžio 19 d). Man atrodo, kad iš
tiesų šiuolaikiniame pasaulyje (su
visais tais pasikeitimais) vis ,,sun-
kiau išgirsti Dievo kvietimą būti
kunigu”. Antra vertus, žmonių dva-
singumas apskritai nenyksta, tik
reiškiasi kitomis formomis. Tai gal-
būt ir yra dalis ,,tų pačių pasikeitimų
pasaulyje”. Dvasingumo pasireiškimo
formos galbūt irgi keičiasi. Todėl
tikriausiai pritarčiau R. Kriaučiūno
minčiai, kad moterys gal ir galėtų
imtis to vaidmens. Tačiau tai ne-
abejotinai turėtų būti nuoseklu ir
prireiktų ilgo laiko (gal jis jau vyksta
po truputį?).

Mano nuomone, skirtumas tarp
kunigystės ir vienuolystės yra nema-
žas (nors bendrumas gal ir didesnis).
Todėl jei moteris nėra vienuolė, tai
dar nereiškia, kad ji nenorėtų tar-
nauti kaip kunigas.

Papasakosiu vieną pavyzdį iš
mūsų kasdienybės Bostone. Čia mo-
terys yra susibūrusios į tokį lyg ir
Moterų klubą. Kelis kartus metuose
renkamės kieno nors namuose ir ap-
tariame kokią nors temą: ar matytą
filmą, aplankytą parodą, skaitytą
knygą, skaitomi eilėraščiai  ir pana-
šiai. Per paskutinį susitikimą viena
mūsų parapijietė papasakojo apie
savo neseniai apgintą disertaciją
tema ,,Naujas Bažnyčios savęs supra-
timas: ekleziologija ir pasauliečių
vaidmuo arba kodėl moteris norėtų
studijuoti teologiją?” Juk ir moteris
turi šeimą, vaikus ir, kaip ta parapi-
jietė sakė, ji nuoširdžiai jaučia turinti
pašaukimą tokiai tarnystei. Beje, per
Mišias ji dažnai dalija šv. Komuniją.
Gal yra ir daugiau tokių pavyzdžių?

Tai tik mano pastebėjimai, sten-
giausi, kad jie būtų nešališki ir nieko
neįžeistų, nes ši sritis tikrai labai
labai jautri.

Rasa Morkevičiūtė
Boston, MA

JAV PAÕTO TARNYBOS ,,STEBUKLÈLIS”
Savo vedamąjį, išspausdintą

gruodžio 28 d. ,,Drauge”, baigiau su
apgailestavimu, kad dėl prasto pašto
patarnavimo daugelis mano Naujųjų
metų sveikinimus, išsakytus tame
rašinyje, gaus po Trijų Karalių šven-
tės. Įvyko mažas ,,stebuklėlis” —
gruodžio 28 d. ,,Draugą”, siųstą JAV
paštu, gavau gruodžio 29 d. 10:30
ryte! Kartu gavau ir gruodžio 27 d.
laidą. Neįtikėtina, bet taip įvyko. Šia

proga taip pat noriu pasidžiaugti
gruodžio 28 d. ,,Drauge” išspausdin-
tu Vytauto V. Lansdbergio rašiniu
,,Prabėgusių metų trupiniai”. Tai
įžvalgus, daugelį kartų skaitytinas ir
plačiau aptartinas straipsnis, labai
tinkantis metams baigiantis. Ačiū!

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

V.  MALECKAITĖ: PASIRINKDAMA
TEMAS, REMIUOSI PATIRTIMI IR

NUOJAUTA
Jau sena tradicija, kad kiekvieną

šeštadienį ,,Draugo” 8 puslapyje
skaitytojų laukia Socialinių reikalų
tarybos skiltis. Daugelį metų šį
skyrelį rengė Aldona Šmulkštienė,
puikiai pažįstama daugeliui skaityto-
jui. Tačiau turbūt ne vienas paste-
bėjo, kad jau daugiau nei metai so-
cialinių reikalų skiltį pareigingai ren-
gia Vaida Maleckaitė, kuri taip ir liko
nepristatyta mūsų skaitytojams.
Skubame užpildyti  spragą ir siūlome
pažintį su šia ,,Draugo” bendra-
darbe, kiekvieną šeštadienį mus  pa-
mokančia, perspėjančia ar patarian-
čia socialiniais klausimais savo ren-
giamoje skiltyje.

– Kokia buvo pirmoji pažintis
su ,,Draugu”? Kiek laiko rašote
straipsnius? Kaip pradėjote? Kas
paskatino ar pasiūlė? 

– Nors JAV jau gyvenau nuo
2003-iųjų metų, apie „Draugą” suži-
nojau tuomet, kai persikėliau į Čika-
gą, 2004-ųjų pabaigoje. Vėliau teko
keletą mėnesių laikinai pasidarbuoti
„Draugo” administracijoje, artimiau
susipažinti su ten dirbančiais žmo-
nėmis bei visa laikraščio leidybos
„virtuve”. Straipsnius „Drauge” ren-
giamai Socialinių reikalų tarybos
(SRT) skilčiai ėmiau rašyti nuo 2006-
ųjų vasaros, pakeitusi ilgametę šios
skilties redaktorę Aldoną Šmulkštie-
nę. Mano įsitraukimas į šį darbą bu-
vo nulemtas tiek mano asmeninio su-
sidomėjimo, tiek – pasitikėjimo ir ini-
ciatyvos iš A. Šmulkštienės, tuome-
tinės „Draugo” redaktorės Danutės
Bindokienės bei JAV LB SRT pir-
mininko Juozo Polikaičio pusės.

– Minėjote, kad dirbate ir su
Marquette Park Security tinkla-
lapiu. Kokio tai pobūdžio darbas?

– Deja, persikėlus laikinai gyven-
ti į Europą, teko atsisakyti darbo
SRT raštinėje. Kita vertus, dar prieš
išvažiuodama supratau, kad nau-
damasi  internetu ir kitomis šiuolai-
kinėmis technologijomis net būdama
svetur galiu išsaugoti savo indėlį bent
kai kuriuose iki tol vykdytuose pro-
jektuose – būtent, toliau rašyti
straipsnius „Draugui” bei redaguoti
SRT palaikomą Marquette Park
Security (Marquette Park special
Services Area #14) programos tin-
klalapį. Kadangi buvau šio tinklala-
pio kūrėja nuo pat pradžių, labai

džiaugiuosi, galėdama toliau tęsti šią
veiklą. Bendradarbiaudama su SRT
raštine Čikagoje, stengiuosi laiku
internete pateikti programos naujie-
nas, padaryti informaciją apie Mar-
quette Park apsaugą prieinamą kuo
platesniam žmonių ratui.

– Kokių organizacijų veikloje
čia, JAV, esate dirbusi? Kaip į jas
įsitraukėte?

– Mano bendradarbiavimas su
lietuviškomis organizacijomis Čika-
goje prasidėjo nuo stažuotės Lietuvių
fonde, 2004-ųjų vasarą. Po magistro
studijų baigimo 2005-aisiais Lietuvių
fonde dirbau paramos/stipendijų pra-
šymų koordinatore, vėliau, pakvie-
tus Juozui Polikaičiui, dirbau „Drau-
ge” bei JAV LB Socialinių reikalų ta-
rybos raštinėje. Visą darbo patirtį lie-
tuviškose organizacijose laikau itin
vertinga, tiek profesiniu, tiek žmo-
gišku atžvilgiu. 

Dirbdama administracinį darbą
turėjau puikią galimybę stebėti, kaip
šios organizacijos vystosi iš vidaus
(tiek mano atėjimas į Lietuvių fondą,
tiek – į SRT atsitiktinai sutapo su ga-
na žymiais administraciniais poky-
čiais abiejose organizacijose), kuo jos
„gyvena”. Supratau, kiek svarbus yra
tokio tipo organizacijoms žmogiška-
sis veiksnys, mačiau daug savano-
riško darbo ir begalinio atsidavimo
lietuviškai veiklai pavyzdžių. Esu lai-
minga, kad teko dirbti su žmonėmis,
kurie, parodę pasitikėjimą man, ką
tik iš mokyklos išėjusiai studentei,
tapo puikiais mokytojais. Esu jiems
labai dėkinga. Lietuvių fonde – L.
Petroliūnienei, A. Tamuliui, K. Ječiui,
SRT – J. Polikaičiui bei V. Paškui.

– Jūsų pasirinkta veiklos sri-
tis – socialiniai reikalai. Ar tai
siejasi su Jūsų išsilavinimu?
Kaip manote, kokios yra aktua-
liausios šių dienų problemos
socialinėje srityje?

– Socialinių problemų sfera yra
labai plati, apimanti visa, kas vyksta,
individui sąveikaujant su jį supančia
aplinka. Mane labiausiai domina šios
sferos sritis, susijusi su visuomenės vys-
tymusi ir jį nulemiančiais veiksniais:
ekonominiais poreikiais, moralinėmis
normomis ir socialiniais įpročiais. 

Ne patį menkiausią vaidmenį
šiame procese atlieka valstybės insti-
tucijos, kurių pareiga – atspindėti
apibendrintus visuomenės poreikius
ir normas kuriamuose įstatymuose
bei socialinės pagalbos programose.
Visi šie dalykai kažkiek siejasi su
mano išsilavinimu (esu baigusi viešo-
jo administravimo magistrantūros
programą Missouri valstijos univer-
sitete), tačiau, jei kalbėtume apie
straipsnių, rašomų „Draugui” pasi-
rinkimą, dažniausiai remiuosi savo
patirtimi, nuojauta – ir, žinoma, nau-
jausių žinių antraštėmis.

– Kaip pasirenkate temas
savo skilčiai? Kaip Jūs manote,
ar socialinių reikalų informacija
yra pakankamai prieinama jos
ieškančiam? Kas turėtų būti
daroma, siekiant pagerinti jos
prieinamumą, kad žmonės (ypač
vyresnio amžiaus) žinotų savo
teises ir lengvatas, kurias gali
gauti?                  Nukelta į 8 psl.

Vaida Maleckaitė

,,PRAÕAUTA PRO ÕALÎ”
Skaitant Leonido Rago komen-

tarą „Draugo” dienraštyje „Trigrašiu
Kriaučiūnų pokalbyje”, matosi, kad
autorius yra asmuo, kuris norėtų,
kad moterys taptų kunigėmis. Bėda,
kad vyrai šovinistai tam yra priešin-
gi. Kas Leonidui  Ragui pasakė, kad
vyrai yra priešingi?  Yra daug kitų
priežasčių, kurias Kriaučiūnai nori
surasti.

Skaitantiesiems Leonido Rago
laišką, kris į akis užrašas: „Neabejo-
ju, kad iš moterų norinčių tapti vie-

nuolėmis, atsirastų norinčių siekti
aukštesnio bažnyčios rango – tapti
kunigėmis, turinčiomis didesnę įtaką
bei svaresnes privilegijas”. Dievą
mylintys kunigai ir vienuoliai, vie-
nuolės, neieško garbės ir privilegijų.
Abidvi pareigos yra aukštos ir garbin-
gos. Abiejų pareigos yra tarnauti
Dievui ir žmonijai, atsižadant savojo
gyvenimo.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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2008-ieji – Sâjùdžio metai ?

Priimtas sprendimas dèl alkoholio
reklamos

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) –
Seimo Sveikatos reikalų komitetas
sutiko, kad televizijoms būtų leista
rodyti ne stipresnių kaip 15 proc.
alkoholinių gėrimų ir jų gamintojų
pavadinimus, jų prekės ženklus bei
logotipus, esančius sporto salėse bei
kitose masinių renginių vietose.

Jeigu tokioje patalpoje bus su-
montuotas ekranas ir jame bus
rodoma alkoholio reklama, pasak
Ekonomikos komiteto pirmininkės
Birutės Vėsaitės, televizijos už jos
rodymą taip pat nebūtų baudžiamos.

,,Tą alkoholio reklamą, kuri ma-
tysis masinio renginio vietoje, bus
galima transliuoti per televiziją:
logotipus, užrašus ant marškinėlių ir
kitose patalpos vietose (ant salės
grindų, sienų, plakatų, užtvarų).
Transliuotojai nėra atsakingi už tai,
kas parodoma toje patalpoje, kur vyk-
sta jų tiesiogiai transliuojamas arba
filmuojamas vėliau parodyti masinis

renginys”, – tvirtino B. Vėsaitė.
Tačiau Sveikatos reikalų komite-

tas nesutiko, kad tokių renginių
transliuotojai rodomų renginių metu
patys rodytų alkoholio reklamą ar ją
leistų bėgančia eilute.

Tokį sprendimą komitetas ket-
virtadienį priėmė apsvarstęs liberalų
sąjūdžio frakcijos narių Alkoholio
kontrolės įstatymo pataisas, kurio-
mis buvo siūloma leisti dienos metu
(nuo 6 val. ryto iki 10: 30 val. vakaro)
per radiją ir televiziją transliuoti leng-
vų iki 15 proc. natūralios fermentaci-
jos alkoholinių gėrimų (alaus ir vyno)
reklamą, o transliuotojus įpareigoti
ne mažiau 10 proc. už šias transliaci-
jas gautų lėšų skirti socialinei alko-
holio vartojimo prevencijos rekla-
mai.

Komitetas taip pat pritarė siūly-
mui rugsėjo 1-ąją leisti prekiauti silp-
nu (iki 15 proc.) alkoholiu restora-
nuose ir kavinėse.

Ekspertai: 2008-ieji bus pavojingiausi
metai pasaulio ekonomikai

Vilnius, sausio 10 d. (ELTA) –
Prasidėjusius 2008 metus, kurie jau
paskelbti Blaivybės bei Skaitymo
metais, siūloma paskelbti ir Sąjūdžio
metais. Tokį nutarimo projektą Sei-
mo posėdžių sekretoriate įregistravo
socialdemokratai Irena Šiaulienė ir
Juozas Olekas.

Seimo Socialdemokratų partijos
frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė pri-
pažįsta, kad parengti tokį projektą
paskatino ir dienraščio ,,Respub-
lika” iniciatyva paskelbti šiuos metus
Sąjūdžio metais.

Nutarimo projekte pažymima,
kad paskelbti 2008 metus Sąjūdžio
metais siūloma atsižvelgiant į tai, jog
šiais metais birželio 3 dieną sukanka
20 metų nuo Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio įkūrimo ir pažymint
Sąjūdžio reikšmę atkuriant Lietuvos
nepriklausomybę.

Dienraštis ,,Respublika” siūlo
šiuos metus, pasitinkant Sąjūdžio 20
metų sukaktį, paskelbti Sąjūdžio
metais, o visus Lietuvos piliečius ra-
gina prisiminti ne tik Sąjūdžio dvasią
ir nuostabią tų dienų nuotaiką, bet ir
šiandien gyventi remiantis Sąjūdžio

vertybėmis.
Paskelbtame ,,Respublikos” ma-

nifeste iš Sąjūdžio kilęs dienraštis pa-
brėžia, kad tada mes turėsime ne tik
nepriklausomą, bet ir teisinę demo-
kratinę Lietuvos valstybę, kurioje
visi lietuviai norės gyventi, o išvyku-
sieji sugrįžti.

Imtis tokios iniciatyvos dienraštį
paskatino tai, jog šalies valdžia vis la-
biau praranda Lietuvos piliečių pa-
sitikėjimą, kad visuomenės balsas vis
dar silpnai skamba Lietuvoje. ,,Res-
publika” primena, jog Sąjūdžio lai-
kais tik susitelkusios visuomenės
pastangomis buvo atsikratyta Lie-
tuvoje blogos valdžios ir pasiekta val-
stybės nepriklausomybė bei pripažįs-
ta visos žiniasklaidos ir konkrečiai
savo laikraščio atsakomybę Lietuvos
piliečiams siekiant teisinės ir demo-
kratinės Lietuvos valstybės.

Manifeste pareiškiama, kad
,,Respublika” siekia pateikti skaity-
tojams objektyvią informaciją apie
svarbiausius politikos, ekonomikos,
kultūros, sporto ir visuomeninius
įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.

Liuksemburgas, sausio 10 d.
(ELTA) – Trečiąjį praėjusių metų
ketvirtį, palyginti su antruoju, euro
zonos ir visos Europos Sąjungos (ES)
bendrasis vidaus produktas (BVP)
ūgtelėjo po 0,8 proc. Atsižvelgus į se-
zoninius svyravimus, metinis ūkio
prieaugis trečiąjį 2007 metų ketvirtį
siekė atitinkamai 2,7 ir 3 proc., patik-

slintus duomenis paskelbė ES statis-
tikos agentūra ,,Eurostat”. Turimais
ES valstybių narių duomenimis,
trečiąjį praėjusių metų ketvirtį, paly-
ginti su antruoju, BVP prieaugis
Lietuvoje buvo didžiausias ES ir
siekė 5,2 proc. Vieni didžiausių ūkio
prieaugiai buvo užfiksuoti ir Latvijoje
(2,8 proc.) bei Slovakijoje (2,5 proc.).

Treçiâjî ketvirtî Lietuvos BVP
išaugo daugiausia ES

Atkelta iš 1 psl. vasaros
atostogų metu reglamentuojančius
teisės ak-tus. Prezidento V.
Adamkaus nuo-mone, būtina ugdyti
jauno žmogaus norą dirbti ir
užsidirbti, o socialinę politiką reikėtų
kreipti nuo pašalpų link pajamų už
darbą.

Pasak valstybės vadovo, nepil-
namečiams galima sudaryti teisines
prielaidas pasirinkti – dirbti ar poil-

siauti atostogų metu.
Vaiko teisių apsaugos kontro-

lierės sudaryta darbo grupė parengė
teisės aktų projektus, kurie nepilna-
mečiams numato galimybę atostogų
metu dirbti lengvus darbus.

Siekiant palengvinti socialiai
remtinų šeimų būklę, vaikų uždirb-
tos pajamos nebūtų įskaičiuojamos į
šeimos pajamas, kad sunkiai besi-
verčiančios šeimos neprarastų joms

V. Adamkui parùpo mokiniû galimybès dirbti 

Atkelta iš 1 psl.
Taip pat turima duomenų, kad

Medininkų postas kraupiam nusi-
kaltimui pasirinktas turint asmeni-
nio keršto motyvų. Kita versija, ku-
rios patikrinti veikiausiai Lietuvai
nepavyks, yra politinė. Tų metų rug-
pjūtį Rusijoje turėjo lankytis tuometi-
nis JAV prezidentas Georg Bush.
Rugpjūčio 22-ąją Maskvoje buvo or-
ganizuojamas karinis pučas.

1991 metų liepos 31-osios rytą iki

šiol nestoję prieš teismą žudikai šū-
viais į pakaušį nužudė muitininkus
Antaną Musteikį ir Stanislovą Orla-
vičių, ,,Aro” pareigūnus Algimantą
Juozaką ir Mindaugą Balavaką, kelių
policijos darbuotojus Juozą Janonį ir
Algirdą Kazlauską.

Rugpjūčio 2 dieną ligoninėje mi-
rė sunkiai sužeistas policininkas
Ričardas Rabavičius. Gyvas liko tik
sunkiai sužeistas muitininkas T. Šer-
nas.

Latvija sutinka išduoti sulaikytâ 
îtariamâjî Medininkû žudyniû byloje

Ženeva, sausio 10 d. (ELTA) –
Šie ir keleri ateinantys metai bus pa-
vojingiausi metai pasaulio ekono-
mikai. Apie tai kalbama ataskaitoje
,,Global Risks 2008” , kurią kartu pa-
rengė Pasaulio ekonomikos forumas
ir stambios JAV bei Europos finansų
institucijos – JAV ,,Citigroup” ir Švei-
carijos ,,Zurich Financial Service”.

Tarp pagrindinių grėsmių pa-
saulio ekonomikai įvardinamos kri-
zės Jungtinių Valstijų būsto paskolų
rinkoje pasekmės, naftos ir maisto pro-
duktų kainų augimas, taip pat prob-
lemos pasaulio tiekimo sistemoje.

Ataskaitoje rizikos pasaulio eko-
nomikai veiksniai suskirstyti į poli-
tinius, ekonominius, technologinius
ir socialinius. Visi šie veiksniai įver-
tinti penkių balų sistema: penketas
reiškia didesnę nei 20 proc. tikimybę,
o vienetas – mažesnę nei 1 proc.
tikimybę.

Ataskaitoje pažymima, kad pag-
rindinė šių metų problema, įvertinta
4,5 balo, taps finansų krizė įvairiose
rinkose, kuri Jungtinėse Valstijose
gali nusmukdyti akcijų rinką ir žen-
kliai sumenkinti JAV dolerio kursą.
Rimtų klausimų kelia ir lėtėjantis
Azijos šalių, ypač Kinijos, ekonomi-
kos augimo tempas.

Ekspertai mano, kad pasaulio

ekonomikos nuostoliai dėl įvairių
problemų šiais metais gali siekti 1
trln. JAV dolerių.

Problemų pasaulio ekonomikai
šiemet kels ir didelės naftos kainos,
mano ataskaitos autoriai. Dėl naftos
brangimo patiriami nuostoliai gali
siekti šimtus milijardų dolerių.

Didėjant maisto produktų ir
biodegalų gamybai naudojamų grūdų
paklausai brangsta maisto produktai,
kurių kainos pasiekė aukščiausią lygį
per 25 metus. Tuo pat metu maisto
produktų atsargos mažėja, o tai veda
prie politinio nestabilumo ir galimų
neramumų Trečiojo pasaulio šalyse.

Ataskaita ,,Global Risks 2008”
buvo parengta po dviejų savaičių Da-
vose vyksiančiam Pasaulio ekonomi-
kos forumui, į kurį susirinks ekono-
mikos ir politikos elitas.

,,Hansabank” grupės analitikai
pažymi, kad šiemet prognozuojamas
stiprus ekonomikos augimo tempo
sulėtėjimas JAV (iki 1,8-2,5 proc.)
turės poveikį ir ES šalių ekonomikai.
Naujausi Europos centrinio banko
(ECB) pareiškimai rodo, kad jei per
ateinančius keletą mėnesių neatsiras
infliacijos mažėjimo požymių, ECB
gali sugriežtinti pinigų politiką, net
jeigu likvidumas pinigų rinkose ir
toliau bus per mažas.
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Pasaulio naujienos

Pakistane per mirtininko išpuolî�
žuvo 26 žmonès

Lahoras, sausio 10 d. (AFP-
BNS) – Pakistano Lahoro mieste
ketvirtadienį prie Aukštojo teismo
rūmų susisprogdinus mirtininkui,
žuvo mažiausiai 26 žmonės, tarp jų
22 pakistaniečių riaušių malšinimo
policininkai, pranešė pareigūnai.

Mirtininkas sprogmenis su rutu-
liukais detonavo po to, kai prie teis-
mo rūmų buvo sustabdytas policijos.
Tai įvyko praėjus po dviem savaitėms
po to, kai per ataką iš šautuvo ir mir-
tininko išpuolį buvo nužudyta opozi-
cijos vadovė Benazir Bhutto.

Po sprogimo, nugriaudėjusio pag-
rindiniame Lahoro komerciniame ra-
jone, dar iki 60 daugiau ar mažiau
nukentėjusių žmonių buvo išvežti į
ligonines. 

,,Per išpuolį žuvo 22 policininkai,
dar šeši buvo sunkiai sužeisti”, – sakė
Lahoro policijos viršininkas Malik
Iqbal.

Ligoninės šaltiniai nurodė, kad
tarp žuvusiųjų yra mažiausiai keturi
civiliai asmenys.

Sprogimas nugriaudėjo judrioje
aikštėje priešais Lahoro Aukštąjį teis-
mą, kai teisininkams ruošiantis pro-
testuoti prieš prezidento Pervez Mus-
harraf valdymą, joje rinkosi riaušių
malšinimo policija.

Sprogimo vietoje apsilankęs Pan-
džabo policijos generalinis inspekto-
rius Nasim Ahmed žurnalistams sa-

kė: ,,Taikinys buvo policijos pajėgos”.
N. Ahmed pažymėjo, kad sprog-

dintojas buvo pėsčias ir neatvažiavo
motoroleriu, kaip iš pradžių buvo
pranešta.

Ketvirtadienio išpuolio motyvas
nežinomas. Tačiau policija rengiasi
galimam smurtui per šventąjį Mu-
haramo mėnesį, kai išauga įtampa
tarp Pakistano sunitų daugumos ir
šiitų mažumos.

Pastaraisiais metais Pakistane
per atakas, daugiausia mirtininkų
išpuolius, nukreiptus prieš saugumo
pajėgas, žuvo daugiau kaip 800 žmo-
nių, paversdami 2007-uosius kruvi-
niausiais islamistų kovų metais šalies
istorijoje.

Dauguma šių atakų įvyko po
liepos mėnesio, kai armija šturmavo
protalibišką islamistų mečetę sosti-
nėje Islamabade. Per šį kruviną puo-
limą žuvo apie šimtas žmonių.

Neramumai Pakistane paskatino
tarptautinius būgštavimus dėl bran-
duolinį ginklą turinčios islamo res-
publikos ir strateginės JAV partnerės
,,kovoje su terorizmu” stabilumo
prieš vasario 18 dieną numatytus vi-
suotinius rinkimus.

Po pasaulietinės demokratijos
gynėjos B. Bhutto nužudymo, visoje
šalyje sukėlusio kruvinus susirėmi-
mus, šie rinkimai šešioms savaitėms
buvo atidėti.

Kremlius patvirtino Rogozin paskyrimâ�
atstovu prie NATO

Maskva, sausio 10 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Prezidentas Vladimir
Putin savo įsaku Rusijos nuolatiniu
atstovu prie NATO Briuselyje pas-
kyrė nacionalistinių pažiūrų politiką
Dmitrij Rogozin. 43-ejų metų D. Ro-
gozin šiame poste pakeis 57-erių me-
tų Konstantin Tockij. Trečiadienį bu-
vo sužinota, jog NATO sutiko, kad
D. Rogozin būtų paskirtas Rusijos
nuolatiniu atstovu šioje organizacijo-
je.

Kaip pranešė agentūrai ,,Inter-
fax” šaltiniai Rusijos nuolatinėje at-
stovybėje Šiaurės Atlanto aljanse,
gauta ,,oficiali sutikimo nota”, kad
būtų paskirtas D. Rogozin. Krem-
liaus spaudos tarnybos atstovas
ketvirtadienį nepatikslino, kada buvo
pasirašytas įsakas.

D. Rogozin vadovavo partijai
,,Tėvynė”, kuri parlamento rinki-
muose 2003 metais netikėtai pasiekė
gerų rezultatų po agitavimo kovoti su
nelegaliais imigrantais.

Politikas, kurį laiką vadovavęs
Dūmoje tarptautinių reikalų komite-
tui, ragino Rusiją didinti karines iš-
laidas, įžvelgdamas, kad Šiaurės At-
lanto aljanso plėtra kelia grėsmę.

Rusijos naujienų agentūros 2004
metais citavo D. Rogozin žodžius,
kad NATO yra JAV įrankis ,,gana
agresyviai” politikai vykdyti. Anti-
vakarietiška retorika garsėjantis D.
Rogozin ypač nežabotai liejo tulžį ant
naujų Aljanso narių – Estijos ir Lat-
vijos. Rusija įtaria, kad NATO siekį
plėstis į Rytus padiktavo ketinimas
sumažinti Maskvos įtaką regione.

PRAHA–VARŠUVA
Amerikos priešraketinės gyny-

bos sistemos dalys gali būti dislokuo-
tos Lenkijoje, kai tik Washington pri-
ims Lenkijos sąlygas dėl kainų ir sau-
gumo, ketvirtadienį pareiškė su vizi-
tu Prahoje besilankantis Lenkijos
ministras pirmininkas Donald Tusk.
,,Lenkija, ir, jeigu aš teisingai su-
pratau, Čekijos Respublika neketina
žaisti, laukdamos, kada pasikeis ad-
ministracija ir bus surengti rinkimai
Jungtinėse Valstijose”, – pažymėjo
Prahoje bendroje spaudos konferen-
cijoje su savo kolega Čekijoje Miros-
lav Topolanek. ,,Mes, Lenkija, baig-
sime derybas, kai gausime (JAV) ga-
rantijas dėl šio projekto finansavimo
ir saugumo”, – pabrėžė Lenkijos
premjeras.

MASKVA
,,Teisingosios Rusijos”, antrosios

pagal populiarumą partijos Valstybės
Dūmoje vadovai pasiūlė įsteigti bu-
vusių Rusijos prezidentų istorinio pa-
likimo tyrimo centrą. Jeigu toks įsta-
tymo projektas bus patvirtintas, da-
bartinis prezidentas Vladimir Putin,
paliksiantis šį postą gegužę, būdamas
gyvas, gali turėti savo muziejų. Įsta-
tymo projekto autorių nuomone, jų
siūlymas neskatina asmens kulto,
bet atliks grynai mokslo funkcijas.
Rusijoje dabar veikia Lenin, Stalin,
Gorbačiov ir Jelcin muziejai.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenka prašo šalies Aukščiausiąją
Radą išnagrinėti ir priimti skubos
tvarka įstatymo projektą ,,Dėl Uk-
rainos nacionalinės gvardijos”, ku-
riuo numatoma VRM vidaus kariuo-
menę pertvarkyti į Nacionalinę gvar-
diją kaip atskirą karinę formuotę.
Įstatymo projektas numato, kad, be
funkcijų, kurias dabar atlieka vidaus
kariuomenė, nacionalinė gvardija
turės dalyvauti karinės ar nepapras-
tosios padėties teisinio režimo prie-
monėse, nutraukti neteisėtų suka-
rintų ar ginkluotų formuočių veiklą,
neutralizuoti masines riaušes, teigia
valstybės vadovo spaudos tarnyba.

Pakistane nugriaudėjo mirtininko išpuolis.

BAGDADAS
Amerikos lėktuvai ketvirtadienį

bombardavo ,,al Qaeda” taikinius
Irake, į kurį JAV prezidentas George
W. Bush prieš metus nusprendė at-
siųsti daugiau karių. Per 10 minučių
trukusį bombardavimą ant 40 taiki-
nių Arab Jabour kaime, esančiame į
pietus nuo Bagdado, buvo numesta
18 tūkst. kg sprogmenų. Šis bombo-
nešių B-1 ir naikintuvų F-16 antskry-
dis buvo dalis antradienį JAV ir ira-
kiečių pajėgų pradėtos operacijos
,,Phantom Phoenix” prieš ,,al Qaeda”
visame Irake. Apie aukas karininkų
pranešime nekalbama. Per pirmąsias
dvi ,,Phantom Phoenix” dienas, žuvo
devyni JAV kariai, kurių šeši trečia-
dienį žuvo per sprogimą viename
name neramioje Diyala provincijoje.

WASHINGTON, DC
New Mexico gubernatorius Bill

Richardson traukiasi iš kovos dėl
JAV Demokratų partijos kandidato į
prezidentus statuso, nes prastai pa-
sirodė per pirmuosius balsavimus. B.
Richardson, kuris tikėjosi tapti pir-
muoju ispaniškai kalbančios ame-
rikiečių bendruomenės atstovu JAV
prezidento poste, antradienį per pir-
minius rinkimus New Hampshire su-
rinko tik 5 proc. demokratų balsų ir
liko ketvirtas po senatorės Hillary
Clinton, senatoriaus Barack Obama
ir buvusio senatoriaus iš North Ca-
rolina John Edwards.

BOGOTA
Kolumbijos taikos įgaliotinis Lu-

is Carlos Restrepo trečiadienį sakė,
kad imamasi veiksmų dėl dviejų įkai-
čių, kurias laiko marksistų sukilėliai,
paleidimo ir kad Bogota sutiko su Ve-
nesuelos pasiūlytu planu. ,,Pajudėjo-
me į priekį su kai kuriomis procedū-
rinėmis detalėmis”, – sakė Restrepo,
turėdamas omenyje Venesuelos tar-
pininkavimą dėl galimo Clara Rojas
ir buvusios parlamentarės Consuelo
Gonzalez de Perdomo paleidimo. Ši
sudėtinga, TRKK remiama ir užsie-
nio stebėtojų stebima operacija gruo-
džio mėnesį žlugo, nes sukilėliai ne-
pateikė jokių koordinačių, kur skristi
sraigtasparniams. 

EUROPA

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV
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SPORTINIAI ÕOKIAI

Amerikoje gausėja profesionalių
sportinių šokių šokėjų ir trenerių
EDVARDAS ŠULAITIS

Kai vienas iš geriausiųjų Lietu-
vos sportinių šokių šokėjų Arūnas
Bižokas, sėkmingai šokęs poroje
kartu su Edita Daniūte, šiai pagim-
džius dukrelę  Evitą, rado kitą part-
nerę užsienietę ir išvyko anapus
Atlanto, buvo įvairių komentarų dėl
šio įvykio.

Tačiau nieko nėra amžina, dau-
gelis porų išsiskiria ir tai laikoma
įprastu reiškiniu. Jokia tragedija tai
nevadina ir šių šokėjų buvęs treneris,
Lietuvos sportinių šokių federacijos
viceprezidentas Česlovas Norvaiša,
savo laiku kartu su savo žmona Jū-
rate buvę geriausieji šokėjai ne tik
Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje.

Arūnas Bižokas savo nauja part-
nere pasirinko rusę Jekaterina De-
midova ir profesionalų varžybose at-
stovaus JAV. Demidova iki praėjusių
metų spalio mėnesio šoko kartu su
anglu Johathan Wilkins ir net 8 kar-
tus pasipuošė JAV standartinių šokių
čempionų titulu, taip pat buvo dauge-
lio tarptautinių varžybų nugalėtoja ir
prizininkė.

Arūnas kartu su savo nauja part-
nere turės progą labiau tobulėti, nes
juos treniruos geri šios šakos specia-
listai. Jie galės pasirodyti ne tik pro-
fesionalų varžybose, bet ir profesio-
nalų renginiuose, kur yra mokami

nemaži pinigai.
Mes, gyvenantieji JAV, matome,

kad šokiai šiame krašte labai popu-
liarėja: čia yra kelios dešimtys tūks-
tančių įvairaus amžiaus šokėjų, kurie
rungtyniauja mėgėjų ar profesionalų
varžybose. Čia yra daug šokių studijų
sakoma, kad JAV kas antrą dieną ati-
daroma nauja šokių studija, kuriai
reikia mokytojų.

Todėl ne paslaptis, kad Lietuvos
šokėjai jau ne pirmi metai renkasi
JAV savo darbo vieta.

Pirmieji buvo Darius ir Jolanta
Mosteikos

Kiek žinoma, pirmieji lietuviai
šokėjai, išvažiavę laimės ieškoti
Amerikon, buvo Darius ir Jolanta
Mosteikos, už Atlanto išvykę 1992
metais. Ši pora 1998 metais laimėjo
Š. Amerikos standartinių šokių čem-
pionatą. Jie už JAV šoko pasaulio
standartinių šokių varžybose nuo
1995 iki 2000 metų, juos dažnai buvo
galima matyti šio krašto televizorių
ekranuose, žavėtis jų laimėjimais.
Dabar jie yra garsiosios „Fred As-
taire” šokių studijos mokytojai. Jie
dirba ne vien trenerių darbą, bet ir
teisėjauja. Darius ir Jolanta taip pat
yra „Fred Astaire” šokių tarybos bei
visos Amerikos šokių vadovybės na-
riai.

JAV įsitvirtino ir buvę Lietuvos
čempionai – Valdas ir Lilija Padrie-
zos, kurie baigę šokėjų karjerą, dirba
treneriais ir taip pat teisėjauja. Jų
pėdomis į JAV pasekė ir Lietuvos Lo-
tynų Amerikos šokių čempionas Da-
rius Penkauskas, Lietuvos standar-
tinių šokių čempionatų prizininkai
Artūras Narbutas ir Sandra Čelkytė.

JAV sėkmingai šoko Robertas
Maleckis ir Inga Širkaitė. Jie prieš
metus baigė savo šokėjų karjerą ir
dabar New York šokių meno moko
kitus.

Šiame krašte sėkmingai šoka
buvę daugkartiniai Lietuvos čempio-
nai, su „Žuvėdros” klubu tapę Euro-
pos ir pasaulio čempionais – Jurga
Pupelytė ir Vaidotas Škimelis, kurie
dabar yra tapę profesionalais. 2007
m. JAV Lotynų Amerikos šokių čem-
pionate JAV jie užėmė 5 vietą.

2004 m. į JAV išvyko žinoma
„Sūkurio” klubo pora  Tomas Atko-
cevičius ir Aira  Bubnelytė. Taip pat
JAV tarp profesionalų varžosi ir
Linas Koreiva su latve Ieva Pauks-
tena. Yra ir daugiau lietuvių šokėjų,
kurie bando laimę Amerikoje. Jie čia
patys šoka, mokosi šokių meno ir
kitus moko šokti. Gaila tik, kad jie čia
jau neatstovauja Lietuvai.

Arūnas Bižokas poroje dabar jau -
buvusia šokių partnere Edita Da-
niūte. Atkelta iš 5 psl.

– Vienas iš mano tikslų rengiant
straipsnius – pateikti glaustą ir api-
bendrintą, konkrečios praktinės
vertės informaciją specifine tema,
kad skaitytojui nebeliktų būtinybės
gaišti laiką, rausiantis šaltiniuose.
Kadangi gyvename informacinių
technologijų amžiuje, informacija,
bendrai teigiant, yra ne tik prieinama
– jos dažnai gaunama net per daug.
Dažniausiai tai, kas pateikiama SRT
skiltyje nėra nei išskirtinės, nei
neprieinamos žinios – tiesiog norisi
tikėtis, kad skaitytojams bus naudin-
ga ir patogu jas perskaityti šešta-
dieniniame „Drauge” (ar neseniai
patalpintame archyve JAV LB inter-
neto svetainėje). 

Informacijos „naudingumą” ir
„karštumą” nustatyti ne visuomet
lengva, ypač nuolat negyvenant
Valstijose (tradiciškai straipsniai pir-
miausia skiriami JAV gyvenantiems
„Draugo” skaitytojams) – tokiais
atvejais stengiuosi remtis A. Šmulkš-
tienės kadaise duotomis gairėmis,
taip pat – „Draugo” redaktorės Da-
lios Cidzikaitės pasiūlymais.

Kalbant apie pagyvenusius žmo-
nes, manau, jiems iš tiesų sunkiau
sekti įstatymų, socialinių programų
naujoves, susidoroti su specifinėmis
problemomis (turto valdymas, svei-
katos priežiūra, įvairios apgavystės) –

todėl tikiuosi, kad „Drauge” patei-
kiama medžiaga kažkiek pasitarnau-
ja šiam tikslui.

– Kaip atvykote į JAV? Kiek
laiko čia praleidote? Kodėl išvy-
kote į Europą ir ar planuojate
grįžti? 

– Į JAV atvykau 2003-ųjų sausį ir
praleidau šioje šalyje beveik ketve-
rius metus. Praeitų metų pabaigoje
ištekėjau ir drauge su vyru išvykau į
Europą, lydėti jį mokslinėje koman-
diruotėje. Kadangi šis išvykimas tėra
laikinas (planuojame grįžti kitų metų
pavasarį), ateitį tebesieju su Jung-
tinėmis Valstijomis, galbūt netgi su
Čikaga. Labai norėčiau grįžusi prisi-
jungti prie Socialinių reikalų tarybos
ar kitos lietuvių organizacijos veiklos
kaip savanorė. Šiuo metu gyvenu ma-
žame Prancūzijos miestelyje Ornex,
prie Šveicarijos sienos, drauge su
vyru ir katinu Laki.

– Labai ačiū už pokalbį. „Iki
pasimatymo” šeštadienio socia-
linių reikalų skyrelyje.

Kalbino 
Aurelija Tamošiūnaitė

V.  MALECKAITĖ

PARADOKSAS: 
LIETUVOS POLITIKOJE PER

MAŽAI SENŲ VEIDŲ  
Atkelta iš 3 psl.
Greitas politinių partijų sukūri-

mas ir dar greitesnis jų žlugimas yra
gerokai didesnė problema negu tra-
dicinių partijų sustabarėjimas. Kas
galioja partijoms, galioja ir individu-
aliems politikams. Po kiekvienų rin-
kimų į Seimą plūste plūsta nauji de-
putatai. Daugelis jų, vos pradėję įgyti
parlamentaro įgūdžių, pralaimi rin-
kimus ir yra pakeičiami neišprusu-
siais naujokais. Seime labiau pasigen-
dama patyrusių, o ne naujų politikų.

Antra vertus, politinės partijos
galėtų uoliau stengtis pritraukti
naujų gabių žmonių. Seni partijų vil-
kai labai atkakliai kovoja, kad patek-
tų į pirmąjį sąrašo dešimtuką, nes tai
beveik užtikrina deputato mandatą. 

Bet partijos galėtų nustatyti nau-
jus sąrašų sudarymo principus, pvz.,
kad joks asmuo, išskyrus partijos
pirmininką, negali dvejus rinkimus iš
eilės būti pirmajame dešimtuke. To-
kiu atveju perspektyvūs, bet mažiau
žinomi politikai turėtų didesnę gali-
mybę būti išrinkti ir Seime parodyti
savo sugebėjimus. Be to, visi depu-
tatai būtų priversti pasitempti, nes
žinotų, jog ilgainiui jie turės laimėti
rinkėjų pasitikėjimą vienmandatėse

apygardose.
Apibendrinant galima teigti, jog

būtų nerealistiška manyti, kad są-
žiningesnių ir protingesnių politikų
karta iškovos mandatus per artėjan-
čius Seimo rinkimus. Jau kurį laiką
gabesni žmonės nesiveržia į politiką.
Profesijos prestižas yra smarkiai
smukęs, atlyginimai gerokai men-
kesni negu verslininkų ir laisvųjų
profesijų atstovų, kas ketverius me-
tus gresia pralaimėjimas rinkimuose,
tad ir karjeros baigtis.

Tačiau nereikia užmiršti, kad ga-
na panašios sudėties Seimas (laiky-
čiau jį panašios sudėties, net jei 2004
m. išrinkti populistai savo vietas per-
leistų kitai populistų grupei) nėra pa-
smerktas būti lygiai toks bergždžias
kaip jo pirmtakas. Šiek tiek pakitus
jėgų pusiausvyrai Seime, kitais prin-
cipais sudarius Vyriausybę bei iš-
rinkus kitą premjerą, Seimo ir Vy-
riausybės darbas bei jų veiksmingu-
mas galėtų gerokai pasikeisti. Reikia
tik prisiminti, kaip 1999 m. Andriui
Kubiliui pakeitus Rolandą Paksą
naujoji Vyriausybė padėjo tvirtus
pagrindus ūkio krizei įveikti. 

Veidas.lt

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.

SIÙLO DARBÂ

Experienced Male & Female Live-in
CNA or Home Health Aide needed.
Must have valid proof to work in the

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500

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
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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
ligosJJOONNAASS 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
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Neseniai buvau paklausta, kuo
skiriasi jungtukai ir ir bei ir kada
kurį vartoti. Klausiantieji kiek ir
nusistebėjo, jog lyg anksčiau jung-
tukas bei buvo beveik nevartojamas,
negirdėtas. Net nesusimąsčiusi  ta-
da atsakiau, kad ir ir bei yra sinoni-
mai, ir bei galima vartoti ten pat,
kur ir ir. 

Būčiau ir pamiršusi šį pokalbį ir
šiuos du jungtukus, jei neseniai akis
nebūtų užkliuvusi už dviejų Ritos
Miliūnaitės, kalbininkės, lietuvių
kalbos kultūros specialistės, straips-
nių apie šių  jungtukų vartoseną. Ne
tik prisiminiau buvusį pokalbį, bet
suintrigavo ir straipsnių pavadini-
mai ,,Jungtuko bei normos – už-
temimui prasidedant” bei ,,Jung-
tuko bei vartosena – užtemimas tę-
siasi”. Pamaniau, apie kokį užtemi-
mą čia kalba autorė? Pasirodo, per
pastaruosius keletą metų lietuvių
spaudoje itin padažnėjo jungtuko bei
vartosena. (Gal todėl ir manęs
klaususieji stebėjosi, kad anksčiau,
rodos, bei visai nebuvo…) Miliūnai-
tės teigimu, pastebimas reiškinys,
jog jungtuko ir vartosena siaurėja, o
bei plečiasi, nors šie du žodžiai yra
ne visiški sinonimai, o tik daliniai.
Vadinasi, ne visada bei galima var-
toti ten, kur vartojamas ir. 

Tad kuo skiriasi šie jungtukai ir
kada kurį vartoti? Pasiremsiu kai
kuriais Miliūnaitės pateiktais skir-
tumais, kad kiek išblaškytume šį už-
temimą ir sužinotume daugiau apie
jungtuką bei.

Visų pirma ir vartojamas tiek
šnekamojoje, tiek rašomojoje kalbo-
je, tuo tarpu bei vartojamas dažni-
ausiai tik rašomojoje kalboje.
Kitas skirtumas, jog jungtukas ir
jungia ir sakinio dalis, ir sakinius,
tuo tarpu bei jungia tik sakinio

dalis. Tad sakinyje ,,Trečiadienį
Bulgarijos kurorte susprogus auto-
mobilyje įtaisytai bombai žuvo vai-
kas bei dar keturi žmonės buvo su-
žeisti” jungtukas bei pavartotas ne-
tikslingai, nes šiame sakinyje jun-
giami du sakiniai, o ne sakinio dalys. 

Dar vienas skirtumas tarp šių
jungtukų vartosenos, jog ir sakinyje
galima jungti ne tik vienarūšes sa-
kinio dalis, tuo tarpu bei jungiamos
tik vienarūšės. Pagrindinis skirtu-
mas tarp bei ir ir, jog bei jungiamos
tik panašios, artimos sąvokos.
Tuo tarpu ir tokių apribojimų neturi. 

Apibendrinant galima pasakyti,
kad jungtukas bei vartotinas dviem
atvejais: norint susieti artimas sąvo-
kas ir stilistiškai, vengiant kartoti
jungtuką ir . Dažniausiai bei jungia-
mi bendriniai daiktavardžiai, re-
čiau kitos kalbos dalys. Kita vertus,
pasakymas ,,artimos sąvokos” gali
būti suvokiamas kiekvieno rašančio-
jo vis kitaip. Visų pirma čia svarbus
kontekstas, kitaip tariant, apie ką
eina kalba. Kita vertus, visada jung-
tuku bei bus jungiamos tos pačios
kalbos dalys, t. y. vienarūšės sakinio
dalys, pvz.: junginiuose gydytojo
parašas bei spaudas, dailės meis-
trai bei muzikos kūrėjai, panašu-
mai bei skirtumai ir t. t. 

Tad vartokime bei, bet nepikt-
naudžiaukime. O ten, kur tikrai
nežinome, kurį jungtuką parašyti,
niekada nesuklysime pavartoję ir.

Pasinaudota Ritos Miliūnaitės
straipsniais ,,Jungtuko bei normos –
užtemimui prasidedant” (,,Gimtoji
kalba”, 2007, Nr. 10)  ir ,,Jungtuko bei
vartosena – užtemimas tęsiasi”
(,,Gimtoji kalba”, 2007, Nr. 11).
Straipsnius taip pat galima rasti inter-
neto svetainėje www.kalbosnamai.lt,
,,Skaitinių” skyrelyje.

KAIP KALBAMEKAIP KALBAME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   

aurelijat@yahoo.com

Bei ar ir?

– Jūsų pirmasis darbas kine,
,,Marš, marš, tra ta ta” (režisie-
rius Raimondas Vabalas), irgi
atrodo mažumėlę prasilenkęs su
laiku.

– Tada mes buvom jauni, daug ko
tik mokėmės: kombinuotų, režiminių
kadrų, nežinojom, kaip ekrane at-
rodys spalva. Mokėmės, keičiantis
scenarijui, greitai keisti vaizdą, deko-
racijas, kostiumus. Visą laiką lyg
Damoklo kardas kabojo: ,,Ką pasakys
aukščiau?” Stengėmės saugoti ir
smulkmenas. Ėjom, darėm, juokė-
mės, liūdėjom, siekėm rezultato. Bu-
vom gražūs ir šiek tiek nerūpestingi,
drąsūs ir išradingi, pilni energijos
geriems darbams, žiūrintys į ateitį su
viltimi, tikintys, kad nugalėsim.
,,Marš, marš, tra ta ta” – šį pavadi-
nimą anksčiau tarė kaip patyčias. Bet
mes tuo filmu tikėjom. 

– Kokius savo darbus kine
labiausiai vertinate?

– ,,Birželį, vasaros pradžią”. Ge-
ras filmas galėjo būti ,,Posūkis”, tik
nebuvo scenarijaus – nors tu ką…

– Kokio scenarijaus ir kokio
filmo tais laikais ilgėjotės jūs?

– Pasvajodavau apie istorinį nuo-
tykinį, bet tos svajonės nuplaukia,
nujoja ant balto žirgo ar išskrenda su
paukščiais rudenį…   

– Kokiai tapybos krypčiai ar
mokyklai priskirtumėte save?

– Jokiai. Aš pati kuriu kryptį.
Tapyba buvo mano viso gyveni-

mo ilgesys ir sopė. Kad ir ką dirb-
davau, ji būdavo mano mintyse ir
sieloje. Laikas pakoregavo gyvenimą.
Nuėjau į teatrą, paskui į kiną. O ta-
pyboje visada buvau vienišė. Gal-
vojau, jaučiau, dariau. Amžina disi-
dentė, atsiribojusi. 

– Ar netrikdė suvokimas, kad
esate kitokia?

– Veikiau atvirkščiai – džiugino… 
Aš buvau žemdirbių duktė – mo-

kėjau dirbti. Kaip pagal šūkį: ,,Dar-
bas  išlaisvina žmogų”.  Ir pagaliau
tuometinių Parodų rūmų direkto-
riaus Romualdo Budrio palaikoma
surizikavau ir 1982 metais surengiau
pirmąją personalinę parodą. Dalis
kolegų žiūrėjo kreivai… 

Vaikščioti briaunomis

– Patyrėte ir teroro, ir netei-
sybių, bet viską pridengia gied-
ras jūsų optimizmas.

– Kartais atrodo, kad gyvenimas
– juodas paveikslas su atspindžiais ir
auksiniais blizgesiais. Praeitis – ne
kačiukai, akmenį parišęs nepaskan-
dinsi. Manai, kad praeisi per gyve-
nimą su Monos Lizos šypsena, bet… 

– Bet vitališkumo jums gali-
ma tik pavydėti.

– Jaučiu šalia savęs lekiant šešio-
likmetę. Kartais pati sau primenu,
kiek turiu metų ant pečių. 

– Pluoštai ir rietuvės jūsų
darbų, tačiau nėra jie pedantiš-
kai sutvarkyti, suregistruoti,
sudėlioti į ,,stalčiukus”.

– Kad dar bent pusę gyvenimo,
tai gal ir sutvarkyčiau. Bet gal ne –
imčiau tapyti naujus.

– Įvairių šaltinių duomeni-
mis, jūs ir paukščių lesintoja, ir

M. K. Oginskio gatvės vaikų nu-
mylėtinė, taip pat ,,geroji pasakų
fėja”, ,,Kalėdų bobutė”, ,,dovanų
karalius”. Ką galvojate labai
nesunkiai skirdamasi su dovano-
jamais paveikslais?

– Turės darbai gyvenimą.
– Jūsų geros bičiulės Aldonos

Liobytės viename interviu klau-
sė: ,,O pasiekimai? Kokie di-
džiausi pasiekimai?” Ką atsaky-
tumėt jūs?

– Gerai, kad žmogus neišsižadi
savo idealo. Pasitaikė daug progų
nueiti ramesniu keliu, mesti tapybą,
betgi nebūtum kūrybinio džiaugsmo
patyręs – to kursyvo. 

Dažnai pasigendu Aldonos: prieš
parodas, ar kai knieti kuo nors
pasipiktinti, ar dėl ko pakikenti. Kiek
jau daug įdomių žmonių nebėra: eisi
ir nesutiksi, eisi ir nesutiksi…

– Ar labai įtraukė bohemiš-
kas gyvenimas – juk juo garsėjo
,,kinošnikai”?

– Ir ,,Neringoje”, ir ŠMC kavi-
nukėje pasėdėta prie kiekvieno stalo.
Vis dėlto labiau traukė dirbtuvė ir
mano ,,bebekai”. Mėgdavau nusiša-
linti nuo šurmulio, vengdavau veltis į
apkalbas. Aktorius Jukna vis pa-
traukdavo per dantį. Kai gyvenau pas
Juknevičių ir Oną Knapkytę, jis vis
užeidavo manęs ieškoti ir deklamuo-
davo: ,,Kuda, kuda vy udalilis?”
Kurgi pradingote?

Kine ir teatre susiduri ne tik su
menu. Didžiuliame kolektyve –  spie-
čiuje – atsiskleidžia žmonės. Karje-
rizmas – kaip ant delno. Ypač tary-
biniais metais: matei stiprią ir silpną
moralinę tešlą. Žmones ,,su vidiniu
pašlakstymu” ir be jo.     

– Kaip pomėgį žinyne ,,Kas
yra kas Lietuvoje” nurodote
pasivaikščiojimus po Vilnių.

– Turėjom čia savus takus su
Aldona. Liepoms žydint visada jais
praeidavom. Gražiai gyventa mūsų
kadaise. Ir koks gražus Vilnius! Kiek-
vienas kiemelis – su paukšteliais, su
kampeliais, su faktūrom, su grindi-
niais. Gaila bus palikti. 

– Kokie tie pasivaikščiojimai
dabar, kai vargina regėjimo ne-
galia?

– Pasivaikščiojimai iš atminties.
Dar ir briaunom galėčiau pavaikš-
čioti – iš atminties. Ir šešiolikmetę
piemenaitę galėčiau suvaidinti – nie-
kas tik nežino.

– O menas – kas jis?
– Ir šito niekas nežino. Stovi

prieš nieką – baltą drobę ir nori su-
kurti Pasaulį. Tam reikia dievišku-
mo. Dievas sukūrė žmogų, panašų į
save, todėl menas turi turėti šventu-
mo. Tas kelias – kūryba – dieviškai
smagus, nors sunkus, varginantis ir
atsakingas. Menininkas – Kūrėjas.
Jis panašus į šventąjį, atsiskyrėlį. Pa-
veikslas kaip malda, jį reikia su-
kalbėti kaip maldą. Kurdamas meni-
ninkas yra klajoklis: eina, grįžta, vėl
suka link tikslo. Jis nepasiekiamas,
tas kelio galas.

Kūrėjas ir menas yra amžini. Jie
atėjo sykiu, tą pačią minutę, kai nu-
skambėjo: ,,Teesie!” Nuo tada Kūrė-
jui teko sunki dalia – būti amžinam.

Kalbėjosi Audrius Musteikis

TAPYBOS VIENIŠĖ
POKALBIS SU JUZEFA ČEIČYTE

Nr. 4
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,,Draugo” knygynèlyje

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

CICERO PRISIMINTAS 
KUN. STASIO YLOS 

GIMIMO ŠIMTMETIS
PIRMASIS 2008 M. CICERIEČIŲ SUSIBŪRIMAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Teologijos profesorius, rašytojas,
istorikas, jaunimo ugdytojas, spaudos
darbuotojas, katalikų visuomenės
veikėjas kun. Stasys Yla (1908-1983)
buvo prisimintas sausio 6 d. vykusia-
me Cicero (IL) lietuvių sekmadieni-
niame susibūrime po lietuviškų šv.
Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je.

Susirinkus tradicinėje „kavinėje”
į mūsų tautiečius prabilo buvęs su-
kaktuvininko draugas kun. dr. Kęs-
tutis Trimakas, kuris pabrėžė, kad
sausio 5 d. suėjo lygiai šimtas metų
nuo kun. S. Ylos gimimo (mirė 1983
m. kovo 24 d. Čikagoje ir buvo palai-
dotas Putnam, CT, kur ėjo Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų vienuolyno kape-
liono pareigas).

Šis Kauno kunigų seminariją bai-
gęs ir 1932 metais kunigu įšventintas
dvasiškis, kalintas baisiojoje nacių
koncentracijos stovykloje Štuthofe,
yra daugelio knygų autorius. Viena iš
S. Ylos knygų, neseniai išleista Lie-
tuvoje – „Šiluva žemaičių istorijoje” –
buvo parodyta ir susirinkusiems da-
lyviams.

Tai istorinio pobūdžio stambus
leidinys, ypač aktualus šiemet, kai
yra švenčiamas Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejus. Šis
dviejų dalių veikalas yra vienas iš
svarbiausių kun. S. Ylos darbų.

Savo įspūdžiais apie kun. S. Ylą
pasidalino ir visuomenės veikėjas,
ALT’o bei kitų organizacijų pirmi-
ninkas advokatas Saulius Kuprys,
kuris prisiminė 1972 m. judviejų ben-
drą kelionę į Lenkijos lietuvių „salą”
– Punską.

Prisimintas buvęs 
cicerietis J. Naujelis

Šiame susibūrime taip pat buvo
prisimintas ilgus metus Cicero lietu-
vių telkinyje gyvenęs tautietis Juozas
Naujelis, kelerius paskutinius savo
gyvenimo metus praleidęs Lietuvoje.
Šiomis dienomis minimos jo mirties
metinės, tad vadovaujant kun. K.
Trimakui, buvo bendrai sukalbėta
„Amžiną atilsį”. Velionio našlė Iza-
belė susirinkusius vaišino bandelė-
mis su mėsa, pyragu, taip pat kava
bei arbata. Ciceriečiai kukliai pager-
bė žmogų, kuris  senatvėje prieš savo

norą buvo atskirtas nuo šeimos.
Šiame Cicero lietuvių renginyje

ir vėl buvo apsilankęs Šv. Antano pa-
rapijos naujasis klebonas kun. Sergio
Solis, kuris Kalėdų šventes praleido
savo gimtinėje Meksikoje. Smagu,
kad su šiuo dvasiškiu mūsų tautiečiai
randa bendrą, nuoširdžią kalbą ir su-
gyvena daug geriau negu su prieš jį
čia tarnavusiu mūsiškiams nedrau-
gišku amerikiečiu klebonu. Būtų ge-
ra, kad dabar vėl daugiau lietuvių
rinktųsi į lietuviškas pamaldas kiek-
vieno sekmadienio rytą (9 valandą), o
po jų ateitų i sekmadieninius susi-
būrimus. Tada kitataučiai pamatytų,
kad lietuviams rūpi savos šventovės
išlaikymas.

Susibūrimui baigiantis, S. Kup-
rys pranešė apie svarbesniuosius
2008 metų lietuviškus renginius Či-
kagoje. Pirmasis jų – jau netrukus:
tai pagrindinis Čikagos lietuvių Ne-
priklausomybės šventės minėjimas,
kuris ruošiamas vasario 10 d. 1 val. p.
p. Marijos aukštesniosios mokyklos
salėje. Minėjime kalbą pasakys buvęs
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las mjr. Jonas Kronkaitis. Ne tik
Cicero, bet ir kitų Čikagos apylinkių
lietuviai kviečiami čia gausiai daly-
vauti ir prisiminti visiems lietuviams
brangią sukaktį.

Grupė ciceriečių pirmąjame 2008 metų susibūrime.     Edvardo Šulaičio nuotr.

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
Igno Končiaus knyga ,,Mano nueitas
kelias” (Iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus archyvo). Knygą 2001 m.
išleido Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, spausdino IĮ ,,Petro ofsetas”

Tai emigracijoje mirusio žinomo
lietuvių kultūros žmogaus atsimini-
mai, atskleidžiantys jo biografinius
puslapius ir paįvairinti jo kūryba.
Vartai šią knygą ir negali net suvok-
ti, kad vienas žmogus gali per savo
gyvenimą tiek padaryti!

Gimęs ir augęs Lietuvoje, baigęs
Peterburgo universiteto Fizikos ir
matematikos fakultetą dirbo moky-
toju, vėliau mokslinį darbą. 1921 me-
tais grįžęs į Nepriklausomą Lietuvą,
I. Končius aktyviai įsitraukė į moks-
linę, pedagoginę bei etninės Lietuvos
kultūros puoselėjimo ir tyrinėjimo
veiklą.

Deja, 1941 metais I. Končius so-
vietinės valdžios buvo suimtas, ka-
lintas Kauno, vėliau Minsko kalėji-
muose. Išlikęs gyvas po kalinių su-
šaudymo Červenėje 1941 m. birželio
26 d., iškankintas grįžo į Kauną. Čia
I. Končius aktyviai įsitraukia į Savi-
tarpinės pagalbos organizacijos veik-
lą, atvirai protestuoja prieš okupa-
cinės valdžios pastangas mobilizuoti
Lietuvos jaunimą į SS batalioną bei
prieš inteligentų areštus. Artėjant
Raudonajai armijai, 1944 metais I.
Končius pasitraukė į Vakarus. 1949
m. atvyko į Bostoną, kur dirbo Tufts
University Fizikos tyrimų laboratori-
joje. Ir, aišku, visą savo energiją, vi-
sas mintis skyrė lietuviškos kultūros

puoselėjimui.
Daug laiko skyrė savo pamė-

giams – iš medžio drožė koplytėles,
kryžius, šventųjų skulptūras. 1954
m. jo sūnus Liudas išleido drožinių
albumą ,,Medžio drožiniai gimtajam
kraštui atminti”.

1961 m. Londone išleistas I.
Končiaus dvitomis ,,Žemaičio šne-
kos”, 1965 Čikagoje – ,,Žemaičių kry-
žiai” ir t. t. Iš viso jis yra išleidęs arti
20 knygų ir parašęs per 300 mokslo
populiarinimo straipsnių. 

Mirė prof. I. Končius 1975 m.
Putnam, CT, palaidotas Čikagoje, Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Manome, kad ši atsiminimų kny-
ga bus įdomi ir tiems, kurie dar mena
profesorių, bet ir tiems, kuriems įdo-
mi JAV gyvenusių lietuvių veikla,
kurie domisi žymių žmonių (o tokiu
tikrai tarp lietuvių buvo profesorius
I. Končius) gyvenimu. 

Leidinyje pateikiama išsami I.
Končiaus bibliografinė rodyklė. Jame
gausu nuotraukų iš asmeninio Kon-
čių šeimos archyvo.

Kaina  —  12 dol. Knygą galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Apie kun. S. Ylą ciceriečių susibū-
rime kalba kun. dr. Kęstutis Tri-
makas.

Ignas Končius 
,,Mano nueitas kelias”

Ignas Končius trečiojoje skautų
tautinėje stovykloje. Mitenvaldas,
Bavarija, 1948 m.

K. Jablonskis iš Westchester, IL parėmė ,,Draugą” dosnia 100 dol.
auka. Nuoširdžiai ačiū.

Enata Skrupskelis, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo dienraščiui 50
dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.

Julius Karsas iš Oak Lawn, IL užsiprenumeravo ,,Draugą” dar metams
ir kartu atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Algis Regis, gyvenantis Chicago, IL, paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol.
auką. Dėkojame Jums.

Vytautas Kupcikevičius iš Oak Lawn, IL paaukojo ,,Draugui” 50 dol.
auką. Dėkojame Jums.
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Margumynai

A † A
IGNAS BANDŽIULIS

Mirė 2008 m. sausio 6 d.
Ignas gimė 1926 m. sausio 10 d. Krekenavoje, Panevėžio apskri-

tyje. Pradinį mokslą baigė Krekenavoje, o vidurinį Kėdainiuose.
1942 m. įstojo į Vytauto  Didžiojo universitetą Kaune, Statybos fa-
kultetą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir  Vokietijoje Wurzburg uni-
versitete studijavo chemiją. Nebaigęs mokslų emigravo Amerikon,
kur 1950 m. prasidėjus Korėjos karui, buvo paimtas kariuomenėn.
1952 m. išėjęs iš kariuomenės atvyko į Los  Angeles ir vedė Eleną
Truškauskaitę. Tuoj pat įstojo į University of Southern California,
chemijos fakultetą, kurį baigė cum laude. Dirbo chemiku Trusdale
laboratorijoje iki pasitraukimo pensijon.

Nuo dešimties metų amžiaus iki mirties priklausė Ateitininkų
organizacijai, taip pat buvo ALTo, Lietuvių Bendruomenės, Pen-
sininkų klubo ir parapijos tarybos narys.

Nuliūdę liko: žmona Elena, su kuria išgyveno 55 metus; sūnus
Vytas su žmona Kristina ir dukromis Liana, Daina ir Rūta; dukra
Elena su vyru Ken ir vaikais Regina, Debbie ir Matu; brolis Vytautas
Bandžiulis su žmona Jean ir sūnumi  Raimundu su žmona Irena;
pusseserė Ksava Jančienė su dukrom; mylimi giminės Lietuvoje ir
daug nuoširdžių draugų Amerikoje.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje 2008 m., sausio 12 d., 10 val. ryto.

Liūdinti šeima

Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti Los Angeles „Lietuvos
Vaikų viltis” organizacijai: Danguolė Navickas, 3020 E. Adirondack
Ct., Westlake Village, CA 91361

PADĖKA
A † A

VACLOVAS NENORTAS
1909.04.24–2007.12.13

Žmogus tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas – niekados.

Lietuvos karininkui, ramovėnui, skautininkui ir mūsų myli-
mam tėveliui, seneliui ir proseneliui iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai dėkojame Švč. Trejybės administratoriui kun.
Charles Jacobs už gedulingas Mišias ir paskutinį patarnavimą,
Danguolei Banevičienei už skautišką sudiev, vargonininkui
Jurgiui Petkaičiui bei solistams  Alfonsui ir Vytui  Zdaniams už
gražų giedojimą bažnyčioje, karsto nešėjams anūkams Pauliui,
Edmundui,  Tomui,  Erikui, Dariui ir Gene Ziuriui, visiems už
aukas parapijos remonto fondui ir atsilankiusiems bei paly-
dėjusiems mūsų brangų tėvelį į amžiną poilsio vietą.

Liūdintys: žmona Konstancija, vaikai Dalia Jakienė,
Vytenis ir Gintaras su šeimomis

APAŠTALO PAULIAUS 
DUTŪKSTANTIEJI METAI

Šiais metais krikščionys minės
dviejų tūkstantmečių jubiliejų nuo
apaštalo Pauliaus gimimo, nors ir nė-
ra žinoma tiksli jo gimimo data. Isto-
rikai mano, jog tautų apaštalas galėjo
gimti tarp penktųjų ir dešimtųjų me-
tų po Kristaus gimimo. Remiantis
apytiksliais skaičiavimais, nuo 2008
metų birželio 28 d. iki 2009 m. birže-
lio 29 d. bus švenčiami apaštalo Pau-
liaus metai.

Jubiliejinių metų programos su-
manymą su dideliu entuziazmu pri-
ėmė popiežius Benediktas XVI bei
paskatino pasirūpinti jos įgyvendi-
nimu. Šv. Pauliaus už Romos sienų
bazilikos arkikunigas kard. Cordero
Lanza di Montezemolo papasakojo,
kad jubiliejaus metais dėmesys bus
kreipiamas į du pagrindinius aspek-
tus. Pirmiausia, supažindinti žmones
su pačiu šv. Pauliumi, kuris yra vie-
nas didžiausių ir stipriausių atpirki-
mo doktrinos ir Kristaus asmens
pristatytojų ir komentatorių. Tačiau
net ir tarp katalikų lieka mažai pažįs-
tamas pilnas apaštalo mokymas.
Taigi, apaštalo Pauliaus dviejų tūk-
stantmečių gimimo jubiliejaus minė-
jimas bus tinkama proga geriau pa-
žinti jo asmenį, veiklą, keliones bei
nepamatuojamus mokymo turtus,
esančius jo laiškuose.

Antras svarbus aspektas yra eku-
menizmas – vienybės su nauju tvirtu-
mu ir geranoriškumu siekimas. Šv.
Pauliaus už Romos sienų bazilikoje
bus įrengta ekumeninė koplyčia,
skirta visiems krikščionims, kad
galėtų švęsti liturgiją bei melstis arti
Pauliaus kapo. O Eucharistija, pa-
žymėjo kardinolas Montezemolo, bus
bendrai švenčiama tada, kai visi,
katalikai ir kitos bendruomenės, pa-
sieksime vienybę. Šiuo metu laukia-
ma atsakymo iš nekatalikiškų krikš-
čioniškų bažnyčių, norinčių vieną
kartą per savaitę ekumeninėje dva-
sioje dalyvauti bendroje Valandų
liturgijos maldoje.

Be to, visi į Romą atvykstantys
piligrimai galės aplankyti tam tikras
tradicines ar tiesiog su apaštalu
Pauliumi susijusias maldos vietas.
Tam rengiami konkretūs piligriminės
kelionės planai. Ruošiantis tinkamai
priimti maldininkus iš viso pasaulio,
buvo atidaryta speciali interneto sve-
tainė (www.annopaolino.org). Joje
bus galima viską sužinoti apie jubilie-
jaus renginius bei rasti nuorodas dėl
galimybės Šv. Pauliaus už Romos
sienų bazilikoje su atvykusiomis gru-
pėmis švęsti Mišias.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Šv. Paulius. Andrej Rubliov.

Italijos Caritas neturtingiems padės įsigyti
mobiliuosius telefonus

Šią savaitę Šiaurės Italijoje esan-
čio Alto Adige regiono Caritas organi-
zacija pradėjo akciją, kurios metu iki
sausio pabaigos rinks naudotus mo-
bilius telefonus. Regiono parduotu-
vėse buvo pastatytos specialios kar-
toninės dėžės, į kurias žmonės gali
sudėti savo senus nenaudojamus mo-
bilius telefonus.

Surinkti mobilūs telefono apa-
ratai bus perduoti vienai nepelno sie-
kiančiai įmonei, kurioje dirba socia-
liai remtini žmonės. Savo ruoštu ši
įmonė pasirūpins sugedusių mobilių
telefonų remontu, o jau nebepataiso-
mus mobiliuosius išardys, atskirs

perdirbamus elementus, o visa kita
ekologiškai sunaikins. Visi patikrinti
ir gerai veikiantys mobilūs telefonai
bus parduoti stokojantiems žmonėms
naudotų daiktų krautuvėse Afrikoje,
Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Pavyzdžiui, Europoje kiekvienais
metais vidutiniškai 45 iš tūkstančio
žmonių išmeta savo senus mobilius
telefonus į šiukšlių konteinerius. Tuo
tarpu, anot Alto Adige Caritas orga-
nizacijos vadovų, kasmet šiame regio-
ne žmonės išmeta apie 20,000 mobi-
lių telefono aparatų.

Vatikano radijas
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�Laisvės gynėjų Sausio 13-osios
dienos minėjimas Brighton Park lietu-
vių parapijoje. Sausio 13 dieną 10 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapijoje bus aukojamos šv. Mi-
šios už žuvusius Lietuvos Laisvės gy-
nėjus. Jų garbei bus uždegta 14 trispal-
vių žvakučių. Po šv. Mišių minėjimas
parapijos salėje. Kalbės Sausio 13-sios
įvykių dalyvis, Parlamento gynėjas Er-
nestas Lukoševičius. Po minėjimo bus
pietūs.  JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba kviečia visus apylinkių lie-
tuvius.

�Ziono lietuvių evangelikų liu-
teronų bažnyčia, 9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL, sausio 13, sausio
20 ir sausio 27 dienomis, sekmadie-
niais,  1 val. p. p. kviečia į psichologi-
nes paskaitas temomis: ,,Kaip apsi-
saugoti nuo streso?”; ,,Konstrukty-
vūs konfliktų sprendimo būdai” ir
,,Kad bendravimas būtų efektyvus”.
Užsiėmimus ves Laima Zavistauskas,
MS P, LPC. Tel. pasiteiravimui: 708-
422-1433 (raštinė) arba 630-399-
9082.

�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 tra-
dicinį ,,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 Buntinas).

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą, kuri įvyks va-
sario 2 d. 6:30 val. v. Jaunimo centre.
Spektaklyje vaidina: Aušra Jasaitė,
Linas Umbrasas ir Antanas Stepona-
vičius. Tai vieno veiksmo pjesė, ku-
rioje išgalvotas pasaulis susimaišo su
realybe, kurioje fantazija ir realybės
suvokimas eina visiškai šalia vienas
kito. Tik kas nugalės?...

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vidurio
Amerikos Lietuvos Vyčių apygarda
kviečia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak

Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel. 773-254-7553 (Evelyn Oželienė).

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p.p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Sueigos programoje: minėji-
mas, LSS pirmijos pirmininko v. s. fil.
Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Gen. mjr. Jonas Algirdas Kron-
kaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės
vadas, bus garbės svečias ir pagrindi-
nis kalbėtojas vasario 10 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Vasario 16-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjime
Marijos gimnazijos salėje Čikagoje.
Minėjimą rengia ALTo Čikagos sky-
rius, pirm. Evelina Oželienė.

�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”.

�Vyčių choras kviečia visus – vy-
rus ir moteris – įsijungti į Vyčių choro
gretas. Repeticijos vyksta adresu:
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL
60629. Informacija – tel.: 708-945-
4910 (Aušra Bužėnaitė) arba el. paš-
tu: vyciuchoras@yahoo.com

�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
visus 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.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

SAUSIO 11 D. ČIKAGOS KULTŪROS CENTRE 
NUO 6 VAL. V. IKI 8 VAL. V. ATIDAROMA

PETRONĖLĖS GERLIKIENĖS 
SIUVINĖTŲ KILIMŲ PARODA 

,,EMBROIDERED MYTHS AND EVERYDAY STORIES” 
Parodos rengėjai – Lietuvos Respublikos generalinis 

konsulatas  Čikagoje, Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų  departamentas. 

Remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija.  
Paroda tęsis iki balandžio 6 d. 

Įėjimas nemokamas. 

Lietuvių dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemont,

sausio 20 d. 
12:30 val. p .p. 

koncertuos 
pianistas 

KASPARAS UINSKASKASPARAS UINSKAS

Pageidaujančius rašyti Nacionalinį diktantą LR generalinio kon-
sulato Čikagoje patalpose sausio 26 dieną, šeštadienį, 11 valandą ryte
Lietuvos laiku (3 valandą nakties Čikagos laiku) ir varžytis dėl raš-
tingiausio užsienyje gyvenančio lietuvio vardo kviečiame registruotis iki
sausio 22 dienos. Skambinti LR generalinio konsulato Čikagoje telefonu
312-397-0382 ext. 204 arba parašyti el. paštu: tadas@ltconschi.org.
Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono
numerį ir elektroninio pašto adresą. Vietų skaičius ribotas.

Nuotraukoje iš kairės: Frank Connet (Textile Restoration Inc), Darijus
Gerlikas ir Pranciškus Gerlikas ruošia P. Gerlikienės kilimą ,,Raudonas
medis” parodai Čikagos kultūros centre.  Laimos Apanavičienės nuotr.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas
visuomenei rengiamas sekmadienį, vasario 3 d., Pasaulio lietuvių cen-
tro Bočių menėje. Pradžia 12:30 val. p. p. Popietės metu pranešimai ir
naujienos apie 9 remiamus dienos centrus ir laikinosios globos namus
Lietuvoje. Bus rodomas trumpas naujas dokumentinis filmas „Vaikystės
žingsniai”. Juose – 2 remiamų centrų darbo vaizdai.

Organizacija nuo 1998 m. remia, dirba ir palaiko ryšius su remia-
mais dienos centrais Lietuvoje, kuriuos lanko socialiai remtinų šeimų vai-
kai. Čikagos ir apylinkių lietuvių visuomenė maloniai kviečiama dalyvau-
ti vasario mėn. 3 d. popietėje.

Žemaičių Kalvarijos centre ,,Vilties vėrinėliai”.


