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•Lietuvių telkiniuose.
Kalėdų eglutė ir kitos Grand
Rapids naujienos (p. 2). Skautų
Kūčių atgarsiai Detroit (p. 8)
•Šimtmečio pergalė turėtų ne
griauti, o stiprinti (p. 3)
•D. Staputis: Esame vienoje
valtyje (p. 4)
•Nuo sausio 13-osios mus skiria
kasdienybės dešimtmetis (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, komen-
tarai (p. 5)
•Už jūsų ir mūsų laisvę (4) (p.
9)
•V. Jakubėno kūrinių kompak-
tinė plokštelė (p. 10)

Baltijos valstybiû ir JAV
partnerystès chartijai – 10 metû

Vilnius, sausio 16 d. (ELTA) –
Sausio 16 d. sukako 10 metų, kai tri-
jų Baltijos valstybių ir JAV preziden-
tai – Algirdas Brazauskas, Guntis Ul-
manis, Lennart Meri ir Bill Clinton
Washington pasirašė JAV ir Baltijos
valstybių partnerystės chartiją, atli-
kusią reikšmingą vaidmenį Lietuvai,

valstybių darbotvarkę politikos, eko-
nomikos ir saugumo srityse ir jų
vaidmenį sutvirtinant transatlantinį
ryšį – saugumo bei stabilumo Euro-
poje pagrindą. Chartija atspindi ilga-
laikį strateginį JAV įsipareigojimą
demokratijai, saugumui ir stabilu-
mui mūsų regione, teigiama Užsienio
reikalų ministerijos pranešime.

JAV nuosekliai laikėsi Baltijos
šalių įjungimo į Sovietų Sąjungą ne-
pripažinimo politikos ir teikė politinę
bei praktinę paramą mūsų atkurtai
nepriklausomybei. Chartija sukūrė
naują politinį pagrindą ir gaires stip-
rinti JAV ir Baltijos šalių bendradar-
biavimą politinėje bei gynybos srity-
se. JAV padėjo Lietuvai, Latvijai ir
Estijai sustiprinti savo demokratines
institucijas, modernizuoti visuome-
nę, ekonomiką ir ginkluotąsias pajė-
gas. Šiandien Chartijos dvasią įkūni-
ja Lietuvos partnerystė NATO, ak-
tyvus dalyvavimas NATO ir JAV va-
dovaujamose tarptautinėse misijose
Afganistane, Irake ir Balkanuose.

JAV prezidentas George W. Bush
Baltijos šalis pavadino JAV part-
nerėmis, įnešančiomis savo indėlį į
saugumo užtikrinimą.

V. Adamkus ragina Lietuvâ bùti atviresnê

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) –
Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas trečiadienį atmetė prieš-
kario Lietuvos prezidento Antano
Smetonos vaikaičio Antano Algirdo
Smetonos skundą Lietuvai dėl sene-
lio turto, kurį nusavino sovietų val-
džia, sugrąžinimo.

Galutiniu ir neskundžiamu teis-
mo sprendimu paliktas galioti pernai
balandį paskelbtas žemesnės instan-
cijos teismo sprendimas, kuriuo Lie-
tuvos pilietybės neturinčio pareiš-
kėjo skundas atmestas kaip nepa-
grįstas. A. A. Smetona kreipėsi į teis-
mą, prašydamas įpareigoti Lietuvą
perduoti jo nuosavybėn ir valdymui
131,3 hektarų žemės sklypą Ukmer-
gės rajone, Užulėnio kaime.

Užulėnis yra pirmojo Lietuvos
prezidento A. Smetonos tėviškė.

Liùnè Sutema premijos neatvyks,
nes neturi paso

Vilnius, sausio 16 d. ( DELFI) –
Amerikoje gyvenanti poetė Liūnė Su-
tema, gavusi Nacionalinę premiją,
labai džiaugiasi sulaukusi tokio įver-
tinimo gimtinėje, tačiau jos atsiimti
neatvyks. Išeivijos poetei Liūnei
Sutemai nacionalinė kultūros ir me-
no premija paskirta už dvasinės sau-
gos poeziją rinkinyje ,,Tebūnie...”

,,Aš niekur nepriklausau, nesu
pilietė niekur neturiu jokio paso, nie-
kad nepaėmiau pilietybės čia, kuri
man atrodė nereikalinga. O Lietu-
vos pilietė, galvojau, kad esu, kadan-
gi gimiau Lietuvoje. Bet paso netu-
riu”, – sakė Liūnė Sutema. Poetė sa-
ko neatvyksianti į Lietuvą dar ir to-
dėl, kad nori prisiminti tokią tėviškę,
iš kokios ji išvažiavo. ,,Aš ją noriu
pasilaikyti tokią, kokią ją išsivežiau.
Tegu ji būna atsilikus, bet ji yra ma-
no”, – ištarė rašytoja.

Lietuvoje išleista tik viena Liū-
nės Sutemos poezijos rinktinė, visos
kitos – Amerikoje.

Smetonos (Užugirio) dvaras.
M.K. Čiurlionio kultūros ir

paveldo fondo nuotr.

Latvijai ir Estijai siekiant euroatlan-
tinės integracijos tikslų. 1998 m sau-
sio 16 d. pasirašyta Chartija dar kar-
tą patvirtino ištikimybę bendroms
laisvės, demokratijos ir žmogaus tei-
sių vertybėms bei laisvosios rinkos
principams. Šis dokumentas sustipri-
no ir praplėtė bendrą JAV ir Baltijos

1998 m sausio 16 d. trijų Baltijos valstybių ir JAV prezidentai Algirdas Bra-
zauskas, Guntis Ulmanis, Lennart Meri ir Bill Clinton Washington pasirašė
JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartiją.

Liūnė Sutema
Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) –
Lietuvos atsivėrimas ne tik užsienio
prekėms, bet ir kapitalui, investici-
joms yra nepaprastai svarbus šalies
pažangai, teigia Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus.

,,Laisva prekyba ir atvirumas

turi būti laikomi vienu svarbiausių
šalies politikos orientyrų”, – trečia-
dienį sakė Lietuvos vadovas apskrito-
jo stalo diskusijoje ,,Lietuvos užsienio
prekybos politika įstojus į Europos
Sąjungą – ar esame pasiruošę globa-
lizacijos iššūkiams?” Šalies preziden-

tas pabrėžė, kad reikia aiškiai susi-
dėlioti viską pagal pirmumą ir išnau-
doti teikiamas galimybes, o ne žval-
gytis atgal ir priešintis pažangai. Pre-
zidento įsitikinimu, 2007 m. išryški-
no tam tikrų šalies ekonomikos prob-
lemų, Nukelta į 6 psl.

Antano Smetonos
vaikaitis
nebeatgaus
senelio turto



Lietuvių Bendruomenės Grand
Rapids apylinkės valdyba (pirm. Si-
gilė Conway, Rimas Butkevičius, Gra-
žina Kamantienė, Jolanta Paalksnie-
nė, Jonas Treška Jr. ir Juozas Ugian-
skis) gruodžio 15 d. vakare į lietuvių
Šv. Petro ir Povilo parapijos salę su-
kvietė daug svečių, vaikų ir Kalėdų
senelį į Kalėdinę eglutę ir pokylį. Su-
sirinko šeimos su vaikais ir anūkais
bei draugais kartu pabendrauti ir pa-
silinksminti. Buvo beveik pusantro
šimto žmonių.

Gražiai papuoštoje salėje svečiai
vaišinosi valdybos narių pagaminta
šilta vakariene ir kava, o svečiai pa-
tys sunešė saldumynų (tortų, pyragų,
sausainių) bendram stalui ir dovanė-
lių kalėdinėms varžytinėms-aukcio-
nui.

Vakarą trumpu žodžiu pradėjo
apylinkės pirmininkė Sigilė Savuky-
naitė-Conway ir Vytautas Kamantas.
Po vakarienės, grojant kalėdinei mu-
zikai, įvyko aukcionas, padaręs lai-
mingais daugelį laimėtojų. Pokylio
metu Elga Butkevičienė parūpino
vaikams žaidimų ir darbelių stalus.
Dr. Benius Kušlikis akordeonu pri-
tarė kalėdinėms giesmėms. Visus pra-
džiugino iš Lietuvos tą dieną specia-
liai per šiaurinį Mičiganą atskridęs
gerasis Kalėdų senelis (Dovydas Dai-
nelis) su dovanomis 36-iems jo lau-
kiantiems vaikams. Eglutėje apsi-
lankė Grand Valley universiteto stu-
dentai Arija Kasputytė, Tadas Kas-
putis ir Svaja Mikulionytė iš Detroi-
to, iš Lietuvos atvykęs studentas
Aleksas Abromavičius ir kiti.

* * *

Tautybių festivalis miesto
muziejuje

Sausio 19 d. Grand Rapids Public
Museum įvyks šiame mieste gyve-
nančių tautų vienos dienos festivalis.
Lietuviams atstovaus ir programa
rūpinasi LB Grand Rapids apylinkės
valdyba. Festivalio atidarymo iškil-
mėse dalyvaus apylinkės pirmininkė
Sigilė Conway. Muziejuje bus lietuviš-
kų eksponatų stalas su parodėle. So-
fija Lastienė ir kelios kitos lietuvaitės

modeliuos tautinius rūbus iš kelių
Lietuvos rajonų, žiūrovams bus aiš-
kinama apie jų istoriją, audimą, siuvi-
mą ir kokiomis progomis jie nešioja-
mi. Donatas Astras su dukra Audra
ir Gražina Daineliene rodys, kaip da-
romi lietuviški kalėdiniai šiaudinu-
kai. Visi kviečiami tą dieną aplankyti
muziejų ir pamatyti ne tik lietuvių,
bet ir kitų tautų kultūrinį įnašą į
Grand Rapids miesto gyvenimą. Įėji-
mas nemokamas.

* * *

Nepriklausomybės švenčių
minėjimas

Kovo 2 d., sekmadienį, 9:30 val. r.
su iškilmingomis šv. Mišiomis lietu-
vių Šv. Petro ir Povilo 104 metų senu-
mo parapijos bažnyčioje, (Quarry and
Myrtle Streets), Grand Rapids ir apy-
linkių lietuviai pradės Lietuvos Ne-
priklausomybės švenčių – Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios – minėjimą. Po
Mišių 11 val. r. prieš pietus Šv. Petro
ir Povilo parapijos salėje vyks trumpa
minėjimo programa, vaišės ir bendra-
vimas. Laukiama svečių iš Detroito
ir kitų lietuvių telkinių. Daugiau
žinių apie tai bus pateikta vėliau.

2 DRAUGAS, 2008 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

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

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

LIETUVIÛ TELKINIAI
GRAND RAPIDS, MI

Pavykusi Kalėdų eglutė
ir kitos naujienos

* * *

Linkime sveikatos

Prieš kelis mėnesius turėjęs su-
dėtingą širdies operaciją aktyvus LB
Grand Rapids apylinkės narys Kazys
Žygas jau visiškai pasveikęs ir su
žmona Adele dalyvavo Kalėdų eglutė-
je.

Praėjusių metų paskutinę dieną į
Šv. Marijos ligoninę išvežta 96-tus
metus einanti Uršulė Astrienė nau-
jus 2008 metus sutiko ligoninėje su
savo gausia šeima: vaikais, anūkais ir
proanūkais bei giminėmis. Iš San
Francisco miesto buvo atskridusi jos

Dr. Benius Kušlikis akordeonu pritarė Kalėdų eglutėje suorganizuotam
,,chorui”.

Ema Butkevičiūtė su mama Elga
Butkevičiene pas Kalėdų senelį.

vyriausia dukra Marytė su vyru
Patriku, iš Kazachstano atostogų
atskrido ten dirbantis anūkas Stasys
Currier. Ligoninėje mamą, močiutę ir
promočiutę lankė Grand Rapids
gyvenančių sūnų Antano ir Donato
šeimos. Vėliau iš San Francisco at-
skrido jauniausia dukra Alberta.
Sveikatai pagerėjus, Uršulę išleido iš
ligoninės į reabilitacijos namus, kad
ji ten sustiprėtų.

A.P.

LB Grand Rapids apylinkės valdyba. Iš kairės: Jolanta Paalksnienė, Rimas
Butkevičius, Gražina Kamantienė, Jonas Treška Jr. ir pirmininkė Sigilė Sa-
vukynaitė-Conway. Trūksta Juozo Ugianskio.

Kalėdų senelis (Dovydas Dainelis) lanko Grand Rapids vaikus.
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Moterys ir politika.
Žvilgsnis į

Hillary Clinton
ALEKSAS VITKUS

Nors tikrieji Amerikos prezidento rinkimai įvyks dar tik už maž-
daug dešimt ilgų mėnesių, rinkiminė kampanija, prasidėjusi dar
pereitą vasarą, vyksta jau pilnu tempu. Manau, kad ir mes, lietu-

viai, piliečiai ar ne, irgi stebime tas vykstančias kovas su neįprastu įdo-
mumu. Juk tai pirmas kartas, kai dėl JAV prezidento vietos varžosi dai-
liosios lyties atstovė – moteris.

Išrinks ją ar ne, dar labai anksti spėlioti. Bet šia proga įdomu pažvelg-
ti į istoriją ir kaip joje buvo aprašytos (turbūt vyrų) kitos pirmosios įvai-
rių kraštų moterys – valstybių vadovės. Buvusi Anglijos ministrė pirmi-
ninkė Margaret Thatcher buvo pavadinta „Attila the Hen”. Golda Meir,
pirmoji Izraelio ministrė pirmininkė, buvo dažnai vadinama vieninteliu
vyru Izraelio ministrų kabinete. Prezidentas Richard Nixon nesivaržė
Indira Gandhi, pirmąją Indijos moterį ministrę pirmininkę, pavadinti
„the old witch” (sena ragana). O dabartinė Vokietijos kanclerė Angela
Merkel tapo žinoma kaip „The iron Frau”. Mes ir patys buvusią Lietuvos
ministrę pirmininkę, Seimo narę ir dabartinę Žemės ūkio ministrę Kazi-
mirą Prunskienę, rimtai ar sarkastiškai, kartais pavadiname kunigaikš-
tiene. Neatsilieka nuo tų politikių ir Hillary Clinton, kuri jau jaunystėje
buvo žinoma kaip „Sister Frigidaire”. Ištekėjusi už Bill Clinton, ji pasi-
laikė savo mergautinę Rodham pavardę ir tik vėliau nutarė tapti Hillary
Rodham Clinton.

Kyla klausimas, kodėl moterys politikės yra paprastai laikomos esan-
čios vyriškos, suktos (conniving), negailestingos ir net žiaurios? Ir taip
galvoja ne tik vyrai, bet ir ne viena moteris. Kodėl taip yra? Atrodo, vi-
suomenėje vyrauja įsitikinimas, jog politika iš viso yra tokia daug atkak-
lumo ir kieto ištvermingumo reikalaujanti, vyrų dominuojama profesija,
kad vienintelis būdas moteriai joje išlikti veiksmingai, yra irgi pasirinkti
vyrišką politinio pasistumdymo kelią – stiprias alkūnes.

Psichologiniai bandymai rodo, kad moterys, besiveržiančios į aukštus
politikos postus, paprastai yra rūšiuojamos ir automatiškai priskiriamos
prie vienos iš dviejų pagrindinių grupių. Viena grupė – tai malonios, šiltos
ir rūpestingos, bet politikoje nieko nuveikti nesugebančios moterys, o ant-
ra – tai moterys, kurios yra nepatrauklios, bet todėl toje politikoje veiks-
mingos. Pirmosios grupės moterys negali būti vadovės, nes stereotipiškai
vadovavimas yra nesuderinamas su nesugebėjimu. Antrosios grupės mo-
terys dažnai yra vadovės, nes jei vadovavimas yra nesąmoningai siejamas
su vyriškumu ir kompetencija, moterys, kurios paprastai turi joms įgimtą
globos jausmą, automatiškai yra atmetamos.

Dar kiti psichologiniai tyrimai rodo, kad žmonės paprastai turi gilią,
kartais net ir nesąmoningą, sampratą apie moteris, vyrus ir bendrai vado-
vus. Northwestern University psichologijos profesorė ir knygos „Through
the Labyrinth” bendraautorė Alice Eagly šitaip dėsto: „Stereotipiniai po-
žiūriai į vyrus ir moteris yra gyvenimo realybė, ir juos pakeisti nėra leng-
va. Iš kultūrinio taško moterys yra laikomos švelniąja ar dailiąja lytimi,
tuo tarpu vyrus mes suprantame esant labiau agresyviais, kiečiau ieš-
kančiais savo tikslo.”

Grįžtant prie Hillary Clinton New York valstijos senatorės ir dabar-
tinės demokratų partijos kandidatės į Amerikos prezidentus (-es?), Prin-
ceton University psichologė Susan Fiske aiškina, kad kai žmonės Hillary
vadina be sielos ir be humoro jausmo, ją jie tik kaltina nesant šilta.

Hillary pasisako už moterų teisę nutraukti nėštumą aborto keliu, bet
tuo pačiu bando tvirtinti, kad jos „prochoice” pozicija neturėtų būti laiko-
ma „pro-abortion”. Abortą ji pavadino „liūdnu ir tragišku daugelio mote-
rų pasirinkimu”, ragindama mažinti neplanuotų nėštumų skaičių tinka-
mesniu sekso auklėjimu.

Čia reikėtų pastebėti, kad beveik visi vyrai kandidatai irgi pasisako už
aborto teises, nors dauguma jų linksta tą sprendimą palikti spręsti kiek-
vienai valstijai atskirai. Ir tik du kandidatai: baptistas Mike Huckabee ir
mormonas Mitt Romney, abu respublikonai, pasisako už abortų uždrau-
dimą. Tiesa, Romney buvo anksčiau balsavęs už abortų teisę, nors dabar
prisipažįsta klydęs.

New Hampshire valstijos rinkimų kampanijos įkarštyje Hillary pa-
rodė ir savo žmogiškąjį (ar moteriškąjį?) veidą. „Tai man labai svarbu as-
meniškai”, – bylojo ji, vos sulaikydama ašaras. Tai ne politika. Aš matau,
kas darosi Amerikoje, ir noriu tai pakeisti.” Tas epizodas sukėlė daug ko-
mentarų ir aiškinimų. Kai kas tai vadino gudria vaidyba, verta Oscar pre-
mijos, o kiti tvirtina, kad Hillary vis dėlto parodė turinti ir emocijų.

„Chicago Tribune” komentatorius Steve Chapman aiškina, jog Hilla-
ry po savo pralaimėjimo, Iowa valstijoje desperatiškai norėjo pasirodyti
laimėtoja New Hampshire valstijoje ir todėl nutarė ten pasirodyti esanti
silpna, pažeidžiama ir žmogiška, o tai į jos pusę patraukė nemažai moterų
balsų. Padėjo ir faktas, kad 60-metė Hillary ten nusimetė savo vyriškai
sukirptą kostiumėlį ir užsidėjo gėlėtą brokato švarkelį, tuo demonstraty-
viai parodydama savo moteriškumą. Kitaip sakant, pagal reikalą. Gal
todėl Chapman ir baigė savo mintį, tvirtindamas, jog „su Hillary Clinton,
tai, ką tu matai, nebūtinai yra tas pats, ką gausi”. Laimėti yra svarbiausia.

Kiek kalbų, kiek komentarų dar prisiklausysime. Norėčiau, kad Ba-
rack Obama gydytojo patarimo paklausytų visi tie kandidatai į preziden-
tus. Kai nuo kalbų užkimęs Obama jo paklausė ką daryti, daktaras atsakė:
„Shut up”.

ŠIMTMEČIO PERGALĖ
TURĖTŲ NE GRIAUTI,

O STIPRINTI TRADICIJĄ
EDMUNDAS SIMANAITIS

Laisvės gynėjų diena tolydžio
įgauna naujo skambesio. Po lemtingų
kruvinojo sausio įvykių Vilniuje, kai
buvo užimti Spaudos rūmai, kai 13-
osios naktį tankų vikšrais buvo traiš-
komi beginkliai Televizijos bokšto
gynėjai, okupantas tikėjosi, kad be-
balsė ir apakinta Lietuva bus pa-
klupdyta smūgiu į širdį – Pskovo
smogikai šturmuos Parlamento rū-
mus, elitinė tautos atstovų dalis bus
sušaudyta vietoje ir sutrypta, kiti de-
putatai išvaikyti. Čia pat Kremliaus
propaganda paskelbs apie „stichiškai
kilusį sovietų liaudies pasipiktinimą,
fašistų valdžios nuvertimą ir sovie-
tinės santvarkos atkūrimą.”

Kremlius negalėjo patikėti, kad
po pusę amžiaus trukusio teroro,
tremčių, žudynių ir buldozerinio gy-
ventojų smegenų plovimo, tauta tu-
rės jėgų sukilti ir ryžtingai ginti sa-
vo teisę gyventi laisvai. Juk Vilnių
gynė beginkliai gynėjai iš visų Lie-
tuvos miestų ir kraštų.

Maskvai ne mažiau netikėtas
buvo stebėtinai tiksliai ir ryžtingai
koordinuojamas operatyvus žinių
apie įvykius Vilniuje perdavimas lais-
vajam pasauliui ir nuolatiniai, tarp-
tautine teise paremti skelbimai per
visas įmanomas bei išlikusias ži-
niasklaidos priemones ir diplomati-
niais kanalais, kad Lietuva į jokį so-
vietų „sojuzą” niekada nebuvo įsto-
jusi, todėl atmetami visi Kremliaus
primygtiniai siūlymai tartis dėl išsto-
jimo iš Sovietų Sąjungos sąlygų.

Tautos valia demokratiniais rin-
kimais išrinktas Parlamentas atkūrė
pavergtos šalies Nepriklausomybę.
Laisvojo pasaulio didieji dar nesiryžo
išgirsti atgimusios Lietuvos balso. Jie
buvo stipriai paveikti pirmojo ir vie-
nintelio Sovietų prezidento Gorba-
čiov kalbų apie neįtikėtinus stebuk-
lus padarysiančią perestroiką.

Keista, kad Vakarų sovietologai
neįžvelgė esminio dalyko – visa pere-
stroika buvo planuojama ir turėjo
vykti pagal visagalio maskviškio CK
nurodymus, kontroliuojant tai pačiai
„sovietinės visuomenės vadovau-
jančiai ir vairuojančiai jėgai” – kom-
partijai. O tai reiškė, kad jokios ver-
slo ar visuomeninės iniciatyvos nėra
ir būti negali dėl pačios totalitarinės
sistemos prigimties.

Lietuva buvo pirmoji šalis iš-
trūkusi iš „narvo”. Todėl sausio 13-
osios įvykiai vertintini kaip įspūdin-
ga, neturinti pavyzdžių pasaulio isto-
rijoje beginklės tautos pergalė prieš
totalitarinį režimą, turėjusį praktiš-

kai neribotą karinę galią. Kurį laiką
šių įvykių metinės buvo minimos
kaip dar viena gedulo diena, nors
iš tiesų, sausio 13-oji yra šviesi ir
džiaugsminga šimtmečio pergalė.
Demokratijos pasaulyje, kovoms pasi-
baigus, visada tradiciškai pagerbia-
mos aukos, o paskui švenčiamas lai-
mėjimas.

• • •
Jonavos Kultūros centro salė bu-

vo pilnutėlė. Susirinkusieji pagerbė
žuvusiųjų atminimą, buvo išneštos
prie paminklų jiems skirtos gėlės. Su-
giedojus Tautišką giesmę, koncertavo
sostinės ansamblis „Inmezzo”, vado-
vaujamas daugelio konkursų laurea-
tės doc. Aušros Stasiūnaitės. Dainavo
trys jos mokinės solistės: Evelina
Jurkutė, Lina Urniežiūtė, Ieva Ka-
minskaitė, pianinu skambino pia-
nistė Nijolė Baranauskaitė. Koncerto
programoje – klasika, liaudies ir po-
puliarios nūdienos dainos.

Nesiimu paaiškinti kodėl, tačiau
šiame šventiniame iškilmingame ren-
ginyje nedalyvavo nė vienas iš rajono
valdžios atstovų. Nei meras, nei vice-
meras, nei administratorius, nei jo
pavaduotojas nerado reikalo ar laiko
pristigo pasveikinti gausiai susirin-
kusius jonaviečius šventės proga. Vil-
niuje ar Laikinojoje sostinėje tokių
akibrokštų nepasitaiko. Vietos val-
džia turėtų susirūpinti savo prestižu.

Šalia Jonavos, Ruklos gyvenvie-
tėje, yra įsikūrusi stambi kariuome-
nės įgula. Tradiciškai būrys ar būre-
lis karių su karininkais visada savo
atsilankymu pagerbdavo miesto gy-
ventojus, dalyvavo valstybinėse šven-
tėse ar atmintinų dienų minėjimuo-
se. Šįmet pirmą kartą po daugelio
metų Laisvės Gynėjų dienos minė-
jime kartu su miesto piliečiais net
simboliškai nedalyvavo nė vienas
uniformuotas kariškis.

Nesinorėtų šio įvykio komentuo-
ti, siejant jį su neseniai įvykusiu įgu-
los vado pakeitimu. Tačiau Ginkluo-
tos gynybos ir pasipriešinimo agresi-
jai įstatymas byloja, kad agresijos
atveju priešinasi Tauta ir kiekvienas
pilietis, taigi ir kario uniformą dė-
vintis asmuo ir civilis. Žinoma, ten
nerašoma apie privalomą kariškių ir
civilių bendrą minėtinų dienų pager-
bimą, tačiau kodėl griauti sveikas
pilietines tradicijas, kurios Trečiojoje
Respublikoje jau bemaž du dešimt-
mečius gyvuoja?

Kurį laiką šių įvykių
metinės buvo minimos
kaip dar viena gedulo
diena, nors iš tiesų,
sausio 13-oji yra šviesi
ir džiaugsminga šimt-
mečio pergalė.

Edmundas Simanaitis
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D. STAPUTIS: ESAME VIENOJE VALTYJE
DALIA CIDZIKAITÈ

Palydėti praėjusius ir sutikti
naujuosius metus čikagiškiai galėjo
net keliose vietose, ir dažnoje jų — su
iš Lietuvos atvažiavusių dainininkų,
dainininke ar dainininkais. Į keletą
tokių naujametinių koncertų su
muzikos grupe iš Lietuvos ,,Pusbro-
liai Aliukai ir Sesutė” pakvietė ir
kompanija U4RIA USA, o dalis lėšų
nuo vieno jų papildomo koncerto
buvo paskirta ,,Draugui” paremti.

U4RIA USA (po U4RIA slepiasi
žodis ,,euforija”) vadovas Dainius
Staputis sakė, jog dalį papildomo
koncerto lėšų jie paskyrė ,,Draugui”
dėl kelių priežasčių. Visų pirma, —
įsitikinęs Staputis, — be išeivijos
spaudos pagalbos renginiai negalėtų
vykti, nes būtų labai sunku juos rek-
lamuoti. Antra, jų koncertuose daž-
nai lankosi ,,Draugo” skaitytojai.
U4RIA USA direktoriaus nuomone,
kuo stipresnė ir populiaresnė bus
lietuviška spauda, tuo daugiau žmo-
nių sužinos apie jų renginius ir, gal-
būt, apsilankys. ,,Esame vienoje val-
tyje, — teigė jis. — Mums labai svar-
bi jūsų laikraščio parama, todėl no-
rėjome atsilygindami kažką gero
padaryti leidiniui.”

Paprašytas palyginti praėjusių
metų naujametinius renginius su
šiųmetiniais, Staputis sakė, jog šiais
metais naujametiniai koncertai popu-
liarumu neprilygo pernykščiams
renginiams. Čia jis mato daug prie-
žasčių. Pašnekovo manymu, tokį žiū-
rovų pasyvumą lėmė daug ką užgriu-
vusios ekonominės problemos, todėl
nemažai lietuvių šventes sutiko na-
muose. Taip pat išeivija gyvena sa-
votiškoje kultūrinėje izoliacijoje. Po-
litinės naujienos iš Lietuvos mus pa-
siekia greitai, o kultūrinės naujovės
gerokai vėluoja — teigė Staputis. Prie
žiūrovų gausos U4RIA USA reng-
tuose naujametiniuose koncertuose
neprisidėjo ir tai, kad, anot Stapučio,
dauguma žmonių ,,Pusbrolius Aliu-
kus ir Sesutę” painioja su jau neeg-
zistuojančia ,,Aliukų” grupe. Pasiro-

do, kad ta pati problema grupei buvo
aktuali ir Lietuvoje, tik — prieš gerą
dešimtmetį. Kadangi informacija išei-
viją pasiekia labai pavėluotai, visada
yra rizikinga vežti atlikėjus pirmą
kartą į Ameriką — sakė pašneko-
vas.

Staputis neslėpė, jog prie šių
sunkumų prisidėjo ir savaitraščio
,,Vakarai” antireklama. ,,Sunku pa-
sakyti tiksliai, kas nulėmė tokį lei-
dinio elgesį, bet istorija išėjo labai
nemaloni. Mes užsakėme tris moka-
mas reklamas ,,Vakaruose”. Joms
išėjus padarėme tam tikrus organi-
zacinius pakeitimus dėl naujametinio
renginio: du atskiri PLC renginiai
buvo sujungti į vieną, sumažinta bi-
lietų kaina. Reklaminius plakatus
palikome kabėti, tik pakeitėme juose
tam tikrą informaciją. Laikraščiams
apie pakeitimus nebuvo pranešta,
niekas iš laikraščių su mumis nesu-
sisiekė. Labai nustebome ‘Vakarų’
laikraštyje pamatę pasenusią neuž-
sakytą ketvirtą reklamą ir Birutės
Norvaišaitės straipsnį apie naujame-
tinius renginius, kuriame teigiama,
kad ‘likus savaitei iki Naujų metų
organizatoriai atšaukė renginį,’” —
pasakojo U4RIA USA vadovas. Jo
teigimu, laikraštis prieš išspausdi-
nant minėtą straipsnį su juo nesu-
sisiekė. Ne mažiau ,,Pusbrolių Aliukų
ir Sesutės” koncertų organizatorius
nustebino ir ,,Vakarų” numeris, pa-
rašęs apie jau įvykusius Naujųjų me-
tų sutikimus, kuriame buvo išvardyti
visi iš Lietuvos į Čikagą švenčių
proga atvykę atlikėjai (D. Butkutė, V.
Šapranauskas ir A. Nedzinskas) ir nė
žodžio nebuvo užsiminta apie ,,Pus-
brolius Aliukus ir Sesutę”, nors, anot
Stapučio, laikraštis pats reklamavo
jų koncertus.

Telefonu kalbinta ,,Vakarų” žur-
nalistė Birutė Norvaišaitė tvirtino,
jog prieš rašydama Stapučio minėtą
straipsnį, ji skambino kiekvienam
rengėjui, taigi ir U4RIA USA vadovui
Stapučiui. Nepavykus jo pasiekti, ji
paskambino į Pasaulio lietuvių cen-
trą (PLC), kuriame turėjo įvykti

,,Pusbrolių Aliukų ir Sesutės” kon-
certai. Centro administratorė Rasa
Leitenantienė informavo Norvai-
šaitę, jog vyksta koncertų pakeitimai,
tačiau kol kas naujesnės informacijos
ji negalinti pateikti. Po šio pokalbio
žurnalistė sakė, jog ji keletą kartų
skambino Stapučiui ir prašė ją infor-
muoti apie pasikeitimus. Deja, jos
teigimu, jis taip ir nepaskambino.
Paskambinusi dar kartą į PLC, Lei-
tenantienė informavo, kad Centre
vietoj planuotų dviejų įvyks tik vie-
nas renginys, kad jį rengia PLC ir
jame koncertuos ,,Pusbroliai Aliukai
ir Sesutė”. ,,Parašiau, ką man pasakė
Centro darbuotoja,” — tvirtino Nor-
vaišaitė.

Kaip ten bebūtų, Stapučio tei-
gimu, svečiai iš Lietuvos surengė sėk-
mingą koncertą PLC Fondo salėje
Naujųjų išvakarėse ir sudalyvavo net
dviejuose renginiuose šventinę naktį:
PLC bei Jaunimo centre. Jų klausėsi
apie 600 žmonių. Tai buvo pirma mu-
zikantų kelionė į JAV, bet, — įsiti-
kinęs U4RIA USA vadovas, — tikrai
ne paskutinė. Jam, kaip organizato-
riui, labiausiai patiko neoficialus
koncertas, įvykęs gerokai po vidur-
nakčio, Naujųjų metų naktį, siaura-

me draugų rate. Staputis prisiminė,
kaip sesutė Silvija prisėdo prie piani-
no ir paskandino visus čigoniškų ro-
mansų garsuose.

Kompanija U4RIA USA savo
veiklą pradėjo prieš trejetą metų.
,,Tada pasitaikydavo, kad laikraščiai
‘suklysdavo ir pamiršdavo’ išspaus-
dinti mūsų koncertų reklamas,” —
pirmuosius žingsnius prisimena
kompanijos vadovas. Kompanijos
pavadinimas U4RIA USA reiškia
,,Euphoria USA”. Anglišką pavadi-
nimą pasirinko todėl, kad gyvena
Amerikoje, o savo veikla kompanija
nori teikti džiaugsmą sau ir žiū-
rovams, todėl ir euforija. Staputis
prisipažįsta, kad veiklos pradžioje
turėjo didelių ambicijų. ,,Norėjome
lietuviškiems renginiams suteikti
amerikietišką kokybę. Suruošėme
koncertus tikruose muzikos klubuose
(Walter Payton’s Roundhouse, Mar-
tyrs bei Stage 83).” Jo teigimu, tada
būta pačių geriausių jų renginių. Ta-
čiau, atrodo, lietuviškai publikai jie
buvo per didelė naujiena. Surinkus
per mažai žmonių, kompanija patyrė
finansinių nuostolių.

Staputis sakė, jog kokybės pras-
me dabartiniai jų renginiai yra žengę
žingsnį atgal. ,,Aš vis dar tikiu, kad
turinys turi atitikti formą,” — sakė
jis. Koncertai turi vykti koncertų sa-
lėse, bet ne pokylių ar sporto salėse.
Kaip nėra batų visoms progoms, taip
nėra ir universalių patalpų bet kokio
pobūdžio renginiams.” U4RIA USA
vadovas teigė, jog jis turi nuojautą,
kad situacija jau pasikeitė į gerąją
pusę ir artimoje ateityje jų renginiai
vėl galės sugrįžti į specializuotas
patalpas. Ir pridūrė, kad tai ne-
reiškia, jog renginių nerengs lietu-
viškoje erdvėje. ,,Poezijos vakaras ga-
li vykti PLC arba Jaunimo centre,
tačiau roko koncertų aš ten neįsivaiz-
duoju,” – sakė Staputis.

Šiek tiek atlėgus Naujųjų metų
šurmuliui, Stapučio vadovaujama
kompanija planuoja pradėti naują
renginių sezoną. Jis nenorėjo at-
skleisti paslapčių, ką netrukus pama-
tysime čikagiškėse salėse, bet užtikri-
no, kad stengsis pristatyti Čikagos
lietuviams naujus, talentingus meni-
ninkus iš Lietuvos. Vien tik pernai
U4RIA USA čikagiškiams atvežė iš
Lietuvos Vitaliją Katunskytę, Klaipė-
dos Parodijos Teatrą, Romą Dam-
brauską, Klaipėdos Pilies Teatrą bei
Steponą Janušką.,,Pusbroliai Aliukai ir Sesutė” pirmosios viešnagės į Ameriką metu. Nuotraukos iš U4RIA US archyvų

Dainuoja ,,Pusbroliai Aliukai ir Sesutė”.
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BALSAS IÕ MINIOS
„Draugo” 2007 m. sausio 3 d. Nr.

1 (turėtų būti 2008 m.) Leonidas Ra-
gas „Laiškai, nuomonės, komen-
tarai” laiške „Trigrašiu Kriaučiūnų
pokalbyje” tarp kitko rašo: „Todėl
man yra sunku suprasti, kodėl dėl
vyriškų šovinistinių savybių turėtų
būti moterims užtrenktos durys į
kunigystę, net tokioms kaip Kristaus
motinai.”

„Šventajame Rašte”, Senasis ir
Naujasis testamentas (Leidykla: Ka-
talikų pasaulis, 1998–1712 puslapyje)
rašoma:

„Jėzus ir Motina (Nr. 27, 55–56;
Mk 1540–41; Lk 23, 49) 25 Prie Jė-

zaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo
motinos sesuo, Marija Klopienė ir
Marija Magdalietė. 26 Pamatęs sto-
vinčius motiną ir mylimąjį mokinį,
Jėzus tarė motinai: ‘Moterie, štai ta-
vo sūnus!’ 27 Paskui tarė mokiniui:
‘Štai tavo motina!’ Ir nuo tos valan-
dos mokinys pasiėmė ją pas save.”

Man, kaip paprastam eiliniam
minios žmogeliui, nedera daryti jokių
komentarų šiame svarbiame ne
vienos dienos labai labai reikalinga-
me moksle.

Petras Pagojus
Detroit, MI

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

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų laiškus 

skyrelyje ,,Nuomonės”

VYKIME PIKÂ LAUK!
Vakar iš karto atėjo 4 „Draugo”

numeriai, bus skaitymo visai savai-
tei. Gaila, kad paštas apsileidęs, bet
vis tiek geriau, negu anksčiau, kai
laikraštis ateidavo 3 savaites pavė-
lavęs.

Tikiuosi, kad nebūsiu pavėlavęs
atsakyti į R. Kriaučiūno straipsnelį
(„Pikas ar viršūnė”, „Draugas”, ba-
landžio 27 d.).  Atsakymas nėra kriti-
ka, bet patarimas.

Taigi tas žodelis „pikas”, grynas
barbarizmas, įsiskverbęs į lietuvių
kalbą kaip piktžolė (ar piktžodis).
Kas dėl to kaltas, nėra žinoma, girdė-
jau aiškinimą, kad „pikas” pirma pa-
gyveno rusų kalboje, prieš ateidamas
į Lietuvą. Tačiau aišku, kad į „Drau-
gą” pikas atėjo su naujaisiais redak-
toriais (redaktorėm). Red. D. Bindo-
kienės laikais šis žodelis buvo nei ži-
nomas, nei vartojamas. O Lietuvoje
jis yra nemaloniai paplitęs. Jei kada
nuskrisite į Lietuvą ir draugas jus
vežios po  Vilnių ar Kauną, įklimpęs į
nesibaigiančią automobilių masę,
tikriausiai pasakys: „Jau pikas pra-
sidėjo”. O štai vėl Aurelija Tamošiū-
naitė, kuri mus „Draugo” skiltyse
moko gražiai lietuviškai kalbėti, atro-
do, irgi yra užsikrėtusi „Pikus bar-
barizmus” bacilomis.

R. Kriaučiūnas, išvardindamas

įvairias „piko” prasmes, praleido ne-
paminėjęs žodžio „peeking”. Žodis
viena raide skiriasi, bet ištarimas
vienodas. A. Laučkos „Lietuvių kal-
bos žodyne” jis išverstas į – „Žvilgsnis
vogčiomis”. Liaudiškoj anglų kalboj
jo prasmė yra grynai seksualinė, ji
vaizduoja vyruką, kuris vogčiomis
žvelgia pro rakto skylutę į apsinuogi-
nusią moterį. Atsiprašau už nekuklų
pavyzdį, bet jei jis sulaikys žmogų
nuo „piko” vartojimo, jo tikslas bus
pasiektas.

Ir kam mums tas anglicizmas rei-
kalingas? Mes turime keletą žodžių,
kurie tą sąvoką apibūdina. Apsiribo-
dami važmos tema galime sakyti:
„skuba”, „grūstis”, „kamštis”, „kam-
šatis”, „susitelkimas”, „susigrūdi-
mas”, „spūstis”. Lietuvių kalba, at-
metus tarptautinius žodžius, yra žo-
dingesnė negu anglų.

Mieli Lietuvos žurnalistai, mūsų
gimtoji kalba yra Jūsų rankose. Įsi-
sąmoninkite tai, prisiimkite pareigą
ją saugoti nuo svetimybių tokių kaip
„pikas, konteineris, kvestionavimas,
fitnesas, šou, supermarketas” ir t.t.

Mylėk, Lietuvi, savo gimtąją kal-
bą!

Rimvydas  Sidrys
Streator, IL

NUO SAUSIO 13–OSIOS MUS SKIRIA
KASDIENYBĖS DEŠIMTMETIS 

Kalba pasakyta sausio 13 d. JAV LB Brighton Park apylinkės
valdybos renginyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai, 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje

ERNESTAS LUKOŠEVIÇIUS

Šiandieną minime ir prisime-
name sausio 13 d. įvykius – Laisvės
gynėjų dieną. Dieną, kuri palietė mus
visus, kiekvieną iš mūsų, kad ir kur
būtume buvę, Tėvynėje ar už jos.
Kiekvienas lietuvis, kuriam brangi
laisvė, žino ir atsimena tai, kas įvyko.
Prisimena ir kartoja: esu čia, kitokio-
je Lietuvoje, nepriklausomoje, kito-
kiame pasaulyje, nes mano laisvė ap-
laistyta Tėvynės meile — kankinių
krauju. 

Lietuvoje — kita karta, kiti žmo-
nės. Jaunimas galbūt kitaip supranta
šią datą. Žuvusiųjų vardais pavadin-
tos gatvės. O laikas daro savo, ir mes
skubam, pašėlusiai skubam gyventi.
Čia būnant ir prisimenant tuos įvy-
kius mane neramina klausimas: negi
lieka tik pareiga juos prisiminti? Ta-
čiau veju šią mintį šalin. 

Aš prisimenu ir didžiuojuosi, kad
teko tenai būti, matyti ir džiaugtis,
liūdėti, verkti ir mylėti, atrasti drąsą,
bijoti ir nugalėti, didžiuotis, kad mes
tik visi kartu vienybėje sugebėjome
nugalėti, kartu su visa Lietuva tą
blogį, tą komunistinį slibiną–pabai-
są, kuri kėsinosi mus pasmaugti.

Žvelgiant iš istorinio laiko per-
spektyvos, mes sausio 13-ąją turėtu-
me laikyti stebuklu mūsų tautos
istorijoje. Nesvarbu, kad jis aplaisty-
tas krauju, jis vis tiek stebuklas. Ste-
buklų nebūna, pasakysite jūs, bet pa-
žiūrėkite, atsitiko tai, kas negalėjo
įvykti — beginkliai žmonės nugalėjo
iki dantų ginkluotą imperiją. Begink-
liai, vedami tik meilės savo kraštui,
meilės laisvei, rūpesčio dėl savo arti-
mųjų, dėl kitų kartų likimo, — nu-
galėjo. Visa Lietuva nugalėjo.

Prisimindamas įvykius norėčiau

nors trumpai kaip savanoris gynėjas,
buvęs SKAT tarnybos kariškis, papa-
sakoti jums apie to laiko vyrus ir
moteris, kurie gynė mūsų valstybę —
gynė visur, kad ir kur jie būtų. Ją
gynė ir  Amerikos lietuviai, visi geros
valios žmonės visame pasaulyje, gy-
nėme ją mūsų sostinėje Vilniuje —
prie Televizijos bokšto, Spaudos rū-
mų, Parlamento. Praliejus kraują
prie TV  bokšto tapo aišku, kad iš so-
vietų kariuomenės galime tikėtis blo-
giausio. Mūsų jėgos buvo nelygios,
tačiau mūsų pusėje buvo Tėvynė, tie-
sa, dora ir sąžinė. Jėzus Kristus yra
pasakęs: Tiesa padarys jus laisvus.
Tikroji laisvė remiasi tik tiesa.

Parlamento gynėjai buvo savano-
riai žmonės iš visos Lietuvos. Ir ne
tik iš jos. Milicija ir OMON mes ne-
pasitikėjome. Tuometinis milicijos
vadovas norėjo, kad Parlamentą ir
Landsbergį saugotų jie, tačiau taip
neįvyko. Gerai. Laukiant puolimo,
visi, kas gynė Landsbergį, davė prie-
saiką. Ji buvo labai reikšminga, nes
žinojome, kad žūsime tik už Lietuvą.
A. Butkevičius po priesaikos mus sus-
tatė, kas norėjo, tas išėjo.

Lietuvos bankas apsiginti davė
Kalašnikov automatus, kiti atsinešė
kas ką turėjo. Viduje — smėlio mai-
šai, kitur buvo užminuoti laiptai, bu-
vo padegamojo skysčio, ,,molotovo
koktelių”, strypai ant stogo, galvojo-
me, kad mes desantą, puls tankai.
Baisiausias buvo laukimas ir nežinia
kada teks kovoti. Tai nepakartojamas
jausmas.

Prieš akis stovi kun. Grigas. Jo
išrišimas ir visuotinis nuodėmių at-
leidimas morališkai mus palaikė. Jis
mums atleido Dievo vardu. Ir pats ta-
po savanoriu, davė priesaiką.

Įtampa šiek tiek atslūgo pary-
čiais. Sovietai neišdrįso mūsų pulti,
tad Dievo valios ir tūkstančio žmonių
pastangų dėka sausio 13-ąją buvo iš-
saugota mūsų nepriklausomybė.

Ką mums sausio 13 d. primena?
Kad Lietuvos žmonės per penkias-
dešimt okupacijos metų išsaugojo
laisvės troškimą ir buvo pasiryžę už
laisvę sumokėti didžiausią kainą.
Sausio 13-ąją kiekvienas lietuvis, kur
jis begyventų, turėtų atlikti dar ir
sąžinės sąskaitą — ar atgauta laisvė,
aplaistyta kankinių krauju, padėjo
jam tapti tikrai laisvu žmogumi.

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

Sausio 13-ąją kiekvie-
nas lietuvis, kur jis be-
gyventų, turėtų atlikti dar
ir sąžinės sąskaitą — ar
atgauta laisvė, aplaistyta
kankinių krauju, padėjo
jam tapti tikrai laisvu
žmogumi.

Ernestas Lukoševičius kalba JAV LB Brighton Park apylinkės valdybos ren-
ginyje sausio 13 d. Joe Kulio nuotr.
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R.Tuminas Maskvoje rengia
lietuviškâ meninê programâ

Netrukus gali bùti suformuota 
valdançioji dauguma

Vilnius, sausio 16 d. (lietu-
viams.com) – Netrukus Lietuvoje gali
būti suformuota nauja valdančioji
koalicija. Antradienį vakare social-
demokratų taryba pritarė, kad prie
valdančiosios mažumos prisijungtų ir
socialliberalų partija. Savaitgalį pla-
nuojama sušaukti ir šios partijos
tarybą. Jei ji neprieštaraus,  valdan-
čioji koalicija turės 71 parlamentaro
palaikymą.

,,Mes pritarėme absoliučia balsų
dauguma”, – po balsavimo antradienį
žurnalistams kalbėjo socialdemo-
kratų frakcijos seniūnė Seime Irena
Šiaulienė.

Šiuo metu valdančiąją mažumos
koaliciją sudaro 62 parlamentarai iš
141. Koaliciją sudaro socialdemokra-
tai, Liberalų ir centro sąjunga bei
Valstiečių liaudininkų ir Pilietinės
demokratijos frakcijos. 

V. Adamkus ragina Lietuvâ
bùti atviresnê

Atkelta iš 1 psl. iš kurių viena
skaudžiausių – aukštas infliacijos
lygis. Jo nuomone, būtent ekonomi-
kos uždarumas sukuria sąlygas aukš-
tesnėms kainoms, nei jos būtų atviro-
je ekonomikoje, ir stabdo esminius
ekonomikos pertvarkos procesus.

Pasak V. Adamkaus, pastarieji
metai, ypač po Lietuvos įstojimo į Eu-
ropos Sąjungą, Lietuvos istorijoje bus

įvardijami kaip reformų ,,bado” me-
tai. Prezidento manymu, viena iš ne-
gebėjimo pajudėti priežasčių yra susi-
jusi su uždarumu ir platesnio aki-
račio neturėjimu.V. Adamkus pabrėžė
tikįs, kad ir ekonomikos, ir visos vi-
suomenės atvirumas smarkiai prisi-
dėtų prie vidinių reformų, kurios yra
raktas į mūsų visuomenės gerovę bei
ekonomikos konkurencingumą.

Vilnius, sausio 16 (Alfa.lt) –
Jeigu iki kovo nepavyks su Vyriau-
sybe susiderėti dėl ilgalaikės mokyto-
jų darbo užmokesčio kėlimo progra-
mos, bus skelbiamas neterminuotas
visuotinis streikas. Apie tokią gali-
mybę trečiadienį prakalbo Aukštai-
tijos švietimo darbuotojų profesinės
sąjungos susivienijimo nariai. Iki šiol
neterminuotu streiku valdžiai grasi-
no kita švietimo darbuotojų profesinė
sąjunga, daugiausia vienijanti Žemai-
tijos pedagogus.

,,Jeigu derybos neduos rezultatų,
skelbsime streiką”, – per spaudos
konferenciją tvirtino šios profsąjun-
gos pirmininkas Audrius Jurgele-
vičius. Jis pabrėžė, kad nors Lietuvos
mokytojai priklauso skirtingoms pro-
fesinėms sąjungoms, patys jie nėra
susiskaldę, visi turi vienodą matymą
ir tuos pačius interesus. Rūtos Osi-
pavičiūtės vadovaujama Lietuvos švie-
timo darbuotojų profesinės sąjunga
yra iškėlusi Vyriausybei reikalavimą
nuo 2009 m. trejus metus mokytojų
atlyginimą didinti ne mažiau kaip 20
proc., pakeisti jų darbo užmokesčio
skaičiavimo tvarką. Pasak A. Jurge-
levičiaus, jeigu tie dalykai iki kovo
mėnesio nebus įtvirtinti ilgalaikėje
pedagogų atlyginimų kėlimo pro-
gramoje, pradedama rengtis streikui.
Jau dabar esą apie tokią galimybę
mokyklos yra informuojamos.

Tačiau, profsąjungos atstovo tei-
gimu, tam trukdo kitos švietimo dar-
buotojų profesinės sąjungos vadovai
Aleksas Bružas ir Eugenijus Jesinas.
Dalis mokytojų esą nebesupranta, ar
jie tebėra profsąjungos nariai, ar jie
gali skelbti streiką, ar jų paskelbtas

streikas būtų teisėtas.
R. Osipavičiūtė pareiškė, kad A.

Bružas kurstydamas mokytojus sie-
kia asmeninių tikslų – pirmiausia
rengiasi kandidatuoti į Seimą.

Per 6,000 narių turinti profsą-
junga, A. Jurgelevičiaus teigimu, vie-
nija ne tik Aukštaitijos, bet ir kitų re-
gionų mokytojus. Paklausti, kodėl ne-
prisidėjo prie pernai dalyje mokyklų
vykusių įspėjamųjų ir terminuotų
streikų, profsąjungos atstovai teigė,
kad kolegų kelti reikalavimai buvo
pavėluoti ir nelogiški.

„Mintis apie mokytojų atlygini-
mų didinimą atsirado tik rugsėjį, kai
visiems buvo aišku, kad biudžeto per-
skirstymo nebus ir nieko negalima
padaryti, – aiškino A. Jurgelevičius. –
Lapkritį reikalauta padidinti atlygi-
nimus už praėjusį laiką. Mokytojai
negali tapti kelių žmonių sumanymų
įkaitais. Tie žmonės turi kitų inte-
resų, todėl mes prieš tų akcijų nepri-
sidėjome.”

Trečiadienį po pietų Vyriausy-
bėje rengiamas darbo grupės posėdis
dėl mokytojų atlyginimų kėlimo ilga-
laikės programos rengimo. 

A. Bružo organizacija jau paskel-
bė, kad Žemaitijoje ir Zarasuose jau
rengiamasi neterminuotam streikui,
kai pamokos moksleiviams bus ne-
vedamos ne kelias valandas, o kelias
dienas. Jis turėtų prasidėti kovo 3 d.

Vienas pagrindinių reikalavimų –
padidinti atlyginimus 50 proc. Be to,
mokytojai pasijuto apgauti, kai pa-
aiškėjo, kad nuo sausio 1 d. jų algos
realiai didės ne 15 proc., kaip buvo
žadėta, o 3,7 proc.

Mokytojû piketas

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Garsiam Maskvos Vachtangovo vardo
akademiniam teatrui vadovaujantis
režisierius Rimas Tuminas žada ten
surengti lengvą lietuvišką programą
– kviestis lietuvių kūrėjus, pristatyti
lietuvišką režisūrą, o savo darbe tai-
kyti lietuviško teatro principus.

,,Tai įdomi patirtis. Manau, kad
kultūros srityje galima nors dalelyte
stumtelti abiejų šalių santykius, per
kultūrą bandyti sumažinti dujų kai-
nas. Taip galime pasiekti, kad mus
išgirstų, parodyti, kad esame huma-
niški, įdomūs, pasirengę dirbti, pa-
mažu trinti rusofobijos ribas”, – pir-
madienį po susitikimo su premjeru
Gediminu Kirkilu žurnalistams kal-
bėjo režisierius.

Teigdamas, jog kiekvienas naujas
šeimininkas stengiasi išsivalyti na-
mus, padaryti juose nors kosmetinį
remontą, R. Tuminas jau pertvarkė
Maskvos teatro repertuarą ir iš jo iš-
braukė šešis spektaklius. ,,Tai reikia
atlikti nedelsiant, kad būtų galima
kalbėti apie ateitį, tolesnį kūrybinį
procesą. Vieni iš šių spektaklių jau
moraliai pasenę, ilgą laiką scenoje.
Kiti spektakliai visiškai neturi me-
ninių vertybių skalės. Tad tenka kal-
bėtis su kūrėjais, aktoriais”, – sakė
režisierius.

Pasak R.Tumino, dabar tiek Ru-
sijoje, tiek už jos ribų sunku rasti su
gilia dramaturgija, literatūra dirban-
čių kūrėjų, tad tenka pasitelkti lietu-
viškus išteklius.

,,Dabar teatruose vyrauja leng-
vas pramoginis žanras, to trokštama,

yra totalinis žiūrovų aptarnavimas.
Teatrui reikia žmonių, kurie galvotų,
mąstytų apie gyvenimą, likimus, nes-
varbu, ar tai lietuviai, ar rusai. Ru-
sijoje to rasti sunku, tad tenka grįžti
prie Lietuvos režisierių, prie Lietuvos
išteklių”, – kalbėjo režisierius.

R. Tumino kvietimo atvykti į
Maskvą jau sulaukė ar artimiausiu
metu sulauks choreografė Andželika
Cholina, režisierius Jonas Vaitkus,
dailininkas, kostiumų dizaineris Juo-
zas Statkevičius, scenografas Adomas
Jacovskis, kompozitorius Faustas La-
tėnas. Režisierius tikisi, jog į Rusiją
praktikos atlikti ir savo pastatymų
pristatyti atvyks ir jo studentai.

Vilnius, sausio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Nors Lietuvoje trūksta
darbo jėgos, prie įkalinimo įstaigų
įkurtos gamybos įmonės – pustuštės.
Jose dirba tik trečdalis kalinių.
Įkalinimo įstaigų vadovai pripažįsta,
kad įdarbinti daugiau bausmę atlie-
kančių žmonių nėra galimybių. Kalė-
jimuose įkurti cechai yra pasenę, o
jiems atnaujinti stinga lėšų. Gaminti
ir parduoti daugiau produkcijos truk-
do ir neigiamas visuomenės požiūris į
kalinių darbą. Lietuvos įkalinimo
įstaigose šiuo metu bausmę atlieka
apie 8 tūkst. žmonių. Prie kiekvie-
nos įstaigos veikia gamybos įmonės.
Tačiau jose sukurtų darbo vietų už-
tenka trečdaliui kalinių. Likusieji,
prasidėjus darbo dienai, neskuba į ce-
chus, o lieka miegoti.

„Dalis šiuo metu nedirbančių nu-
teistųjų norėtų ir galėtų įsidarbinti,
bet tam nėra sąlygų. Turime patalpų
cechams įrengti. Bet tam reikia in-
vesticijų. Mūsų pataisos namuose di-
džioji dalis jaunų darbingo amžiaus
vyrų. Jie gali išmokti dirbti. Darbi-

nius įgūdžius būtina lavinti, kad dar
kartą į laisvę neišleistume potencia-
lių nusikaltėlių, kurie duoną pelnytis
moka tik vogdami”, − tvirtino Vil-
niaus 2-ųjų pataisos namų direkto-
riaus pavaduotojas Česlovas Jocius.

Nors įstatymuose numatyta prie-
volė dirbti, dalis kalinių atsisako tai
daryti. Jų nepaskatina ir uždarbis.
Pagal nustatytą tvarką minimalus
kalinio atlyginimas yra 380 litų per
mėnesį. Tačiau bent šiek tiek darbi-
nės patirties turintys kaliniai uždirba
daugiau.

„Manau, kad nebus taip, kad
dirbs visi kaliniai. Apie 30 proc. jų at-
sisako dirbti. Didžiulė problema yra
kvalifikacijos trūkumas. Dauguma
kalinių neturi jokios specialybės.

Be to, reikia strategijos, kaip at-
naujinti senus gamybos patalpų pas-
tatus. Tai padarę, pritrauktume ver-
slininkų. Tiesa, žodis ‘kalėjimas’ ne-
prideda gerų emocijų. Bet situacija
keičiasi, nes trūksta darbo jėgos”, –
teigė Kalėjimų departamento direk-
torius Saulius Vitkūnas.

Darbo jègos trùkumas privertè 
atsigrêžti ir î kalinius

Mokytojų piketas.                                           Andriaus Petrulevičiaus nuotr. 

Režisierius R. Tuminas.
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Pasaulio naujienos
Michigan respublikonû pirminius
rinkimus laimèjo Romney 

Southfield–Detroit, sausio 16  d.
(,,Reuters”–BNS) – Michigan res-
publikonų pirminius rinkimus antra-
dienį laimėjo Mitt Romney, kuris
įveikęs varžovą John McCain atgaivi-
no savo kampaniją.

Chaotiškose respublikonų varžy-
bose dėl partijos kandidato į JAV pre-
zidentus statuso aiškaus favorito nė-
ra, todėl buvusiam Massachusetts
gubernatoriui M. Romney labai rei-
kėjo pergalės su ekonominiais sunku-
mais susiduriančiame Michigan, kad
jo viltys patekti į Baltuosius rūmus
nežlugtų po pirmųjų dviejų balsavi-
mų, per kuriuos jis liko antras.

,,Šis vakaras reiškia sugrįžimo
pradžią, sugrįžimo Amerikai, – džiū-
gaujantiems šalininkams Southfield
sakė M. Romney. – Šis vakaras yra
optimizmo pergalė prieš vašingto-
nišką pesimizmą.”

Suskaičiavus 89 proc. balsalapių
buvo paskelbta, kad M. Romney Mi-
chigan surinko 39 proc. balsų ir ge-
rokai aplenkė J. McCain, kuris gavo
30 proc. balsų. Trečioje vietoje su 16

proc. balsų liko buvęs Arkansas gu-
bernatorius Mike Huckabee.

Tuo tarpu Demokratų stovykloje
Michigan antradienį rinkėjai plūdo į
demokratų pirminius rinkimus, nors
ši šiaurinė valstija šiemet neturės jo-
kio žodžio renkant partijos kandidatą
į šalies prezidentus.

Demokratų rinkimus šioje valsti-
joje laimėjusi Hillary Clinton gavo
328 tūkst. balsų – beveik tiek pat
kiek respublikonų laimėtojas Mitt
Romney.

Tačiau JAV Demokratų partija
šiemet atėmė iš Michigan teisę siųsti
į Colorado įvyksiantį suvažiavimą sa-
vo delegatus, nes ši valstija pažeisda-
ma partijos įstatus paankstino savo
pirminius rinkimus.

Abi partijos nusprendė, kad tik
Nevada ir South Carolina gali su-
rengti pirminius rinkimus po balsavi-
mus pradėjusių Iowa ir New Ham-
pshire ir prieš ,,superantradienį” va-
sario 5-ąją, kai balsuos daugiau kaip
20 valstijų, tarp jų – New York ir
California.

Bush Egipte baigè savo kelionê 
po Artimuosius Rytus

Šarm el Šeichas, sausio 16 d.
(AFP–BNS) – JAV prezidentas Ge-
orge W. Bush trečiadienį Egipte baigė
savo kelionę po Artimuosius Rytus,
kurios metu jam nepavyko užsiti-
krinti masinės sąjungininkų arabų
paramos savo pastangoms pasiekti
taikos susitarimą ir izoliuoti Ira-
ną.

Bush Šarm el Šeicho kurorte prie
Raudonosios jūros sutiko prezidentas
Hosni Mubarak, tačiau be jokių iškil-
mių ir ceremonijų – tai rodo kiek at-
šalusius sąjungininkų santykius. 

Tris valandas trukęs Bush vizi-
tas Egipte yra paskutinis kelionės po
Artimuosius Rytus etapas. Regione
jis bandė užsitikrinti arabų paramą
savo tikslui Izraelio ir palestiniečių
taikos susitarimą pasiekti iki 2009-
ųjų sausio, kai baigsis jo kadencija,
taip pat – Washington pozicijai Irano
atžvilgiu.

Kaire buvo planuoti protestai
prieš Bush vizitą, o Egipto opozicinė

spauda neslėpė savo priešiškumo.
Laikraštis ,,al Ahaly” JAV vadovui
paprasčiausiai parašė: ,,Kraustykis
lauk”.

Bush į Egiptą atskrido iš Saudo
Arabijos. Per dvi dienas trukusį vizitą
šioje šalyje, kuri yra didžiausia pa-
saulyje naftos eksportuotoja, jis pa-
ragino didinti gavybą, kad sumažėtų
nugąstavimai dėl nuosmukio JAV.
Pasak prezidento, ,,labai dideles” kai-
nas sunkiai pakelia JAV ekono-
mika. 

Tačiau Bush sunkiai sekėsi įtik-
inti Saudo Arabijos vadovus visiškai
paremti du pagrindinius jo kelionės
klausimus – dėl didesnės pagalbos
Artimųjų Rytų taikos procesui ir
reakcijos į Irano keliamą ,,grėsmę”.
Saudo Arabijos užsienio reikalų mi-
nistras Saud al Faisal šaltai reagavo į
Bush raginimą arabų šalims ,,už-
megzti ryšius” su Izraeliu, kuris
taikos sutartis yra pasirašęs tik su
Egiptu ir Jordanija.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI antra-

dienį atidėjo apsilankymą Romos ,,La
Sapienza” universitete po kai kurių
antiklerikališkai nusiteikusių gam-
tos mokslų dėstytojų ir studentų pro-
testų. ,,Po plačiai išgarsėjusių pasku-
tinių dienų nesutarimų buvo nutarta
nukelti šį susitikimą”, kuris turėjo
įvykti ketvirtadienį, sakoma oficia-
liame Vatikano pranešime. Diskusi-
jos kilo tuomet, kai 67 profesoriai pa-
sirašė laišką, kuriame popiežius vaiz-
duojamas teologu, kuris religiją iške-
lia aukščiau mokslo, ir todėl jam ne-
turi būti sudarytos sąlygos kalbėti
universitete.

LONDONAS – 
SANKT PETERBURGAS
Didžiosios Britanijos užsienio

reikalų sekretorius David Miliband
perspėjo Rusiją, kad Britų tarybos
darbuotojų „bauginimas yra visiškai
nepriimtinas”. Taryba pareiškė esan-
ti giliai susirūpinusi dėl savo kolekty-
vo saugumo. Pagrindo tam suteikė
Rusijos saugumiečių pareikalauti in-
terviu su darbuotojais ir direktoriaus
sulaikymas. BBC teigimu, Britų tary-
bos Sankt Peterburgo filialo direkto-
rius Stephen Kinnock antradienį bu-
vo sekamas, sustabdytas ir vėliau
saugumiečių paleistas. S. Kinnock
buvo suimtas pakelėje ir apkaltintas
dėl to, kad ėjo vienos krypties eismo
gatvėje į priešingą pusę ir dėl to, kad
nuo jo sklido alkoholio kvapas. Tuo
tarpu agentūra ,,Interfax” praneša,
jog Stephen Kinnock sulaikytas už
tai, kad jis neblaivus vairavęs auto-
mobilį. D. Miliband teigia, kad Ru-
sijos ambasadorius Londone arti-
miausiu metu dėl šių incidentų turi
susitikti su diplomatinės tarnybos
vadovu.

KABULAS
Visame Afganistane šaltis ir stip-

rus sniegas per pastarąją savaitę
nusinešė daugiau kaip šimto žmonių
gyvybes. Dėl šalčio taip pat krito 35
tūkst. galvijų. Sniego lavinos užblo-

Respublikonų stovykloje į priekį išsiveržė buvęs Massachusetts gubernatorius
Mitt Romney.

kavo kelis svarbius kelius. Užsienio
ir vietos pagalbos organizacijas vieni-
janti institucija ACBAR nurodė, kad
nuo šalčio nukentėjo 24 iš 34 Afga-
nistano provincijų. Mažiausiai trys iš
jų, esančios Vidurio Afganistane, tre-
čiadienį buvo visiškai nepasiekiamos. 

TOKIJAS
Japonijos tyrėjai planuoja siekti

kaltinimų vienam šalies žvalgybos
pareigūnui, kuris, kaip įtariama, nu-
tekino slaptą informaciją rusų diplo-
matui. Tokijo policija mano, kad vie-
nas 52 metų pareigūnas, dirbantis
Kabineto informacijos tyrimų biure,
perdavė informaciją apie ,,Japonijos
politikos judesius” vienam Rusijos
ambasados Tokijuje pareigūnui.
Laikraščio ,,Tokyo Shimbun” duome-
nimis, minimas pareigūnas pernai
daug kartų susitiko su Rusijos am-
basados pareigūnu, kad perduotų
jam dokumentus.

KOLOMBAS
Šri Lankos pietuose įtariamiems

tamilų ,,tigrams” trečiadienį susprog-
dinus sausakimšą autobusą, žuvo
mažiausiai 23 civiliai žmonės, o dar
dešimtys buvo sužeisti. Išpuolis įvyk-
dytas tokiu metu, kai saloje trečiadie-
nio vidurnaktį turėjo oficialiai baigtis
paliaubos, dėl kurių tariantis tarpi-
ninkavo norvegai ir kurios iš esmės
vis tiek jau buvo žlugusios. Vyriau-
sybė iš jų pasitraukė prieš dvi savai-
tes, tvirtindama, kad nėra prasmės
bandyti derėtis ,,su teroristais”. Per
sprogimą Veliaroje, esančioje 230 km
į pietryčius nuo sostinės Kolombo,
buvo sužeisti dar 67 žmonės.

NAIROBIS
Kenijoje po ginčijamų prezidento

rinkimų antradienį prasidėjusi pir-
moji parlamento sesija virto plūdimo-
si varžybomis. Šis įsiūčio proveržis
salėje sutrukdė išrinkti parlamento
vadovą. Tiesiogiai transliuota per
televiziją parlamento sesija peraugo į
triukšmingas rietenas, kurios kilo
tarp dviejų nesutarančių prezidento
Mwai Kibaki ir opozicijos vadovo Rail
Odinga stovyklų. Nairobio centras,
kuriame buvo sutelktos didelės poli-
cijos pajėgos ir elitiniai sukarinti
būriai, dėl parlamento sesijos buvo
beveik visiškai uždarytas. 

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

AFRIKA
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Skelbimai

Apsilankykite ,,Draugo” svetainèje
www.draugas.org

Margumynai

LIETUVIÛ TELKINIAI
DETROIT, MI

Skautų  Kūčių atgarsiai
RAMINTA VILKIENÈ

Sekmadienį, gruodžio 9 dieną,
Detroit  Gabijos  ir  Baltijos  tuntų
skautai  ir  skautės  visą  Detroit lie-
tuvišką  visuomenę  sukvietė  į tradi-
ciškai  rengiamą  Skautų  Kūčių  va-
karienę Detroit  Dievo Apvaizdos  pa-
rapijoje. Šventė  prasidėjo  šventomis
Mišiomis, kurias atnašavo svečias iš
Los Angeles, kun. Tomas Karanaus-
kas, atvykęs vesti Advento Rekolek-
cijų.  Mišiose  skautai  dalyvavo  su
vėliavomis, pasipuošę išeiginėmis
uniformomis, džiaugsmo  ir  susikau-
pimo švytinčiais  veidais. Po iškilmin-
gų šventų Mišių, kurių metu kun.
Tomas Karanauskas pakvietė skau-
tus prie altoriaus gyva  rankų  gran-
dine susikibti rankom ir sukalbėti
maldą ,,Tėve mūsų”. Po to visi susi-
rinkusieji  patraukė į Kultūros centro
salę, kurioje  prie kukliai (kaip  ir de-
ra  Kūčioms), bet  skoningai papuoš-
tų stalų buriavosi  skautiškos  šeimos
ir  svečiai.

Įvyko iškilminga šventiška ri-

kiuotė. Buvo pasidžiaugta  nuveiktais
darbais. Po to, kun. Tomui Kara-
nauskui  sukalbėjus  padėkos  maldą,
buvo laužiamos  plotkelės, visi sveiki-
no  vieni  kitus  Šv.  Kalėdų  proga  ir
skubėjo  ragauti  pasninko  valgių. O
akys  raibo nuo  pasninko  gardumy-
nų ir šeimininkių išradingumo  (kiek-
viena skautiška šeima turėjo atsineš-
ti  po vieną  patiekalą  bendram  Kū-
čių  stalui): žuvų salotų, mišrainių,
grybų – skanių  skaniausių gėrybių.      

Skautų  Kūčių  šventė  buvo  ne
tik  linksma, bet  ir  prasminga. Šven-
tės  metu buvo  renkamos  aukos  Vai-
kų šalpos namams Marijampolėje.
Turėjome  puikią  progą  pradžiugin-
ti  ir  tuos, kurie  labiausiai  laukia
Šv. Kalėdų stebuklo.

O stebuklai vyksta  tada, kada
visi  dirba  ranka  rankon  ir myli  sa-
vo artimą visa širdimi, taip,  kaip  tai
daro  mūsų  šaunieji  broliai  ir  sesės,
Gabijos  ir  Baltijos  tuntų  skautai  ir
skautės. Ačiū jiems už  tai, ačiū  ir  už
gražią  šventę!

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

Išeinanti Gabijos tunto tuntininkė Rasa Karvelienė, nauja tuntininkė Daiva
Lukasiewicz, naujas Baltijos tunto tuntininkas Darius Rudis ir išeinantis tun-
tininkas Saulius Anužis.

SIÙLO DARBÂ

Janitorial Area Manager
needed in Chicago and Suburbs.

Looking for responsible person with
experience. Must be able to train

and manage employees. Must
speak English. Please call 

708-385-3575 or fax resume to 
Attn: Irena 708-385-3379.

Janitorial  Co. seeking 
Crew fill-in people. 

Please apply 4952 W. 128th Place
in Alsip. Aplications Mon. to Fri.

9am to 3pm.Paukštytės ir skautės kandidatės.                                                                                                 Kęstučio Šontos nuotraukos

Biblija sako, kad Jėzus turėjo
ypatingą pagarbą vynui!

Jis savo kraują lygino su vynu
(Mk 14:23, 24).

Jis save vadino vynmedžiu (Jn
15:1, 5).

Jis nepykdavo, jei kartais apašta-
lai nuo vyno būdavo mieguisti... (Mk
14:25, 37, 40, 41).

Kanoje vestuvėse, pritrūkus vy-
no, Jėzus net šešiuose akmeniniuose

induose vandenį pavertė į puikiausią
vyną! Įdomu, kad tai įvyko ne viena-
me inde, bet net šešiuose induose (Jn
2:1-11). Tai rodo, kad Jėzus nebuvo
prieš vaišinimąsi vynu!

Jis nepasmerkė Nojaus, nes jis po
tvano pasigėrė vynu (Pr 9:21).

Įdomu, kad Jėzus Kristus pra-
sitarė, jog vyno bus ir danguje (Mk
14:25).

Eugenius Gerulis

Kaip Jėzus Kristus žvelgė į vyną? Nuo kada istorija mini vyną?
Vynas (lot. vinum) yra alkoholi-

nis gėrimas. Jis buvo žinomas jau
žiloje senovėje. Vyną gėrė net Nojus
po tvano. Iš laukinių vynuogių egip-
tiečiai vyną gamino 3500 metais prieš
Kristų. Vynas buvo žinomas ir grai-
kams. Jie su vynu supažindino ir

romėnus. Apie 600 m. pr. Kr. graikai
vynininkystę perkėlė į Marselį, o iš
ten vynas plito į šiaurę ir į vakarus.
Taip senovėje vynas išsiplėtė po be-
veik visą Europą.

Eugenius Gerulis
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

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.. SStt.. 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
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org

Paryžiuje — pirmoji lietuviškų 
produktų parduotuvė

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Dažnai sakoma, kad lietuvį, kaip
ir žvirblį, visur sutiksi. O kur atsiran-
da daugiau mūsų tautiečių, ten ne-
trunka atsidaryti lietuviškos kavinu-
kės, parduotuvės, buriasi bendruo-
menės, leidžiami lietuviški leidiniai.
Nors Prancūzijoje ir Paryžiuje lietu-
vių nėra tiek daug kaip, pavyzdžiui,
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje ar JAV,
tačiau ir čia prieš gerą pusmetį duris
atvėrė pirmoji šioje šalyje lietuviškų
produktų parduotuvė – „Alda gas-
tronom”.

Ją atidaryti nusprendė prieš
penkiolika metų į Prancūziją išvy-
kusi Ramazian šeima. Kaip pasakojo
Aldona Ramazian, pirmieji metai
šioje šalyje jiems buvo gan sunkūs,
tačiau didelių pastangų ir darbo dėka
šeima Paryžiuje įsikūrė ilgam. 

Moteris tikino, kad visą laiką
gyvendami Prancūzijoje jie svajojo
apie savo verslą, galiausiai susiklos-
čius palankioms aplinkybėms įkūrė
lietuviškų prekių parduotuvę. „Tik-
riausiai net neverta kalbėti apie nos-
talgiją mūsų krašto duonai, sūriui,
dešrai ir t.t.” – vieną priežasčių
paskatinusių pasirinkti būtent tokį

verslą įvardijo pašnekovė.
Į „Alda gastronom” daugiausia

užsuka prancūzai, taip pat rusai, len-
kai, buvusios Jugoslavijos gyventojai,
o lietuviai sudaro nedidelę dalį.

Parduotuvėje prekiaujama lietu-
viškais produktais. Prekės į Paryžiuje
įsikūrusią parduotuvę pristatomos
kiekvieną savaitę, todėl A. Ramazian
tikinimu visada yra šviežios, be to,
čia priimami ir individualūs užsaky-
mai. Verslininkės Aldonos ateities
planuose – verslo plėtra. 

lietuviams.com

Kaip bičių avilyje suūžė mūsų
jaunimas ir metėsi prie tunelio: rovė
kuokštus žolės, nagais draskė žemę ir
mėtė iš viršaus ant šarvuotų pabaisų.
Dabar turbūt atėjo mūsų eilė. Pie-
velėje tankai apsisuks, išsirikiuos į
eilę ir puls mus. Bet šarvuočiai kaip
važiavo, taip ir nuvažiavo savo iršt-
von. Dar ne mūsų eilė. Tikriausiai
šovinius prie bokšto pabaigė.

Jaučiu, kad žarnyne viskas gerai
ant dugno sugulė. Kas bus, jei mus
tankai puls, pakliūsiu po vikšrais.
Kam bus malonu su manimi sužeistu
ar žuvusiu terliotis. Prisimenu Re-
mark romano herojų žodžius, kad
kareiviui prieš ataką geriau nusi..
negu pavalgyti. Palieku savo kampą,
einu prie Neries. Pakrantėje prie
vandens tupiu, šalia manęs dar kele-
tas vyrų, tolėliau tupi ir moteriškė.
Protingi, supranta reikalą. Grįžtu,
,,mano žmonės” juokiasi: ,,Manėm,
kad, viršininkas, pabėgai...” 

Sausio 13 d., sekmadienis, 3 val.
ryto. Ramu. Mūsų tankai nepuolė.
Atbėgęs žmogus nuo bokšto pasakoja
baisius dalykus. Užeinu į ,,savo na-
mus” pas žemaičius nuo Ventos, į jų
senutėlį ,,Ikaro” autobusą, randu
laisvą vietą ir užsnūstu. Girdžiu
šaukia: ,,Jedinstveninkai puola”.
Griebiu savo maišiuką, traukiu pas-
kutinį duonos kriaukšlės gabaliuką,
bėgu kramtydamas, ieškau, kur tie
jedinstveninkai. Jau prašvitusi ilga
viduržiemio naktis. Žmonių tiršta,
nebūtų vietos kur nugriūti, kaip
Bažnyčioje per didžiąsias šventes.
Tiesą sakant Tą Naktį, Šiuos Rūmus,
nesusitarę visi buvom Juos pavadine
Šventove, Lietuvos širdimi. Buvom
išrinkę gerų geriausius deputatus,
buvom pasiryžę už Juos mirtį, bet
Juos ir Rūmus apginti 

Žmonės juda įvairiomis krypti-
mis. Nuo priešais parlamento nebaig-
to statyti namo žmonės neša virš
galvų ant ištiestų rankų armatūros
paketus, kaip baldakimus, ir krauna į
krūvą. Atsiranda barikados, vienos
prie Gedimino prospekto galo, kitos
— priešais biblioteką. Viena barikada
beveik pastatyta. Jos apačioje guli
ant šono parverstas kompresorius. Ir
aš nešu, tempiu, randu storos ar-
matūros galą, kišu už diržo, bus kuo
gintis.

Kunigas Robertas Grigas aukoja
šv. Mišias, žmonės karštai meldžiasi.
Į žmones kreipėsi V. Landsbergis.
Neaišku, kas toliau bus. O bus Ryga,
Talinas. Reikia važiuoti. Prisimenu
matematikos aksiomą, ,,Iš be galo
didelio skaičiaus atimsi ar pridėsi
mažą skaičių, vis tiek liks didelis
skaičius”. Reikia vykdyti, kaip buvo
nutarta LSDP Taryboje — važiuoti į
Maskvą pagalbos.

Reikia paskambinti į namus
Jonavoje. Einu į biblioteką. Aparatas
vienas, o skambintojų begalė. Bib-
liotekos rūsyje įrenginėjama opera-
cinė. Jie man leidžia paskambinti.
Jonava neatsako. Pasisakau esąs me-
dicinos technikos inžinierius. Medi-
kai nudžiunga, kad padėsiu sustatyti

aparatus. Padedu. Įneša pagyvenusį
vyriškį. Jam širdies priepuolis. Jis
toks panašus į sovietinį humoristą
žydą Raikin, kurį visa Sąjunga labai
mėgo, kad tai garsiai pasakau. Ir pats
nelaimėlis pripažįsta, kad jam ne
kartą teko tai girdėti. Nusišypso ir
apsiverkusi gydytoji ,,Raikin” iškvie-
čia greitąją pagalbą. Reikia jį kažkur
išnešti į kiemuose stovinčią mašiną.
Padedu išnešti.

Vėl iriuosi per žmones. Sutinku
jonavietę Verutę Gabužienę. Jos trys
ar keturi broliai žuvo pokaryje, pati
perėjusi KGB kalėjimus, tremtį. Ji
sąjūdietė. Su ja ne kartą platinom
Rukloje rusiškus laikraščius. Ji dėl
viso pikto pastovi netoli pašto. O aš į
jį įėjęs išdėlioju rusišką spaudą. Jeigu
mane suimtų, ji praneštų mano
žmonai, Sąjūdžiui, gal tie gelbėtų.
Prašau, kad Verutė perduotų mano
žmonai žinią, kad aš išvažiuoju į
Maskvą. Ji man pritaria: ,,Važiuok,
blogiau nebus”.

Jau kelios dienos, kaip nesisku-
tęs, nesiprausęs. Bėgu pas Algirdą
Abromavičių, ,,Lietuvos žinių” re-
daktorių. Randu namuose žmoną.
Nusiprausiu, nusiskutu, pavalgau ir į
stotį. Vilniaus gatvės tuščios, tik gar-
siai kalbėdamiesi drąsiai jomis vaikš-
to rusakalbiai. Važinėja kareiviškos
mašinos. Traukiniai dar nevažiuoja,
bet važiuoja autobusai į Minską.

Bėgu pas dukrą, gyvenusią Kap-
sų gatvėje. Ten randu žmoną, kitą
dukrą. Labas ir sudie. Ašaros, verks-
mai. Vėl bėgte į autobusų stotį. Auto-
busas jau pasirengęs išvažiuoti. Žmo-
nių sausai prigrūsta. Bet aš dar telpu.
Važiuojam, važiuojam. Nors stoviu
ant vienos kojos, bet čia saugu, šilta.
Matau, mergina skaito ,,Respubliką”,
užkalbinu. Ji studentė. Nors jai
atostogos dar nesibaigė, bet bijo, jei-
gu keisis valdžia, jos gali neišleisti
studijuoti Vienoje muzikos. Ji klaipė-
dietė — Rosita Kiekytė. Ji užleidžia
man savo vietą ir aš palaimingai už-
miegu. Miegant neprailgo kelionė.
Jai padedu tempti jos lagaminus. Ji
mane pavaišina sultimis. Netrukus
jos traukinys išvažiuoja į Lvovą, o
mano į Maskvą. Koks tavo likimas,
Rosita? Apie ją sužinojau iš televi-
zijos. Prieš kelis metus, Rositai per
Kalėdas atostogaujant Azijoje, prie
Ramiojo vandenyno krantų, užklūpo
cunamis. Jai su draugu pavyko iš-
sigelbėti ir dar nufilmuoti tą stichijos
šėlsmą.

Aš traukinio kupė gerai išsimie-
gu, ir vos prašvitus — jau Maskvoje,
Baltarusijos stotyje. Maskvą žinojau.
Renku arčiausiai esančio adresato
telefoną. Greitai susitarėm, kaip su-
sitiksim. Netrukus ateina malonus
žmogus — Lavrentij Vsevolod, muzi-
kos mokytojas, vienas Rusijos social-
demokratų partijos narių. Jis mane
parsiveda namo. Nusiskutu, nusi-
prausiu, jo žmona pavalgydina. Per tą
laiką Vsevolod paskambina savo
draugams. Šie prašo mus kažkur
ateiti. Vsevolod kažkur nusiveda. 

Bus daugiau.

UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ
LAISVĘ

JURGIS BIELINIS
Nr. 4

Išriedės atnaujintas siaurukas
Aukštaitijos siaurasis geležinke-

lis, panaudodamas dalį Lietuvos
geležinkelių valdybos ir AB „Lietuvos
geležinkeliai” 2007 metais skirtų
paramos lėšų, kapitaliai suremontavo
šilumvežio TU2 variklį ir kėbulą.
Traukinys pasikeitė – nuo šiol jis
raudonas su žalvariniais akcentais.

Anot pranešimo spaudai, spalva
pasirinkta neatsitiktinai: raudona

spalva suteikia traukiniui žaismingu-
mo, patrauklumo mažai saulės lepi-
name Lietuvos peizaže. Į pirmąją ke-
lionę siaurasis geležinkelis pakvietė
vykti Panevėžio A. Bandzos ir Obelių
vaikų namų globotinius.

Raudonas atnaujintas traukinu-
kas išvyks 2008 metų sausio 17 dieną
2 val. p.p. iš Panevėžio geležinkelio
stoties.                                  Delfi.lt

Margumynai
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Vlado Jakubėno kūrinių kompaktinė plokštelė

RITA NOMICAITÈ

Lietuvoje Vlado Jakubėno 100-
mečio minėjimų ciklą baigė 2005 m.
pavasarį pasirodžiusi pirmoji jo au-
torinė kompaktinė plokštelė (CD).
Čia pateikiama kamerinė muzika:
,,Du vaizdeliai” fortepijonui, Melo-
dija-legenda smuikui ir fortepijonui,
Serenada violončelei ir fortepijonui,
Styginių kvartetas, Preliudas ir tri-
guba fuga styginių orkestrui.

Jakubėnas gimė 1904 m. gegužės
15 d. Biržuose. Tas  šiaurinis miestas
yra garsus  nuo Renesanso epochos –
jo apylinkėse gyvena didžiausia Lie-
tuvos evangelikų – reformatų bend-
ruomenė, stūkso Lietuvos didikų re-
formatų Radvilų pilis. Vl. Jakubėno
vaikystės laikais Biržai buvo tapę re-
formatų bažnyčios centru, čia gyveno
ir dirbo reformatų vadovybė, o kom-
pozitoriaus tėvas Povilas Jakubėnas
buvo Lietuvos evangelikų reformatų
generalinis superintendentas. Kom-
pozitoriaus motinos tėvas turėjo caro
Aleksandro II slaptojo patarėjo titulą. 

Aukštosios mokyklos pasirinki-
mą nulėmė priklausymas reformatų
konfesijai. Jakubėnas išvažiavo mo-
kytis į kaimyninį reformatų kraštą
Latviją. Rygos konservatorijoje  iš
pradžių mokėsi fortepijono  ir kom-
pozicijos, bet vėliau pasirinko pasta-
rąją. Kompaktinėje plokštelėje siūlo-
mi ,,Du vaizdeliai” sukurti 1926-1927
metais, studijuojant Rygoje. Tai pap-
rastos romantiškos pjesės, dar ne Ja-
kubėno stiliaus; dėl romantiškumo
šis mokinio darbelis IV dešimtmečiu
buvo labai paklausus, bet šiandien
svarbus galbūt tik dėlto, kad Jaku-
bėnas tiek mažai yra sukūręs.

Lemiamos įtakos Jakubėnui pa-
darė kompozicijos ,,Meisterklasse”
studijos (1928-1932 m.)  Berlin Staat-
liche Akademische Hochschule für
Musik. Jo kompozicijos mokytojas
buvo Franz Schreker, žinomas vokie-
čių kompozitorius ir dirigentas. Stu-
dijuodamas Berlyne Jakubėnas para-
šė savo moderniausius kūrinius, vė-
lesni geriausieji –  Berlyno  pamokų
vaisiai. Jo  estetines pažiūras net dar
ryškiau nei muzikos kūrybą paveikė
naujosios muzikos gaiva. Labiausiai
Jakubėną patraukė neoklasicizmas.
Jo bruožams apibūdinti jis paskyrė
net keletą straipsnių, o jo muzikos
stilius dar bestudijuojant pasuko nau-
jojo klasicizmo linkme. Šios kompak-
tinės plokštelės programos didžiau-
sią dalį kaip tik ir sudaro ,,Berlyno
laikotarpio” opusai. Preliudas ir tri-
guba fuga  styginiams d-moll,  stygi-
nių kvartetas a-moll Berlyne viešuose
koncertuose  atlikti dar jų autoriui
bestudijuojant; kvartetas buvo pir-
masis Jakubėno kūrinys, dalyvavęs
ISCM renginyje (1932 m. kovo mėn.).
1932 m. savo studento Simfoniją Nr.
1 Berlyno radijo simfoniniam orkest-
rui dirigavo pats Fr. Schreker.  Me-
lodija–legenda taip pat sukurta studi-
jų Berlyne laikotarpiu.

Šie opusai  skiriasi nuo  Lietuvoje
sukurtųjų  romantiškų. Toks stilisti-
nis lūžis kelia klausimų, į kuriuos
galutinio atsakymo tikriausiai nega-
lima rasti. Kompozitoriaus amži-
ninkai yra užfiksavę jo prisipažinimų
sąmoningai laikytis nuosaikesnio mo-
dernizmo, nes jo gimtinė tebesanti
,,nuošalus lyriškas kraštas” (paties
Vl. Jakubėno žodžiai). Jakubėno nuo-
saikusis modernizmas (tyrinėtojų iš
paties Jakubėno perimta sąvoka, tar-
si teisinanti kompozitorių) kai ku-
riuose kūriniuose yra pavirtęs į vėly-
vąjį romantizmą (solo bei choro dai-
nos), ar romantizmo ir impresioniz-
mo lydinį: simfonijos Nr. 2 a-moll,  Rap-
sodija e-moll simfoniniam orkestrui,
Rapsodija–serenada violončelei ir for-
tepijonui.  Jeronimas Kačinskas kole-
gos muzikoje dar girdi J. Sibelius
skambesį. II Pasaulinio karo metais
parašyta simfonija Nr. 3  D-dur turi
brahmsiškos muzikinės filosofijos at-
švaitų. Beprasmiška svarstyti, ar mi-
nėtas kūrybinis ,,konformizmas” (?),
ar kitokios aplinkybės lėmė, tačiau
Jakubėno kūriniai skambėdavo daž-
nai. Vokietijoje net ne kartą atlikta
Rapsodija, Antroji simfonija, Čika-
goje dar 1933 m. – Pirmoji simfonija
(atliko Chicago Symphony Orchestra).
Simfonijos Nr. 2 antrąją dalį, Me-
nuetą,  yra dirigavę visi  lietuvių diri-
gentai (Jakubėno amžininkai) tiek
Lietuvoje, tiek JAV. 

1944 m. emigracija į Vokietiją,
1949 – į JAV Jakubėno kūrybą fak-
tiškai sužlugdė. Daugiausia kompozi-
torius perdirbinėjo Lietuvoje parašy-
tus kūrinius kitokioms atlikėjų sudė-
tims. Jo Siuitą 1954 m. Čikagos
Grand Park dirigavo Nikolaj Malko, o
vienas iš fragmentų, ,,Mažojo vel-

niuko šokis”, laimėjo antrąją premiją
ISCM Čikagos skyriaus konkurse.
Vėliau to paties skyriaus koncerte
atlikta 1962 m. sukurta pjesė stygi-
niams Inter-mezzo Rustico.

Naujuose JAV parašytuose opu-
suose buvo atsiradusi dar viena Ja-
kubėno kūrybinė tendencija – ro-
mantizmo bei neoklasicizmo jungi-
nys. Pilniausiu pavidalu tai atsisklei-
džia kantatoje  ,,De profundis” (Ber-
nardo Brazdžionio ž.), kur balsų par-
tijos – dainingo romantiškojo stiliaus,
instrumentinės dalys (orkestro arba
vargonų) – modernios.

Vl. Jakubėnas parašė maždaug
90 muzikos kūrinių. Tarp jų: 3 sim-
fonijos, baleto ,,Vaivos juosta” kla-
vyras, 4 kantatos chorui su instru-
mentų pritarimu (dvi iš jų pagrįstos
protestantų giesmių išdailomis), 30
dainų ir giesmių chorui (giesmių dalį
sudaro išplėtotos lietuvių protes-
tantų liaudies giesmės), 31 solo daina
(beje, tarp jų –  2 dainos R. Tagore
tekstais (natos pražuvusios), 7 kūri-
niai kameriniams ansambliams, 13 –
fortepijonui. 

Muzikologinį Jakubėno palikimą
sudaro daugiau nei 1,000  įvairių žan-
rų straipsnių. Tai ilgi lietuvių muzi-
kos istorijos straipsniai enciklopedi-
joms ir žinynams, estetiniai bei orga-
nizaciniai probleminiai rašiniai, kom-
pozitorių ir atlikėjų monografinės
publikacijos ir t.t., geroką pusę su-
daro spektaklių ir koncerų recenzijos.
Pastarosios atstovauja tuo metu do-
minavusiai Naujosios kritikos kryp-
čiai. Straipsniuose, kitaip nei muzi-
kos kūriniuose, susiformavo savitas
autoriaus braižas.

Jakubėnas mirė 1976 m. gruo-
džio 13 d. Čikagoje. Apdovanotas Lat-
vijos Trijų žvaigždžių IV laipsnio or-
dinu, JAV išrinktas Lietuvių žurna-
listų sąjungos garbės nariu.

Jakubėno kompaktinę plokštelę
įrašė skirtingų kartų muzikantai. Ne
mažiau reikšminga ir tai, kad šie atli-
kėjų muzikavimas  Lietuvoje yra ge-
rai atpažįstamas, t.y. jie turi savo in-
dividualų muzikavimo braižą. 

Natūrali romantika itin padėjo
pianistui Kasparui Uinskui attskleisti
Jakubėno ankstyvosios kūrybos lyri-
ką. Beethoven muzikos interpretaci-
jas išmaną Rusnė Mataitytė (smui-
kas), Edmundas Kulikauskas (violon-
čelė) ir Albina Šikšniūtė (fortepijo-
nas) išryškino Jakubėno kūrinių filo-
sofinį grakštumą. Nacionalinės pre-
mijos laureatas Valstybinis Vilniaus
kvartetas šioje kompaktinėje plokš-
telėje pateikė vieną geriausių savo at-
likimų. Altisto, dirigento ir muzikolo-
go prof. Donato Katkaus vadovauja-
mas Šv. Kristoforo kamerinis or-
kestras, filosofuojančio vadovo įkvėp-
tas, su visa klasikinės polifonijos di-
dybe pagriežė Preliudą ir trigubą fugą. 

Lietuvos muzikos informacijos ir
leidybos centras šia plokštele pradėjo
savo naująją, ,,Lietuvos klasikų”, se-
riją. Informacijos apie plokštelės
įsigijimą ir platinimą reiktų teirautis
šiame centre. Direktorė Daiva Paruls-
kienė, el. paštas:  daiva@mic.lt

Sausio 20 d. 12:30 val. p .p. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont, koncertuos Kasparas
Uinskas. Jaunasis pianistas be kitų kompozitorių atlieka ir Vlado
Jakubėno muzikos kūrinius. Ta proga spausdiname sutrumpintą R.
Nomicaitės straipsnį apie 2005 m. Lietuvoje išleistą  Vl. Jakubėno
kūrinių kompaktinę plokštelę, kurioje skamba ir K. Uinsko įrašas.

Paminklinė lenta ant namo, kur gy-
veno Vladas Jakubėnas.

Pianistas Kasparas Uinskas.

B.  Stockus, gyvenantis Los Angeles, CA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Elena  Butkus, gyvenanti Los Angeles, CA pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Bronius P. Andriukaitis, gyvenantis Forest Park, IL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytojas kartu su prenumeratos mo-
kesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Ona Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, pratęsė laikraščio pre-
numeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Vytenis Miskinis, gyvenantis Cleveland OH, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

V. Suopys, gyvenanti Melrose Park, IL užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Gražina  Gražienė, gyvenanti Downers Grove, IL, skaitys „Drau-
gą” dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo
ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Maria Macevicius, gyvenanti Wildomar, CA pratęsė laikraščio pre-
numeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 60 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Stasė Macys, gyvenanti Chipley, FL, skaitys „Draugą” dar viene-
rius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
auką. Labai ačiū.
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Mūsų stalui

Žalioji citrina
Nors ir vadinama citrina, žalioji

citrina (angl. lime) yra tik įprastos
citrinos citrusinė sesutė. Labiau
mėgstanti šilumą, puikiai besijau-
čianti net drėgnuose tropikuose, pi-
kantiško skonio. Jos tėvyne laikoma
Pietryčių Azija. Dabar šis vaisius yra
plačiai paplitęs po pasaulį – jo galima
rasti ir Irane, ir Floridoje, ir Indijoje,
Meksikoje, Haityje, Malaizijoje. Žalio-
sios citrinos labai mėgstamos Tailan-
de, o Tailando virtuvė neįsivaizduoja-
ma be šio vaisiaus ir jo lapų (ten pa-
plitusi kita atmaina, nei mes įpra-
tome matyti. Tailande populiari Ka-
firo žalioji citrina). Tajai taip mėgsta
žaliąją citriną, kad vietoje žodžio
„nuobodus” dažnai vartoja posakį
„kaip žalioji citrina be sulčių”.

Žaliosios citrinos skonis pasižymi
ypatinga gaivia, pikantiška, šiek tiek
karstelėjusia nata, kuri ir suteikia
originalumo šiam vaisiui. Juk be jos
tai būtų dar viena įprasta, daugiau ar
mažiau rūgšti citrina. Žalioji citrina
dažniausiai vartojama paprastai –
nuplaunama ir supjaustoma arba iš
jos išspaudžiamos sultys. Sultingesni
yra labiau prinokę vaisiai, o lengviau
išspausti sultis padės paprasti būdai
– paspaudžiant delnu paridenti ža-
liąją citriną kietu paviršiumi arba
15–20 sekundžių palaikyti vaisių
mikrobangų krosnelėje nustačius
mažiausią galingumą.

Geriausia žaliąją citriną vartoti
šviežią, kad nežūtų jos vitaminai,
ypač B ir C. Žaliosios citrinos sudėty-
je yra daug vaisinių rūgščių. Eteriniai
aliejai gerina savijautą peršalus,
karščiuojant, pakelia imuninę siste-
mą ir padeda kovoti su infekcijomis,
padeda virškinimo sistemai.

Labai vertinama yra ir šio vai-
siaus žievelė. Ji naudojama pagardin-
ti karštiesiems patiekalams, pada-
žams, net sultiniams. Sušaldyta ledo
kubeliais, ji suteiks gėrimams gaivu-
mo ir praturtins jų skonį. Galima pa-
sigaminti ir citrininį cukrų: nutarkuoti
trijų žaliųjų citrinų žievelės žaliąjį
sluoksnį, sumaišyti jį su puse kilogra-
mo cukraus ir padžiovinti. Taip paga-
mintas citrininis cukrus – puikus gė-
rimų, desertų, kokteilių priedas. 

Mangų ir vynuogių 
salotos su žaliosiomis citrinomis

2 dideli prinokę mangai (nuva-
lyti ir supjaustyti kubeliais)

2 stiklinės besėklių vynuogių
0,25 stiklinės smulkiai supjaus-

tyto raudonojo svogūno
2 valg. šaukštai smulkiai su-

pjaustytų petražolių lapelių
2 valg. šaukštai žaliųjų citrinų

sulčių
1 valg. šaukštas trintos žaliosios

citrinos žievelės
1 maža aitrioji paprika
0,5 valg. šaukšto jūros druskos
Visus produktus sumaišyti ir

padėti į šaldytuvą mažiausiai pusva-
landžiui. Patiekti su tortilijomis, kep-
tu viščiuku arba žuvimi.

Žaliųjų citrinų ir kuminų
padažas

2 valg. šaukštai žaliųjų citrinų
sulčių

0,5 arb. šaukštelio aitriosios
paprikos miltelių

0,5 arb. šaukštelio druskos
0,5 arb. šaukštelio malto kumino
1 arb. šaukštelis medaus
0,5 stiklinės alyvuogių aliejaus
Sumaišyti visus produktus, iš-

skyrus alyvuogių aliejų. Visą laiką
plakant šluotele, į mišinį plona sro-
vele pilti aliejų. Plakti padažą iki
emulsijos konsistencijos. Ypač tinka
šviežių daržovių salotoms.

Pikantiškos kriaušės

3 žaliosios citrinos
4 raudonos kriaušės
2 puodeliai baltojo vyno
3,5 oz (100 g) rudojo cukraus
1,7 oz (50 g) kapotų pistacijų
mėtų lapelių patiekti
Vienos žaliosios citrinos žievelę

supjaustyti plonomis juostelėmis.
Išspausti dviejų citrinų sultis, o trečią
supjaustyti skiltelėmis. Kriaušes per-
pjauti pusiau ir išimti sėklas, su-
pjaustyti plonomis skiltelėmis ir pa-
šlakstyti žaliųjų citrinų sultimis.
Vyną virti su cukrumi, kol šiek tiek
sutirštės. Kriaušes sudėti į vyną ir
pavirti ant mažos ugnies 3–4 minu-
tes. Kriaušes sudėti į lėkštes, o liku-
sias žaliųjų citrinų sultis sumaišyti
su sirupu ir užvirinti. Vaisius užpilti
sirupu, pabarstyti pistacijų riešutais
ir citrinos žievelės juostelėmis. Pa-
tiekti su mėtų lapeliais.

Elžbieta Monkevič
Alfa.lt  

Pasišaukus Viešpačiui Dievui dangaus laimei dirbusiai ir
jo siekusiai ELENAI KOJELIENEI, giliai užjaučiame
jos mylimuosius vyrą JUOZĄ, dukreles DAINĄ ir ASTĄ,
sūnų LINĄ, dukraites ALEKSYTĘ ir LAIMUTĘ.

Tėvai išugdė pavyzdingą lietuvišką šeimą. Namai
buvo atviri Lietuvai ir lietuviams, o pirmiausia savo bro-
liams žemaičiams. Elenutė dirbo ir aukojosi, kad Juozas
galėtų daugiau jėgų, sveikatos ir energijos skirti kovai
prieš Tėvynės okupaciją, siekiant tikrojo katalikiškos
tautos išsilaisvinimo.

Elenutė Trumpaitė-Kojelienė gimė gausioje vienuo-
likos vaikų šeimoje Paliepiuose, Ariogalos valsčiuje, Kė-
dainių apskrityje, o mirė 2007 metų gruodžio mėnesio 9
dieną Kaune, sulaukusi 87 metų.

Tepripildo Jėzus Kristus ir Jo dangiškoji Motina Juo-
zo ir vaikų dienas savo gailestingumu ir ramybe, globo-
dami ir juos laimindami šioje ašarų pakalnėje iki palai-
minto susitikimo amžinybėje.

Alė Rūta Arbai
Nida Žibutė Brinkienė

Vytautas Antanas Dambrava

A † A
KĘSTUČIUI KAVECKUI

netikėtai mirus, LST Korp! Neo-Lithuania Čikagos
padalinio valdyba reiškia gilią užuojautą savo nariui,
broliui EDVARDUI, motinai NIJOLEI, seseriai REGI-
NAI su vyru bei kitiems giminėms ir artimiesiems.

Valentinas Krumplis
Eglė Juodvalkė

Jonas Valkiūnas

A † A
JUOZUI GIEDRAIČIUI

mirus, netekties valandą nuoširdžią užuojautą reiš-
kiame artimiesiems, draugams ir bendražygiams.
Juozas Giedraitis visą savo gyvenimą grindė krikščio-
niškomis vertybėmis,  jas uoliai gynė. Buvo didelis sa-
vo Tėvynės patriotas, net ir būdamas už Atlanto puo-
selėjo krikščioniškų vertybių sklaidą Lietuvoje, taip
pat ir remdamas Lietuvos krikščionių demokratų par-
tiją.

Lietuvos krikščionių demokratų vardu
Pirmininkas Valentinas Stundys

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANICETAS GRINIUS

2007 m. gruodžio 23 d. suėjo vieneri metai, kai amžinai iške-
liavo mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis. Nors laikas bėga, bet
mes labai pasigendam Jo švelnių rankų, malonios šypsenos, tė-
viškų patarimų.

Už a.a. Anicetą šv. Mišios buvo atnašautos Šv. Alfonso baž-
nyčioje, taip pat Veisėjuos ir Marijampolėj. Pagerbdami Jo
brangų atminimą šeima aukojo „Saulutei”, šalpos organizacijai
$1,200.

Ilsėkis Viešpaties globoj.

Su giliu liūdesiu šeima

Kai skriesi per tolimus Viešpaties plotus
Šioj žemėj pavargusi siela,
Te Angelas Sargas Tau leidžia sustoti
Nors mirksnį ties Lietuva miela.

Nors kūną priglaus svetimoji žemelė
Ir oš ne gimtieji šilojai,
Akim amžinybės paglostyk tą šalį
Kurią vis krūtinėj nešiojai.

Jūratė Masiulienė
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�Moksleivių Ateitininkų susirin-
kimas vyks šeštadienį, sausio 19 d., 6:30
val. v. – 10 val. v. Ateitininkų namuose.

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje,14911 127th Street, Lemont.
Bilietus galite įsigyti kavinėje ,,Bra-
vo” ir sekmadienį po šv. Mišių Palai-
mintojo J. Matulaičio misijos priean-
gyje. Į labdaros koncertą kviečia Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Š. m. sausio mėn. 25  d. 7 val. v.
Bočių menėje, 14911 127th Street,
Lemonte  įvyks Amerikos lietuvių in-
žinierių ir architektų sąjungos Čika-
gos skyriaus metinis susirinkimas.
Inž. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis
kalbės apie Lietuvos istorinius kul-
tūros paminklus ir jų atstatymo
reikšmę mūsų tautos ateičiai ir pri-
statys neseniai Medininkų pilies ats-
tatymo  (MPA) fondo išleistą knygą
,,Medininkai”. 

�Vasario 2 d., šeštadienį 11 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, kūrybingai pasidaryti Užgavė-
nių kaukes pagelbės dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Virginija Morrison.
Nepamirškite žirklių, klijų ir pačių
įvairiausių medžiagų skiaučių, kailių
atraižų. Su dailininkių pagalba viską
panaudosite kaukių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vaišinsimės Už-
gavėnių blynais. Mokestis: vaikams –
6 dol., suaugusiems – 12 dol. Būtina
registruotis tel. 773-582-6500.

�Vasario 9 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, 14911 127th Street,
Lemont, įvyks šių metų Tarptautinio
Čiurlionio pianistų konkurso laimė-
tojo Edvino Minkštimo koncertas.
Koncertą ruošia Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis ,,Saulutė”.

�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.

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Rengia Jaunimo centro valdyba ir
Moterų klubas.

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-
genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Pavasarinė mugė kovo 1-2 die-
nomis vyks Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Rengia Jaunimo centro valdy-
ba ir Moterų klubas.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Kviečiame visus skautus,
tėvelius bei skautų rėmėjus apsilankyti
ir paremti šią lietuvišką jaunimo orga-
nizaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą Ja-
saitytę-Petry tel. 708-349-8436 arba el-
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Šaunios Jaunimo centro Moterų klubo moterys. Kiek darbų darbe-
lių jos padaro. Savo susirinkime, įvykusiame sausio 8 d., visos mielai
sutiko toliau darbuotis Centro labui.  Nuo kalbų buvo nutarta eiti prie
darbų – sausio 27 d., sekmadienį, Moterų klubo narės vėl visus vaišins
mieliniais blynais. Jau nuo 8 val. r.  galėsite vaišintis skaniausiais blynais
su obuoliene. Tad visi minėtą sekmadienį kviečiami į Jaunimo centrą
(5620 S. Claremont Ave., Chicago).

Nuotraukoje: Jaunimo centro Moterų klubo narės jau pasiruošusios
kepti blynus. Iš kairės: Sofija Jurkūnienė, Nijolė Kaveckienė, Marta Rui-
kienė, Kastutė Venckutė, Barbara Normantienė, Viktorija Valavičienė,
Laima Vaičiūnienė, Irena Dirdienė, Ieva Paulauskienė, Alexandra
Buivydienė, Veronika Šerkšnienė, Anelė Pocienė (Moterų klubo pir-
mininkė).                                                                          Zigmo Degučio nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje
skelbia atranką generalinio konsulo padėjėjo (-os)

pareigoms užimti 

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:
1. Generalinio konsulo padėjėjo funkcijos viešųjų ryšių, ekonomikos,

mokslo ir švietimo, kultūros, turizmo ryšių tarp Lietuvos ir JAV klausi-
mais;

2. Informacijos rinkimas ir apibendrinimas apie Čikagos miesto,
Illinois bei aplinkinių valstijų verslo organizacijas, kultūros ir švietimo bei
mokslo institucijas;

3. Bendros informacijos teikimas telefonu ir raštu;
4. Dalyvavimas rengiant įvairius generalinio konsulato renginius, vi-

zitus bei kultūrinius projektus.

Reikalavimai:
Turėti leidimą dirbti JAV, gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, mokėti

naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis bei duomenų ba-
zėmis, gebėti bendrauti ir savarankiškai organizuoti darbą, būti kūrybiš-
kam, darbščiam, mandagiam ir pareigingam. Rekomendacijos būtų priva-
lumas. 

Kita:
Planuojama, kad su atrinktu kandidatu (-e) 2008 m. balandžio mėn.

(data dar gali keistis) bus pasirašoma darbo sutartis bandomajam laiko-
tarpiui iki 2008 m. pabaigos, kuri gali būti pratęsta.

Prisistatymo ir motyvų dirbti generaliniame konsulate laiškus, gyve-
nimo aprašymą, išsilavinimą bei statusą JAV patvirtinančių dokumentų
kopijas ir spalvotą nuotrauką (darytą ne anksčiau nei prieš pusę metų)
prašome atsiųsti iki 2008 m. vasario 4 d. (ant voko pažymėkite: Atranka)
adresu: 

Consulate General of the Republic of Lithuania
211 East Ontario Street, Suite 1500
Chicago, IL 60611
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis: info@konsulatas.org

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

• Lietuvos Dukterų draugijai mirusių atminimui aukojo: a.a.
Brigitos Tamošiūnienės atm. Algis Tamošiūnas $95, Rimas ir Zita Sodeikos
$50, Augis ir Regina Šilgaliai $30, Marius ir Eglė Laniauskai $25. A.a.
Vandos Vaitkevičienės atminimui aukojo: Sofija Jelionienė, Raminta ir Guo-
da – $50. A. a. Gražinos Makauskaitės atminimui – Laima Vanderstoep –
$35. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir dėkojame aukotojams.

Vasario 1 d., 
penktadienį, 7 val. v.

Assumption Church, 
91 Maple Ave., Morristown,

New Jersey 
vyks lietuvių kilmės pianistės

FRANCES COVALESKY
(Kavaliauskaitės) 

labdaros koncertas
Koncerte skambės F. Cho-

pin, D. Kabalevskij, Gershwin
ir M. K. Čiurlionio muzika. 

Lėšos bus skirtos gabiems
muzikai jaunuoliams paremti. 

Įėjimas – 15 dol. auka. 

Bilietus galite užsisakyti
tel.973-659-9767 (Susan Sa-
vaiko); 973-383-8763 (Nancy
Craddock) arba 973-361-9771
(Aušra Covalesky).

Peter A. Babarskis, gyvenantis Hickory Hills, IL, Victoria Ka-
raitis, gyvenanti Union Pier, MI, Wanda Petkus, gyvenanti Sant Peters-
burg  Beach, FL, atsilygindami už „Draugo” kalendorių ir atvirukus at-
siuntė dienraščiui po 100 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Atsidėkodami už ,,Draugo” kalendorių ir kalėdinius atvirukus Casi-
mir Pakulis, gyvenantis  Rehoboth Bch, DE, Tekle Bogusas, gyvenanti
South Boston, MA, Victoria Zakaras, gyvenanti  Santa Barbara, CA,
Anna  Ramas, gyvenanti Lemont, IL,  Alfons Tumas, gyvenantis Simi
Valley, CA ir Kostas Jurkevičius paaukojo po 50 dol. auką. Nuoširdžiai
jums dėkojame už paramą.


