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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Kelias iš širdies į širdį –
moterų klubui ,,Alatėja”
– treji (p. 4)
•Užburtos anų metų bir-
bynės (p. 5, 11)
•Daugiaveidis terorizmas
(p. 7)
•Mokomės iš bitelių (p.
10)
•Mūsų šeimose (p. 10)
•Rinkimų dienoraštis (1)
(p. 11)
•Navy Pier – lietuviška
Kalėdų eglutė (p. 14)

Baltijos šalys norètû bùti
patrauklesnès NATO pratyboms

Vilnius, gruodžio 5 d. (ELTA) –
Lietuva su nerimu laukia Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo, o pre-
zidentas Valdas Adamkus mano, kad
toks Europos Sąjungos (ES) reikala-
vimas yra neteisingas, rašo žinomas
britų dienraštis ,,The Financial
Times”.

,,Ignalina tiekia 70 proc. elektros
Lietuvai, o kai ji bus uždaryta, šalis
dėl energijos galės kreiptis tik į Rusi-
ją – į valstybę, kuri sovietų pavidalu

aneksavo Lietuvą penktajame de-
šimtmetyje, ištrėmė dešimtis tūks-
tančių žmonių į Sibirą ir neleido vals-
tybės nepriklausomybės, kol 1991 m.
Sovietų Sąjunga iširo pati”, – rašoma
specialiame reportaže iš Ignalinos,
kurį skelbia ,,The Financial Times”
interneto svetainė.

,,Tampame energetiškai atskirta
sala. Tai netgi pavadinčiau Rusijos
monopolija. Nesuprantame tikros
priežasties, kodėl ES užsispyrė dėl Ig-

nalinos elektrinės, kuri veikia labai
saugiai, uždarymo. Suomija stato
naujas atominės elektrinės sekcijas, o
Lietuva verčiama uždaryti tai, kas
nesugedę. Jei klausiate, ar tai netei-
singa, nemanau, kad teisinga”, – To-
ny Barber savo straipsnyje cituoja V.
Adamkų.

Dienraštis taip pat atkreipia dė-
mesį, kad uždarius jėgainę darbo ne-
teks daug elektrinės darbuotojų, ku-
rių dauguma yra etniniai rusai.

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) –
Birštone susitikę Baltijos šalių gyny-
bos ministrai aptarė NATO pratybų
svarbą apsaugant organizacijai prik-
lausančių šalių teritoriją, pažymėjo,

jog geresnis pasirengimas priimti
NATO misijas Baltijos šalyse yra gy-
vybiškai svarbi sąlyga.

Šį ir kitus trišalio karinio bend-
radarbiavimo klausimus laikinasis
Lietuvos krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas, Latvijos gynybos mi-
nistras Vinets Veldre ir Estijos gyny-
bos ministerijos vadovas Jaak Aavik-
soo įtvirtino susitikime pasirašę ben-
drą pareiškimą.

Dokumente ministrai taip pat
paragino NATO oro policijos misiją
vykdančias šalis pasekti spalio 21 d.
Baltijos šalyse surengtų oro erdvės
apsaugos pratybų pavyzdžiu ir karto-
ti panašius mokymus nuolat.

Susitikimo metu ministrai ap-
tarė padarytą pažangą rengiant ben-
drą Lietuvos, Latvijos ir Estijos bata-
lioną BALTBAT. Ministrai patvirtino,
kad jo rengimas vyksta pagal planą ir
2010 m. trišalis vienetas turėtų būti
pasirengęs budėti NATO greitojo rea-
gavimo pajėgose.

Susitikimo metu buvo išreikšta para-
ma Ukrainai ir Gruzijai, siekiančioms
prisijungti prie NATO. ELTOS nuotr.

Lietuva remia Europos Sâjungos siekius

,,Financial Times” – apie Lietuvos nerimâ

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) –
Lietuva pareiškė remianti Europos
Komisijai pristatytą pareiškimą dėl
Rytų partnerystės plėtros su šešiomis
kaimyninėmis šalimis – Gruzija, Uk-
raina, Moldova, Armėnija, Azerbai-
džanu ir Baltarusija, kai ji atitiks ke-
liamus reikalavimus.

,,Lietuvos užsienio reikalų minis-

terija (URM) teigiamai vertina šį do-
kumentą – Rytų partnerystės bend-
radarbiavimo formato sukūrimas pri-
sidės prie stabilumo, saugumo ir ge-
rovės užtikrinimo visame regione”, –
sakoma URM pranešime spaudai.

Pareiškime siūloma sudaryti Eu-
ropos Sąjungos (ES) susitarimus su
visomis Rytų Europos valstybėmis,

sukurti laisvos prekybos erdves, pa-
lengvinti vizų režimą, stiprinti bend-
radarbiavimą energetinio saugumo ir
socialinės sanglaudos srityse.

Greta dvišalių santykių gilinimo
Komisija siūlo plėtoti daugiašalį bend-
radarbiavimą demokratijos ir gero
valdymo, ekonominės integracijos,
energetinio saugumo ir žmonių ryšių
srityse.

Pasak pranešimo spaudai, šis
Europos Komisijos pareiškimas gerai
atspindi Lietuvos nuostatą aktyviai
remti tolesnį Rytinių kaimyninių vals-
tybių santykių su Europos Sąjunga
stiprinimą. Lietuva yra suinteresuo-
ta aktyvia ir veiksminga ES užsienio
politika, paremta vertybėmis ir ilga-
laikėmis galimybėmis.

Pranešime pažymima, kad įgy-
vendinus Komisijos siūlymus pavyk-
tų suteikti naują pagreitį ES ir Rytų
kaimynių santykių plėtrai ir pakylėti
bendradarbiavimą į kokybiškai naują
lygį.

Įgyvendinus Komisijos siūlymus pavyktų suteikti naują pagreitį ES ir Rytų
kaimynių santykių plėtrai. SCANPIX nuotr.

Dalis valstybès
tarnautojû
negavo
atlyginimû

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) –
Valstybei nesurenkant planuotų biu-
džeto pajamų, vėluoja atlyginimai kai
kurių valstybės įstaigų darbuoto-
jams. Finansų ministras Rimantas
Šadžius pripažino, kad kai kurios įs-
taigos laiku negavo pinigų, tačiau jis
užtikrino, kad atlyginimai žmonėms
bus išmokėti kitą savaitę.

,,Dabar nebuvo mokesčių mokė-
jimo terminų, todėl atitinkamos ir
biudžeto įplaukos. Kai kam pinigų ne-
užteko, tačiau tai nedidelė suma”, –
teigė R. Šadžius.

Finansų ministerijos duomeni-
mis, spalį į valstybės biudžetą su-
rinkta 1,726 mlrd. Lt, kai numatytos
pajamos – 2,257 mlrd. Lt. Per 10 pir-
mų šių metų mėnesių į biudžetą įp-
laukė iš viso 16,424 mlrd. Lt – 574,7
mln. Lt, arba 3,4 proc. mažiau nei
numatyta.

Finansų ministerijos Iždo depar-
tamento direktorius Audrius Želionis
taip pat nenorėjo atskleisti, kiek
pinigų trūksta būtiniausioms valsty-
bės išlaidoms. Anot jo, ,,pagal kitą ei-
liškumą” nepervesta dar daugiau lė-
šų nei atlyginimams.

Pirmadienį Finansų ministerija
rengia Vyriausybės vertybinių po-
pierių aukcioną, kuriame planuoja
pasiskolinti pinigų, be to, pasak R.
Šadžiaus, artimiausiu metu vis dar
tikimasi gauti paskolą iš užsienio fi-
nansų įstaigų. Atlyginimai valstybės
įstaigų tarnautojams paskutinį kartą
vėlavo per 2001 metų krizę.
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Brangūs ateitininkai,

Besiruošiant šv. Kalėdų šventėms,
puošiame namus, perkame dovanas
savo šeimos nariams. Kūdikėlio Jėzaus
gimimo šventės proga nepamirškime ir
mūsų ateitininkų šeimos. Tai yra šeima,
kuri teikė ir tebeteikia mums ir mūsų

vaikams daug džiaugsmo susirinki-
muose, suvažiavimuose ar stovyklose.

Šeimoms vadovauja tėvai, kurie
aukojasi savo šeimų gėriui. Panašiai ir
ateitininkų šeimai reikia tėviškų galvų,
besirūpinančių, kad mūsų jaunimas
bręstų pilnomis asmenybėmis, ir būtų
auklėjamas ateitininkijos pasaulėžiūra.
Tą tėvišką vaidmenį atlieka ŠAAT.

Besiruošiant priimti Kūdikėlį Jėzų
į savo širdis, turime jas padaryti Jam
patrauklias. Nejaugi į kietą širdį Jis
ateis? Todėl Kalėdų metu, su-
minkštėjus Jūsų širdims, atverkite jas
galimybei naudingai dirbti jaunimo,
savo šeimų, savo tautos, Bažnyčios ir
žmonijos labui. Nelaukime, kad kas
siūlytų ar maldautų kandidatuoti į

ŠAAT. Geriau pasvarstykime: gal dabar
pribrendo mano eilė paskirti trejus
metus, įsijungiant į šią tarybą, ir pri-
sidedant prie to darbo, kuris užtikrintų
jaunimo prasmingą ir turiningą daly-
vavimą ateitininkų šeimoje. Nežiū-
rėkime į kitus, bet atkreipkime žvilgsnį

į save — ar tikrai nega-
lėčiau?.... Norėdami,
atrasime šiam reikšmin-
gam darbui laiko.

Kandidatų anketą
rasite Šiaurės Amerikos

ateitininkų tinklalapyje www.ateitis.
org. Prašome atsiųsti iki naujai pra-
tęstos datos — 2009 m. sausio 12 d.
Norėdami daugiau informacijos kreip-
kitės į ŠAAT nominacijų komisijos narę
Loretą Grybauskienę tel: 708-349-7428
arba el. pašto adresu: Vlasr@aol.
com.

ŠAAT nominacijų komisija

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Nuotraukoje viršuje: trys
Lietuvos mokslininkai dr.
Danutė Gailienė, dr. Paulius
Subačius ir dr. Vanda Vaite-
konienė dalijosi savo darbo
ir mokslo pasiekimais su
Čikagos sendraugiais.
Nuotraukoje apačioje – da-
lis klausytojų. Pirmoje eilė-
je iš k: Irena ir Juozas Poli-
kaičiai, Silvija Radvilienė,
Ramunė Kubiliūtė, Dainė
Quinn. Antroje eilėje: Jonas
Maleiška, Mindaugas Biels-
kus, Saulius Kuprys, Rimas
Rudys ir kun. Antanas Sau-
laitis. Jono Kuprio nuotr.

Kreipimasis į ateitininkus
Ruošiantis ŠAAT rinkimams yra tiksli-
nami ateitininkų sąrašai. Prašome
pateikti savo adresus, jei:

• esate ateitininkas, nepriklausantis
jokiam ateitininkų vienetui.
• esate pakeitę savo gyvenamąją vietą
per paskutinius trejus metus.
• esate studentas, gyvenantis univer-
sitete.
• esate jaunas sendraugis, nebe-
gyvenantis tėvų namuose.

Prašome visų ateitininkų ateiti į talką
— susidomėkite ar jūsų vaikai,
vaikaičiai, draugai ir bičiuliai yra
sąrašuose ir paraginkite juos prisi-
rašyti. Norima sudaryti kuo platesnį ir
tikslesnį adresyną.

Adresus siųsti iki sausio 12 d.
ŠAAT nariui Kaziui Razgaičiui

7 Arthur Rd, Rosemont, PA 19010
el. pašto adresu: kazys@op.net

Telefonu: 610-527-1122

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) kandidatų siūlymo
terminas pasibaigė gruodžio 1 d., tačiau nesurinkus pakankamai
kandidatų, siūlymo laikas yra pratęstas iki 2009 m. sausio 12 d.
Dvylikos narių taryba bus renkama 2009 m. pavasarį.

ŠAA Tarybos nariu gali būti renkamas
kiekvienas ateitininkas, sulaukęs aš-
tuoniolikos metų ir išbuvęs ateitininku
ne mažiau kaip penkerius metus. Tary-
bos narys gali eiti ir kitas pareigas atei-
tininkų organizacijoje. ŠAA Tarybos
nario kadencija yra treji metai.

Nežiūrėkime į kitus, bet
atkreipkime žvilgsnį į save

Sąrašų ir adresyno
patikrinimas

Mokslininkai svečiavosi pas Čikagos sendraugius

Registracija
Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos cen-
tro valdybos ruošiami Ateitininkų pa-
saulėžiūros kursai įvyks š. m. gruodžio
26 – sausio 1 d. Dainavoje. Visą regis-
tracijos informaciją rasite moksleivių
ateitininkų tinklalapyje www. mes-
mas.org. Besidomintys prašomi ne-
delsiant pasižiūrėti, perskaityti ir už-
siregistruoti, nes kursų vietos ribotos.

Čikagos moksleiviai
rinksis gruodžio 13 d.

Čikagos moksleivių ateitininkų
susirinkimas įvyks šeštadienį, gruo-
džio 13 d. 5:30 val. v. – 10 val.v. Le-
monte. Rinksimės Pasaulio lietuvių
centre. Giedosime Kalėdines gies-
mes Lietuvių centro gyventojams.
Po to, nuvyksime į Ateitininkų na-
mus, versime šiaudinukus ir užsiim-
sime kitais Kalėdiniais užsiėmi-
mais. Visi moksleiviai laukiami. No-
rintys susipažinti su ateitininkų
veikla, kviečiami prisidėti.

Čikagos ateitininkų
Kūčių vaišės

Visi maloniai kviečiami dalyvauti
tradicinėje Čikagos ateitininkų Kūčių
šventėje, gruodžio 21 d. 1 val. p.p. Jau-
nimo centro didžiojoje salėje.

Registruotis pas Oną Daugirdienę tel:
(630) 325-3277 arba el. paštu: odau-
girdas@hotmail.com. Palikdami
žinutę, būtinai atsakiklyje ar laiške
praneškite savo telefono numerį, kad
būtų galima vėliau susisiekti.

Čikagoje pasibaigus XIV Mokslo ir kūrybos
simpoziumui, Čikagos sendraugiai ateiti-
ninkai, vadovaujant Jolitai Kisieliūtei-Na-

rutienei, gruodžio 1 d. Ateitininkų namuose,
Lemonte, susitiko su keliais simpoziume skai-
čiusiais paskaitas mokslininkais, Sendraugiams
prabilo dvi psichologės: Vilniaus universiteto
klinikinės ir organizacinės psichologijos sky-
riaus vedėja dr. Danutė Gailienė ir dr. Vanda
Vaitekonienė, dirbanti Vilniaus Vaikų raidos
centre. Jos papasakojo apie kriaupią psicho-
loginę žalą, padarytą Lietuvos gyventojams
Sovietų okupacijos metu, ir dabar tebesitę-
siančius psichologinius reiškinius lietuvių
šeimose. Literatūrologas dr. Paulius Subačius,
kuris šiuo metu yra ir Lietuvos katalikų mokslo
akademijos pirmininkas, supažindino su Anta-
no Baranausko dvasine ir moksline veikla. Jis
taip pat iškėlė susirūpinimą mokslo institucijų
padėtimi, ypač nerimastį keliančiu silpnu ka-
techetų pasiruošimu Lietuvoje. Dalyviai do-
mėjosi pranešimais, teikdami daug klausimų.
Tai buvo tikrai vertinga ir įdomi vakaronė.
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BLOGIO UPĘ GALIMA ĮVEIKTI
ŠVIESA IR GĖRIU

Simpoziumai 
turi vykti

LAIMA APANAVIÇIENÈ

XIVPasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
(PLMKS), vykęs Padėkos dienos savaitgalį lapkričio
26–30 dienomis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pra-

lėkė kaip viena diena ir jau tapo istorija. Atrodo, kad prieš  simpoziumą
girdėtos kalbos apie simpoziumo ,,išsikvėpimą”, jo uždarymą – visiškai
nepagrįstos. Tokia dalyvių gausa (per 160) vie  tovių įvairovė (pranešėjai
atvyko iš 14 pasaulio šalių), pranešimų te mos ir jų turiningumas parodė,
kad tokie simpoziumai dar neišsisėmę, kad jie reikalingi tiek išeivijos ats-
tovams, tiek Lietuvos mokslininkams. 

Vakaruose jau nuo 1990 metų prasidėjus didesnei migracijai kuriamos
naujos ekonominių lietuvių migrantų bendruomenės, tvirtėja nelengvai
užmegzti ryšiai tarp senųjų išeivių ir naujųjų imigrantų. Problemų buvo
daug ir visokių, tačiau Lietuvoje ilgą laiką valstybiniu mastu nebuvo dera-
mai įvertinti šio spartaus proceso rezultatai, dėmesys santykiams su jau
išvažiavusiais lietuviais buvo labai ribotas. Išvažiavai – ir žinokis. Gal tik
protų ir mokesčių nutekėjimas buvo įvardytas kaip valstybinė problema. 

XIV PLMKS parodė, kad ir Lietuvoje pradedama suprasti, jog palai-
kyti ryšius su už sienyje gyvenančiais lietuviais – gyvybiškai svarbu, kad
būtina pasirūpinti, kad išeiviai išsaugotų kalbą ir taip išliktų lietuviais,
kad jie dalyvautų valstybės politikoje. Per tuos šimtą lietuvių emigracijos
metų ne kartą patirta, kad išeivijos bendruomenės gali būti veiksminga
priemonė, užtikrinant Lietuvos valstybės interesus. 

Klausantis šio simpoziumo pranešimų atrodė, kad pagaliau gal ir ne
taip greitai kaip norėtųsi, bet vis dėlto nyksta šaltukas tarp išeivijoje ir
Lietuvoje gyvenančių žmonių. Tą savo pranešime patvirtino ir Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento prie Res publikos Vyriausybės direkto-
riaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė, aptardama Lietu voje darytus
tyrinėjimus, kurie parodė, kad 70 proc. šalies gyventojų teigiamai atsiliepia
apie užsienyje gyvenančius lietuvius. ,,Ypatingai Lietuvos žmonių yra ver-
tinamos tos valstybės priemonės, kurios skatina paramą vaikų švietimui,
mokykloms užsienyje, taip pat Lietuvos gyventojai laukia, kad būtų ima-
masi priemonių, skatinančių išeivius sugrįžti”, – teigė V. Bagdonavičienė. 

Suartėjimas jaučiamas ir peržiūrėjus plenarinių bei mokslinių prane-
šimų temas: ,,Lituanistinis švietimas Europoje ir Pietų Amerikoje”, ,,Išei-
vijos archyvai”, ,,Lituanis tinis švietimas išeivijoje – problemos ir perspek-
tyvos”, ,,Pagalba Lietuvoje, kaip grįžti į mokyklas vaikams iš užsienio”,
,,Užsienio lietuvių jaunimo studijos Lietuvoje”, ,,Išeivijos studentų sta-
žuotės programa Lie tu vo je”, ,,Į tėvynę sugrįžimas” ir t.t. Ankstesniuose
simpoziumuose tokios temos  (dėl tam tikrų sąlygų) nebuvo net svarstytos. 

XIV PLMKS parodė, kad viso pasaulio lietuviai ne tik ieško sąlyčio
taškų, bet ir juos randa. Tą rodo naujai gimstantys projektai, kartu daro-
mi moksliniai darbai, atliekami tyrimai. Tai, žinoma, džiugina.

Tą atsirandantį susiklausymą pa stebėjo ir Lietuvos Respublikos ge-
neralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, sakiusi, kad šis simpoziumas
vienija Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius mokslininkus, menininkus, su-
burdamas juos Lietuvos gerovei.

Smagu tarp dalyvių buvo matyti pirmojo MKS pirmininką prof. dr. Al-
girdą Avižienį, to simpoziumo organizacinio komiteto pirmininką, buvusį
Pasaulio Lietuvių Bendruome nės pirmininką Bronių Nainį, pirmojo Moks-
lo ir kūrybos simpoziumo dalyvius ir įkūrėjus. Iš kuklios pradžios, kuri
buvo padaryta 1969 metais Čikagoje, simpoziumas išaugo į reikšmingą
įvykį. Naujiems laikams padiktavus naujas sąlygas iškilo klausimas: ar
reikia toliau tęsti simpoziumų ruošimą užsienyje, kai pati Lietuva gali
suorganizuoti simpoziumus, o valstybė – juos paremti? Tačiau čia pat gal-
voji, kad tokie simpoziumai suteikia galimybes patiems užsienio lietu-
viams pažvelgti į savo pasiekimus, pasidalinti savomis pa tirtimis, aptarti
savo problemas bei poreikius ir taip pat pateikti Lietuvai savo patirtį bei
požiūrius, suformuotus gyvenant svetur. O tokių užsienyje gyvenančių
mokslininkų, kurie noriai padeda Lietuvai, tikrai ne mažas būrys. 

Įdomi prof. Algirdo Avižienio atidarymo metu išsakyta mintis apie
simpoziumų diferenciaciją. Jo manymu, Čikagos simpoziumas galėtų būti
kaip Lietuvos ir išeivijos moksli ninkų, menininkų apsikeitimas, o simpo-
ziumai, vykstantys Lietuvoje, turėtų tapti magnetu, skatinančiu sugrįžti
pasidalyti savo patirtimi užsienyje gyvenančius ir dirbančius lietuvius
mokslininkus. Ar toks pasiūlymas geras – turi nutarti organizatoriai, o
gal reikėtų sugalvoti kitokių simpoziumų vedimo formų? Tačiau viena
aišku – simpoziumai turi vykti.

Stebėjausi organizatorių veiklumu. Ne juokas tokią minią žmonių pa-
sitikti, suorganizuoti posėdžius ir paskaitas, apgyvendinti, pamaitinti! O
kur dar kultūriniai renginiai, pobūviai (apie juos tikriausiai kas nors pa-
rašys), kuriems suruošti taip pat rei kėjo daug laiko. Pranešėjams buvo su-
teiktos visos galimybės – visi galėjo naudotis kompiuteriais, internetu, audi-
torijose buvo pastatyti ekranai. Visi pranešimai buvo filmuojami, tad, rei-
kia tikėtis, organizatoriai paskelbs, kur prireikus galėsime juos susirasti.

Manau, kad ne tik rengėjus, bet ir mus, dalyvius, džiugino gausus klau-
sytojų būrys. Smagu, kad išeivijos lietuviai gausiai rinkosi į  pas kaitas,
aktyviai dalyvavo diskusijose, kėlė rūpimus klausimus. Liūdina tik tai, kad
fiziš kai nespėta aplankyti visų posėdžių, pasiklausyti visų norimų paskai-
tų, pabendrauti su sim poziu mo dalyviais – tokia perkrauta buvo dienotvarkė.

Tad norisi padėkoti visiems PLMKS organizatoriams už jų didžiulį
darbą rengiant šį puikų  renginį ir iš kitų simpoziumų tikėtis dar didesnio
susiklausymo tarp tėvynėje ir išeivijoje gyvenančių ir dirbančių lietuvių.

Dievas nuolatiniam blogio šal-
tiniui supriešino tyro gėrio šaltinį.
Nukryžiuotas ir Prisikėlęs Kristus,
kuris yra naujasis Adomas, nešvariai
blogio upei supriešino šviesos upę, –
šiais žodžiais popiežius Benediktas
XVI į trečiadienio bendrąją audienci-
ją susirinkusiems tikintiesiems aiški-
no apaštalo Pauliaus mokymą apie
gimtąją nuodėmę.

Šv. Tėvo katechezės dėmesys bu-
vo skirtas apaštalo Pauliaus moky-
mui apie gimtosios nuodėmės ir iš-
ganymo sąsajas. Apie tai apaštalas
Pauliaus kalba pirmajame laiške Ko-
rintiečiams, o ypač laiške Romie-
čiams, pasakodamas apie pirmojo
žmogaus, t.y., Adomo, ir Kristaus,
t.y., Antrojo Adomo, supriešinimą.

Pauliaus mokymas apie Adomo
nupuolimą ir jo nuostolingas pa-
sekmes visai žmonijai siekia išryškin-
ti tai, jog Kristaus žmonijai suteiktos
malonės dovana yra neapsakomai
didesnė už Adomo nuopuolį. Šiuo
požiūriu pirmosios nuodėmės doktri-
na atskleidžia žmoniškosios padėties
menkumą, tačiau Paulius taip pat
išryškina kiekvieno vyro ir moters
moralinę atsakomybę už tokią tra-
gišką tikrovę. Paulius primena, kad
„visi yra nusidėję ir stokoja Dievo
garbės” (Rom 3,23).

Tikėjimas Kristumi laimėjo nu-
teisinimą, todėl gyvename taikoje su
Dievu. Kristus, naujasis Adomas, bū-
damas paklusnus Tėvo valiai, išvada-
vo žmoniją nuo pirmykštės nuodėmės
ir mirties naštos. Krikštu jis mums
leidžia dalyvauti jo išganančioje mir-

tyje ir prisikėlime bei tapti Tėvo įsū-
niais. Naujas gyvenimas, kurį gavo-
me per Kristaus malonę, mus įparei-
goja liudyti tikrąją viltį, jog visa kū-
rinija bus išvaduota iš pragaišties
vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės
laisvę.

Plačiai paplitęs neteisingumas,
smurtas ir melas įrodo, kad pasaulyje
tebėra blogis. Tačiau mums yra
nušvitusi „naujojo Adomo” šviesa.
Žmonėms laisvę Dievas suteikė iš
savo beribio gailestingumo, – pažy-
mėjo Šv. Tėvas.

Popiežius priminė Bažnyčioje
prasidėjusį Advento laikotarpį. Baž-
nyčios žodyne žodis „Adventas” turi
dvi reikšmes: buvimą ir laukimą.
Buvimas primena, kad yra šviesa.
Kristus yra Naujasis Adomas, jis yra
su mumis. Šviesa jau sušvito, be-
reikia atverti širdies akis, kad ją iš-
vystume ir į ją įsilietume. Turime bū-
ti ypač dėkingi, kad pats Dievas įžen-
gė į mūsų istoriją kaip naujas gėrio
šaltinis.

Antroji Advento reikšmė liudija
apie laukimą. Tamsi blogio naktis
tebėra galinga. Todėl Advento metu
giedame „Rasokit dangūs iš savų
aukštybių” ir karštai meldžiamės: Jė-
zau, ateik, ateik ir sustiprink šviesą
ir gėrį, ateik ten, kur melas, Dievo
nepažinimas, smurtas ir neteisingu-
mas. Ateik, Viešpatie Jėzau, sustip-
rink pasaulyje gėrį ir padėk mums
būti Tavo šviesos nešėjais, taikos dar-
buotojais, tiesos liudytojais. Viešpatie
Jėzau, ateik!

,,Vatikano radijas”
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KELIAS IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ KELIAS IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ 
Kelias, kuriuo jau 3 metus eina moterų klubas „Alatėja”

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Yra daug kelių – žvyruotų, ak-
menuotų, asfaltuotų, takelis per pie-
vą, per mišką, palei ežerą… Ir kiek-
vienas iš mūsų pasirenka vieną kelią,
tą, kuris mums atrodo tiesesnis, ly-
gesnis, greičiau atvesiantis prie tiks-
lo. Pats tikriausias ir tiesiausias ke-
lias – kelias iš širdies į širdį.

Moterų klubas ,,Alatėja” jau  tre-
jus metus tiesia tokį kelią šioje ir ano-
je Atlanto pusėje. Vis daugiau žmo-
nių prisideda prie mūsų klubo veik-
los, mus paremia, vadinasi, išgirsta
mus. Bet svarbiausia, kad jiems ne-
svetimas kitų žmonių skausmas, jie
supranta kitų bėdas ir nelaimes, mo-
ka užjausti silpnesnį, neigalų. Tad
norėdamos atsidėkoti savo draugams,
šeimoms ir visiems, mus rėmusiems,
šiais metais, lapkričio 22 d., sukvietė-
me visus į Retro vakarėlį Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje paminėti
mūsų 3-iąjį gimtadienį ir surinkti
lėšų naujiems geriems darbeliams.
Esame nuoširdžiai dėkingos Stanley
Balzekui, Jr. ir muziejaus darbuoto-
jams, jau trečiąjį kartą svetingai priė-
musiems mus savo namuose. 

• • •
Nors šeštadienio vakaras  buvo

tamsus ir žvarbokas, muziejuje buvo
jauku ir šilta. Taip gera buvo sutikti
ponias ir ponus, paneles ir ponaičius
–  mūsų svečius, pasidabinusius, pasi-
puošusius ir nors akimirkai sugrįžu-
sius į prieškario laikų Lietuvą.

Pirmiausia pakvietėme savo sve-
čius susipažinti su muziejumi ir jame
vykstančiomis parodomis, apžiūrėti
stendus su klubo veiklos akimirko-
mis, dovanas, gautas iš Linkuvos spe-
cialiosios mokyklos, kurią mūsų klu-
bas remia, taip pat – nusifotografuoti
fotoateljė, nes neįsiamžinti buvo tie-
siog nuodėmė – taip gražiai visi atro-
dė.

Svečiams susirinkus ir trumpai
supažindinus juos su mūsų veikla,
pakvietėme mintimis nusikelti į
1933–ųjų Kauną ir pažiūrėti retro
vaizdelį apie amžinąjį jausmą – meilę,
skambant Antano Šabaniausko ir
Danieliaus Dolskio melodijoms.

Vaistininkas Benediktas (Bro-

nius Abrutis) įsimylėjo ir parašė laiš-
ką studentei Katrei (Indrė Legeckie-
nė). Po apsikeitimo laiškais ir pirmo-
jo pasimatymo cukrainėje, kur savo
dainas pritardamas gitara atliko D.
Dolskis (Virgis Kaviackas), išaiškėjo,
kad Katrė visą gyvenimą svajojo tapti
teatro žvaigžde. Pasitaikius progai ji
su draugais (Vida Kaviackiene, Aus-
tėja Kaviackaite ir Gintare) pašoko
cukrainėje ir įsitikino, kad vaisti-
ninkas liko sužavėtas jos talentu. Po
nuostabaus dainininkių Evelinos Ka-
ralienės ir Ingridos Ulskienės dueto
Katrė ir Benediktas susiruošė į
fotoateljė įsiamžinti atminimui prieš
didžiąją kelionę į Ameriką. Kelionė
už Atlanto – ilga ir sunki, bet paga-
liau – Laisvės statula, karantinas ir
lietuviškoji Čikaga…

Čia filmo juosta nutrūksta. Kaip
toliau klostėsi jų gyvenimas, mes tik
galime spėlioti. Juk ne vienas iš mūsų
sutikome tokių herojų čia, Čikagoje. 

• • •
Ne vienas iš jų pasakojo mums

savo likimus, o mes pasakojome jiems
sa-vuosius. Viskas susipainiojo – kar-
tos, laikai, žmonės, šalys. Bet išliko
viena – meilė Tėvynei, gėris širdyje ir
noras būti kartu, šalia vienas kito.

Taip atsirado mūsų ,,Alatėja”. Jau
treji metai kaip mes kartu – ir džiau-
giamės, ir liūdime, ir darbuojamės, ir
keliaujame, ir pramogaujame kartu. 

Klubo narė Vitalija Valuckienė
sukūrė ,,Alatėjai” himną, kurį atliko
moterys, o vakaro svečiai plojimais
patvirtino, kad nuo šiol jis – oficialus
klubo simbolis. Pakvietus visas klubo
nares į sceną ir užpūtus gimtadienio
torto žvakutes, vakaro svečiai sudai-
navo ilgiausių, sveikatos, draugystės
ir turtingų metų klubo moterims, jų
šeimoms ir draugams.

Vakaro metu svečiai buvo vaiši-
nami užkandžiais, kuriuos paruošė
klubo moterys Ingrida Ulskienė ir
Sandra Abrutienė, taip pat – ir gim-
tadienio tortu, kurį kiekvienai progai
iškepa Jovita Černiauskas.

Pasistiprinus vyko varžytuvės–
aukcionas. Buvo parduoti 4 meno kū-
riniai: meninė fotonuotrauka, pa-
veikslas ir 2 juvelyriniai  dirbiniai.
Svečiai taip pat gausiai dalyvavo lote-
rijoje, kuriai prizus  įsteigė ne tik klu-
bo moterys, bet ir mūsų rėmėjai –
kosmetologė Ramunė Žilinskienė
(dovanų kortelė), parduotuvės savi-
ninkai Morkūnai (šakotis), nuolati-
niai rėmėjai ,,Amerikos lietuvis” (3
mėnesių savaitraščio prenumerta) ir

,,Draugas” (pusės metų dienraščio
prenumerata). Dėkojame visiems rė-
mėjams! 

Mūsų šventėje dalyvavo juve-
lyrikos dirbinių kūrėja Ligita Jase-
nauskienė, kuri rodė savo dirbinius ir
padovanojo savo kurtą papuošalą mū-
sų aukcionui, už ką  esame labai dė-
kingos.  

Bet labiausiai esame dėkingos
mūsų svečiams, kad jie susirinko pa-
silinksminti, atšvęsti mūsų gimtadie-
nio, o kartu savo auka prisidėjo prie
mūsų visų gerų darbų. Tarp svečių
buvo ir Danguolės De Mar draugai.
Spauda jau rašė apie mažąją Dan-
guolės dukrytę Gloriją, kurią užklu-
po sunki ir baisi liga. Danguolės
draugė Gaiva pasiūlė vakaro sve-
čiams Glorijos palaikymo apyrankes.
Lėšos, gautos už jas,  taip pat ir dalis
vakare surinkų lėšų bus perduotos
Glorijos šeimai. Kita dalis gautų lėšų
bus skirta mūsų draugams Lietuvoje
– šeimai Kražiuose, fondui ,,Rugutė”
ir naujiems projektams, kurių dar
daug sukasi darbščių ir nuoširdžių
klubiečių mintyse.

• • •
Prasidėjus šventiniam laikotar-

piui, kai TV reklamos ragina skubėti
į parduotuves leisti pinigų, skelbia
pirkimo maratoną, kviečiame pagal-
voti, ar nebūtų prasmingiau paauko-
ti dalį savo lėšų, skirtų dovanoms (la-
bai dažnai visai nereikalingoms), lab-
darai. Yra dešimtys būdų tai padary-
ti, šimtai įvairių fondų ir organizaci-
jų, o apsidairę aplinkui galime rasti
ne vieną ir ne du, kuriems reikia
pagalbos: finansinės, dvasinės, o kar-
tais – tik gero žodžio ar peties atsi-
remti. Nes, pasak vienos klubietės,
taip smagu duoti. Tai taip pat būtų
neįkainojamas pavyzdys mūsų vai-
kams, paaugliams,  pamokymas, pa-
skatinimas daryti nesavanaudiškus
gerus darbus ir daryti tai iš visos šir-
dies. Kaip tai daro ,,Alatėjos” mote-
rys!

Artėjančių švenčių proga sveiki-
name visus, kurie nešioja gėrio pauk-
štę širdyje, ir linkime paleisti ją – ji
jau užaugo, tegul dauginasi, čiulba,
glosto kiekvieno žvilgsnį ir neša ant
savo sparnų meilę ir atjautą, paramą
ir dosnumą, sveikatą ir viltį.

Plačiau apie mus ir mūsų veiklą
rasite internete adresu: 

B. Abrutis ir I. Legeckienė – retro
vaizdelio herojai.

Klubo moterys.

Vakaro svečiai negailėjo plojimų. Pirmas iš dešinės – Stanley Balzekas, Jr.
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UŽBURTOS ANŲ METŲ BIRBYNĖS
,,Trys iš Pajūralio” – sutinkant ir susipažįstant

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pajūraly šeimininkė
Duoną geldoje užminkė.
Gerbė duoną ji kaip šventą:
– Krosnis kaitriai iškūrenta,
Pušine švariai iššluota,
Kepk, duonele, rugio duota! 

Prisimenu rašytojos Sonės To-
marienės eiliuotą pasaką ir noriu
pasidalinti įspūdžiais apie šiltą ir
jaukią popietę, kurią lapkričio 23 d.
sekmadienį literatūros mylėtojams
suruošė Lietuvių rašytojų draugija
Čikagoje. Kukliai, bet skoningai lapų
kompozicijomis papuošta Čiurlionio
galerija tapo tarsi gyva rudens sim-
fonija. Čia mes atėjome į derliaus
šventę apvainikuoti atsiminimų kny-
gą ,,Trys iš Pajūralio”. Tiesa, iš visos
trijulės tą popietę tebuvo viena Stasė
Vanagaitė-Petersonienė – Rašytojų
draugijos siela ir ašis, taip pat ir šios
knygos ,,kaltininkė”.

Renginys patraukė įvairių emig-
racinių kartų atstovų dėmesį. Beveik
visus susirinkusius pažinojau vardu.
Vis dėlto dauguma – žilagalviai (anot
Pulgio Andriušio) ,,Dievo paukšte-
liai” – žmonės, bėgę nuo raudonojo
teroro ir pokario metais Amerikoje
kūrę savo Lietuvą. Čia gimė ir jų vai-
kai – mano draugai, kurie atėjo pa-
gerbti, pasiklausyti, išmokti. Vieni
popietės metu deklamavo, skaitė, o
kiti publikoje atidžiai klausėsi. Tarp
svečių netrūko ir trečiabangių, ku-
riems rūpi tas Žemaitijos kampelis ir
kurie parodė norą pagerbti knygos
autorius.

Kur Tu, Pajūrali? 
Ar Tu mane šauki?

Pajūralis įsikūręs Šilalės rajone,
netoli Jūros upės, arti Kvėdarnos-
Švėkšnos plento. Anot Vytenio Al-
monaičio, apie senąjį medinį tiltą per
Jūrą link Kvėdarnos sklando visokios
įdomios istorijos. Tiltas vadintas
Makdonaldo vardu – 1812 m. per šias
vietas traukė Napoleono kariuo-
menės daliniai, vadovaujami maršalo
A. Makdonaldo. Ko gero, jie šį tiltą ir
pastatė!? Čia gal ir nedvelkia pran-
cūziška romantika, bet aplink Pajū-
ralį daug kalnelių, kurie, Stasės Pe-
tersonienės žodžiais, suteikia vietovei
,,šviesų, spalvotą vaizdą”. Dar XV-
XVI amžiuje čia viešpatavo Radvilų
dinastija, o moderniais laikais Pajū-
ralis tapo grafo Platerio nuosavybe –
1908 m. jis čia pastatė bažnyčią. 

Nors 1923 m. Pajūralyje buvo tik
22 sodybos su vos 129 gyventojais, čia
gimė nemažai lietuvių tautai nusipel-

niusių žmonių. Daugelis jų – pokario
metais, todėl išeiviui skaitytojui jų
pavardės gal ir nežinomos, tačiau kai
kas iš mūsų prisimins šiose apy-
linkėse gimusius pedagogus Kazi-
mierą Klaudijų Cirtautą (mirusį 1963
m. rugpjūčio 27 d. Dallase), Mykolą
Rauchą (mirusį Čikagoje), Domą Ve-
ličką (mirusį 1972 m. kovo 18 d. Či-
kagoje).

Pajūralyje netrūko ir žydų. Kny-
gos redaktorė Stasė Petersonienė pri-
simena patirtą vaikystėje įvykį.
,,Pagal žydų paprotį vestuvės turin-
čios įvykti pusiaukelėj tarp jaunikio
ir jaunosios. Ta pusiaukelė – Šakėnai.
Vienas sutuoktinių buvo iš Kvėdar-
nos, antras iš Švėkšnos. Vestuvės-
jungtuvės – įvyko mūsų kieme ant
kryžkelės dviejų takų – į klėtį ir į
sodą. Atsimenu, kaip daužė baltas
plyteles ir jomis barstė taką, kuriuo
turėjo eiti jaunieji. Buvo baltu ap-
siaustu rabinas. Mums, vaikams, įdo-
miausia ir skaniausia buvo tokie ska-
nūs, gražūs, balti pyragaičiai, kuriais
ir mus, vaikus, gražiai vaišino.”
Laimė, kad ir knygos autorė leido ir
mums, skaitytojams, netiesiogiai pas-
maguriauti šiltais prisiminimais. At-
rodo, gyvenimas tąsyk buvo be pykčio
ir rasizmo?

Pirmoji užgesusi žvakutė

,,Draugo” dienraščio redaktorė
Laima Apanavičienė knygos sutiktu-
vių svečius vedė trijų pajūraliečių gy-
venimo vingiais. Pirmoji – Sonė Pi-
piraitė Tomarienė, vikri, jaunatviška
tarsi neturėdama gyvenime jokių
rūpestėlių. Susigundė ji ,,Amerikės”
aplankyti. Taip ir įvyko – 1939 m.
liepos 1 d. išlipo Niujorko uoste, o jau
kitą rytą buvo pas tetulę Juzikę Či-
kagoje. Ir angliškai šiek tiek pramok-
sta, ir tautinių šokių vietinius lietu-
vaičius moko. Nelauktai gauna iš
Švietimo ministerijos Kaune raštą,
kad prailginamos atostogos. Visur So-
nė važiuoja – visuomet linksma ir
smagu! Ir kas būtų manęs, kad rug-
sėjo pirmąją Juodoji šmėkla perskris
virš Europos? Antras Pasaulinis ka-
ras! Tremtinės likimas neparagavus
tremties. Sonė eina dirbti kur gali,
kol pagaliau 1944 m. gauna leidimą
emigrantės vizai. Dienomis dirba
buhaltere ligoninėje, o vakarais lanko
Čikagos miesto kolegiją. 1945 m. kar-
tu su dailininku Šileikiu ir žurnalistu
Gudeliu (abu dirbo Čikagos ,,Naujie-
nų” dienraščio redakcijoje) įsteigia
Čikagos lietuvių literatūros draugiją.
Pradėjusi rašyti ne tik ,,Naujie-
noms”, bet ir ,,Draugui”, ,,Sandarai”,
,,Lietuvių dienoms”, ,,Argentinos
lietuvių balsui”, nebesustoja. Rašė
eilės savo širdies paguodai, tikėdama,
kad gal guodžia ir skaitytojus? Rašė
visur, visiems – o juk tada niekas ho-
norarų, deja, nemokėjo... Susipažino
su graikų kilmės studentu Hariu
Tomaru ir 1946 m. už jo ištekėjo. Ha-
ris suprato sutuoktinės norą rašyti ir
1957 m. jis išleido jos ,,Saulės ves-
tuves”. 

Sonė prisipažino, kad knygas
išleisti nėra sunku, sunku jas par-
duoti. O, kad jos pasakos būtų Lie-
tuvos vaikų skaitomos! Nutarė pa-
siųsti vieną savo rankraštį tuometi-
niam Rašytojų sąjungos pirmininkui
Antanui Venclovai, prašydama suras-
ti leidėją. Jis rankraštį įteikė ,,Vagos”
leidyklai, ir štai – visiškai netikėtai –

išėjo Pipiraitės ,,Trys lepūnai pagyrū-
nai”. Sonios ,,žygis” sukėlė aštrią
kontroversiją tarp Amerikos lietuvių.
Vienas ,,slapyvardininkas” ,,Drauge”
pagrąsino: tenedrįsta ta vaikų rašyto-
ja spausdinti savo knygų Lietuvoje! 

Bėdų ji sulaukė ir daugiau. Už-
jaučiu Pipiraitę, nes ir aš turėjau pa-
našios patirties, tik jau žymiai vėliau
(1977 m. mane, išvykusį studijuoti
Vilniaus universitete, smerkė ne tik
Lietuvos garbės konsulė Čikagoje,
bet ir artima giminaitė). Nei Sonė,
nei aš ,,neparaudonavome” ir netapo-
me informatoriais, bet nepelnyti
šmeižtai palieka savo pėdsaką. Štai
Sonė pasitraukė iš aktyvios visuo-
meninės veiklos, nors plunksnos ne-
paliko nuošalyje. Gerai, kad ji turėjo
du moralinius ramsčius – vyrą Harį ir
buvusią mokytoją rašytoją Petronėlę
Orintaitę.

Sonės Pipiraitės Tomarienės šir-
delė nustojo plakti Čikagoje 2002 m.
rugsėjo 8 d.

,,Made in the USA”

Vienintelis vyras iš trijų knygos
bendraautorių – Adomas Jasas, gimė
ne Pajūralyje, o tolimoje Amerikoje,
Saint Louis. Bet tėvynės ilgesio ka-
muojami tėvai su mažyčiu Adomėliu
grįžo į Lietuvą, į mylimą Kvėdarną.
Čia jis baigė gimnaziją, tapo ,,išmoks-
lintu”. 1934 m. išleido eilėraščių rin-
kinį ,,Širdis žody”. Kartą Krėvė po
literatūros egzamino Adomo klausė:
,,Ar dirbi kur?” ,,Mokytojauju”, –
atsakė jis. ,,Kokios čia tų mokytojų
algelės... Generolams reikia, genero-
lams reikia,” – paironizavo. Mat buvo
įprasta, kad humanitarinių mokslų
studentas ne tik studijuoja, bet turi
dar kokį darbelį...

1942 m. Jasas parašė diplominį
darbą, o kitais metais Vilniaus uni-
versiteto Humanitarinių mokslų fa-
kultete pas Mykolaitį Putiną gavo
diplomuoto lituanisto krikštą – iš-
laikė baigiamuosius egzaminus. Ir
štai 1945 m. sausio 30 d. Adomas su
žmona ir dukra pėsčiomis, šalčiui
spiginant, traukėsi iš Lietuvos. Išvy-
ko į JAV 1948 m. sausio mėn. Čikago-
je Adomas įsidarbino gamykloje:
,,Pliene,/ kietasai pliene, /tave kaip
vandenį pilu, kad auksu pirkčiau

būtį, /ar laimę vienadienę, /pavargęs
prie žaizdro, /prie raustančių katilų.” 

Jasas kurį laiką bendradarbiavo
,,Naujienų” dienraštyje. 1963 m. sa-
vaitraštis ,,Dirva” išleido jo eilėraščių
rinkinį ,,Būk palaimintas!” Apleido
Adomas Jasas Čikagą ir šį pasaulį
prieš aštuonerius metus – 2000 m.
gruodžio 15 d.

Užsispyrusi (bet labai gera)
žemaitė

Stasė Vanagaitė Petersonienė –
pedagogė, pajūralietė, šios knygos
sumanytoja. Jei ne jos ryžtas, vargu
bau ar ,,Trys iš Pajūralio” būtų dabar
skaitytojo rankose. Gimė ji 1916 m.
kovo 22 d., bet atėmus lazdelę, tikrai
jai tiek metelių nepriklijuosi. Guvi,
jaunatviška, energija trykštantis fon-
tanėlis. Pokario metais buvo Olden-
burgo gimnazijos direktorė. Vėliau tą
pamiltą darbą tęsė ir Čikagoje. Ame-
rikoje sukūrė pavyzdingą šeimą –
mylintis vyras Ričardas, du tautiškai
nusiteikę vaikai – Daiva ir Vytautas.
Nepaisant šeimyninių įsipareigojimų,
Stasė Petersonienė 31 metus dėstė
lietuvių literatūrą Pedagoginiame
lituanistikos institute. Nuo 1985 iki
2002 m. buvo šio instituto direktorė.

Rašytoja iš pašaukimo, tolerantė
iš didžiosios raidės. Lietuvoje 1939–
1940 m. Telšių vyskupijos Katalikų
veikimo centro instruktorė. 1939 m.
vasarą Žem. Kalvarijoje suorganizavo
Lietuvių moterų katalikių kongresą.
1941 m. tarybų valdžios buvo areš-
tuota ir pasodinta į Kauno sunkiųjų
darbų kalėjimą. Iš kalėjimo išėjo
prasidėjus Vokietijos ir Tarybų Są-
jungos karui.

Nekalbėsime apie gausybę įver-
tinimų ir apdovanojimų. Gerbiama
Stasė – ne iš tų, kurie mėgsta girtis ar
pagaliau būti labai giriama. Jos lite-
ratūrinis dosjė nedidelis, bet vertin-
gas: apsakymai ,,Nulaužta šaka” (Či-
kaga, 1964 m.), eiliuota pasaka ,,Lau-
mė Daumė” (Čikaga, 1969 m.), poe-
ma ,,Skomantų piliakalnio legenda”
(Čikaga, 1984 m.), atsiminimai ,,Ku-
nigas Alfonsas Lipniūnas” (Čikaga,
1985 m., pakartotinis leidimas Vil-
nius, 1989 m.) bei ,,Lietuviškasis
švietimas Šiaurės Amerikoje” (Čika-
ga, 2000 m.).  Nukelta į 11 psl.

Knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktuvių dalyviai (iš kairės): Daiva Peterso-
naitė, Laima Apanavičienė, Eglė Juodvalkė, Nijolė Martinaitytė, Stasė
Petersonienė, Audra Kubiliūtė-Daulienė ir Milda Šatienė.
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Seimo vadovyb∂ domisi
žurnalist¨� laisv∂mis 

Britanijos universitetuose 
sparçiai daug∂ja lietuvi¨�

Vilnius, gruodžio 5 d. (Lietu-
viams.com) – Šią savaitę Lietuvos pa-
reigūnai sulaikė du teisėsaugos ieško-
tus asmenis. Vilniaus oro uosto pasie-
niečiai sulaikė reisu iš Vienos grąžin-
tą 35-erių Prienų rajono gyventoją.
VSAT pareigūnai nustatė, kad jo
paiešką yra paskelbusi Kauno polici-
ja. 

Lazdijų rinktinės Nelegalios mig-
racijos prevencijos ir kontrolės sky-
riaus pareigūnai prie pat buvusio
Kalvarijos kontrolės punkto, kelyje
Suvalkai–Kalvarija, sustabdė iš Len-

kijos įvažiavusį automobilį „Merce-
des Benz”. Pasirinktinę kontrolę vyk-
dantys ir prieš nelegalią migraciją ko-
vojantys pasieniečiai išsiaiškino, kad
automobilio keleivio 23-ejų Telšių ra-
jono gyventojo, įtariamo nusikaltimo
padarymu, ieško Telšių policija. Iš
viso šiemet pasieniečiai sulaikė 430
asmenų, kurių ieškojo teisėsaugos
įstaigos. Daugiausiai nuo teisingumo
pasislėpusiųjų pareigūnams įkliuvo
šalies oro uostuose – 275. Iš šio
skaičiaus dauguma buvo sulaikyti
Vilniaus oro uoste.

Kas brangs padidinus PVM?

Maskva, gruodžio 5 d. (ELTA) –
Mirė Maskvos ir visos Rusijos orto-
doksų patriarchas Aleksij II.

Maskvos ir visos Rusijos patriar-
chas Aleksij II – penkioliktasis Rusų
Ortodoksų Bažnyčios (ROB) vadovas
nuo patriarcho institucijos įsteigimo
Rusijoje 1589 m. Didžiausiai stačiati-
kių Bažnyčiai pasaulyje Aleksij II va-
dovavo nuo 1990 m. Manoma, kad
šiai Bažnyčiai priklauso du trečdaliai
rusų iš 142 milijonų.

Aleksij II, pasaulietiškame gyve-
nime Aleksej Ridiger, mirė, būdamas
79-erių metų. Kaip praneša Rusijos
spauda, patriarcho mirtis buvo neti-
kėta net jo artimai aplinkai. 

Patriarchas Aleksij II gimė 1929
m. Taline vokiškas šaknis turinčio
dvasininko Michael von Ruediger ir
Jelena Pisareva šeimoje. 1950 m. bai-
gė seminariją Leningrade ir buvo
įšventintas į dvasininkų luomą. 1953
m. baigė Leningrado dvasinę akade-
miją ir gavo teologijos kandidato laips-
nį, 1961 m. įšventintas Talino vysku-
pu, 1964 m. tapo arkivyskupu ir 1968
m. Talino ir Estijos metropolitu.

1997 m. lankėsi Lietuvoje, kur
buvo apdovanotas Gedimino I laips-
nio ordinu. 2003 m. Estijos preziden-
tas Arnold Ruutel įteikė patriarchui

pirmo laipsnio Marijos žemės kry-
žiaus ordiną už nuopelnus.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
ir visų tikinčiųjų vardu užuojautą
Švenčiausiajam Rusijos Bažnyčios Si-
nodui ir visai Lietuvos bei Rusijos
Stačiatikių Bažnyčios bendruomenei
pareiškė Lietuvos vyskupų konferen-
cijos pirmininkas Kauno arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius.

Vilnius, gruodžio 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos skautai praneša apie
tarptautinę akciją „Betliejaus taikos
ugnis”, kuri jau kelintą kartą pasieks
ir Lietuvą.

Betliejaus taikos ugnis – tai žmo-
nijos brolybės, draugystės ir taikos
simbolis. Simboline žvakės liepsna sie-
kiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiau-
sia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją sa-
vo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir vi-
same pasaulyje. Iš rankų į rankas, per
visą pasaulį, perduodama ugnis neša
viltį ir taiką. Akcijos tikslas – pasiekti
kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiek-
vieną aktyviai kurti taiką savo aplin-
koje, siekti pakantumo visoms etni-
nėms, kultūrinėms, politinėms ar reli-
ginėms grupėms.

Betliejaus taikos ugnies sumany-
mas kilo 1986 m. Austrijoje socialinės
paramos akcijos metu ,,Šviesa tamso-
je”, kuomet ypač pasižymėjęs vaikas iš
Austrijos keliauja į Palestiną ir Betlie-
juje uždega žvakę, kurią kaip taikos ir
vilties simbolį parveža į Vieną ir plati-

na savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija
apėmė tik Austriją, tačiau labai greitai
taikos ugnis, skautų bei visų geros va-
lios žmonių dėka išplito po visą pasau-
lį. Šiuo metu Taikos šviesos nešimas
yra virtęs nauju, džiaugsmingu kalė-
diniu papročiu, užkariavusiu širdis
žmonių, kurie siekia taikos šiame ne-
ramiame XXI amžiuje.

Betliejaus taikos ugnį jau ne pir-
mus metus perima Lietuvos skautiš-
kos organizacijos iš kaimynų lenkų.
Lietuvos-Lenkijos pasienyje iš lenkų
skautų ugnį jau tradiciškai perims Lie-
tuvos lenkų skautų sąjunga ir perduos
taikos ugnį kitoms Lietuvos skautiš-
koms organizacijoms. Ugnis platinama
ne tik per visą Lietuvą, bet ir perduo-
dama toliau – kaimynams latviams, o
šie perduoda estams.

Taikos ir vilties simbolis gruodžio
mėn. Vienos (Austrija) katedroje bus
išdalintas piligrimų delegacijų atsto-
vams iš visos Europos. Į Lietuvą Bet-
liejaus taikos ugnis atkeliaus gruodžio
17 d.

Îkliùna teisèsaugos ieškomi asmenys

Betliejaus taikos ugnis 
atkeliaus ir î Lietuvâ�

Mirè� Rusijos ortodoksû� patriarchas 

Vilnius, gruodžio 5 d. (Lietu-
viams.com) – UCAS (organizacijos,
tvarkanančios priėmimą dieninėms
studijoms į Jungtinės Karalystės uni-
versitetus) duomenimis, šiais metais
Didžiosios Britanijos aukštosiose mo-
kyklose mokosi penktadaliu daugiau
studentų iš Lietuvos. Remiantis šiuo
rodikliu, Lietuva yra antroji šalis Eu-
ropoje pagal tai, kur išvykstančiųjų
mokytis svetur skaičius per praėjusius
metus augo sparčiausiai.

Be to, lyginant 2007 m. visų išvy-
kusiųjų studentų skaičių, tenkantį vie-
nam šalies gyventojui, Lietuva visoje
Europoje taip pat yra antroje vietoje
(po Kipro).

2007 m. paraiškas studijuoti Di-
džiosios Britanijos aukštosiose mokyk-
lose per UCAS organizaciją pateikė
573 lietuviai, o šiais metais – 20 proc.
daugiau (689). Manoma, kad išvyku-

siųjų studentų skaičius iš tiesų yra ge-
rokai didesnis, nei pateikiamas UCAS
oficialiame dokumente.

Lietuvos ambasados Jungtinėje
Karalystėje ministro patarėjo Ernesto
Grabažio manymu, apie tikslesnį lie-
tuvių studentų skaičių šioje šalyje
bus galima kalbėti po kovo 3 d. vyk-
siančio trečio lietuvių studentų su-
važiavimo. Pirmajame jų dalyvavo
80, antrame – 200, šįkart tikimasi
dar gausesnio būrio.

Pasak Jungtinės Karalystės jauni-
mo sąjungos (JKLJS), kurią daugiau-
sia ir sudaro studentai, valdybos pir-
mininkės Lauros Dzelzytės, daugiau
nei pusė visų lietuvių JK studijuoja
ekonomiką bei finansus. Kasmet
UCAS gauna apie 450,000 stojimo pra-
šymų. Daugiau nei 50,000 iš jų patei-
kia užsienio studentai.

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas a.
a. Aleksij II.            Bernardinai.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 5 d. (ELTA) – Į Lietuvą atvyko kuo tikriausias Kalėdų Senelis
– Joulupukis iš Suomijos – tolimosios Laplandijos. Lietuvių Kalėdų Seneliui –
Kalėdai jis keletą dienų padės atlikti pareigas ir skleisti artėjančių švenčių dva-
sią.                                                                      Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) –
Naujoji valdančioji koalicija Pridėti-
nės vertės mokestį (PVM) sutarė di-
dinti ne iki 20 proc., o iki 19 proc. Da-
lies prekių PMV padidės 1 proc., ta-
čiau daugybės dažnai vartojamų pre-
kių PVM pakils net 4 kartus.

Prekėms ir paslaugoms, kurioms
buvo taikomas lengvatinis 5 proc.
PVM, jis padidės 14 proc., apytiksliai
tiek padidindamas ir prekės ar pas-
laugos kainą. Lengvatinis PVM dydis
bus panaikintas viskam, kam buvo
taikomas iki šiol: viešbučiams, kny-
gų, laikraščių ir žurnalų leidėjams,

meno, kultūros ir sporto renginių or-
ganizatoriams, keleivinio transporto
paslaugoms, vaistams, vaisiams ir
daržovėms, šviežios mėsos, paukštie-
nos ir žuvies produktams. Dauguma
viešbučių, leidėjų, kultūros ir sporto
organizatorių teigia dėl tokių per-
versmų bankrutuosiantys arba patir-
siantys didžiulių nuostolių.

19 proc. PVM dydis grindžiamas
formule – prie 18 proc. PVM pride-
damas 1 procentinis punktas krizės
mokesčio. Dividendų apmokestini-
mas pakils nuo 15 proc. iki 20 proc.

Vilnius, gruodžio 5 d. (BNS) –
Darbą pradėjusi naujojo Seimo valdyba
susidomėjo žurnalistų darbo tvarka.
Nuo to pradėjo ir pirmuosius darbus
– jau pirmajame posėdyje sutarė
uždrausti žurnalistams su įrašymo
įranga įeiti į valgyklas, rūkyklas ir
tualetus.

Žurnalistų darbo tvarkos klausi-
mais domimasi ir toliau – Seimo val-
dybos pavedimu yra surinkta infor-
macija apie žiniasklaidos atstovų ju-
dėjimo ir veiksmų laisvę Europos Są-
jungos valstybių nacionaliniuose par-
lamentuose.

Nors Seimo statutas numato, jog
komitetų posėdžiai yra atviri,  žurna-
listus norėta išprašyti iš Ekonomikos
komiteto posėdžio, kuriame buvo
svarstomi ,,Leo LT” bendrovės veik-
los rezultatai. Žurnalistams argu-
mentuojant Statuto nuostatomis, o
,,Leo LT” vadovams patikinus, kad

slaptos informacijos nebus, posėdis
vyko atvirai.

Lietuvos parlamente žurnalistų
darbo tvarka, kuomet žurnalistai gali
laisvai judėti Seime, stebėti parla-
mento ir komitetų posėdžius – ne iš-
imtis Europoje. Daugelyje Europos
parlamentų žurnalistų judėjimas nė-
ra ribojimas, tačiau kai kuriuose yra
nustatytos atskiros taisyklės dėl fil-
mavimo ir fotografavimo.

Kaip rodo Seimo kanceliarijos
Parlamentinių tyrimų departamento
atliktas tyrimas, bene laisviausios
žurnalistų darbo sąlygos – Danijos
parlamente. Panaši tvarka ir Estijoje,
kur akredituoti žurnalistai parla-
mente gali judėti be apribojimų, apri-
bojimų fotografuoti nėra.

Nyderlanduose, Suomijoje, Jung-
tinėje Karalystėje galioja taisyklė, jog
draudžiama filmuoti ar fotografuoti
parlamentarą prieš jo valią.
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Daugiaveidis terorizmas: îveikti ar keistis patiems?
Çeslovas Iškauskas

Geopolitika.lt

Naujajame tūkstantmetyje tero-
rizmas „sušvito” naujomis spalvomis
ir pasirodė naujais veidais. Enciklo-
pedinė svetainė „Wikipedia” teroriz-
mu (teroru, smurtu, prievarta) vadi-
na organizuotų grupuočių sistemingą
grasinimą ar nenuspėjamo smurto
naudojimą siekiant ideologinių tiks-
lų. Pagrindinis terorizmo taikinys –
civiliai gyventojai, o dažniausiai nau-
dojamas ginklas – baimė. Sąvoka „te-
roristas” turi neigiamą atspalvį, todėl
teroristinių organizacijų nariai jos
vengia ir save vadina separatistais,
partizanais ar laisvės kovotojais. Vie-
nas iš svarbiausių terorizmo tikslų –
psichologiškai paveikti žmones, vi-
suomenę, ją išgąsdinti. Todėl meto-
dai, kuriuos pasirenka teroristai, to ir
siekia, nors dažniausiai jie priskirtini
prie kriminalinės veiklos (http://
www.wikipedia.org/).

Ignas Paukštys, Rytų Europos
studijų centro (RESC) specialistas,
mokslinę praktiką atlikęs pas šios sri-
ties žinovą dr. Egdūną Račių, papildo,
kad teroru vadinama tikslinga ir tęs-
tinė prievarta, ir tai ne tas pats, kas
terorizmas. Teroras gali būti dviejų
rūšių. Pirmiausia jis gali būti vykdo-
mas vyriausybės prieš savo piliečius
(„teroro režimas”) totalitarinėse vals-
tybėse arba per revoliucijas. Šiuo at-
veju valdžia laiko savo piliečius nuo-
latinėje baimėje ir, pirmai progai pa-
sitaikius, naudoja prieš juos smurtą
ir prievartą. Taip pat teroras gali būti
vykdomas ne valstybės veikėjų prieš
savo ar ne savo valstybių vyriausy-
bes, gyventojus ar jų turtą („teroro
apgultis”). Šio modelio teroras būna
dvejopas: kriminalinis ir teroristinis.
Bet tik pastaroji prievartos atmaina
yra terorizmas, rašo dr. I. Paukštys.

Jis skiria kriminalinę veiklą nuo
teroristinės. Pirmosios pavyzdžiai ga-
lėtų būti organizuotų grupuočių, ma-
fijos, plėšikų nusikalstama veikla,
kuria siekiama tik ekonominės, as-
meninės ar grupinės naudos. O tero-
rizmas, anot RESC specialisto, visada
turi politinį tikslą. Pasipelnymas gali
būti nebent šalutinis rezultatas, bet
anaiptol ne pagrindinis, o dažniausiai
jokio pasipelnymo nebūna. Kiekviena
teroristinė organizacija turi daugmaž
aiškiai suformuluotus tikslus, pavyz-
džiui, islamo teroristai siekia nušlu-
oti nuo žemės paviršiaus Izraelį („Al
Aksos kankinių brigada”, „Abu Nidal
organizacija” (ANO), „Hezbollah”,
„Hamas”), panaikinti Vakarų įtaką
„islamo namuose” („Al Qaeda”),
įkurti teokratines islamo valstybes,
užtikrinti, kad įstatymai būtų grin-
džiami šariato principais („Abu Sa-
jaf”, „Asbat al-Ansar”, „Al-Džamaat
al-Islamija”, „Al-Džihad”, Uzbekista-
no islamo judėjimas), išvaduoti oku-
puotas teritorijas (Airijos respubli-
konų armija (IRA), įgyti autonomiją
(ETA – Ispanijos Baskų kraštas) ar
nepriklausomybę („Rijadu As-Sali-
chyn” (Teisiųjų sodai) – Čečėnija).

Tačiau pastaraisiais metais šios
visos prievartos atmainos susiplakė ir
neturi tokių aiškių mokslininkų nu-
brėžtų skirties ribų, kaip rašo „Wiki-
pedia”, kuri terorizmą irgi atskiria
nuo kriminalinės veiklos ir nurodo 4
jo rūšis – nacionalinį, religinį, valsty-
binį ir politinį (kairįjį, dešinįjį ir
anarchistinį). Jeigu skirstytume dar
smulkiau, tai teroristai paprastai vei-

kia devyniais metodais.
North Dakota State University

Inžinerijos fakulteto dekanas Dr.
Otto J. Helweg, daugiau kaip 10 metų
gyvenęs ir studijavęs Irane bei buvęs
JAV patarėju geriamojo vandens
klausimais Ruandoje, išsamiau nag-
rinėja religinę (islamo) terorizmo at-
mainą ir jo ištakas. Savo asmeninėje
ir mokslo svetainėje jis rašo, kad „po
2001 m. rugsėjo 11 d. antpuolių Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, kuriuos
lėmė religinės priežastys, buvo daug
kalbama apie terorizmą ir islamą.
Kadangi daugiau nei 10 metų pralei-
dau Viduriniuose Rytuose, Teherano
universitete studijavau islamą, klasi-
kinę arabų ir Vidurinių Rytų kultūrą,
svarbu paaiškinti kai kuriuos esmi-
nius islamo aspektus, kuriuos popu-
liarioji žiniasklaida nutyli”. Pirmiau-
sia mokslininkas pabrėžia, kad dėl
itin skirtingų Vakarų ir Rytų pasaulė-
žiūrų tik nedidelė dalis vakariečių su-
pranta tai, ką Raphael Patai to paties
pavadinimo knygoje vadina „arabiš-
kuoju mąstymu”. „Vidurinių Rytų
kultūra taip ryškiai skiriasi nuo
Jungtinių Valstijų kultūros, kad mes
nuolat neteisingai suprantame žo-
džius ir veiksmus, sklindančius iš tos
pasaulio dalies. Antra, nedaug tėra

žmonių, kurie būtų mėginę suprasti
islamą ir jo istoriją. Klaidingai steng-
damiesi visa aprėpti ir visa pateisinti,
mes per mažai nušvietėme islamo es-
mę, mėgindami (dažnai nesąmonin-
gai) žvelgti į šią religiją per kultūros,
kuriai dar vis daro įtaką žydų-krikš-
čionių idėjos, akinius. Nėra abejonių,
kad daugelis arabų ir musulmonų
smerkia terorizmą ir yra lojalūs ame-
rikiečiams, bet mes to lyg nepastebi-
me. Kita vertus, Viduriniuose Rytuo-
se yra daug žmonių – ir tokių, matyt,
dauguma, – kurie nuoširdžiai neken-
čia Jungtinių Valstijų ir džiūgauja dėl
sėkmingų Rugsėjo 11-osios antpuolių.
Bet mes kažkodėl regime tik juos.”

Žinoma, vien taip vienpusiškai
matydamas terorizmą pasaulis jo ne-
išgyvendins.

Politologas Egidijus Vareikis vie-
noje interneto svetainėje kalba apie
mažiausiai šešis dalykus, galinčius
pakeisti dabartinę pasaulio tvarką ir
mūsiškės euroatlantinės civilizacijos
sukurtą pasaulį. Jis teigia: „Net ir
kalbėdami apie terorizmą jam... pa-
dedame. Jei jis tampa politikos kas-
dienybe, tenka patvirtinti, kad bokš-
tų-dvynių griovimas anuomet pasi-
teisino. Klausimas tad labai papras-
tas – ar toms išvardintoms šešioms
naujienoms reikia priešintis? Jei tai
tikrai naujos tvarkos ženklai, prieši-
nimasis bevaisis. Ar gal blogąsias ša-
lis imti ir „prisijaukinti”, taip sušvel-
ninant mums grėsmingas būsimosios
tvarkos pasekmes? O gal tiesiog susi-
taikyti su tuo, kad politinės pasaulio
tvarkos vertybės, kurias giname, ne
tokios jau ir vertybės?” – retoriškai
klausia politologas.

Šie klausimai su nauja grėsme iš-

kilo po keleto – iš pirmo žvilgsnio
skirtingų, bet kartu ir panašių – pra-
ėjusio lapkričio iššūkių. Paklausite:
kas bendra tarp neramumų Tailande,
teroro išpuolio Mumbajuje ir piratų
siautėjimo prie Somalio krantų? Pa-
gal mūsų autorių ir kitų šaltinių pa-
teiktą klasifikaciją, visais trimis atve-
jais teroristai ir smurto kurstytojai
nekėlė aiškių tikslų, neišryškino ide-

ologinių siekių, nereikalavo pokyčių
ar laisvių kokiai nors grupuotei. Kai
kas ypač „neideologiniais” laiko Ade-
no įlankos piratų užpuolimus, kitaip
sakant, tvirtina, kad piratai nėra te-
roristai.

Tačiau jeigu įsigilinsime į tą ter-
pę, kurioje veši šios naujojo tūkstant-
mečio terorizmo apraiškos, nesunkiai
pastebėsime nacionalines, religines
ar geopolitines ištakas.

Teroro išpuoliu Mumbajuje (bu-
vusiame Bombėjuje) buvo siekta su-

mažinti JAV įtaką Indijos ekonomi-
kai ir apskritai regione, mesti iššūkį
jos santykiams su Pakistanu ir pa-
saulietinėms šių šalių vyriausybėms.
Tokią išvadą specialistai padarė tar-
dydami vieną iš 10 likusių gyvų už-
draustos Pakistano islamistų gru-
puotės narių.

Piratų operacijos Adeno įlankoje
– tai nėra vien išpirkų reikalavimas
iš užgrobtų laivų. Somalyje jau 17
metų vyksta klanų ir vyriausybės ka-
ras, čia nėra teisėtos valdžios, ir dau-
gelis užsiėmimo neturinčių afrikiečių
puola į glėbį piratiško nusikalstamo
verslo organizatoriams. Tai tarsi iš-
šūkis ir Vakarams, ypač po to, kai
prieš keliolika metų JAV baudėjai
Mogadišo gatves apipylė sukilėlių ir
visai nekaltų žmonių krauju.

Bankokas – dar viena teroristų
oazė, bet šį kartą jie įsiliejo į protes-
tuotojų prieš režimą minią, o įtampai
atslūgus sprogdina bombas viešose
vietose, reikalaudami valdžios per-
mainų.

Taigi terorizmas tapo daugiavei-
dis. Tai prievartinė, įžūli protesto
prieš naują pasaulio tvarką išraiška.
Kaip jį įveikti? Vieno recepto čia nė-
ra. Tai priklauso nuo viso pasaulio
demokratėjimo ir pakantumo – ir ki-
tai kultūrai, ir kitam tikėjimui, ir ki-
tokiai politinei sanklodai.

Terorizmas tapo daugiaveidis. Tai prievartinė,
įžūli protesto prieš naują pasaulio tvarką išraiška.
Kaip jį įveikti? Vieno recepto čia nėra. Tai priklau-
so nuo viso pasaulio demokratėjimo ir pakantu-
mo – ir kitai kultūrai, ir kitam tikėjimui, ir kitokiai
politinei sanklodai.

Teroro išpuoliu Mumbajuje buvo siekta sumažinti JAV įtaką Indijos ekonomikai,
mesti iššūkį jos santykiams su Pakistanu ir pasaulietinėms šių šalių vyriausy-
bėms. SCANPIX nuotr.
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Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

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

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, 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

Netrukus Vilniuje prasidės akci-
ja, kuria bus siekiama parūpinti žie-
minio apavo Afganistano vaikams.
Kaip BNS sakė akciją drauge su Už-
sienio reikalų misterija (URM) vyk-
dančios viešosios įmonės ,,Savanorių
centras” direktorė Nijolė Giedraitie-
nė, keturios žieminei avalynei rinkti
skirtos dėžės bus pastatytos Vilniaus
miesto savivaldybėje, šalia esančiame
,,Europos” prekybos centre ir kitose
miesto vietose. Planuojama, kad apa-
vui rinkti skirtos dėžės stovės iki kitų
metų rudens. Be to, žmonės taip pat
galės prisidėti prie akcijos pervesda-
mi pinigus į specialią banko sąskaitą.

Pasak N. Giedraitienės, idėja Af-
ganistano vaikams padovanoti šiltos
avalynės kilo šios šalies Goro provin-
cijoje tarnaujantiems Lietuvos ka-
riams, ne kartą savo akimis mačiu-
siems vietinius vaikus, kuriems bū-
davo amputuotos nušalusios galūnės.

Anot N. Giedraitienės, žieminės
avalynės rinkimas tėra dalis didesnio
projekto – ,,Pažvelk – Afganistanas
arti. Padėk – tu gali”. Vykdant pro-
jektą po Lietuvą keliaus paroda apie
šiandieninę karų nusiaubto Afganis-
tano realybę, kuri, tikimasi, paska-
tins piliečius tiesiogiai prisidėti prie
Afganistano žmonių problemų spren-
dimo. Be to, siekiant paskatinti smul-
kiojo verslo Afganistane kūrimąsi,
bus surengtas Afganistano moterų
rankdarbių aukcionas.

URM internetiniame puslapyje
skelbiamais duomenimis, Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos de-
mokratijai programai 2008 metais
skirta 11,4 mln. litų, iš jų maždaug
50 proc. – projektams, vykdomiems
Afganistano Goro provincijoje, kurios
atkūrimo grupei Lietuva vadovauja.

BNS

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

Vilniečiai raginami padėti 
Afganistano vaikams

Vilniuje atidarytas naujas darbo rinkos
mokymo centras neįgaliesiems

Spalio pabaigoje Lietuvos darbo
rinkos mokymo ir konsultavimo tar-
nyba atidarė vieną iš dviejų, naujai
įrengtų neįgaliųjų profesinio moky-
mo centrų – Vilniaus Žirmūnų darbo
rinkos mokymo centro filialą Vilniuje
(Aguonų g. 10).

Šis ir dar  vienas mokymo cent-
ras Druskininkuose (Vilniaus al. 30)
įrengti įgyvendinant Lietuvos 2004–
2006 metų BPD priemonę „Darbo
rinkos, švietimo, profesinio rengimo,
mokslo ir studijų bei socialinių pas-
laugų infrastruktūros plėtra”.

Pagrindinis šio projekto tikslas –
vystyti neįgaliųjų profesinės reabili-
tacijos sistemą Lietuvoje, kuri skatin-
tų neįgaliųjų užimtumą ir lygias ga-
limybes dalyvauti darbo rinkoje, su-
darytų sąlygas neįgaliesiems gerinti
profesinius įgūdžius, didintų jiems
teikiamų paslaugų prieinamumą ir
kokybę, užtikrintų galimybes ugdyti
saviraišką bei kitais būdais skatintų

neįgaliųjų pilnavertę socialinę inte-
graciją ir pasirengimą darbo rinkos
keliamiems reikalavimams.

Vilniuje ir Druskininkuose pra-
dėsiančiuose veikti mokymo centruo-
se neįgalieji galės mokytis viešbu-
čiuose ir maitinimo įstaigose dir-
bančio personalo profesijų: virtuvės
darbuotojų, barmenų, padavėjų, valy-
tojų, kambarinių, kasininkų, viešbu-
čių, kavinių, restoranų administra-
torių profesijų. Kadangi Druskininkų
mokymo centre įrengta ir moderni
kompiuterių klasė, neįgalieji galės
mokytis kompiuterinės buhalterinės
apskaitos, kompiuterinio projektavi-
mo, maketavimo, grafikos. Tuo tarpu
Vilniaus mokymo centre bus galima
mokyti ne tik virtuvės darbuotojus,
bet ir Lietuvos maisto pramonei rei-
kalingų profesijų: kulinarų, kondite-
rių, itin paklausios kepėjų profesijų.
Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerija

Prasideda draugiškumą šeimai 
skatinanti akcija

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje lap-
kričio mėnesį prasidėjo nėščiąsias ir
šeimas remianti akcija ,,Užleisk vie-
tą!” – 200 autobusų ir troleibusų su
akcijos ženklais bei vaizdeliais išva-
žiavo iš parkų.

Akciją surengė pilietinės inicia-
tyvos pelno nesiekianti grupė ,,Aš ir
tu – draugiški šeimai”. Jos narė so-
ciologė Milda Ališauskienė teigė, kad
akcija atsirado dėl neigiamo požiūrio,
su kuriuo susiduria nėščiosios ir dau-
giavaikės šeimos, visuomenės ne-
draugiškumu.

Tyrimo duomenimis, beveik vi-
sos nėščiosios patvirtino Lietuvoje

įsigalėjusias nuostatas, esą tokios
padėties ji turėtų sėdėti namie, ne-
vairuoti automobilio ir gal net ne-
trukdyti aplinkiniams gyventi. ,,(...)
prasidėjusi akcija yra ypač toleran-
tiškas prašymas atkreipti dėmesį į
naujosios kartos įsijungimą į mūsų
pačių gyvenimus, išvengti skyrybų
jaunose šeimose ir skatinti, o ne dar
labiau mažinti šalies prieauglį”, –
sakė M. Ališauskienė.

Anot V. Murauskaitės, 2008 me-
tais iki rugsėjo mėnesio Lietuvoje gi-
mė 2,076 vaikais daugiau nei praėju-
siais metais per tą patį laikotarpį.

BNS

Paplitus naujoms technologijoms
ir padidėjus kompiuteriniam raštin-
gumui, vaikai internete vis dažniau
susiduria su priekabiavimu ar vilio-
jimu, pornografija, rasistinio pobū-
džio turiniu, taip pat susižalojimo,
anoreksijos arba savižudybės skati-
nimu. Siekdama  apsaugoti vaikus,
ES numatė įkurti finansinę prog-
ramą „Saugesnis internetas”. 2009–
2013 m. laikotarpiu jai bus skirta 55

mln. eurų, Programą sudarys ketu-
rios pagrindinės kryptys: kova su ne-
teisėtu turiniu ir žalingu elgesiu in-
ternete; saugesnės interneto aplinkos
skatinimas panaudojant technolo-
gines priemones; informacijos, daly-
vavimo ir prevencijos skatinimas; ir,
galiausiai, žinių bazės sukūrimas, ku-
ris paskatins tarptautinį bendradar-
biavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi.

Bernardinai.lt

ES programa sieks apsaugoti vaikus 
nuo interneto pavojų
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Kryñiañodñio Draugas Nr. 045 atsakymai

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija
Dr. Raimundas Jeleniauskas

DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS
Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos

îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

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

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Vertikaliai:
1. Tinkas. 2. Džinsai. 3. Junga. 4. Nuodėmė. 5. Kiškio. 7. Grožis. 8. Ko-

moda. 11. Piliakalnis. 13. Buhalterija. 16. Pasažas. 17. Niagara. 18. Lemanas.
19. Stiksas. 21. Tiara. 23. Kykas. 29. Kometa. 31. Velnio. 33. Emisarė. 34. Al-
torių. 36. Orbita. 37. Laivas. 39. Kojos.

Horizontaliai:
6. Didžkukulis. 9. Freken. 10. Duknos. 12. Skalė. 14. Miežis. 15. Obojus.

16. Pinklės. 20. Liustra. 22. Tukanas. 24. Spazmai. 25. Škuna. 26. Karta. 27.
Žiaunos. 28. Blokada. 30. Atsvara. 32. Seansas. 35. Piemuo. 37. Lelija. 38. Im-
kit. 40. Štabas. 41. Orinis. 42. Stereotipas.

Kryžiažodžio atsakymas: Saldžios razinos.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 044 teisingai išsprendė ir 
mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, PH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

Aleksotas nori atsiskirti 
nuo Kauno miesto

Sausio 21 d. Aleksoto parapijos
salėje įvyko  Aleksoto namų savinin-
kų visuotinis susirinkimas, kuriame
buvo iškeltas Aleksoto nuo Kauno
atsiskyrimo klausimas.

Susirinkusiųjų manymu, Alekso-
tas moka Kauno miestui ne mažus
mokesčius, daro įnašus į miesto gat-
vių grindimo fondą, o tuo tarpu Kau-
no miesto valdyba, nežiurėdama Alek-
soto gyventojų reikalavimo, visai ma-
žai rupinasi Aleksoto sutvarkymu: ne-
grindžia gatvių, neįtaiso Aleksoto kal-
ne šulinio viešam naudojimuisi ir t. t.

Namų savininkų susirinkimas
pavedė Aleksoto namų savininkų
draugijos valdybai surinkti žinių –
kokiu budu Aleksotas galėtų atskirti
nuo Kauno miesto, kad aleksotiečiai
patys galėtų tvarkytis.

Be to, pavesta valdybai ir toliau
rupintis, kad Nemuno tiltas butų
statomas ties Birštono gatve.

„L-va.”
Vasario 14 d., 1928 m.

Kaune pradedama tiesti 
tramvajaus liniją

Ryšy su iškeltu susisiekimo Mi-
nisterijoj klausimu del Kauno siau-
rųjų geležinkelių likvidacijos, Miesto
Valdyba paruošė projektą elektros
tramvajui įvesti. Geležinkelio stotis –
Panemunės tiltas ruože. Geležinkelių
valdyba šiam reikalui žada duoti
bėgius, pabėgius ir kitą statybos
medžiagą.

Elektros stotis geromis sąly-
gomis siulo elektros tramvajui elek-
tros energiją.

Kauno miesto valdybos statybos
skyrius ruošia tramvajaus įvedimo pro-
jektą ir sąmatą. Galimas daiktas, jog
darbai bus pradėti už 1–2 mėnesių.

Miesto valdyba šiuo reikalu dirba
artimam kontakte su geležinkeliu
valdyba.

„L. A.”
Balandžio 10 d., 1928 m.

Lietuvos emigracija

Lietuvos gyventojai užsikrėtė
išvažiavimo upu. Nėra to mėnesio,
kad šimtai žmonių Lietuvos neapleis-
tų. Reikia kam, ar nereikia važiuoti,
vis vien važiuoja, likviduodami savo
ukius, ar kitokią nejudamą nuosavy-
bę. Važiuoja dažniausia ten, kur vi-
siškai nežino, koks jų likimas laukia.
Bile surenkama pinigų laivokartei –
jaučiasi laimingas, kad gali išbėgti.

Pripažįstame, kad Lietuvoje ne-
buvo, nėra ir nebus rojaus. Bet ku-
riam pasaulio krašte jį galima  rasti?
Važiuok skersai ir išilgai pasaulio, o
tikrai įsitikinsi, kad ten gera, kur
musų nėra. Tukstančiai ir musų bro-
lių jau įsitikino.  Daugelis jų grįžtų
atgal į Tėvynę ir sugrįžę pajustų it
kokiame rojuje esą.

Kaip sunki Lietuvos padėtis ne-
butų, ten žmonės badu nemiršta.
Svetur tenka ir bado pakęsti, daug
vargo panešti, o dažnai ir nelaiku
numirti.

Reikia tik įsivaizduoti emigrantų
vargą tokioj tolimoj Brazilijoj.

Argentinoj padėtis šiek tiek yra
geresnė, o vienok ir ten daug vargo
emigrantai turi pakelti. Lietuvos
konsulas iš Buenos Aires apie lietu-
vių padėti  Argentinoje taip rašo:

„Paskutiniu laiku čia atvykusių
lietuvių emigrantų buklė yra labai
sunki. Darbo truksta. Sezoniniai dar-
bai ne visur prasidėjo, o jei kur ir
dirbama, tai labai mažame maštabe.
Gyvulių mušyklose, vad. frigorifikuo-
se, šį sezoną darbai taip pat suma-
žėjo. Fabrikai naujų darbininkų be-
veik visai nepriima, o žmonių minios
plaukia iš įvairių kraštų. Darbo padi-
dėjimo kol kas nesimato. Sunkiausia
buklė tai paprastų žemės darbinin-
kų, kurie čia taip pat priversti dirbti
fabrikuose. Daugiau reikalaujama
amatininkų: mechanikų, elektrotech-
nikų, šaltkalvių, stalių ir kitų. Tačiau
tarp lietuvių jų labai maža.

Žmonės atvykę konsulatan skun-
džiasi, kad juos suvedžioję emigraci-
jos kontorų agentai, ragindami emi-
gruoti. Dažnai suvedžioja gyvenan-
tieji  Argentinoje pažįstami, rašydami
apie šios šalies gerą gyvenimą. Tuo
tarpu atvykusieji Argentinon randa
savo pažįstamus dideliausiame skur-
de. Ypatingai sunkiose sąlygose atsi-
duria su mažais vaikais ir neturėda-
mi net cento kišeniuje”.

Pastaruoju laiku Kanadon emi-
gracija padidėjus. Iš visų paminėtų
šalių, kur lietuviai važiuoja, Kanada
yra tinkamiausia vieta. Nors ir čia
svetimas kraštas, aplinkybės ir kalba,
vienok čia esama šiek tiek panašumo
į Lietuvą ir darbininkų padėtis yra
pakenčiamesnė. Tik Lietuvos vyriau-
sybei reiktų susidomėti emigracijos
Kanadon sutvarkymu, kurti ten
lietuvių koloniją. Kol kas, lietuviai iš-
sklaidomi po visą plačiąją Kanadą.
Jie negali susisiekti ir delto daug jų
musų pražus.

Kol ir Kanadoje Lietuvos emig-
rantų reikalai nėra sutvarkyti, dau-
gelis jų gailisi ten vykę, nes jokios
ateities ten nemato. Jų dauguma sva-
joja kuomet nors įvažiuoti į Jungtines
Valstybes.

Lietuvos žmonės emigravimo
liga daugiausia laivokarčių agentai
užkrėtė. Jų pilna Lietuvoje. Jie paža-
da emigrantus nuvežti į Ameriką. O
kad lengviausia yra gauti leidimas
vykti į Braziliją, delto daugiausia ten
ir vyksta. O Brazilija, tai yra blogiau-
sia lietuviams emigruoti vieta. Ir kli-
matas jiems netinka ir darbininkai
tiesiog vergiškai yra išnaudojami. Ar
nereiktų Lietuvos vyriausybei pasiru-
pinti, kad visiškai užkirtus kelią emi-
gracijai į tą gyvatynų kraštą.

Pažvelgus į statistinius davinius,
matome, kad emigracija iš Lietuvos
metai į metus didėja. 1926 m. iš Lie-
tuvos išvažiavo 10,364 žmonių, o jau
1927 m. net 18,086. 1927 m. anot
„Liet. Ukio”, emigravo: į Jungt. Vals-
tybes – 1429. Argentina – 199; Bra-
zilija – 11,702 (didesnė pusė visų iš
Lietuvos išvykusių); Čili – 1, Kanada
10,440; Kinija – 1; Kuba – 110; Mek-
sika – 106; Palestina – 56; Pietų Afri-
ka – 409; Uraguajus – 571; Didžioji
Britanija – 666.

Tiek žmonių, sutelkus į vieną
vietą susidarytų tvirta lietuvių kolo-
nija,  kuri Lietuvai ne tik nežutų, bet
didelė atspara išaugtų. Nėra tos vals-
tybės, kuri galėtų savo emigraciją su-
stabdyti. Nepadarys to nė Lietuva.
Tik reiktų bent šiek tiek tą emigravi-
mo upą mažinti, o tie, kuriems reikia
išvažiuoti, turėtų buti pasukti ten,
kur jiems gyvenimas butų pakenčia-
mas, kur savo tautinės ir tikybinės
dvasios nepražudytų.

Liepos 21 d., 1928 m.

,,Draugo” šimtmečiui artėjant,,Draugo” šimtmečiui artėjant
Sklaidome 1928-ųjų ,,Draugo” puslapius
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NEW BRITAIN, CT

Mokomės iš bitelių
DANUTÈ GRAJAUSKIENÈ

Juozas Liūdžius prie savo namo
New Britain miesto pakraštyje, ne-
dideliame sklypelyje, turi kelis bičių
avilius. Darže augina dar šiek tiek
aviečių, svogūnų, pomidorų. Nedaug
– ne prisivalgyti, o išeiti į gamtą –
pasikrapštyti. Tiesa, turi ir obels
medį, ir kriaušę – tai vis ūkininkavi-
mo palikimas. Juozas gyveno Lie-
tuvos kaime (Vilkeliškių kaime,  Sin-
tautų vals čiuje, Šakių apskrityje),
užaugo nedideliame ūkyje. Būdamas
12 metų su tėvais nuo karo pasi-
traukė į Vakarus. 1949 m. emigravo į
Ameriką ir apsigyveno New Britain,
CT, kur dar ir dabar tebegyvena.
Atlikęs karinę tarnybą mokėsi brai-
žymo ir toje srityje dirbo didžiuliame
„Stanley Works” fabrike. Vėliau su
partneriu atidarė savo metalo ir gra-
fito apdirbimo fabrikėlį Simstury, CT.

Juozo žmona Elizabeth Ann (dar
kitaip vadinama  Bettyann) gimė jau
Amerikoje, Tarriffville, prie Hart-
ford, tabakyno rajone. Elizabeth Ann
seneliai į Ameriką emigravo XIX
šimtmetyje, dar būdami jaunuoliai,
vedami garso apie auksu grįstas
Amerikos gatves. Abu jos tėvai – lie-
tuviai. Tėvas buvo malonaus, links-
mo būdo, muzikalus, grojo smuiku.
Tas savybes paveldėjo ir dukra. Tėvas
mėgdavo pasakoti įvykį, kai jo būsi-
ma žmona prieš jų vestuves pama-
čiusi, kad automobilis neplautas,
aptaškytas, atsisakė į jį sėstis. Jis nu-
važiavo ir upely nuplovė tik vieną
automobilio pusę. Viskas buvo gerai,
kol ji nepamatė, kad kita automobilio
pusė nenuplauta...

Nors Bettyann kalbėjo lietu-
viškai, jos kalbos žinios dar labiau
praturtėjo pradėjus draugauti, o vė-
liau susituokus su Juozu, dypuku. 

Ir Juozas, ir Bettyann yra labai
muzikalūs – Beetyann turi retą
klausą ir puikų sopraną, Juozas groja
akordeonu. Antano tėvas irgi groda-
vo. Atvykę į Ameriką 1949 metais
prie pajamų vieną kitą dolerį prisidė-
davo grodami užeigose. Juozas dar ir
dabar į svečius neina be savo armo-
nikos, kuriai pritariant  pokyliai virs-

ta lietuviškais koncertais. 
Abudu veiklūs lietuvių ben-

druomenėje ir Šv. Andriejaus darbin-
goje parapijoje, kur juos rasi ir prie
„tanciaus ir prie rožančiaus”. Nebijo
jokio darbo: nei stalų sunešti, nei bul-
vinių blynų kepti. Visada draugiški,
šypsosi, nors kartais ir sunku ant
kojų nuo darbų pastovėti.

Šv. Andriejaus klebonas, tėvas
Smith juos vadina savo parapijos
ramsčiais. Bettyann, būdama labai
muzikali, vargonavo keliose bažny-
čiose, giedojo chore, giedojo ir solo.
Jos gražus, skaidrus sopranas – tai
choro vedamasis balsas. Balsą ji lavi-
no pas privačius mokytojus. Yra
dainavusi J. Beinoriaus vadovauja-
mame „Svajonių” sekstete, kuris sa-
vo laiku gastroliavo  po visą  Rytinį
pakraštį. Ji su Šv. Andriejaus parapi-
jos choru dalyvavo Čikagos ir Toron-
to dainų šventėse. Vietiniuose rengi-
niuose prieš minėjimus Bettyann
paruošia lietuviškų dainų vertimus į
anglų kalbą, kad amerikiečiai svečiai
suprastų, apie ką dainuojama. Ji taip
pat sukuria kupletus ir pati juos
skaito ar padainuoja šeimos ar drau-
gų šventėse. 

Bettyann dalyvavo New Britain
Chorale grupėje, taip pat akompa-
nuodavo „Steel Strings Band” Man-
chester miestelyje. Grupė susidėjo iš
lietuvių ir latvių. Prieš savo vestuves,
kurios įvyko 1956 m., ji dainavo
Simsbury, CT Light Opera Co., kuri
stato Gilbert & Sullivan operetes. Ji
buvo nominuota National Woman of
the Year. 

Abu Liūdžiai organizuodavo lie-
tuvių programas ir parodinį stalą su
lietuviškais eksponatais ir maistu
kasmetiniame New Britain renginyje
Main Street USA.  Abu priklausė ar
priklauso skautams, Vyčiams (6-ta
kuopa Hartforde), eina įvairias pa-
reigas NB apylinkės bendruomenėje.
Šv. Andriejaus parapijoje priklauso
Senior Choir, Rosary Society, Pensi-
ninkų klubui. Juozas Mišių metu
buvo lektorius. Kur tik reikėjo rankų
ar pagalbos, Liūdžiai ten ir vyko.

Juozas ir Bettyann turi keturis
vaikus: du sūnus ir dvi dukteris.

Vaikai: Virginia, Juozas, Teresė ir
Raimundas, – turi po 2 vaikus, tad iš
viso yra aštuoni anūkai: 5 berniukai
ir 3 mergaitės. Vaikai irgi nori nenori
yra įtraukti į parapijos ir bendruo-
menės darbus. Vyriausia duktė Vir-
ginia groja vargonais ir turi gražų
soprano balsą. Bettyann sako, kad
Virginijos sūnus, 8 metų CJ, turi retą
klausą. 

Beveik visi anūkai atostogauja
seselių stovykloje Neringoje. Jie
lanko angliškai kalbančių vaikų
stovyklą, kur yra perduodama lietu-
viška dvasia ir tradicijos. To mokosi
ir iš močiutės, kuri prieš šv. Velykas
rodo, kaip kiaušinius marginti, o
prieš Kalėdas paruošia lietuviškas
Kūčias su specialiom šeimos tradici-
jom, skaitoma Evangelija, anūkams
uždegus po žvakutę ant stalo.

Gražu matyti Juozo ir Bettyann
vaikus ir anūkus per renginius ir
ypač per tautinius minėjimus, pasi-
dabinusius tautiniais drabužiais ar
bent austu kaklaraiščiu, kantriai sė-
dinčius suoluose per ilgas kalbas.

Per rugsėjo 27 d. Lietuvių Bend-
ruomenės renginį vyriausias Liūdžių
anūkas Kevin Liūdžius, Juozo sūnus,
buvo apdovanotas New Britain LB
kaip 2008 metų pasižymėjęs jaunuo-
lis. Kevin rudenį pradėjo studijuoti
Southern Ct. State University komu-
nikacijos srityje. Mėgsta sportuoti,
ypač žaisti futbolą ir beisbolą. Daug
valandų yra dirbęs Šv. Andriejaus pa-
rapijoje, dešimt metų stovyklavo
Neringoje, dvejus metus buvo name-
lio vadovas (counselor). Kai „senelis”
Juozas per daug užimtas, Kevin mo-
ka ir raguolį iškepti specialiai įreng-
tame pečiuje, sukurtame to paties

„senelio”. 
Visi keturi Liūdžių vaikai gyvena

apie 15 mylių nuo tėvų, visi dirba
savo srityse, dažnai aplanko tėvus,
svečiuojasi ir vaišinasi lietuviškais
Bettyann ar Juozo paruoštais pa-
tiekalais. 

Abu Liūdžiai mėgsta keliauti. Su
ekskursijomis dalyvavo beveik visose
Tautinių šokių šventėse, Dainų šven-
tėse. Lietuvoje viešėjo tris kartus,
aplankė Juozo  tėviškę Vilkeliškiuo-
se, apsiverkė ten, kur anksčiau buvo
gražus ūkis, radę tik plyną lauką. Jie
taip pat du kartus buvo Aliaskoje –
taip patiko ta valstija, kad turėjo dar
kartą ją pamatyti. Keliavo su drau-
gais per Panamos kanalą, buvo Mek-
sikoje, Italijoje, Floridoje, St. Martin
saloje. Juozo svajonė buvo su auto-
mobiliu apvažiuoti visą Ameriką.

Liūdžių šeima – tai žmonės, ku-
rie randa laiko ir darbams, ir drau-
gams. Juozas kepa raguolius, siunti-
nėja juos per visą Ameriką. Jis moka
padaryti ir krupniką iš savo bitelių
medaus, bet tai – tik draugams. Ži-
nai, kad esi draugas, jei pasiūlo: „No-
ri krupniko?” Mažai kas atsisako to
skanėsto.

Liūdžiai jau atšventė savo 52-ąjį
vedybų jubiliejų, pergyveno daug
liūdnų ir daug gerų dienų. Kas jiems
davė energijos – tai nusiteikimas būti
linksmiems, patenkintiems, bendra-
vimas su kitais juos pralinksminant,
užjaučiant, pagelbėjant. Daug laimės
suteikia dėkingumas Visagaliui už
suteiktą šeimą ir mielus draugus.

Taip gyvena Liūdžių šeima: dar-
bšti, draugiška, miela. Kaip jie patys
sako, visada nuo darbų pavargę, bet
niekad nesiskundžia.

Bettyann ir Juozas Liūdžiai anūkų apsuptyje.

MÙSÛ ÕEIMOSE �

Tradicinės Brakauskų šeimos
XVII golfo žaidynės įvyko š. m. rug-
sėjo 20 d. „Fox Bend” aikštyne, Os-
wego, IL. Žaidynių rengėjas buvo
Kęstutis Brakauskas. 

Oras pasitaikė puikus, susirinko
26 golfininkai iš Wisconsin, Indiana
ir Chicago apylinkių. Jauniausiam
golfininkui šiemet buvo 10 metų, tai
– Dylan Matrisciano, kuris sužaidė
gana gerai.

Po žaidynių visi susirinko pas
Beth ir Gintarą Brakauskus, kurie
suruošė žaidynių užbaigtuves. 50
žmonių suvažiavo atšvęsti žaidynių
užbaigimo, gauti apdovanojimus. 

Kadangi buvo labai gražus oras,
visa puota vyko lauke. Lauke buvo
kepamas paršiukas. Po skanios va-
karienės prasidėjo apdovanojimai,
užsitęsę iki tamsos. Buvo daug laimė-
tojų ir daug dovanų.

Pirmą vietą laimėjo komanda,

kurią sudarė: Justin  Dahl, Jason
Roncey, Al Bendoraitis ir Len Bendo-
raitis – visi iš Milwaukee, Wisconsin.
Antrą vietą laimėjo: Jim Matrisciano,
Dylan Matrisciano, Harry Schultz ir
Eric Schultz. Toliausiai iš vyrų ka-
muoliuką numušė Ray Bartašius, iš
moterų – Kathy Staskon. Toliausiai į
duobutę patekęs kamuoliukas pri-
klausė iš vyrų Jason Roncey, iš mo-
terų – Kathy Staskon. Arčiausiai į
duobutę patekęs kamuoliukas prik-
lausė 10 metų žaidėjui  Dylan Matris-
ciano, Vaidevučiui Brakauskui ir Bob
Crill. Iš moterų – Kathy Staskon,
Patty Keegan ir Marlene Keegan.

Po apdovanojimų įteikimo žaidė-
jai ir svečiai neskubėjo namo, dar
ilgai buvo kalbama apie žaidynių
pasisekimą, planuojamas kitų metų
žaidynes.

V. Brakauskas

Tradicinės Brakauskų golfo žaidynės

Žaidynių rengėjas Kęstutis Brakauskas su seserimi Živile Schultz prie re-
gistracijos stalo „Fox  Bend” aikštyne  Oswego, IL.
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Visada buvau nuomonės, jog
rinkimai – tai formalumas ir tiek.
Atėjo žmonės balsuoti, sumetė biu-
letenius į dėžę, komisija suskaičiavo
ir viskas, ir po visam – komedija baig-
ta. Gal todėl Širvintų rajono vice-
mero Alfredo Astiko paprašytas daug
negalvojęs ir sutikau padirbėti rin-
kimų komisijos nariu.

Tačiau tikrovė pasirodė esanti
kur kas sudėtingesnė. Visų pirma,
kas krito į akis, tai tas nereikalingas
budėjimas vakarais. Nuo 4 iki 7 va-
landos kasdien per visas tris savaites
apylinkės rinkimų apylinkės būstinė-
je nieko neprireikė nė vienam rin-
kėjui, niekas nepaskambino telefonu.
Kad taip ir bus, iš anksto žinojo visi
komisijos nariai, nė vienas neprisi-
minė ,,kitokio precedento”...

Pakviestas Alionių rinkiminės
komisijos pirmininkės, žvaliai nusi-
teikęs duobėtu ir dulkėtu keliu pava-
kare nuvažiavau į Alionis. Pirminin-
kė Valda Gujytė jau turi rinkimų
patirtį. Susikvietusi visus komisijos
narius, ji aiškina mūsų pareigas,
prašo išrinkti komisijos pirmininkės
pavaduotoją, sekretorių, visus pri-
saikdina. Tai vienas, tai kitas išsisu-
kinėja, „valdžios” ypatingai negei-
džia, juolab kad ir ta valdžia tėra
tariama. Komisija marga – visų Šir-
vintų-Vilniaus rinkimų apygardoje
Nr. 4 dalyvaujančių partijų atstovai.

Galiausiai visi draugiškai susi-
taria. Pavaduotoju sutinka būti po-
nas Alvydas, buvęs Alionių seniūnas,
sekretore – Irena. V. Gujytė visiems
padėkoja ir paleidžia namo.

Rinkimų dienos rytą važiuoju į
Alionis. Septintą valandą visa ko-
misija jau vietoje. Rinkimų biulete-
niai išdėlioti tvarkingomis krūvelė-
mis ant dviejų stalų. Jau atvyko ir
stebėtojai. Jie nusiteikę gana kovin-
gai – stebės mus, komisijos narius, ir
rinkėjus, ar kas nors neagituoja, ar
kas nors „organizuotai” neveža rin-
kėjų. Žinoma, ne už dyką.

Neilgai trukus atvyksta pirmasis
rinkėjas. Tai Jonas Mažulis, kuris,
kaip kalba komisijos veteranai, visa-
da balsuoti ateina pirmas.

Pusę devynių ateina didesnis
šventadieniškais drabužiais pasirė-
džiusių žmonių būrys. Tai tikintieji,
išklausę ankstyvąsias rytmečio šv.
Mišias. Tik spėk dalinti biuletenius,
reikia žiūrėti, kad neapsiriktum.
Vienam kitam turi paaiškinti, kaip
žymėti biuletenius.

Pirmajai rinkėjų grupei atlikus
savo pareigą, lengviau atsipučiame.
Galima išgerti ir arbatos, užkąsti su-
muštinių. Poilsio kambaryje jau pa-
ruoštas stalas, įjungtas arbatinukas.
V. Gujytė pripirkusi maisto, komisijai
jo turi pakakti visai dienai, nes nė
vienam komisijos nariui pasitraukti
iš būstinės nepatartina, kad nebūtų
nereikalingų įtarinėjimų draudžiama
agitacija.

Neilgai trukus, kyla pirmasis
konfliktas. Mano kolegė Janina gana
piktai užsipuola vieną stebėtoją, ku-
rią pastebėjo lauke kažką aiškinant
atėjusiai balsuoti savo pažįstamai. Ji
apkaltina stebėtoją agitacija ir rei-
kalauja ateityje liautis tai daryti. Ste-
bėtoja nenori lengvai pasiduoti ir at-
sikerta, jog ji tik pasikalbėjo su sena

pažįstama apie asmeninius reikalus.
Tačiau komisijos narė pasiaiškinimo
neklauso, ir ginčas tuoj pat įgauna
grynai moterišką pobūdį – abi jo da-
lyvės kalba vienu metu ir girdėti nori
tik save. Galiausiai ginčą pavyksta už-
gesinti, man pasiūlius ir komisijos na-
riams, ir stebėtojams bet kokio ryšio,
nors ir asmeninio, vengti su rinkėjais

Po vieną, po du, po tris visą dieną
eina rinkėjai. Popiet prasideda prob-
lemos. Igoris Aleksiejevas, gyvenan-
tis Juodiškiuose, nori balsuoti pas
mus. Pamokomu tonu pareiškęs, jog
reikia vykdyti savo patriotinę pa-
reigą, Igoris aiškina, jog jis jau keleri
metai gyvena Alionyse ir balsuoti
nori čia. Į klausimą, kodėl jis nesusit-
varkė savo reikalų iki rinkimų, neži-
no ką atsakyti.

Prasiskleidus balsavimo kabinos
užuolaidai, pastebiu, jog joje yra du
rinkėjai. Priėjęs arčiau matau garbin-
go amžiaus moterį ir prie jos pa-
linkusią jauną rinkėją.

– Kas čia per kompanija? – klau-
siu abiejų rinkėjų. – Aš balsuoju už
Darbo partiją! – atsako man jaunes-
nioji. – Ne mano reikalas, už ką jūs
balsuojate, bet kodėl jūs kabinoje
dviese? – klausiu jos. – Moteriai rei-
kia padėti, – atsako rinkėja.

Ji laikosi gana įžūliai. Tai Inga
Juchnevičiūtė, kuri yra suteikusi
prieglobstį Igoriui, pasiryžusiam pi-
lietinę pareigą vykdyti kitoje rinkimų
apylinkėje.

Supratęs, su kuo turiu reikalą,
jaunąją moterį be jokių ceremonijų
išprašau lauk. Paklausęs stebėtojų,
kodėl jie nereaguoja į akivaizdų agi-
tacijos faktą, gaunu atsakymą, jog tai
esąs ne jų reikalas. Jie privalo stebėti
ne rinkėjus, o komisijos narius, ir čia
pat pažada uždarius būstinę prirašyti
mums pakankamą kiekį pastabų ir
protestų.

Igoris vis dar derasi su komisijos
pirmininke, bet įsitikina, kad jo pilie-
tinis pasiryžimas geidžiamo atsako
neras. Pasipiktinęs ir kažką panosėje
murmėdamas kartu su savo drauge
eina lauk.

– Žiūrėkite, kokius ženklus man
rodo tas begėdis! – pasipiktinusi šūk-
teli V. Gujytė.

Žiūriu pro langą ir nematau
jokių ženklų – Igoris mosuoja ran-
komis, kažką energingai aiškindama-
sis su lygiai taip pat energingai nu-
siteikusia Inga. Pastebėjęs, jog susi-
domėję jį stebime, ranka parodo
mums gestą, kurio prasmės neatspėti
neįmanoma – papūskit jūs man! Kiek
pagalvojęs, matyt, nusprendžia, kad
mes galime tos prasmės ir nesu-
prasti, imasi ją dar savotiškai pako-
mentuoti: suima abiem saujom kel-
nėse paslėptą savo vyrišką pasidi-
džiavimą ir gerokai jį papurto. Dabar,
regis, mūsų suvokimą Igoris turėtų
būti jau pakankamai pažadinęs, bet
ne! Didesniam efektui, o gal didelio
pasipiktinimo vedinas, tebelaikyda-
mas savo vyriškumą abiem rankom,
dar keletą kartų šokteli aukštyn, taip
parodydamas, ko jo akyse verta ir ta
pati pilietinė pareiga, kurios šali-
ninku jis apsiskelbė, ir Seimo rinki-
mai, ir visa kita.

Tęsinį skaitykitę kitą šešta-
dienį.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 1

Atkelta iš 5 psl.

Vietoj užsklandos

Tai, ką išgyveno literatūrinės
sekmadienio popietės dalyviai Čiur-
lionio galerijoje, buvo tikra šventė.
Buvo malonu pabūti tarp artimų
žmonių. Poetė Eglė Juodvalkė (nors
ir ne žemaitė), kaip buv. ,,Laisvosios
Europos” bendradarbė Miunchene
įrodė, kad jai mikrofono nereikia – jos
eilės liejosi iš širdies ir tikrai paveikė
kiekvieną. Savo atmintyje saugoju
daug gražių bendravimo akimirkų su
Egle, ypač lietuvių studentų suva-
žiavimuose Kent State universitete.
Nijolė Martinaitytė – iš profesijos
mokytoja (žinote, ką tai reiškia jums,
išdykėliams neklaužadoms?!), irgi
mus įtikino, kad jai, skaitant Adomo
Jaso kūrybą, nereikia papildomų
decibelų. Jaunutė Viltė Baliutavičiū-
tė (spėju, kad ne daugiau kaip kokių
12–13 metų amžiaus) mus maloniai
nustebino, atmintinai tarsi žirniukus
pabėrusi net 184 eilučių Sonės Pipi-
raitės Tomarienės eiliuotą pasaką
,,Pajūralio pagrandukas”. Ir gerb.
Stasės dukra Daiva nenusileido, gra-

žiai įsiliedama popietės programoje
su savo paruoštais literatūriniais
intarpais. Malonu, kad kita mano
kartos lietuvaitė (ir Vilniaus univer-
siteto studentavimo metų bendra-
žygė) Audra Kubiliūtė Daulienė čia
atliko konferansjė vaidmenį. Progra-
mos baigiamasis akordas – linksmos
Algimanto Barniškio dainos.

Praleidęs trejetą valandų šioje li-
teratūros popietėje, grįžau namo pa-
kelta dvasia. Laimė, kad mažosios
Lietuvos kauburėlyje yra toks baž-
nytkaimis netoli Jūros upės ir kad
jame gimė trys talentingi literatai. O
knygos mylėtojai Padėkos dienos iš-
vakarėse galėjo pasidžiaugti jų kūry-
ba ir susipažinti su dvasingais jų
gyvenimais, sudėtais į 300 puslapių
gerbiamos Stasės knygą. Žvelgiu į tą
nuostabią moterį, pakėlusią tiek
daug vargo gyvenime, įkopusią į tokį
gražų ir brandų amžių, ir mąstau:
,,Kokia nuostabi jos siela ir širdis!”
Visa, ką ji – pedagogė, rašytoja, visuo-
menininkė, žmona ir mama – darė,
kūrė gyvenime, buvo ne dėl savęs, o
dėl kitų – artimųjų ir tėvynainių. Ar
ne tikra išeivijos rūpintojėlė?

UŽBURTOS ANŲ METŲ BIRBYNĖS

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė pasirašo knygą
Viktorui  Jautokui.

Adventinis vainikas, supintas iš
žalių, dažniausiai eglinių, šakelių ir
papuoštas keturiomis žvakėmis, sim-
bolizuoja liturginį Advento laiko-
tarpį, kuris trunka keturias savaites.
Kas sekmadienį uždegama tiek žva-
kių, kiek suėjo Advento sekmadienių.

Adventinio vainiko paprotys yra
kilęs iš šiaurinės Vokietijos evange-
likų bendruomenės. Jo sumanytoju
yra laikomas evangelikų pastorius,
žinomas vargšų, ypač benamių vaikų,
globėjas, kun. Johann Hinrich Wi-
chern. Norėdamas pakreipti vaikų
dėmesį į Kalėdų laukimo – Advento –
laikotarpį jis 1839 metais sukūrė
pirmą Adventinį vainiką: ant didelio
medinio vežimo rato pastatė tiek
žvakių, kiek Advento dienų, keturias
ilgas baltas žvakes sekmadieniams ir
trumpas raudonas žvakes eilinėms
dienoms, kad jas uždegdami vaikai
galėtų suskaičiuoti kiek dienų liko iki
Kalėdų. Pagal šią mintį susiformavo
dabartinis Adventinis vainikas.

Vainiko tradicija skiriasi pagal
skirtingose vietovėse ir tikinčiųjų
bendruomenėse įsigaliojusius pap-

ročius. Adventinis vainikas yra pla-
čiausiai paplitęs šeimose, tačiau daug
kur tapo liturgine puošmena bažny-
čiose, kai kur jis pakabinamas, kitur
statomas ant stalo. Dažniausiai į vai-
niką įstatomos keturios žvakės, ta-
čiau kitur penkios – penktoji sim-
bolizuoja Kalėdų Kūdikį. Ar net še-
šios žvakės, pagal liturginio laikotar-
pio trukmę. Pavyzdžiui Milane, am-
braziejiškos liturgijos Adventas trun-
ka šešias savaites, panašiai kaip kai
kuriose rytų apeigų Bažnyčiose. Vie-
nur žvakės būna raudonos, kitur vio-
letinės.

Adventinio vainiko paprotys pa-
plito katalikiškose šalyse tik praėju-
sio šimtmečio tarpukario laikotarpiu.
Popiežiaus Benedikto XVI gimtojoje
Bavarijoje Adventinio vainiko žvakės
tiksliai atitinka liturginio laikotarpio
apeigų spalvas: trys žvakės būna vio-
letinės, o viena, Trečiojo Advento
sekmadienio, Bažnyčios tradicijoje
vadinamo džiaugsmo sekmadieniu,
rožinė, simbolizuojanti jau visai pri-
artėjusį Kalėdų džiaugsmą.

,,Vatikano radijas”

Iš kur kilo adventinis vainikas?
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IÕNUOMOJA

IEÕKO DARBO

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Ißnuomojamos gyvenamos
patalpos Oak Lawn 

rajone.
Tel. 708-359-0899

* Moteris ieško darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.

* Vyras ieško darbo su gyvenimu septy-
nias dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-5223.

* Moteris pirks darbą. Dirba su sunkiais
ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel. 773-396-
9232.

* Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti,
Marquette Park, Brighton Park ir aplin-
kiniuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.

* Šeima gali prižiūrėti vienišą žmogų ir
gyventi kartu. Tel. 708-425-7829.

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti vaikus,
pabūti su seneliais…ir visi kiti variantai
tinkami). Būtų puiku, kad galėčiau atsi-
vesti savo dukrytę. Tel. 708-945-0005.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
darbo su gyvenimu kartu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 773-918-5472.

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
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GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

Lietuvos regionû margumynai

Šventiniu spektakliu Katedros
aikštėje lapkričio 30 d., pirmojo ad-
vento sekmadienio išvakarėse, Vil-
niuje prasidėjo tradicinis tapęs ren-
ginių ciklas – „Kalėdos sostinėje
2008”. 

Vilniaus miesto mero Juozo
Imbraso teigimu, įprastus projekto
„Kalėdos sostinėje 2008” renginius
papildys naujos iniciatyvos, kurių
pagrindinis tikslas – privilioti kuo
daugiau žmonių į šią ilgą, prasi-
dedančią Kalėdų išvakarėse ir besi-
baigiančią Trimis karaliais, šventę.
Šiemet pirmą kartą po Vilnių važinės
mobilus linksmasis Kalėdų auto-
busas, gruodžio mėnesį jis aplankys
21 seniūniją. Autobusas skleis šven-
tinę nuotaiką ne tik centrinėse
miesto gatvėse.

Antroji naujovė – „Dovanų ban-
kas” – vyks Rotušės aikštėje gruodžio
21–28 d. Akcijos metu vilniečiams bus
suteikta galimybė keistis dovanomis
ir nustebinti savo artimuosius, drau-
gus, pažįstamus ar bendradarbius.

Jau kelerius metus Vilniuje,
miestui besirengiant žiemos šven-
tėms, Vilniaus universiteto akademi-
nis mišrusis choras rengia ypatingą
renginį – dovaną tiems, kuriems
muzikos džiaugsmą patirti sunkiau.
Šiais metais Šv. Jonų bažnyčioje bus

rengiamas Kalėdų koncertas ne tik
klausos negalią turintiems žmonėms,
bet ir regos neįgaliesiems.

Vilniuje bus puošiama ne tik
nacionalinė Kalėdų eglė Katedros
aikštėje, bet ir atnaujintoje Rotušės
aikštėje. Kaip tapo įprasta, į koncer-
tus vilniečius kvies ir „Kalėdų mu-
zikos aidai Vilniaus bažnyčiose”,
šventinis Kalėdų koncertas Rotušės
aikštėje.

Prieš pat šventes Vilniaus ro-
tušėje miesto meras J. Imbrasas la-
biausiai nusipelniusiems žmonėms
įteiks apdovanojimus – Šv. Kristoforo
statulėles. Visi įvairaus amžiaus, po-
mėgių, socialinių grupių žmonėms
skirti renginiai – nemokami.

„Kartu su eglės įžiebimu visiems
mums dar kartą sužibės vilties me-
dis, prie kurio prisilietę į savo namus
parsinešime tos kalėdinės vilties
žinią, kad Dievas iš tikrųjų rūpinasi
kiekvienu iš mūsų, kad nepaisant,
kokie laikai – sunkesni ar lengvesni,
ekonomiškai prabangesni ar kuk-
lesni, vilties žinia visada išlieka pati
didžiausia vertybė”, – teigė kunigas
Ričardas Doveika. Anot jo, artimo
meilė taikai duoda daug daugiau,
negu jai pajėgia duoti teisingumas. 

Gintarė Šatkauskaitė
„Respublika”

Gruodžio 3 d. Panevėžio miesto
savivaldybė pasirašė bendradarbiavi-
mo sutartį su Vilniaus Mykolo Ro-
merio universitetu. Šios sutarties
pagrindu universitetas įsipareigojo
nuo kitų metų rugsėjo Panevėžyje
įsteigti savo padalinį. Numatomą
bendradarbiavimą parašais patvirti-
no Panevėžio miesto meras Povilas
Vadopolas ir universiteto studijų
prorektorius profesorius Justinas
Sigitas Pečkaitis.

Pirmiausia didžiąją dalį laiko
universitetas ketina skirti neaki-
vaizdinėms magistrantūros studi-
joms Panevėžyje organizuoti. Progra-

moms realizuoti į Panevėžį bus de-
leguojamas mokslinis pedagoginis
aukštosios mokyklos personalas.
Miesto savivaldybė įsipareigoja pa-
dėti rasti patalpas studijoms, dėstyto-
jams apgyvendinti, tarpininkauti
organizuojant  studijų programų vyk-
dymą, viešinant miesto gyventojams
informaciją apie galimybę studijuoti.

Šiuo metu M. Romerio univer-
siteto pagrindinėse studijose studi-
juoja 96 Panevėžio miesto  bendrojo
lavinimo mokyklas baigę studentai.
2008 m. į universitetą įstojo 16 pa-
nevėžiečių.

Balsas.lt 

Panevėžyje bus steigiamas 
M. Romerio universiteto filialas

Kauno miesto savivaldybė deda
paskutinį tašką ne vienus metus
daug aistrų kėlusioje istorijoje.
Nutarta galutinai atsisveikinti su
Vytauto Didžiojo (buvusį Aleksoto)
tiltą „puošiančia” sovietine simboli-
ka. Kauno miesto savivaldybės tary-
bos kolegija gruodžio 3 d. pritarė, kad
tilto pilonų dalys, papuoštos penkia-
kampėmis žvaigždėmis, kūju ir pjau-
tuvu, būtų uždengtos specialiomis
plokštėmis.

„Uždengti žvaigždes pigiau, negu
jas nuimti. Kolegijos nariams pasiū-
lėme tris būdus, kaip tai padaryti. Jie
išsirinko pigiausią”, – sakė skyriaus
vedėjas Valius Knokneris. Anot jo,
brangiausiai būtų kainavusios plokš-
tės su laikrodžiais – apie 220 tūkst.
litų. Šį siūlymą kolegija atmetė dėl
pernelyg didelės kainos.

Tikimasi, kad šis sprendimas
visiškai užgesins aistras, kaskart
kylančias prakalbus apie Vytauto
Didžiojo tiltą „puošiančias” penkia-
kampes žvaigždes. Dar 2005 metais
sovietinės simbolikos buvo galima
rasti ne tik ant tilto pilonų, bet ir ant
turėklų. Miesto tarybos nariams
nutarus šias „grožybes” demontuoti,
tam paprieštaravo kultūros paveldo
specialistai. Jie paaiškino, kad nuo

statinio, 1994 metais įtraukto į kul-
tūros paveldo sąrašą, negalima nu-
imti nė vienos detalės. Netrukus tilto
saugotojai dėl visuotinio kauniečių
pasipiktinimo buvo priversti pamiršti
savo reikalavimus. Žmonės įsitikinę,
kad sovietinė simbolika nėra mūsų
šalies kultūros paveldas, tad jos
saugoti nereikėtų.

Žvaigždžių neliko po 2005 metais
atliktos tilto rekonstrukcijos. Per ją
buvo sutvarkytos atramos, apšvieti-
mas, šaligatviai, atnaujintos pake-
liamosios tilto dalies sijos, hidroizo-
liacija, pakeistos tilto plokštės, su-
kurti nauji, lengvesni, artimesni
1930-ųjų stiliui turėklai. Po rekon-
strukcijos tiltas tapo gerokai lengves-
nis: žvaigždėti ketaus turėklai svėrė
99 tonas, o naujieji – vos 30 tonų. 256
metrų ilgio ir 16 metrų pločio senojo
tilto atnaujinimas kainavo 7,5 mln. litų.

1930 metais statytas plieninis
arkinis tiltas, pavadintas Vytauto Di-
džiojo vardu, turėjo keturias vidu-
rines atramas ir 20 metrų ilgio vidu-
rinę dalį, varstomą elektros variklių.
Per Antrąjį pasaulinį karą tiltas buvo
susprogdintas, tačiau ant likusių jo
atramų vokiečių karo belaisviai pa-
statė naują tiltą.

„Lietuvos žinios” 

Kaune paslėps sovietinius simbolius

Šv. Kalėdos aidės visame Vilniaus mieste
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Gruodžio 3 d., Čikagos laisvalai -
kio ir pramogų centre Navy Pier aidė -
jo daugiakalbis šurmulys, kai ruo -
šian tis festivaliui „Žiemos stebuklai”
pagal daugelio pasaulio šalių tradici-
jas buvo puošiamos Kalėdinės eglu -
tės. Lietuviška skarotoji šiais metais
ypatinga – gražinta ne tik tradiciniais
me nininkės Marijos Kriaučiūnienės
rankomis gamintais šiaudinukais,
bet ir Lietuvos vardo paminėjimo
tūk  s tantmečio ženklais, kuriuos kruop  -
ščiai spalvino Čikagos litua nistinės
mo kyklos mokiniai.

LR Generaliniam konsulatui
ben dradarbiaujant su Balzeko lietu-
vių kultūros muziejumi, lietuvišką
eglutę kaip ir kasmet puošė pati
Kalėdinius žaisliukus iš šiaudelių ga -
minanti menininkė M. Kriaučiū nie -
nė, o jai talkininkavo muziejaus eks -
pozicijų kuratorė Rita Janz. Tęsdama
susiklosčiusią tradiciją, prie puošėjų
prisijungė ir LR generalinė konsulė

Skaistė Aniulienė. 
Į Čikagos lituanistinės mokyklos

tautodailės mokytojas dėl bendradar-
biavimo generalinis konsulatas krei -
pėsi kilus idėjai, jog būtina pasinau-
doti proga ir skelbti žinią apie garbią
Lietuvos sukaktį. ČLM penktų ir
šeštų klasių mokiniai entuziastingai
ėmėsi darbo spalvinti tūkstantmečio
ženklus, papuosiančius lietuvišką
Ka lėdinę eglutę. Vaikams padėjo tau-
todailės mokytoja Ramunė Slavi kie -
nė, paaiškindama, kaip reikėtų tinka-
mai naudoti akrilinius dažus, kad
žaisliukai būtų puošnūs.

Kviečiame aplankyti lietuvišką
eg lutę Navy Pier šių metų šį šešta-
dienį, gruodžio 6 d., kai 7 val. v. kon-
cer tuos lietuvių liaudies šokių grupė
„Lie tu vos Vyčiai”.  

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Eglutės puošimu rūpinosi (iš kairės): A. Vertelkaitė, R. Janz, S. Aniulienė bei
M. Kriaučiūnienė.                                                          Ramūno Astrausko nuotr.

Navy Pier papuošta lietuviška
kalėdinė eglutė

Švietimo ir mokslo ministerija
kviečia teikti kūrinius 

Vaikų literatūros premijai gauti
Švietimo ir mokslo ministerija

kviečia teikti vaikų literatūros kūri -
nius, projektus, kritikos darbus ir kt.
Vaikų literatūros premijai gauti.

Premija skiriama rašytojams už
vaikų literatūros kūrinius. Taip pat
kul tūros, švietimo darbuotojams už
reikšmingiausius darbus populiari-
nant vaikų literatūrą ir skaitymą, ug -
dant estetines kultūros, bendra -
žmogiškąsias ir pilietines vertybes,
skleidžiant naujas, originalias kūry-
bos iniciatyvas.

Premiją sudaro 2 dalys: už lietu-
vių vaikų literatūros kūrinius bei už
nuopelnus populiarinant literatūrą
bei skaitymą.

Premijos tikslas – skatinti Lie tu -
vos rašytojus kurti vaikams skirtas
kny gas, įvertinti švietimo, visuome -
ni nių ar privačių įstaigų bei asmenų
indėlį populiarinant vaikų literatūrą
ir knygų skaitymą.

Premijos dydis – 100 minimalaus
gyvenimo lygio (MGL). Iš jų 60 MGL
– už nuopelnus vaikų literatūros sri-
tyje (už literatūros kūrinį/kūrinius)
ir 40 MGL už nuopelnus vaikų litera -
tūros ir skaitymo populiarinimo sri-
tyje (už projektus, literatūrines-kūry-
bines akcijas, literatūros kritikos dar-
bus ir kt.).

Kartu su premija 
įteikiamas diplomas

Kandidatūras premijai gauti turi
teisę siūlyti asociacijos, švietimo įs -
taigos, švietimo įstaigų steigėjai, kiti
juridiniai asmenys. Siūlymai patei -
kia mi ministerijos Ryšių su visuo me -
ne skyriui iki gruodžio 31 d.

Kandidatai turi pateikti pasta -

rųjų trejų metų kūrybinės veiklos ap -
rašą, nominuojamų darbų pavyz -
džius, kitą iliustruojančiąją medžia gą.

Premijos skyrimo nuostatus gali-
ma rasti ministerijos interneto sve-
tainėje www.smm.lt

Vaikų literatūros premiją 2004
metais įsteigė Lietuvos Respublikos
švie timo ir mokslo ministerija. Pre -
mija teikiama kiekvienų metų ba -
landžio 2 dieną – Tarptautinę vaikų
knygos dieną.

Premijos laureatais jau yra tapę:
poetai Martynas Vainilaitis, Ramu-
tė Skučaitė, rašytojai Vytautas V.
Lands bergis, Vytautė Žilinskaitė,
Gin tarė Adomaitytė, literatūrologai
Kęstutis Urba, Vincas Auryla, Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus
vedėja Aldona Šiaulienė.

Švietimo ir mokslo
ministerijos informacija

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis
apdovanojimą pelnė už knygą
,,Arklio Dominyko meilė” (2004),
kuri buvo pripažinta geriausia me-
tų vaikų bei paauglių knyga ir kurią
yra skaitęs nemažas būrys  JAV litu-
anistinių mokyklų mokinių.

„Pranciška” 
IEVA ŠADZEVIÇIENÈ
Alfa.lt

„Pranciška” – taip Eglė Kuckaitė
pavadino savo asmeninę parodą, šiuo
metu eksponuojamą Vilniaus grafi -
kos meno centro galerijoje „Kairė-
dešinė”. Monumentaliuose mišria
tech nika, derinant monotipiją ir alie -
jinę tapybą, sukurtuose kūriniuose
su sipina gilūs asmeniniai išgyveni-
mai, atvirai išsakytos emocijos, jaus-
minis dailininkės santykis su tikė -
jimu. Įdomus vyriško šventojo vardo
– Pranciškaus – perfrazavimas į mo -
terišką – Pranciška, suteikęs pavadi -
nimą parodai. Visuose darbuose pag -
rindinė vieta tenka figūrai, kurios ly -
tis dažniausiai nesureikšminama
(„Tuščios baimės” (2007)): dažniau -
siai tik nujaučiame tas figūras, kad
jos yra moteriškos, nebent joms su -
teikiamos konkrečios vyriškos ana -
tomijos dalys („Derama įtampa”
(2007), „Širdis yra liepsna” (2007)).
Dailininkės darbuose didžiausias dė-
mesys skiriamas jausmams – ne
trum palaikiams pojūčiams, bet gi -
liems filosofinės prasmės kupiniems
išgyvenimams. Kiekvienas veiksmas,
net elementarus fizinis kūdikio šlapi -
nimasis, įgauna emocinį atspalvį
(„De rama įtampa”).

Kiekvienas Eglės Kuckaitės dar-
bas iš pirmo žvilgsnio atrodo papras-
tas: didelėje drobėje įkomponuojama
viena ar kelios figūros, o fonas daž -
niau siai lieka plokščias ir neutralus.
Tačiau kūriniuose slepiasi gilus jaus-
minis pradas ir jį tyrinėjant atsiranda
supratimas, kad ten „užkoduota” is -
torija niekuomet nebus perprasta iki
galo, nebent pati menininkė ją papa -
sakotų. Ir netgi tokiu atveju darbuo -
se liktų „nežinomumo” veiksnys –
ne atskleistas žmogaus pasąmonės
klodas.

Parodai pavadinimą suteikusiu
kū riniu tapo didžiausia drobė –
„Pran ciška” (2008), kurioje iš aki-
vaizdžių šventojo Pranciškaus atri -
butų lieka tik maži paukšteliai ir mo -
no chromines žmonių figūras pa -
brėžianti spalvinga gamta. Drobėje
išskiriame dvi moteris ir du vyrus.
Vienas jų atlieka gamtinius reikalus
čia pat, prie berželio, ir ant suoliuko
sėdinčių žmonių: porelės bei jaunos
mamos su vaiku vežimėlyje. Prie po -
relės ir besišlapinančiojo kojų mėtosi
suglamžytos panaudotos gėrimų
skar dinės, nuorūkos, o jaunąją mamą
supa paukšteliai ir net po suolu išdy-
gusios pakalnutės – netikėta šventu-
mo užuomina mūsų kasdieniame gy -
venime. Paveiksle pagrindinę vietą

uži ma būtent ties nuorūkomis sėdin-
ti porelė ir besišlapinantis vaikinas.
Jau na mama lieka žvilgsnio paribyje,
bet ji ir yra pagrindinis kompozicinis
elementas: tyliai sėdinti, filosofiškai
stebinti pasaulį Pranciška.

Paroda „Pranciška – viena iš
2007 m. spalio mėnesį XIV Tarp ta u -
tinėje Talino grafikos trienalėje eks -
ponuotos Eglės Kuckaitės parodos
„Jausmai pavargę nuo galvojimo.
Derama įtampa vaiko supratimo
atžvilgiu” dalių, ir būtent šios paro-
dos pavadinimas gali tapti raktu, lei-

džiančiu perprasti prasmingus dai -
lininkės kūrinius „Pranciškoje”. Dar -
bai, sukurti derinant monotipijos at -
spaudus bei aliejinę tapybą, išlaiko
laisvą, išraiškingą grafišką liniją, ku -
rios padeda „papasakoti” esminius
te minius dalykus, o foninė spalva
įne ša dar daugiau emocijos ir gyvu-
mo.

Eglės Kuckaitės darbai kupini
jausmo ir emocinės paslapties, kvie -
čiantys į pilną spėlionių kelionę at -
ran dant santykį su gyvenimu, tikė -
jimu ir savuoju „aš”.

Eglė Kuckaitė prieš parodos atida rymą.
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas 

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus,  prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

A † A
BRONIUI SILIŪNUI

mirus, „Saulutės” narei VLADEI SILIŪNIENEI bei jos
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

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

Skaudi žinia nuvilnijo per Čika-
gą, kai netikėtai šią žemiškąją kelio-
nę baigė a. a. Bronius Siliūnas, pali-
kęs gilias pėdas tiek visuomeniškoje
veikloje, tiek atkuriant ,,Margučio II”
radiją. A. a. B. Siliūno indėlis buvo
didžiulis: jis, kai savo gyvavimą baigė
daugelį metų džiuginęs ,,Margutis”,
buvo vienas iš naujai sudaryto ko-
miteto narių, kuris pasišventusiai
siekė surasti patalpas, įrengti naują
studiją, kad ,,Margutis” nenutiltų ir
dar ilgai kalbėtų mūsų klausytojams,
daugelį metų jis buvo radijo laidų ko-
ordinatorius, priklausė ,,Margučio
II” valdybai, (pasitraukus iš valdybos
jam suteiktas valdybos garbės nario
vardas), kas antradienį vedė visų lau-
kiamas ir mėgstmas laidas – politinių
žinių apžvalgas, ,,Lietuvių balso”
skaitytojus kas savaitę džiugindavo
savo apžvalgomis politinėmis temo-
mis. Net pasitraukus iš aktyvios
,,Margučio II” veiklos, ilgai netilo te-
lefoniniai klausytojų skambučiai, pa-
geidaujantys bei pasigendantys laidų,
kurios nušviesdavo politinę padėtį
tiek tėvynėje, tiek Amerikoje. Jam vi-
sada rūpėjo radijo laidų kokybė ir
galima teigti, kad a. a. Bronius Siliū-
nas buvo ištikimiausias radijo laidų
klausytojas, nes kas vakarą po laidos
sulaukdavome jo skambučių su gera-
noriškais patarimais, pasiūlymais,
kaip padaryti laidas įdomesnes, ko-
kias įdiegti naujoves, kad kuo dau-
giau pritrauktume klausytojų. Tad 13
metų a. a. Bronius Siliūnas pasišven-
tusiai dirbo ,,Margučiui II”, skatina-
mas tautinio idealizmo. Lietuvai
siekiant atgauti nepriklausomybę ir
pirmaisiais nepriklausomybės metais
a. a. B. Siliūnas  gaudydavo kiekvieną
žinutę iš Lietuvos, kurią  paskleisda-

vo po lietuvišką visuomenę, jau tada
suvokdamas, koks svarbus gyvas
žodis. 1995 metais rugsėjo 25 d.
„Margutis II” vėl prabilo į savo
klausytojus. Nuo pat pirmos dienos a.
a. Siliūnas buvo kartu su juo. Šviesi
jam atmintis. Visų radijo klausytojų,
valdybos narių, visų mūsų, laidų
vedančiųjų, kuriems buvo lemta
prisiliesti prie šio šviesios atminties
žmogaus, vardu reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai, vaikams, visiems ar-
timiesiems. Jis paliko gražų lietuvy-
bės žiedą kiekvienoje jį pažinojusioje
širdyje ir ryškų indėlį naujai išeivijos
lietuvių kartai, kartu su žmona
užaugino gausų būrį vaikų, kuriuos
išauklėjo lietuviška dvasia. Jie taip
pat pasiaukojančiai dirba lietuvybės
naudai, tarsi eidami a. a. Tėvelio že-
mėje paliktomis pėdomis. A. a. Bro-
niaus Siliūno gyvenimas  visada dvel-
kė meile savo tautai, tėvynei Lie-
tuvai, rūpinimusi jaunimo ateitimi.

Pranešimas skaitytas ,,Margučio
II” radijo laidoje

Bronius Siliūnas

LST Korp! Neo-Lithuania filisteriui
A † A

BRONIUI SILIŪNUI

baigus šią žemišką kelionę, užjaučiame jo mylimą žmoną
VLADĘ, dukrą DANUTĘ ir šešis sūnus: ALGIMANTĄ,
VYTĄ, MINDAUGĄ, RIMĄ, DARIŲ, DONATĄ su šeimo-
mis bei kitus artimuosius ir kartu liūdime.

Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinys

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems (metams JAV $150.00)

Mes nusiųsime pranešimą,
kad Jūs užprenumeravote
Draugą jų vardu.

Kalėdų proga
užsakau
,,DRAUGĄ”
SIŲSKITE:
Vardas, pavardė
Adresas:
Miestas, valstija, zip code

DOVANOJA:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!
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�,,Drauge” galite įsigyti kalėdai -
čių. Norintiems įsigyti pranešame,
kad ,,Draugo” krautuvėlė dirba nuo
8:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Kartu
galėsite įsigyti geriausių Kalėdinių
do vanų – kny gų, kompaktinių plokš-
telių (CD), meno albumų bei įvai riau-
sių su venyrų. Kvie čiame apsilan  kyti.
Tel. pa siteiravi mui: 773-585-9500.

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekmadie-
nį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė -
zuitų koplyčioje bus aukojamos šv.
Mišios. 3 val. p. p. didžiojoje salėje
kunigas Lionginas Virbalas, SJ, rodys
skaid res apie ilgametę Jėzuitų veiklą.
Me ni nės programos atlikėja  solistė
Da lia Lietuvninkienė, akompaniato-
rius Manigirdas Motekaitis. Vyks
loterija. Pakvietimus galite už si sa ky -
ti telefonais: 708-447-4501 (Milda Ša -
tienė) ir 708-636-6837 (Anelė Pocie -

nė). Maloniai kvie čiame da lyvauti lie -
tuvių visuo menę.

�Vilniaus styginių kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio koncer-
tas vyks sausio 24 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte. Maloniai kviečia Lietu-
vos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės valdyba  ma -
loniai  kviečia  Jus į Kalėdinę  eglu tę-
vakaronę,  kuri  įvyks  gruodžio 13 d.,
šeštadienį, 6:30 val. v. Šv. Pet ro ir Po-
vilo parapijos šeimos salėje, 1433 Ha-
milton Ave., NW Grand Ra pids, MI.
Apie dalyvavimą prašome pra neš ti
Jonui Treškai tel.: 616-446-9717 arba
el. paš tu: 

jptreska@comcast.net

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys
apie dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gau-
siai iliustruotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsipre-
numeruoti iš anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus branges-
nis. Čekį rašyti ,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar
auka knygai.  Visų aukotojų  pavardės bus įrašytos knygoje.

ŠVENČIŲ  VARPAI
Šv. Kalėdų varpai skamba gatvėse ir parduotuvėse. Šventiniu skambesiu

skamba ir Draugo fondo ,,didysis varpas” –  dienraštis ,,Draugas” žengia į
šimtmetį.

Kalėdos – tai viena didžiųjų švenčių  visiems krikščionims ir mums,  lie -
tu viams. Artėja Naujieji metai. Jie bus tokie, kokius mes patys savo širdimi ir
gerais darbais pasidarysime.

Draugo fondas dėkoja visiems, prieš šventes prisiminusiems DF ir atsiun-
tusiems savo įnašus. Tačiau ,,didysis varpas” vis dar skamba. Dovanodami do-
vanas artimiesiems, nepamirškime Kalėdinės dovanos Draugo fondui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 1,200 dolerių:
Pranas Povilaitis, garbės narys,

iš viso 2,200 dol., Evergreen Park, IL
Su 1,000 dolerių:
Prelatas Ignas Urbonas, garbės

narys, iš viso 1,300 dol., Lemont, IL
Su 200 dolerių:
Čikagos lietuvių moterų klubas,

gar bės narės, iš viso 1,300 dol., (per
iž di ninkę B. Zalatorienę, Ber wyn, IL)

Julius D. Staniškis,  iš viso 600
dol., Macedonia, OH

Su 150 dolerių:
Joseph Bernot, iš viso 975 dol.,

Union, NJ
Su 100 dolerių:
Adelaida Balbata, garbės narė,

iš viso 5,600 dol., St. Petersburg, FL
Dr. Romualdas ir Gražina Kriau -

čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,200
dol., Lansing, MI

Juozas ir Marytė Vizgirdai, gar-
bės nariai, iš viso 2,900 dol., Put -
nam, IL

Gražina Kenter, garbės narė, iš
viso 2,650 dol., Danbury, CT

Zita Žvirzdienė, garbės narė, iš
viso 1,900 dol., Olympia, WA

Julius ir Regina Matoniai, gar-
bės nariai, iš viso 1,900 dol., Bur -
bank, IL

Dr. Rimvydas Sidrys, garbės
narys, iš viso 1,800 dol., Streator, IL

Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,750 dol., Hun -
tington Valley, PA

Vacys ir Ona Rociūnai, garbės
nariai, iš viso 1,350 dol., Inde pen -
dence, OH

Eugenijus ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 1,100 dol.,
Will oughby, OH

Algirdas ir Raminta Marchertai,
garbės nariai, iš viso 1,150 dol., Le -

mont, IL
Algis ir Angelė Raulinaičiai, iš vi -

so 800 dol., Glendale, CA
Vytas Petrulis, iš viso 600 dol.,

Wa lled Lake, MI
Vanda Vebeliūnienė, iš viso 500

dol., Locust Valley, NY
Maria Macevičienė, iš viso 300

dol., Wildomar, CA
J. O. G. iš viso 300 dol., Lemont, IL
Jurgita Gvidas, iš viso 250 dol.,

Naperville, IL
R. Lintakas, iš viso 100 dol.,

Brook field, IL
Dr. Vytautas ir Aldona Mau ru -

čiai, iš viso 100 dol., Kirtland, OH
Stasys J. Kungys, iš viso 100 dol.,

Fairfield, CA
Su 50 dolerių:
Gabrielė Ročkuvienė, garbės

na rė, iš viso 1,600 dol., Oak Park, IL
Roma Čepulienė, garbės narė,

iš viso 1,300 dol., Willoughby, OH
Vitas Katinas, iš viso 480 dol.,

Rich mond Hill, NY
Jurgis Valaitis, iš viso 300 dol.,

Norwalk, CT
Kazys ir Rieda Januliai, iš viso

225 dol., West Oalm Beach, FL
Algimantas ir Audronė Žemai tai -

čiai, iš viso 50 dol., Santa Monica, CA
Su  30-25 doleriais:
Bruno ir Marilyn Jaselskis, iš

viso 145 dol., Evanston, IL
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

gar  bės nariai, iš viso 1,200 dol., Le -
mont, IL

Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso
640 dol., Union Pier, MI

Halina Molejienė, iš viso 25 dol.,
Chi cago, IL

Nuoširdžiai dėkojame visiems
au kotojams

Šventiniai įnašai į Draugo fondą

Kasmet Museum of Science and Industry (57th and Lakeshore Dr.) ruošia-
mame festivalyje ,,Christmas Around the World and Holidays of Light” dalyvaus
ir lietuviai. Sekmadienį, gruodžio 7 d. 1:30 val. p.p. prie lietuviškai papuoštos
eglutės Kalėdines giesmes giedos Vyčių choras ir šoks ,,Lietuvos Vyčių” šokėjai
(nuotraukoje). Įėjimas – 13 dol.;  senjorams   – 12 dol.;  3–11 m. vaikams – 9 dol.
Muziejaus darbo valandos nuo 11 val. r. iki 5:30 val. p.p.  Kviečiame apsilankyti.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. 
Geras sumanymas savo draugus, gimines, 

pažįstamus pasveikinti per ,,Draugą”. 
Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu

siųskite ,,Draugo” administracijai.
Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus

mūsų dienraštyje.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir invali-
dams vaikams, daugiavaikėms šei -
moms bei studentams Lietuvoje. Au -
ko jo: Rimas ir Irena Blinstrubai
$250, Antanas ir  Angelė Stropai
$200 a. a. Nijolės Banienės atm.; Re -
migijus Gaška $4,800 studentų para-
mai; Steponas Stonys $25; Bruno ir

Marilyn Jeselskis $50; Andrius,
Stasys, Tadas ir Vytas Mickai bei
Gražina Ward $200 jų brangios tetos
a. a. Natalijos Aukštuolienės atm.;
tęs iant vaikų metinę paramą Dona -
tas Tijūnėlis $1,420, Virginija ir Algi -
mantas Gureckai $480. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275.

IÕ ARTI IR TOLI...

Apsilankykite www.draugas.org


