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Lietuva su Rusija žada
bendradarbiauti

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) –
Finansinė ir politinė Europos Sąjun-
gos (ES) parama Lietuvos energeti-
nių jungčių projektams esanti euro-
pinio vieningumo išraiška ir ES yra
suinteresuota kuo greitesniu šių pro-
jektų įgyvendinimu.

Tai sakė spalio viduryje skiria-
muosius raštus prezidentui Valdui
Adamkui įteikęs naujasis Prancūzijos
ambasadorius Lietuvai Francois Lau-
monier.

Jo teigimu, Prancūzijai pirmi-
ninkaujant ES, Lietuvos diplomatai

sugebėjo įtikinti ES ir Europos Ko-
misiją savo šalies padėties išskirtinu-
mu ir pasiekti, kad Europos Vadovų
Taryba pritartų Lietuvos prašymams
ir siūlymams dėl šalies energetinio
saugumo užtikrinimo.

F. Laumonier manymu, įgyvendi-
nus elektros tiltų projektus, Lietuvai
netektų baimintis dėl elektros sty-
giaus. Ambasadorius sutiko, kad šių
projektų įgyvendinimas vėluoja, ir
teigė, kad ES esanti suinteresuota,
jog tiltai būtų tiesiami kuo sparčiau.
Ambasadorius neneigė, jog Prancū-

zija domisi naujos atominės elektri-
nės statybų Lietuvoje projektu.

Paprašytas išsakyti savo požiūrį į
Lietuvos nepritarimą ES ir Rusijos
derybų dėl strateginės partnerystės
atnaujinimui, F. Laumonier sakė su-
prantąs Lietuvos požiūrį. Jo teigimu,
Europos istorijoje būta visko, tad esą
suprantama, kad tam tikros šalys
esančios jautrios tam tikriems daly-
kams. Vis dėlto ambasadorius teigė
manantis, kad nusigręžti nuo Rusijos
negalima ir kad dialogas yra geriau
negu tyla.

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) –
Lietuva santykiuose su Rusija sieks
konstruktyviai principingo bendra-
darbiavimo, sakė Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas,
priėmęs Rusijos ambasadorių Lietu-
voje Vladimir Čchikvadzė.

Pasak V. Ušacko, su Rusija bus
siekiama plėtoti abipusiškai naudin-
gus ekonominius ir kultūrinius mai-

nus, siekti dialogo, remiantis demo-
kratnėmis vertybėmis ir teisingumu.

,,Ypatingą dėmesį Lietuva teiks
Karaliaučiaus sričiai, skatins šio re-
giono atsivėrimą ir bendradarbiavi-
mą su Europos Sąjunga, ypač pirmi-
ninkaudama 2009 m. Baltijos jūros
valstybių tarybai”, – sakė ministras.

Rusijos ambasadorius V. Čchik-
vadzė teigiamai įvertino Lietuvos sie-
kį supaprastinti vizų režimą Kalinin-
grado srities gyventojams ir skatinti
Lietuvos ir Kaliningrado ryšius. Jis
patikino, kad Rusija suinteresuota
plėtoti ryšius su Lietuva, remdamasi
abipusės pagarbos principais ir atsi-
žvelgdama į abiejų šalių interesus.

Užsienio reikalų ministras ir Ru-
sijos ambasadorius aptarė būsimas
diplomatinių santykių užmezgimo
515-ąsias jubiliejaus metines – 1494
m. vasario 5 d. Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė buvo pirmoji valstybė Eu-
ropoje, užmezgusi diplomatinius san-
tykius su Maskvos Kunigaikštyste.

Rusijos ambasadorius V. Čchikvadzė.
ELTOS nuotr.

„Orlen“ pasirengusi derètis

ES remia Lietuvos energetikos projektus

Vilnius, gruodžio 19 d. (Alfa.lt) –
Su premjeru Andriumi Kubiliumi su-
sitikęs Lenkijos naftos susivienijimo
„Orlen” vadovas Jacek Dariusz Kra-
wiec patikino, jog „Orlen” yra pasi-
rengusi derėtis, kad įgijusi visą „Ma-
žeikių naftą” ji išsyk įsipareigotų, jog
negalėtų parduoti šios įmonės Lietu-
vai netinkančiam pirkėjui.

„Tai bus derybų reikalas”, – atsa-
kė J. Krawiec po susitikimo su A. Ku-
biliumi. Jis išsyk patikino, jog dery-
bose už tokį įsipareigojimą nebus
prašoma valstybės perduoti „Orlen”
ir „Klaipėdos naftos” valdymą: „šie
du projektai turėtų būti atskirti”.

Lenkijos susivienijimo vadovas
patikino, jog bendrovė šiuo metu turi

užsitikrinusi lėšų „Mažeikių naftos”
akcijoms pirkti, ir tik laukia Lietuvos
žingsnio.

A. Kubilius leido suprasti, kad
„Mažeikių nafta” gali būti pardavi-
nėjama jau sausį. „Manome, kad gali-
me pradėti dirbti visiškai neatidėlio-
dami, tik prašėme, kad užbaigti biu-
džeto svarstymus, pailsėti prieš Ka-
lėdas”, – kalbėjo jis.

Sprendimas dėl „Klaipėdos naf-
tos”, kurią taip pat nori pirkti „Or-
len“, bei produktotiekio tiesimo iš
Mažeikių į Klaipėdą, turėtų išryškėti
sausį, prieš numatytą premjero ke-
lionę į Lenkiją, sakė A. Kubilius.

„Vyriausybė šiuo metu neturi jo-
kios aiškios nuostatos dėl ‘Klaipėdos
naftos’, bet sutarėme, kad artimiau-
siu metu bus sudaryta darbo grupė,
tikimės sausį turėsime aiškius atsa-
kymus. Laikydami ‘Mažeikių naftą’
svarbia Lietuvos ekonomikai įmone,
mes šiuos ‘Orlen’ iškeltus klausimus

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) –
Kaip ir tikėtasi, Seimas plenariniame
posėdyje balsų dauguma pritarė And-
riaus Kubiliaus Vyriausybės siūlymui
ir patvirtino 20 proc. pelno mokesčio
dydį. Įstatymu taip pat apibrėžtas
pelno mokesčio sumažinimas vyk-
dant investicinius projektus.

Nutarta atsisakyti lengvatinio
pelno mokesčio dydžio žemės ūkio
veiklą vykdantiems vienetams. Jie
pelno mokestį turės mokėti bendra
tvarka, tačiau jiems nustatytas perei-
namasis laikotarpis.Premjeras A. Kubilius (k.) ir ,,PKN Orlen” prezidentas J. D. Krawec.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. JAV ambasada
paslapting¨ vok¨
negavo

Patvirtintas pelno
mokesçio dydis

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) –
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasa-
da Vilniuje vokų su baltais milteliais,
kurie buvo išsiųsti šešiolikai JAV am-
basadų Europoje, negavo, tačiau yra
pasirengusi galimam pavojui. Kaip
sakė JAV ambasados darbuotoja Ro-
na Rathod, visi JAV diplomatinių at-
stovybių darbuotojai yra apmokyti
reaguoti į panašaus pobūdžio įvykius.

JAV Valstybės departamentas
pranešė, kad vokus su baltais milte-
liais gavo JAV ambasados Rygoje, Ta-
line, Berlyne, Berne, Briuselyje, Bu-
karešte, Kopenhagoje, Dubline, Liuk-
semburge, Madride, Osle, Paryžiuje,
Reikjavike, Stokholme ir Hagoje.

Visi iki šiol atliktų tyrimų rezul-
tatai parodė, kad vokuose buvo mil-
tai. Rezultatai iš kai kurių ambasa-
dų, gavusių minėtus vokus, dar nėra
žinomi.



2 DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 20 d., šeštadienis

Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Iõ Ateitininkû gyvenimo

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

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

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

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

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

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

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

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

Mieli ,,Draugo” skaitytojai,

Kristaus Gimimo proga linkime, kad Jūsų širdys
būtų pripildytos šv. Kalėdų džiaugsmo. Tegul Dievo
palaima lydi per ateinančius 2009 metus.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos CV

Linkime, kad Jėzaus šviesa, įsižiebusi Kūčių naktį,
uždegtų Jūsų širdis ir atsispindėtų Jūsų kasdieni-
niuose žodžiuose bei veiksmuose. Tegul Kristaus gi-
mimo viltis, ramybė, džiaugsmas ir meilė lydi Jus vi-
suose gyvenimo sprendimuose.

Moksleivių ateitininkų sąjungos CV

Sveikiname visus Kristaus gimimo dieną. Linkime
visiems linksmų šv. Kalėdų ir džiaugsmingų naujų
metų!

Studentų ateitininkų sąjungos CV

Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikiname visus atei-
tininkiškos šeimos narius ir linkime stiprybės tikė-
jime, krikščioniškos meilės ir džiuginančios vilties
gyvenime.

Ateitininkų sendraugių sąjungos CV

Brangūs broliai ir sesės, Šv. Kalėdų proga visiems
linkime Jėzaus pasiaukojimo, Marijos meilės, Juo-
zapo nuolankumo, piemenėlių kuklumo ir Trijų
Karalių dosnumo bei išminties.

Ateitininkų namų valdyba
Ateitis Foundation

12690 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

Šv. Kalėdų ramybė teaplanko jūsų širdis, šeimas ir
namus. Kalėdinis džiaugsmas telydi jūsų visus dar-
bus dabar ir ateinančiais metais.

Ateitininkų Šalpos Fondo
taryba ir valdyba

Marytė Meškauskaitė, pirmininkė

Jėzau, Tu esi pasaulio Šviesa! Švęsdami Tavo gim-
tadienį mes norime savo pasaulį matyti Tavo mums
duoto supratimo šviesoje. Mes norime Tave ne tik
nuoširdžiai garbinti, bet ir savo seseris bei brolius
mylėti ir su jais dalintis Tavo mums suteiktomis
gėrybėmis.

www.ateitis.org bendradarbiai

Linksmų Šv. Kalėdų,
brangūs ,,Draugo” skaitytojai!

Viešpaties Gimimo šventės proga, linkime
džiaugsmo ir ramybės, kurią gali atnešti tik
Kristus.

Šiluvoje matome motinišką Marijos rūpestį ir
girdime kvietimą klausyti Jos Sūnaus.

Linkime Dievo palaimos Šv. Kalėdų proga ir
Naujuosiuose 2009 metuose.

Visos ateitininkiškos šeimos vardu,

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
Jacob de Backer, olandas (apie 1555-1590)

Clevelando Ateities klubas š. m. lapkričio 29 d. Dievo
Motinos parapijoje surengė Advento susikaupimo
dieną. Susikaupimo dieną vedė Jėzuitų provincijolas

kun. Aldonas Gudaitis, SJ.

Adventas yra dvasinio pasirengimo laikotarpis ir Kris-
taus laukimo metas. Nors kasmet išgyvename adventinio
meto kelionę, tačiau šis laikas mus vis iš naujo kviečia ap-
mąstyti Įsikūnijimo slėpinį ir glaustis prie Betliejaus pra-
kartėlės.

Trumpa maldele pradėjęs šios dienos konferenciją,
kun. Gudaitis savo mintis nukreipė į žmogų. Nors žmogus
yra sociali būtybė ir gyvena bendruomenėje, tačiau gyve-
nime nuolat ko nors ieško neišskiriant ir Dievo, su kuriuo
nori bendrauti. Paprastai tikėjimą kiekvienas nešioja savo
širdy, bet jį įvairiai interpretuoja ir skirtingai supranta. Ka-
dangi ir katalikai nevienodai išgyvena savo tikėjimą, dr.
Lukaševičius juos suskirstė į kelias grupes: vieni – tra-

diciniai, kurie sudaro didžiausią
grupę. Šie tikėjimą yra paveldėję
iš savo tėvų ir tvirtai jo laikosi.
Kiti tiki, nes jie galvoja, kad taip
reikia, o paskutiniai tiki į Dievą,
bet nepripažįsta Bažnyčios. Ta-
čiau kiekvienoje grupėje slepiasi
ta pati mintis – Dievo ieškoji-
mas.

Ieškojimas Dievo ar kokios
aukštesnės būtybės buvo žino-
mas ir primityviausiose tautose.
Šią mintį iškėlė ir popiežius Jo-
nas Paulius II 1978 m. Jis savo
kalėdinėje audiencijoje pastebė-
jo, kad kiekvienas žmogus yra
ieškotojas. Dievo paprastai ieš-
koma ta prasme, kad jį geriau su-

prastų. Manau, kad žmogaus prigimtis mums duoda tą ne-
numaldomą ilgesį peržengti savo mąstymo ribas ir skverb-
tis į tolimas erdves, į Dievo begalybę. Dievas duoda viltį ir
įvairiausių kelių, kaip jį surasti. Dievo ieškojimas duoda
žmogui polėkį pažinti, mylėti, dalintis ir kurti.

Tolimesni kun. Gudaičio aiškinimai vedė mus daugiau
prie Kristaus, kuris tapęs žmogumi viską pašventino. Čia
teko kiekvienam prisiminti ir savo gyvenimo kelią, kuriuo
Dievas kiekvieną vedė per gyvenimą.

Po šios konferencijos sekė susitaikymas su Dievu, visi
atlikome išpažintį ir susikaupimo diena buvo užbaigta šv.
Mišiomis.

Kai vykome į namus vėlyvo rudens popietės saulės
spinduliai jau slėpėsi už miesto pastatų, tačiau mūsų širdys
buvo kupinos susikaupimo šviesos ir vilčių laimingai su-
tikti Kristaus gimimo šventę.

Tad gal dabar kiekvienas savo širdyse uždegsime kalė-
dinę žvakelę, kuri šių dienų pasauliui suteiks daugiau vil-
ties ir tyro džiaugsmo.

H.S.

Susikaupimo diena
Clevelande

A
teina visos visatos
Kūrėjas, bet
pasivertęs bejėgiu
kūdikiu,

negalinčiu net pakelti
rankutės pabelsti į mūsų
duris.

Ar priimsim?

Ateina visatos Šeimininkas,
bet atsisakęs visko, —
tik kaip benamių tėvų ką
tik gimęs,
gyvulių ėdžiose paguldytas,
kūdikis.

Ar priimsim?

Ateina Jis dovanoti save
mums,
kurie viską gavome iš Jo.

Ar priimsim?

Tepadeda mums Jo Motina
atidaryti Jam mūsų širdis.

Kun. Kęstutis A. Trimakas
Š. Amerikos Ateitininkų tarybos

dvasios vadovas

Kun. Aldonas Gudaitis, SJ
Nuotr. Dainos Čyvienės
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ŠVENČIAME SVARBIAUSIĄ
ISTORIJOS ĮVYKĮ

Pinigai žulikai, o be jų –
negerai!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Galvoje prisirinko daugybė minčių apie piniginius reikalus ir rei-
kalėlius. Pirmiausia, pastaba lietuviškų organizacijų iždinin-
kams. Kas mėnesį gaunu apyskaitą iš banko, kur surašyti mano

išrašyti ir jau iškeisti čekiai. Visada būna dar neiškeistų čekių. Be išim-
ties, mėnuo po mėnesio, seniausiai išrašytų ir dar neiškeistų čekių sąraše
vyrauja čekiai, išrašyti lietuviškoms organizacijoms. Ar nebūtų gerai būti
apsukresniems? Gaunamus čekius laiku įdėjus į banką gal susidarytų
koks centas kitas palūkanų, o man nekiltų mintis, kad jiems tų mano do-
leriukų nereikia? Centas prie cento duos dolerį.

Tie doleriai ne tik krašto ekonomikoje, bet ir lietuviškame gyvenime
kelia nesibaigiantį rūpestį. Mūsų fondai ir fondeliai tų visų atoslūgių yra
taip pat paliesti. Pavyzdžiui, mano turimomis žiniomis, Lietuvių Fondas
per pirmuosius 2008 metų aštuonis mėnesius prarado apie 5,5 milijono
dolerių arba apie trečdalį savo vertės. Fondo taryba gruodžio 16 d. posėdy-
je svarstė 2009 metų biudžetą. Su nekantrumu laukiame jo paskelbimo vi-
suomenei. Reikia spėti, kad 2009 metais labai sumažės lėšų suma, skirta
paremti projektams bei stipendijoms.

Porą žodžių apie aukotojus lietuviškiems reikalams. Jau daugelį metų
yra priimta spaudoje skelbti aukotojų pavardes ir jų paaukotas sumas.
(Dažnai skliausteliuose įrašoma ir visa iki to laiko to asmens ar asmenų
paaukota suma.) Mano manymu, tai sektina tradicija, nes ji turi skatinan-
čios įtakos aukotojų draugams bei kitiems žmonėms. Jau turiu įprotį to-
kius sąrašus gana atidžiai peržiūrėti. Džiaugiuosi matydamas pažįstamas
pavardes aukotojų gretose. Ne kartą pastebėjęs jų aukos dydį, padidinau
ir savąją. Taip pat džiaugiuosi matydamas nepažįstamas ir nematytas pa-
vardes iš lietuviais neapgyventų vietovių. Nors ir nežinau, bet viliuosi,
kad čia gali būti antrosios bangos palikuonys ar trečiosios bangos atsto-
vai. Ypač malonu skaityti savo pažįstamų jau užaugusių vaikų pavardes,
nors jų galėtų būti daugiau. Kartais atrodo, kad, žinant jų išsilavinimą ir
profesiją, jų aukos galėtų būti ir didesnės. Retkarčiais aukotojų sąrašuose
pasirodo ir organizacijos. Jų galėtų būti daugiau. Tereikia tik valdybos po-
sėdžio ar narių susirinkimo metu kam nors pasiūlyti ir dažniausiai to-
kiam siūlymui mielai pritariama. Ypač tinkamas pasiūlymas būtų auka
Draugo fondui ar ,,Draugui”. Juk šis dienraštis palaiko ir puoselėja dauge-
lio lietuviškų organizacijų veiklą. 

Jau anksčiau rašiau apie ryšį tarp geradarystės ir teigiamų emocijų.
Buvo tyrinėti smegenys žmonių, aukojančių pinigus labdarai. Nutarusių
aukoti žmonių smegenų mesolimbinė sistema parodė veiklumą. Tai yra ta
pati smegenų dalis, kuri reaguoja į pinigų laimėjimą ir kitus teigiamus
įvykius. Nutarimas paaukoti taip pat išjudino kitą smegenų dalį, tą pačią,
kuri sukelia geros nuotaikos chemines medžiagas ir yra gimininga socia-
linių ryšių stiprinimui. Šie rezultatai buvo nelaukti, nes Amerikoje ko
nors gavimas yra siejamas su laime. Dabar matome, kad patys duodami
gauname ne ką mažiau džiaugsmo. Laikui bėgant žmonės patyrė, jog ben-
dra grupės gerovė paliečia ir individus. Domėjimasis kitais ir bendravimas
su jais kartais perdėtą rūpestį savimi atskiedžia. ,,Kai išgyvename rūpestį
bei meilę kitiems, tai į šalį nustumiame savo neigiamus jausmus. Vienas
iš geriausių būdų sumažinti įtampą yra padėti kitiems”, teigia prof. Step-
hen Post knygoje ,,Why Good Things Happen to Good People”.

Prieš metus šioje skiltyje, pasisakydamas prieš Kalėdų švenčių tapi-
mą komercinėmis, skaitytojus skatinau dovanų pirkti lietuviškas knygas.
Taip pat yra gerų knygų anglų kalba, susijusių su lietuviška tematika.
,,Draugo” skaitytojai buvo kviečiami apsilankyti dienraščio elektroninėje
svetainėje (www.draugas.org) esančiame knygynėlyje arba asmeniškai už-
sukti į knygyną, esantį ,,Draugo” administracijoje. Galima skambinti ir
telefonu: 773-585-9500. 

Šįmet šv. Kalėdų proga didesnį dėmesį noriu atkreipti į kitą svarbų
bei prasmingą visuomeninį projektą, mielą ir gyvybiškai svarbų visiems
,,Draugo” skaitytojams. Tai Draugo fondas, kuris mūsų mielam draugui
,,Draugui” ne vieną kartą ištiesė finansinės pagalbos ranką. Neseniai
Draugo fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė visiems priminė, kad
šv. Kalėdų varpai jau skamba gatvėse ir parduotuvėse. ,,Šventiniu skam-
besiu žengia ir Draugo fondo ‘didysis varpas’ – dienraštis ‘Draugas’ žen-
gia į šimtmetį.” Ji primena, kad Kalėdos yra viena didžiausiųjų švenčių vi-
siems krikščionims ir mums, lietuviams. Jau čia pat ir Naujieji metai. ,,Jie
bus tokie, kokius mes patys savo širdimi ir gerais darbais pasidarysime…
Dovanodami dovanas artimiesiems, nepamirškime Kalėdinės dovanos
Draugo fondui”, – nuoširdžiai skatina Remienė.

Linksmų šv. Kalėdų gerbiamiems ,,Draugo” skaitytojams ir nepails-
tantiems Draugo fondo darbuotojams!

Kaip tik šiandien prasideda
paskutinės Advento dienos,
prasideda tiesioginis pasi-

rengimas Viešpaties gimimo šventei –
Kalėdų Novena, – sakė Šv. Tėvas ben-
drosios audiencijos dalyviams. Visa
Bažnyčia sutelkia savo žvilgsnius į
jau priartėjusias šventes ir ruošiasi
kartu su angelais giedoti džiaugsmo
giesmę, kuri aną naktį paskelbė pie-
menims apie Išganytojo gimimą ir ra-
gino juos skubėti į Betliejų. Ten su-
vystytas vystyklais varganose ėdžiose
guli Emanuelis, kūriniu tapęs Kūrėjas.

Kalėdos, dėl joms būdingos paki-
lios nuotaikos, yra universali šventė.
Ir netikintieji jaučia, jog šita kasmeti-
nė krikščionių šventė yra iš tiesų ne-
paprasta, kad joje yra kažkas, kas
prabyla į žmogaus širdį. Kūdikio gi-
mimas visada yra džiugus įvykis. Sa-
vo kūdikį meiliai sūpuojančios moti-
nos vaizdas visada žadina švelnumą.

Susimąstydami ties prakartėle ir
iš jos trykštančiu Kalėdų džiaugsmu,
– kalbėjo popiežius, – neužmirškime
ir tų kūdikių, kurie niekam nereika-
lingi, kurie miršta palikti vieni. Prisi-
minkime ir tas šeimas, kurios trokšta
turėti vaikų, bet negali jų susilaukti.
Neužmirškime ir tikros Kalėdų pras-
mės. Hedonizmo ir naudojimo pa-
veikti, mes neretai matome tik pirki-
mą, tik dovanas, duodamas mūsų ar-
timiesiems ir mainais iš jų gaunamas
kitas dovanas. Dabartinė ekonominė
krizė, jau palietusi daugybę šeimų ir
kelianti grėsmę visai žmonijai, tebū-
nie paskata iš naujo atrasti papras-
tumą, draugystę ir solidarumą.

Vis dėlto, – tęsė popiežius savo
katechezę, – šitie dalykai neatspindi
šventės, kuriai ruošiamės, esmės.
Juk per Kalėdas mes švenčiame svar-
biausią istorijos įvykį – Dievo įsikūni-
jimą ir žmonijos išganymą. Švęsdami
Kalėdas ne tik minime svarbaus as-
mens gimimą, susimąstome ne tik
apie žmogaus gimimo slėpinį, bet šven-
čiame tai, kas krikščionių tikėjime
svarbiausia – tą tiesą, kurią evange-
listas Jonas išreiškė keliais žodžiais:
„Žodis tapo kūnu”. Nakties tamsoje
nušvito akinanti šviesa – Dievas iš
Dievo, šviesa iš šviesos, bet tuo pat
metu ir tikras žmogus. Evangelistas
Jonas pavartojo graikišką žodį „Lo-
gos”, kuris buvo išverstas lotyniškuo-
ju „verbum”, reiškiančiu „žodį”. Ta-
čiau „Logos” gali būtų verčiamas ir
kaip „prasmė”. Vadinasi, yra prasmė,
ir prasmė nėra tik bejėgiškas bandy-
mas atsispirti pasaulio beprasmybei,
bet prasmė yra Dievas.

Ne vienas galbūt kartais pagalvo-
ja, kad būtų buvę kur kas paprasčiau,
jei Dievas kitaip būtų atėjęs į pasaulį.
Mums gal būtų lengviau nusilenkti
jėgai arba būti įtikintiems nepapras-
tos išminties. Tačiau Dievas ateina į
pasaulį kaip bejėgis kūdikis ir prašosi
būti mylimas. Jis nusižemino, kad ir
mes nusižemintume ir įveiktume sa-
vo išdidumą.

Brangieji, – sakė popiežius savo
katechezės pabaigoje, – Kalėdos tebū-
nie mums proga pamąstyti apie mūsų
gyvenimo prasmę. Pamąstykime apie
istorijos dramatiškumą, apie nuodė-
mės pažeistą žmogų, kuris trokšta
laimės, trokšta prasmingai gyventi ir
numirti. Kalėdos taip pat mus teska-
tina medituoti Dievo gerumą ir gai-
lestingumą. Jis atėjo į pasaulį ir atne-
šė mums tiesą, kuri yra pajėgi išgel-
bėti žmogų. Jis pakvietė mus būti sa-
vo bičiuliais ir gyventi jo gyvenimą.
Kristaus gimimo šventė tebūnie
mums visiems nepaprastas įvykis, te-
atnaujina mūsų gyvenimą, temoko
mus gyventi ne tik sau patiems, bet ir
mūsų broliams, ypač tiems, kuriems
labiausiai reikia pagalbos, idant ir
mes būtume liudytojai Kalėdų švie-
sos, šviečiančios trečiojo tūkstantme-
čio žmonijai. 

Šv. Tėvo vadovausimų kalėdinių
pamaldų programa

Iki Kalėdų likus mažiau kaip sa-
vaitei, Popiežiaus liturginių apeigų
ceremonmeisteris monsinjoras Guido
Marini paskelbė oficialų pranešimą
apie Šv. Tėvo vadovausimas šių metų
kalėdines iškilmes.

Kalėdų naktį popiežius Benedik-
tas XVI aukos Bernelių Mišias Šv.
Petro bazilikoje. Pradžia – vidurnaktį
iš trečiadienio, gruodžio 24-osios, į ket-
virtadienį gruodžio 25-ąją. Kalėdų ry-
tą Šv. Tėvas Mišių Šv. Petro aikštėje
neaukos. Vidudienį, 12 val. Romos lai-
ku, popiežius pasirodys Šv. Petro ba-
zilikos balkone, perskaitys savo kalė-
dinę žinią ir suteiks iškilmingą apaš-
tališkąjį palaiminimą Romos miestui
ir visam pasauliui – Urbi et Orbi.

Gruodžio 31-ąją, paskutinę metų
dieną, 6 val. v. Romos laiku, Šv. Petro
bazilikoje prasidės popiežiaus vado-
vaujami sausio 1-ąją švenčiamos Mer-
gelės Marijos Dievo Gimdytojos iškil-
mės pirmieji Mišparai. Pabaigoje bus
giedamas dėkojimo ir šlovinimo him-
nas Te Deum. Sausio 1-osios rytą Šv.
Petro bazilikoje Popiežius vadovaus
Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos

iškilmės Mišioms. Tą dieną taip pat
bus švenčiama Pasaulinė taikos die-
na. Prieš keletą dienų buvo pristaty-
ta būsimai Paulinei taikos dienai skir-
ta popiežiaus žinia: „Kovodami su
skurdu kuriame taiką”. Sausio 6 die-
ną, Šv. Petro bazilikoje Šv. Tėvas au-
kos Viešpaties Apsireiškimo – Trijų
Karalių šventės Mišias. Sausio 11-ąją

popiežius aukos Kalėdinį laikotarpį
užbaigiančios Kristaus Krikšto šven-
tės Mišias. Jos bus aukojamos Vatika-
no Apaštališkųjų rūmų Siksto koply-
čioje. Mišių metu keletui kūdikių Be-
nediktas XVI suteiks krikšto sakra-
mentą. 

,,Vatikano radijas”
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Programa sukurta. Kas toliau?
LORETA TIMUKIENÈ

Vis daugiau įstaigų ir visuome-
ninių struktūrų Lietuvoje reiškia
norą rūpintis tautiečių gyvenimu už
Tėvynės ribų. Šiuo metu per 20 val-
stybinių ir nevalstybinių įstaigų ben-
dradarbiauja su užsienio lietuvių
bendruomenėmis. Sunku pasakyti,
kas tvarko ir derina visų jų veiklą,
tačiau straipsniai spaudoje ir šių
įstaigų atstovų pasisakymai leidžia
manyti, kad daugelio jų veikla apima
tas pačias sritis, tačiau konkretumo
ir tikslingumo toje veikloje pasigen-
dama. Pastaruoju metu kalbant apie
išeivijos reikalus  dažnokai minima
nueinančios Vyriausybės patvirtinta
Ilgalaikės valstybės santykių su už-
sienio lietuviais 2008–2020 m. strate-
gija bei Tarpinstitucinė bendradar-
biavimo su užsienio lietuvių ben-
druomenėmis programa. Šių progra-
mų įgyvendinimo priežiūrai sudaryta
Ilgalaikė valstybės santykių su už-
sienio lietuviais strategijos koordi-
navimo ir priežiūros komisija. Pag-
rindinė koordinavimo atsakomybė
pavesta Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės (TMID), todėl
departamento specialistų paprašėme
pristatyti šios programos atsiradimo
istoriją, jos įgyvendinimo tikslus ir
papasakoti apie laukiamus rezulta-
tus.

Tai padaryti sutiko TMID Už-
sienio lietuvių skyriaus Kultūros ir
informacijos poskyrio vyriausiasis
specialistas Bertas  Venckaitis.  

Jis teigė, kad Tarpinstitucinė
bendradarbiavimo su užsienio lietu-
vių bendruomenėmis 2008–2012 m.
programa yra Ilgalaikės valstybės
santykių su užsienio lietuviais 2008–
2020 m. sudedamoji dalis ir tarnaus
kaip strategijos įgyvendinimo instru-
mentas. Šia programa pradedama
įgyvendinti strategijoje įtvirtintas
gaires, strategijos tikslams pasiekti
bus rengiamos ir tvirtinamos kitos
programos, kaip, pavyzdžiui, Užsie-
nio lietuvių jaunimo stažuočių pro-
grama, Užsienio lietuvių integracijos
į Lietuvos ekonominę ir sociokul-
tūrinę aplinką programa, lituanis-
tinio švietimo vystymo programa bei
kitos vidutinės trukmės programos.
Taip pat didelį dėmesį ketinama skir-
ti didesniam užsienio lietuvių įsi-
traukimui į Lietuvos ekonominį gy-
venimą. Siekiant šio tikslo, 2009 m.
planuojama organizuoti Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumą. 

Pasak B. Venckaičio, sėkmingai
įvykdžius Užsienio lietuvių bendruo-
menių rėmimo 2004–2006 m. pro-
gramą, buvo svarstoma, kaip sude-
rinti mūsų valstybės paramos teiki-
mo užsienio lietuvių bendruomenėms
tvarką, todėl Tarpinstitucinės ben-
dradarbiavimo su užsienio lietuvių
bendruomenėmis 2008–2012 m. pro-
gramos patvirtinimas yra būtinas
žingsnis to siekiant. 

Pasidomėjus, ar komisijos sukū-
rimas nėra dar vienos biurokratinės
struktūros atsiradimas, TMID spe-
cialistas paaiškino, kad  jau keletą
metų veikianti aukščiausio lygio par-
lamentinės kontrolės struktūra –
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komisija – stebi ir vertina valstybės
įstaigų veiklą užsienio lietuvių atžvil-
giu, o Ilgalaikės valstybės santykių su
užsienio lietuviais 2008–2020 m.
strategijos koordinavimo ir priežiū-

ros komisijos sudarymu buvo siekia-
ma valstybės santykių su užsienio
lietuviais priežiūrą vykdyti vyriausy-
biniame lygmenyje, siekiant veiks-
mingesnio skirtingų įstaigų veiklos
derinimo ir atskaitomybės. Į Komi-
sijos sudėtį, siekiant kuo didesnio
veiklos skaidrumo ir veiksmingumo,
įtraukti ir trys PLB atstovai. Komi-
sijos veikla, pasak TMID specialisto,
nepareikalaus papildomų išlaidų iš
valstybės iždo.

Pasiteiravus, kas yra šios pro-
gramos sumanytojai ir vykdytojai,
TMID atstovas  sakė, kad programos
kūrime dalyvavo TMID, Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, Užsienio reikalų ministeri-
ja, Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisterija, Sveikatos apsaugos minis-
terija, Kultūros ministerija, Lietuvių
grįžimo į Tėvynę informacijos cen-
tras, Ūkio ministerija, Kūno kultūros
ir sporto departamentas prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės bei ki-
tos Lietuvos Respublikos įstaigos.
Rengiant šią programą buvo taria-
masi su PLB Valdyba bei kraštų už-
sienio lietuvių bendruomenėmis.
Įgyvendinant programą dalyvaus ir
Kraštų užsienio lietuvių bendruome-
nės, kadangi būtent bendruomenės
teikia Lietuvai savo poreikius per
projektus ir lėšos, numatytos progra-
mos priemonių įgyvendinimo plane,
yra skirtos būtent jų veiklai skatinti
ir vystyti. 

Finansinė parama užsienio
lietuvių bendruomenėms  

B. Venckaitis tvirtina, kad pas-
taruoju metu TMID skiriama finan-
sinė parama užsienio lietuvių ben-
druomenėms nuolat augo. 2008 m.
užsienio lietuvių bendruomenėms
skirta apie 13 mln. litų, didžioji lėšų
dalis – vystyti lituanistinį švietimą
visame pasaulyje. TMID darbuotojai
neatmeta galimybės, jog šiais metais
šalį palietusi finansinė krizė privers
peržiūrėti sumas, skiriamas santyki-
ams su diaspora palaikyti ir stiprinti.
Tikimasi, kad ateinančiais metais
užsienio lietuviams skiriama valsty-
bės parama jei neišaugs, tai bent iš-
laikys 2008 m. lygį.

Tarpinstitucinės bendradarbiavi-
mo su užsienio lietuvių bendruo-
menėmis 2008–2012 m. programos
įgyvendinimas daugiau nei  90 proc.
bus finansuojamas iš TMID biudžeto,
kitų įstaigų indėlis sudarys sąlyginai
nedidelę sumos dalį. Planuojant
TMID biudžetą šiai programai įgy-
vendinti numatyta 46 mln. litų suma.

Kiti metai – išskirtiniai

Ateinančiais metais išeivijoje

vyks gausybė renginių Lietuvos tūk-
stantmečiui paminėti, todėl, B. Venc-
kaičio nuomone, svarbu rasti galimy-
bių skirti lėšų geriausiems projek-
tams, kad jie būtų sėkmingai įgy-
vendinti, prisidėtų prie teigiamo
Lietuvos įvaizdžio kūrimo ir Lietuvos
vardo garsinimo. TMID specialistas
sako, kad valstybės parama labai
svarbi ir naujai besisteigiančioms,
jaunoms lietuvių bendruomenėms,
kurios neturi ilgamečių veiklos tradi-
cijų, jų veiklos mechanizmai tebe-
sikuria, tačiau žmonės entuziastingai
siekia puoselėti lietuvybę. 

Kaip teigia departamento dar-
buotojas, Vyriausybei patvirtinus Il-
galaikę valstybės santykių su už-
sienio lietuviais 2008–2020 m. strate-

giją ir Tarpinstitucinę bendradar-
biavimo su užsienio lietuvių ben-
druomenėmis programą, kiekvienas
užsienyje gyvenantis lietuvis visų
pirma gali tikėtis suderinto Lietuvos
valstybinių įstaigų požiūrio į užsienio
lietuvių bendruomenių veiklą, jai
teikiamą valstybės paramą, į užsienio
lietuvių problemas ir jų sprendimo
būdus. Jo nuomone, dialogas užsienio
lietuviams svarbiais klausimais  Lie-
tuvos bei išeivijos viešajame diskurse
yra būtinas. Šių poįstatyminių teisės
aktų priėmimas skatina tokią disku-
siją ir tai labai svarbu, siekiant aiš-
kiau įvardyti problemines valstybės
ir jos diasporos santykių sritis, ieš-
koti sąlyčio taškų ir vykdyti konkre-
čias priemones, siekiant stiprinti pa-
saulyje gyvenančių tautiečių ryšius.    

Dėmesys lituanistiniam 
mokymui 

Pasiteiravus, kokią vietą progra-
moje užima pagalba lituanistiniam
mokymui, TMID darbuotojas atsakė,
kad viena iš pagrindinių programos
įgyvendinimo priemonių lituanistinio
švietimo srityje yra remti programų,
mokymo priemonių, metodinės me-
džiagos, nuotolinio mokymosi pro-
gramų, skirtų užsienio lietuvių švieti-
mo įstaigoms, tobulinimą, rengimą ir
leidybą. Kaip pagalba dirbantiems
lituanistinėse mokyklose mokyto-
jams pabrėžiamas kvalifikacijos tobu-
linimo renginių organizavimas, Lie-
tuvos mokytojų, dėstytojų siuntimas
dirbti į užsienio valstybių lietuvių
švietimo įstaigas, aukštųjų mokyklų
lituanistikos (baltistikos) centrus,
švietimo įstaigų aprūpinimas naujau-
sia metodine, mokomąja literatūra,
mokymo priemonėmis. Šioms priemo-
nėms įgyvendinti numatytos lėšos.

Lietuvių bendruomenių 
vaidmuo 

Pasak TMID atstovo, rengiant Il-

galaikę valstybės santykių su užsie-
nio lietuviais 2008–2020 m. strategiją
ji buvo nuolat derinama su PLB Val-
dyba. Su strategijos projektu buvo su-
pažindintos ir Kraštų lietuvių ben-
druomenės, buvo stengiamasi atsi-
žvelgti į jų lūkesčius. Būtent PLB pa-
geidavimu buvo sukurta Ilgalaikė
valstybės santykių su užsienio lietu-
viais 2008–2020 m. strategijos prie-
žiūros ir koordinavimo Vyriausybinė
komisija, kurioje bus trys PLB atsto-
vai. Pasak B. Venckaičio, į daugelį PLB
bei Kraštų lietuvių bendruomenių
pastabų buvo atsižvelgta ir tik dėl su-
dėtingo ir ilgai trunkančio tarpinsti-
tucinio derinimo proceso, skirtingų
specifinių sąvokų teisinių išaiškini-
mų, Valstybinės lietuvių kalbos komi-
sijos patarimų,  taip pat – ir dėl būti-
nybės pritaikyti Strategiją valstybės
teisės aktų rengimo bei strateginio
planavimo metodikoms  į keletą pas-
tabų liko neatsižvelgta, bet tai netu-
rėjo įtakos PLB pritariant  parengtos
programos projektui.

PLB požiūris

Savaime suprantama, kad minė-
tuose dokumentuose skelbiami gra-
žūs tikslai ir uždaviniai netaps tik-
rove be PLB pagalbos. Tad apie pro-
gramos sukūrimo tikslingumą ir jos
įgyvendinimą pasidalinti mintimis
paprašėme PLB valdybos pirminin-
kės Reginos Narušienės. Ji sakė,
kad ,,pati programa gražiai skamba ir
turi gerų bei prasmingų idėjų, bet ji
apgailestavo, kad dar programoje ne-
suprantama pačios Bendruomenės
galia, patirtis, paskirtis ir įtaka”. Pa-
sak R. Narušienės, tai yra ne pirmas
TMID strategijos ir programos kūri-
nys, paskutinis yra ši 2008–2020 m.
strategija. Kaip sakė PLB pirminin-
kė, paskutinis strategijos variantas
yra daug tobulesnis ir prasmingesnis
negu ankstyvesni. PLB valdyba pa-
siūlė daug pataisų, kai kurios buvo
priimtos, kitos – ne. Valdybai pra-
šant, buvo padarytos pataisos šiais
klausimais: įtraukiant kaip tikslą ir
viziją ,,integralios tautos” sampratą,
kuri Lietuvos Respublikos Seimo ir
JAV Lietuvių Bendruomenės komisi-
jos buvo priimta 1996 m. rugsėjo 2 d.
Vilniuje; sukuriant naują bendrą su
PLB Strategijos koordinavimo komi-
siją, atsakingą Vyriausybei; siūlant
sukurti programą pasaulio lietuvių
istorijos mokymui Lietuvos Respub-
likos bendrojo lavinimo mokyklose;
suprantant, kad Lietuvių Bendruo-
menės turi pačios steigti savo mokyk-
las bei tvarkyti jų veiklą, ir kad TMID
apsiima tik tokį kūrimą skatinti; sie-
kiant rasti prasmingą bendradarbia-
vimą su Lietuvių Bendruomenėmis
per PLB ir  artimesnio bendradarbia-
vimo su pačia PLB.

Tačiau, kaip paminėjo R. Naru-
šienė, rengiant dokumentus liko ir
trūkumų. Pirmiausia – tai užsienio
lietuvių pilietybės klausimo išspren-
dimas be referendumo. Pasak R. Na-
rušienės, didesnis dėmesys turėtų bū-
ti skiriamas seniau gyvuojančių ben-
druomenių poreikiams. Pirmininkė
pastebėjo, kad buvo netikslumų sta-
tistikoje, kuri bus vartojama įverti-
nant TMID atliktus darbus. Be to,
pasak jos, yra netinkami programos
įgyvendinimo vertinimo kriterijai. R.
Narušienės nuomone, programų, ry-
šių ir naujų įstaigų kiekybė dar ne-
reiškia kokybės ar jų reikalingumo.

Nukelta į 11 psl.

TMID atstovai: Vida Bagdonavičienė ir Antanas Petrauskas.
D. Dokšaitės nuotr.
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G. DAMUŠYTĖ: LAIKAUSI NUOSTATOS,
KAD DARBE VISADA GALI BŪTI GERIAU
Š. m. gruodžio 14 d. Balzeko lie-

tuvių kultūros muziejuje jau 42–ąjį
kartą buvo apdovanotas kiekvienais
metais muziejaus renkamas ,,Metų
žmogus”. Šiais metais apdovanojimas
už pasiaukojimą Lietuvai ir lietu-
viams, už indėlį į tarptautinį saugu-
mą bei žmogaus teises buvo įteiktas
Lietuvos Respublikos ambasadorei
Kanadoje Gintei Damušytei. Siū-
lome išskirtinį ambasadorės interviu
,,Draugui”.

— Lietuvos Respublikos am-
basadore Kanadoje esate paskir-
ta nuo šių metų sausio 29 dienos,
vasario 13 dieną įteikėte skiria-
muosius raštus Kanados gen.
gubernatorei Michaelle Jean.
Greitai sueis metai, kai dirbate
šiose pareigose. Ar jau spėjote
pajusti ambasadorės Kanadoje
skonį? Koks jis?

— Pajutau skonį ne tik per ben-
dravimą su Kanados vyriausybės įs-
taigomis, bet ir per išskirtinius šių
metų politinius įvykius Kanadoje – šį
rudenį premjeras paskelbė priešlai-
kinius rinkimus (Kanados rinkimai
įvyko porą dienų po Lietuvos Seimo
rinkimų), o prieš porą savaičių gene-
ralgubernatorė, pasikliaudama prem-
jero rekomendacija ir konstitucinės
teisės ekspertų vertinimais, laikinai
paleido parlamentą iki sausio mėne-
sio pabaigos (tai beprecedentinis at-
vejis). Skonio davė ir nuolatinis ben-
dravimas su Kanadoje reziduojan-
čiais Europos Sąjungos valstybių ir
kitų šalių ambasadoriais, Kanados
akademine bendruomene, spaudos ir
nevyriausybinių organizacijų atsto-
vais, ir „last but not least” — lietuvių
bendruomene. Ambasados pareiga
yra atstovauti Lietuvos interesams
Kanadoje, tačiau integrali mūsų veik-
los dalis yra ryšių su Lietuvos pilie-
čiais ir lietuvių kilmės gyventojais pa-
laikymas, jų įjungimas bei pritrau-
kimas į Lietuvos pristatymą bei pa-
žinimą Kanadoje. Išeivija yra puikus
ambasados darbo įrankis ir džiau-
giuosi, kad Kanados lietuviai ener-
gingai ir noriai talkina ambasadai.
Štai tik pora pavyzdžių: kartu suren-
gėme režisierės Giedrės Beinoriūtės
filmų vakarus Otavoje, Toronte ir
Monrealyje, taip pat Vytauto Didžiojo
universiteto ir „Be pykčio” laidos ve-
dėjo prof. Leonido Donskio paskaitas
apie Lietuvą keturiuose Kanados uni-
versitetuose. 

— Esate ketvirtoji LR amba-
sadorė Kanadoje? Kokią dirvą
radote atvykusi?

— Buvusieji ambasadoriai įkūrė
ambasadą, ją pastatė ant kojų, pa-
rengė dirvą tolesnei veiklai ir paliko
solidų pagrindą dvišalių santykių plė-
totei. Kiekvienas ambasadorius atne-
ša savo asmenines savybes ir patirtį į
naują paskyrimo vietą. Pirmtakių
pradėta veikla ir kontaktai yra mano
atspirties taškas, nuo kurio bandau
sąmoningai toliau vystyti ambasados
veiklą. Taip pat išnaudoju (gerąja
prasme) savo kontaktus, įgūdžius ir
viziją stiprinant Lietuvos atstovav-
imą Kanadoje. Tikrai nemanau, kad
vienintelė ambasados funkcija yra
bendrauti su Kanados valdiškomis
įstaigomis: skiriu dėmesį nevyriausy-
biniam sektoriui, spaudai, akademi-
nėms institucijoms, pavieniams žmo-

nėms. Laikausi profesinės nuostatos,
kad darbe visada gali būti geriau, nes
tobulybei ribų nėra.  

— Nuo 1991 metų dirbate
Lietuvos diplomatinėje tarnybo-
je: esate ėjusi delegacijos prie
Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos vadovės,
LR ambasados Austrijoje pata-
rėjos, laikinosios reikalų patikė-
tinės, LR ambasadorės Austrijo-
je, nereziduojančios ambasado-
rės Slovėnijai, Slovakijai bei
Kroatijai, Lietuvos ambasadorės
prie NATO ir LR Užsienio rei-
kalų ministerijos ambasadorės
ypatingiems pavedimams (Afga-
nistano klausimų koordinatorė)
pareigas. Kaip visa ši patirtis pa-
sitarnauja Jūsų dabartinėse —
LR ambasadorės Kanadoje — pa-
reigose?

— Su kiekvienu užkoptu laip-
teliu atsiranda gilesnis ir brandesnis
supratimas – kas yra svarbu, kas  ne-
reikšminga; kada reikia kovoti, kada
geriau patylėti; kas padeda šalies in-
teresams, kas kenkia. Po 17 metų dar-
bo stažo diplomatinėje tarnyboje jau-
čiuosi nemažai pasiekusi profesine
prasme, bet niekad neužmirštu, kad
prieš akis yra dar daug neatliktų dar-
bų, nepasiektų tikslų, naujų iššūkių
ir užduočių, ypač gilinant ir įtvirti-
nant Lietuvos narystę ES ir NATO.

Kiekviena nauja darbo aplinka
suteikia galimybę taikyti savo patirtį
ir žinias. Pvz., darbas NATO ir Af-
ganistane praverčia bendraujant su
Kanada, nes ji yra tarp daugiausiai
įsipareigojusių sąjungininkių šalių
Afganistane. Su Kanada stipriname
ryšius per bendrus sąlyčio taškus.
Nors Lietuvą ir Kanadą skiria geog-
rafinis atstumas ir dydis, mus jungia
NATO narystė, demokratinės verty-
bės ir noras veržtis į vienas kito
rinkas. Kanados dėmesys Europos
Sąjungai pastaruoju metu padidėjo,
nes ji aktyviai siekia gilesnės eko-
nominės partnerystės su Europa, o
mūsų verslininkai aktyviau domisi
Kanados rinka, ypač įvedus bevizį re-
žimą. Lietuva sprendžia sunkius
energetinio saugumo klausimus, kar-
tu su strateginiais partneriais pla-
nuoja statyti atominę elektrinę, o
Kanada turi branduolinę technologi-
ją, kuria domisi Lietuvos ekspertai.
Lietuva ir Kanada ne kartą kofinan-
savo vystomojo bendradarbiavimo
projektus Gruzijoje, Ukrainoje ir ki-
tose šalyse, padeda šioms šalims ug-
dyti administracinius gebėjimus
praktinėse srityse, nuo pasienio kon-
trolės ligi visuomenės informavimo
svarbiais nacionalinio saugumo klau-
simais. Kanadai neseniai paskelbus
ketinimus steigti valstybinę demok-
ratijos paramos agentūrą, padėsian-
čią besikuriančioms demokratijoms,
Lietuva pareiškė norą toliau bendra-
darbiauti su Kanada šiame fronte.
Kanada ir kitos šalys vertina Lietu-
vos žinias ir patirtį  NVS regione.

— Kurią iš buvusių pareigų
ir/ar vietų Jūs prisimenate su
nostalgija? Su kuria buvo ypač
sunku atsisveikinti?

— Turbūt neklysiu tvirtindama,
kad kiekvienas ambasadorius su nos-
talgija prisimena pirmojo paskyrimo
vietą, todėl man nostalgijos jausmą

sukelia Austrija. Pamilau šios šalies
kultūrą ir gamtą (esu Alpių sirgalė),
taip pat kavos kultą bei skanius pyra-
gaičius! Koks būdavo malonumas
laisvalaikiu vaikščioti po legendinės
Vienos kavines, prie kavos puodelio
pabendrauti ar skaityti austrišką
spaudą. Šito nostalgiškai pasigendu.
Kadangi Austrijos patirtis stojant į
ES buvo labai įdomi ir naudinga Lie-
tuvos integracijos į ES procesui, nos-
talgiškai prisimenu ir tuos pirminius
darbinius kontaktus su Austrijos pa-
reigūnais.  

— Su kokiais iššūkiais LR
ambasadorei Kanadoje tenka su-
sidurti kasdieną?

— Kanadai natūraliai labiausiai
rūpi jos kaimynystė – JAV, Lotynų
Amerikos šalys, taip pat kylančios
ekonomikos – Kinija ir Indija. Su JAV
vyksta 86 proc. Kanados prekybos, o
dėl likusio gabaliuko – rungiasi visos
kitos šalys! Be to, eilinis kanadietis
nedažnai vyksta už anapus Atlanto,
paviršutiniškai pažįsta Europos že-
myną, juolab Lietuvą. Todėl kartais
tenka eiti į Kanados visuomenę ar
spaudą ne tik po Lietuvos, bet ES
vėliava. ES šalys rengia bendrus ren-
ginius, pvz., ES filmų festivalius skir-
tinguose Kanados miestuose, bei ve-
da derybas su Kanada dalykiniais
klausimais per Europos Komisiją.
Lietuvos ambasada Kanadoje glau-
džiai bendradarbiauja su kitų Baltijos
valstybių ambasadomis, taip pat su
Šiaurės šalimis. Estija, Latvija ir Lie-
tuva kartu dalyvauja Kanados ekono-
minėse ir turizmo mugėse. Baltijos
šalių ambasadoriai nevengia, esant
reikalui, daryti bendrų demaršų rūpi-
mais klausimais.

Daug laiko pastaruoju metu sky-
rėme ir ambasados naujų patalpų pa-

ieškai ir įrengimui. Kaip žinia, am-
basada įsikūrė Otavoje 1995 metais,
seniai išaugome dabartines patalpas,
numatome persikelti į naująsias atei-
nančiais metais. Įsikursime netoliese
esančiame biurų pastate, kuriame
dirba Slovėnijos, neseniai įsikūrusios
Norvegijos ir Europos Komisijos
atstovybės. Ambasada, kartu su savo
laiką nemokamai skiriančiu konsul-
tantu, lietuvių kilmės statybų mene-
džeriu Edvardu Baliu, prižiūri naujų-
jų patalpų įrengimą, užtikrina, kad
darbai būtų atlikti kokybiškai ir eko-
nomiškai.

Negaliu nutylėti, kad dideliu iš-
šūkiu tampa finansinė krizė, kuri
krečia pasaulį. Artėja Lietuvos tūks-
tantmetis ir Vilniaus Europos kultū-
ros sostinės metai, o susiklosčius ne-
palankioms ekonominėms aplinky-
bėms teks koreguoti 2009 m. veiklos
planus. Esant dabartinei situacijai,
valstybė ir jos diplomatinės atstovy-
bės turės mažinti išlaidas.

— Gal galėtumėte pristatyti
savo ambasados komandą?

— Ambasados Kanadoje koman-
da labai šauni: patarėja Miglė Jan-
kauskienė yra komunikabili ir gabi
diplomatė, operatyviai tvarkanti ir
sprendžianti konsulines užduotis;
ambasados finansininkė ir mano
padėjėja Ramunė Zitikienė pirmoji
draugiškai ir paslaugiai pasitinka
kiekvieną į ambasadą skambinantį ar
užeinantį lankytoją; teisės studentas
Tomas Margaitis ne tik tvarko am-
basados ūkį, bet administruoja am-
basados tinklalapį ir organizuoja
kultūrinius renginius. Ateinančiais
metais ambasados sudėtį turėtų pa-
pildyti dar vienas diplomatas ekono-
miniams klausimams.

Nukelta į 10 psl.

Gintė Bernadeta Damušy-
tė-Damušis gimė 1956 m. ba-
landžio 25 d. Cleveland mies-
te, Ohio valstijoje. 1975 m.
baigė Geothe Institute Vo-
kietijoje, 1979 m. – istoriją ir
politologiją Wayne State Uni-
versity Detroit mieste. 1979–
1991 m. Lietuvių katalikų
religinės šalpos reikalų ve-
dėjo pavaduotoja, nuo 1992
m. jos tarybos direktorė.
Koordinavo Lietuvos katalikų
bažnyčios ir politinių kalinių
šelpimą, vertė pogrindžio
spaudą. 1979–1983 m. Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos, 1983–1988 m. Pa-
saulio Lietuvių Bendruome-
nės visuomenės reikalų ko-
misijos valdybos pirmininkė.
1980–1991 m. Lietuvių infor-
macinio centro direktorė.
1991–1996 m. dirbo Lietuvos
misijoje prie Jungtinių Tautų.
Nuo 1996 m. delegacijos prie
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos vadovė, nuo
1997 m. Lietuvos Respublikos ambasados Austrijoje patarėja, 1998
m. – laikinoji reikalų patikėtinė, 1998–2001 m. Lietuvos Respublikos
ambasadorė Austrijai, 1999–2001 m. taip pat ir Slovakijai, 2000-
2001 m. dar ir Kroatijai. Nuo 2001 m. Lietuvos ambasadorė prie
NATO, nuo 2006 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeri-
jos ambasadorė ypatingiems pavedimams, Lietuvos paramos
Afganistanui koordinatorė. Nuo šių metų sausio 29 dienos eina LR
ambasadorės Kanadoje pareigas. 2003 m. Damušytei įteiktas
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžius.

Balzeko 2008–ųjų ,,Metų žmogus” –
LR ambasadorė Kanadoje 

Gintė Damušytė. 
Dalios Kavaliauskienės nuotr.
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Betliejaus taikos ugnis
pasklis po Lietuvâ�

„Orlen“ pasirengusi derètis

„flyLAL” akcijos – už vienâ� litâ�

www.draugas.org

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS)
Siekdama pritraukti kvalifikuotus dar-
buotojus iš Europos Sąjungai (ES) ne-
priklausančių valstybių Lietuva pir-
menybę teiks kai kurių buvusių sovie-
tinių respublikų piliečiams. Įsipareigo-
jimų Europos Sąjungai dėl prieglobsčio
prašytojų priėmimo bus vengiama.

Tai numatoma viename paskuti-
nių buvusios Gedimino Kirkilo Vy-
riausybės posėdžių patvirtintose Lie-
tuvos imigracijos politikos gairėse.

Pagal šį dokumentą, nesant gali-
mybių darbo jėgos trūkumo išspręsti
kitu būdu, būtų siekiama pritraukti
darbuotojus iš užsienio.

Vykdant ,,selektyviai atvirą” imig-
racijos politiką pirmenybė būtų teikia-
ma aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams iš Baltarusijos, Ukrainos, Moldo-
vos ir Pietų Kaukazo valstybių.

Tinkamumo reikalavimus atitin-
kantiems darbuotojams būtų taikoma
paprastesnė leidimo dirbti ir vizos ar

leidimo laikinai gyventi išdavimo tvar-
ka: aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams dokumentų išdavimas truktų ne
ilgiau kaip 3–4 savaites, o kvalifikuo-
tiems darbuotojams, kurių trūkumas
riboja įmonių, įstaigų ar organizacijų
veiklos galimybes – ne ilgiau kaip 2
mėnesius.

Be to, būtų svarstoma galimybė
leisti aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams 3 mėnesius laisvai ieškotis darbo
Lietuvoje po to, kai baigiasi jų darbo
sutartis.

Kviečiantis darbuotojus iš užsie-
nio šalių vis dėlto būtų siekiama, kad,
pasikeitus padėčiai darbo rinkoje, jie
Lietuvoje nepasiliktų, bet sugrįžtų į sa-
vo ,,kilmės valstybę”. Teisė likti Lietu-
voje jiems galėtų būti suteikta tik atsi-
žvelgus į valstybės interesus. Teisę
nuolat gyventi Lietuvoje įgijusiems
darbuotojams iš užsienio būtų rengia-
mos integracijos programos, jie būtų
mokomi lietuvių kalbos.

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) –
Daugybę metų pradingusiu laikytas
žymaus lietuvių tapytojo Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio paveikslas ,,Pi-
ramidžių sonata. Andante” atkeliavo į
Kauną.

Šis kūrinys atsirado Olandijoje, o
dabar jau parvežtas į M. K. Čiurlionio
dailės muziejų Kaune. Muziejaus va-
dovai vengia atskleisti paveikslo įsigiji-
mo aplinkybes iki kitą savaitę numaty-
to jo pristatymo visuomenei.

Derybos su meno kūrinio savinin-
ku užtruko porą metų. Jis lietuvių kla-
siko paveikslą buvo paveldėjęs iš miru-
sio senelio. Pasirodo, Lietuva jau 1928
m. derėjosi dėl šio kūrinio įsigijimo, ta-
čiau tąkart susitarti nepavyko.

Kad turi šedevrą, olandas prieš po-
rą metų sužinojo perskaitęs apie jį vie-
name Lietuvoje leidžiamame žurnale
anglų kalba. Tuomet šis užsienietis
pats susisiekė su M. K. Čiurlionio dai-
lės muziejaus vadovais.

,,Tai tikras stebuklas”, – žinią apie
atsiradusį paveikslą komentavo mu-

ziejaus direktorius Osvaldas Daugelis.
O. Daugelis įsitikinęs, kad paveik-

slą pavyko nupirkti palankiomis sąly-
gomis: ,,Kaina tikrai nėra šimtai tūks-
tančių litų”. Dalį reikalingų lėšų mu-
ziejui teko pasiskolinti.

1909 m. M. K. Čiurlionio tapytą
paveikslą ,,Piramidžių sonata. Andan-
te” po metų Sankt Peterburge vyku-
sioje parodoje nupirko kolekcininkas
Pavel Pustoškin. Jis dirbo Rusijos at-
stovybėje Olandijoje ir 1913 m. išvežė
M. K. Čiurlionio kūrinį į Hagą. Turima
duomenų, jog 1964 m. paveikslas buvo
eksponuojamas Italijos mieste Milane.
Vėliau apie jį nebuvo jokių žinių.

Tikroji paveikslo vertė paaiškėtų
aukcione, bet juose M. K. Čiurlionio
darbai neparduodami. 2000 m. M. K.
Čiurlionio 90 tapybos ir 7 grafikos dar-
bai, vežti į parodą Paryžiuje, buvo ap-
drausti 50,5 mln. litų. M. K. Čiurlionio
muziejuje dabar galima išvysti du ciklo
,,Piramidžių sonata” paveikslus –
,,Allegro” ir ,,Scherzo”.

Dingusiu laikytas M. K.
Çiurlionio kùrinys – Kaune 

Atkelta iš 1 psl.
laikome labai svarbiais. Jie nėra sie-
jami su ‘Mažeikių naftos’ akcijų par-
davimu”, – sakė A. Kubilius.

„Orlen” norėtų įsigyti iš valsty-
bės arba mažiau nei 50 proc. akcijų
paketą, bet su įmonės valdymo teise,
arba įgyti didesnį nei 50 proc. akcijų
paketą. Konkretūs akcijų skaičiai bū-
tų suderėti derybų metu, sakė J. Kra-
wiec.

„Klaipėdos nafta” šiuo metu yra
pagrindinis terminalas, kuriame
„Mažeikių nafta” eksportui į laivus
krauna savo pagamintus degalus.
Šiuo metu jie yra vežami traukiniais.

2008 m. viduryje „Klaipėdos naf-
tos” akcijos priklausė vyriausybei,
„Achemai”, „Hansabank” grupės
fondams bei įvairiems smulkesniems
akcininkams.

Vyriausybė, 2006 m. parduodama
bene visas „Mažeikių naftos” akcijas
„Orlen”, sudarė sutartį jai likusiam

10 proc. akcijų paketui – tai yra su-
tartis, įpareigojanti „Orlen” šias liku-
sias akcijas nupirkti už 284,45 mln.
JAV dolerių, jei tik Lietuva to parei-
kalautų. Tai yra ta pati kaina, kurią
„PKN Orlen” mokėjo pirkdama „Ma-
žeikių naftą” iš „Jukos” ir vyriausy-
bės 2006 m. 

Tačiau pardavus akcijas nustos
galioti 2006 m. sudaryta akcininkų
sutartis tarp vyriausybės ir „Orlen”,
kurioje ši įsipareigoja prieš parduoda-
ma akcijas derinti tai su Lietuvos Vy-
riausybe. Todėl Vyriausybė posėdyje
sutarusi siekti, kad „Orlen” įsiparei-
gotų panašiai elgtis ir turėdama visą
100 proc. „Mažeikių naftos”.

„Jei ‘Orlen’ parduotų akcijas ne-
silaikydama euroatlantinių integraci-
jos sąlygų, tai būtų tam tikras ener-
getinio saugumo pažeidimo klausi-
mas”, – sprendimą aiškino pasirink-
tasis būsimos Energetikos ministeri-
jos vadovas Arvydas Sekmokas.

Lietuva sieks naryst∂s  
kosmoso agent∆roje

Pristatytos Lietuvos 
imigracijos politikos gairès

Vilnius, gruodžio 19 d. (Alfa.lt)
– Didžiausios Lietuvoje skrydžių bend-
rovės „flyLAL-Lithuanian Airlines”
akcininkai siūlo valstybei už 1 litą
pirkti 51 proc. įmonės akcijų paketą
ir prašo 30–35 mln. litų paskolos su
valstybės garantija. Tokį pasiūlymą
Susisiekimo ministerijai pateikė „fly-
LAL”. Kartu valstybei siūloma įgy-

vendinti pasiūlymų paketą, kuris pa-
dėtų pagerinti įmonės būklę.

„Dėl lėšų trūkumo padėtis tapo
kritine”, – patvirtino vienas iš „fly-
LAL” netiesioginių akcininkų Ge-
diminas Žiemelis. „flyLAL” akcinin-
kai pripažįsta, kad įmonės skolos, ne-
padengtos turtu, siekia 89 mln. litų.
Pagrindiniai oro įmonės kreditoriai
yra jos akcininkai, kuriems įmonė
skolinga apie 47,5 mln. litų.

Paskutinė finansinė akcininkų
pagalba skrydžių įmonę pasiekė prieš
tris savaites. Anot G. Žiemelio, ji bus
skirta keleivių vežimui šventiniu lai-
kotarpiu užtikrinti.

Skaičiuojama, kad „flyLAL”
bankrotas Lietuvai per vienerius me-
tus padarytų apie 1 mlrd. litų nuosto-
lį bendrajam vidaus produktui
(BVP), o nesumokėtų mokesčių suma
siektų maždaug 30 mln. litų. 100
proc. „flyLAL-Lithuanian Airlines”
akcijų valdo Lietuvos verslininkai.

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) –
Betliejaus taikos ugnis iš Kristaus
gimtojo miesto Šventojoje Žemėje
prieš šv. Kalėdas jau pasiekė Lietuvą.
Lietuvos skautai ir lenkų harceriai
šią ugnį į Lietuvą atgabeno jau trylik-
tą kartą.

Iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio
Betliejaus taikos ugnis atvežta į Vil-
niaus arkikatedrą. Per šv. Mišias nuo
Betliejaus taikos ugnies uždegta Ka-
lėdų žvakė. Po šv. Mišių kiekvienas ti-
kintysis, o jų buvo sausakimša baž-
nyčia, galėjo įsigyti žvakutę su akcijos
simboliu ir parsinešti taikos ugnį į sa-
vo namus.

Betliejaus taikos ugnį skautai
perduos skautui vyčiui prezidentui
Valdui Adamkui. Lietuvos skautų or-
ganizacijos perduota taikos ugnis šv.
Kalėdų dvasią paskleis ir Seime.

Betliejaus taikos ugnis bus veža-
ma į visus Lietuvos miestus ir mies-
telius, uždegta daugelyje Vilniaus ir
visos Lietuvos bažnyčių, nešama į
bažnyčių bendruomenes, draugijas,
mokyklas ir darželius, visuomenines
įstaigas, ligonines, senelių prieglau-
das, kalėjimus – pas tuos žmones, ku-

rie liūdi ir kuriems trūksta šviesos.
Taikos ugnis keliaus ne tik per visą
Lietuvą, skautai ją perduos  latviams,
o jie  – estams.

Betliejaus taikos ugnis kasmet
užžiebiama Betliejuje, Kristaus gimi-
mo grotoje, ir parskraidinama į Aust-
riją. Iš ten skautai estafetės būdu ją
paskleidžia po visą pasaulį. Pernai
akcijoje dalyvavo daugiau kaip 40 Eu-
ropos ir Amerikos valstybių. Daliji-
masis šviesa simbolizuoja žmonijos
vienybę, draugystę ir taiką.

1986 m. Betliejaus taikos ugnį
pirmieji parsivežė ir išplatino savo ša-
lyje Austrijos skautai. Kitais metais
taikos liepsnelė iškeliavo ir į Vokieti-
ją, Čekiją, Slovakiją. Kiekvienais me-
tais Betliejaus taikos šviesos geogra-
fija plėtėsi, keliavo beveik per visą
Europą.

Artėjant didžiajai šv. Kalėdų
šventei pusantro milijardo pasaulio
krikščionių žvilgsnis krypsta į Bet-
liejų, į Prakartėlės aikštę ir Gimimo
baziliką, stovinčią toje vietoje, kur,
pasak Naujojo Testamento, gimė Jė-
zus Kristus. 

Vilnius, gruodžio 19 d. (Alfa.lt) –
Seimo Informacinės visuomenės plėt-
ros komitetas aptarė Lietuvos daly-
vavimo Europos kosmoso programoje
ir stojimo į Europos kosmoso agentū-
rą problemas ir galimybes.

Komiteto posėdyje dalyvavo ir sa-
vo ataskaitą apie derybas dėl Lietu-
vos bendradarbiavimo su Europos
kosmoso agentūra pristatė Švietimo
ir mokslo ministerijos sekretorė Lina
Domarkienė. Pasak jos, kosmoso pra-
monės teikiama nauda yra labai di-
delė.

Komiteto nariai nusprendė iš es-
mės pritarti Lietuvos narystės Euro-
pos kosmoso agentūroje siekiams bei
siūlyti Vyriausybei tęsti priemonių,

kurios yra būtinos Lietuvai įsijungti į
Europos kosmoso programą ir įstoti į
Europos kosmoso agentūrą, įgyven-
dinimą.

Taip pat siūloma valstybės ir
mokslo įstaigoms pagal galimybes ak-
tyviau dalyvauti rengiant Lietuvos
kosmoso politikos gaires bei veiksmų
planą dėl Lietuvos įsijungimo į Euro-
pos kosmoso programą.

Komiteto nariai taipogi ragina
Švietimo ir mokslo ministeriją akty-
viau vykdyti informacinę-pažintinę
programą, skatinančią mokslo, verslo
ir visuomenės susidomėjimą Lietuvos
dalyvavimo Europos kosmoso prog-
ramoje nauda.

„flyLAL” lėktuvas.
Alfa.lt nuotr.
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Washington, DC, gruodžio 19
d. (,,Reuters”/BNS) – Paliekantis
JAV prezidento pareigas George W.
Bush patarė savo įgaliojimų perėmė-
jui likti Rusijos draugu, nepaisant
abiejų šalių tarpusavio nesutarimų.

,,Yra bendri interesai, ir bus dau-
gybė nesutarimų”, – sakė G. W. Bush,
sakydamas kalbą Amerikos verslumo
institute (American Enterprise Insti-
tute).

,,Prezidentas turi pajėgti susido-
roti su įtampa taip, kad tai nesiųstų
ženklų apie atšalimą kitiems sąjun-
gininkams”, – sakė jis šiam konserva-
tyviam strateginių tyrimų centrui.

Tiesiai neminėdamas išrinktojo
JAV prezidento Barack Obama, G. W.
Bush paskutinėmis savaitėmis Bal-
tuosiuose rūmuose deda pastangas
tomis kryptimis, kurias turi tęsti ki-
tas prezidentas.

2001 metais G. W. Bush pagarsė-
jo teiginiu, pasakytu po susitikimo su

buvusiu Rusijos prezidentu, kad pa-
žvelgęs į akis Vladimir Putin ,,pama-
tė ten sielą”.

V. Putin, dabartinis Rusijos Vy-
riausybės vadovas, kuris, kaip ma-
noma, faktiškai tebevaldo Rusiją, bū-
damas prezidentu, žengė kelis žings-
nius, kuriuos Vakarai pavadino atsi-
traukimu nuo demokratijos.

Washington ir Maskva turėjo
rimtų nesutarimų dėl Irako, JAV
priešraketinės gynybos sistemos ir
Rusijos karinės kampanijos Gruzijoje.

B. Obama pradės eiti pareigas
sausio 20 d.  G. W. Bush pažadėjo iš-
rinktajam prezidentui B. Obama
sklandžiai perduoti pareigas ir pa-
kvietė demokratų atstovą sausio 7 d.
dalyvauti Baltuosiuose rūmuose vyk-
siančiuose pusryčiuose, į kuriuos taip
pat pakviesti buvę JAV prezidentai
Bill Clinton, Jimmy Carter ir bai-
giančio kadenciją prezidento tėvas
George H. W. Bush.

2008-ûjû Rusija

G. W. Bush pataria 
draugauti su Rusija

Viktor Denisenko
Geopolitika.lt

Šiais metais Rusija ir vėl buvo
vienu pastebimiausių žaidėjų Rytų
Europos regione. Iš tikrųjų – nieko
nuostabaus, nes būtent ši šalis bando
prisiimti pirmaujančios regione vaid-
menį. Toks siekis atsirado iškart po
Sovietų Sąjungos žlugimo, kai Mask-
va siekė iš naujo suburti aplink save
subyrėjusios imperijos dalis (tada bu-
vo surinkta Nepriklausomųjų Valsty-
bių Sandrauga, kuri formaliai egzis-
tuoja iki šiol). Tiesa, Rusijai nelabai
sekasi atlikti pirmaujančios vaidme-
nį, nes daugeliui aplinkinių šalių jos
veiksmai pernelyg primena imperi-
nių ambicijų įkvėptą strategiją. Mask-
vos retorika verčia kai kurias valsty-
bes susimąstyti ir ieškoti sąjunginin-
kų kitur.

Į 2008 m. Rusija įžengė kaip sav-
imi pasitikinti stiprėjanti valstybė,
gerai besipelnanti iš naftos ir dujų
pardavimo. Deja, stipri ekonominė
padėtis visiškai nebuvo susijusi su de-
mokratijos stiprėjimu. Galima netgi
teigti, jog viskas vyko atvirkščiai – kuo
geresnį finansinį pagrindą po savo
kojomis jautė valdžia, per aštuone-
rius metus iš esmės pavirtusi vieno
žmogaus – Vladimir Putin – režimu,
tuo labiau stiprėjo autoritarinio valdy-
mo tendencijos. Pasikeitimai jautėsi
ir Rusijos elgesyje tarptautinėje are-
noje – ji pradėjo dar nervingiau rea-
guoti į tarptautinės politikos reiški-
nius. Galima priminti metų pradžios
„šaltąjį diplomatinį karą” su Didžiąja
Britanija arba iki šiol reiškiamą ne-
pasitenkinimą dėl JAV planų išdės-
tyti priešraketinės gynybos dalis Len-
kijoje ir Čekijoje. Pastaruoju atveju
Maskva beveik nusirito iki grasinimų
Vakarams.

Įdomiausias politinis spektaklis
Rusijoje įvyko žiemos pabaigoje – pa-
vasario pradžioje. Per prezidento rin-
kimus į šalies vadovo pareigas be di-
desnių vargų atėjo Putin nurodytas
įpėdinis Dmitrij Medvedev. Ši demo-
kratinių procesų spektaklis visiškai
nereiškė „Putino eros” pabaigos. Ant-
rasis Rusijos prezidentas faktiškai

tuojau pat po naujojo šalies vadovo
inauguracijos buvo paskirtas mi-
nistru pirmininku. Valdžią palaikan-
tys rusų politologai paskubėjo pa-
reikšti, kad V. Putin ir D. Medvedev
nuo šiol sudarys veiksmingą „val-
džios tandemą”. Tiesa, gana greitai
paaiškėjo, jog V. Putin balsas šalies
valdyme vis dar yra svaresnis, o iš-
rinktasis valstybės vadovas atlieka
savotišką dekoratyvinę funkciją.

Kitas svarbus metų įvykis regio-
ne buvo Rusijos–Gruzijos karinis
konfliktas. Būtent tokia formuluotė
geriausiai atspindi tai, kas įvyko tarp
šių dviejų šalių besibaigiančių metų
rugpjūtį. Rusija teigia, jog atėjo į pa-
galbą užpultai separatistinei Gruzijos
teritorijai – Pietų Osetijai. Tbilisis
aiškina, jog pradėjo operaciją prieš
separatistus, gindamas šalies terito-
rinį vientisumą ir besipriešindamas
tyliai valstybės teritorijos aneksijai,

kurią vykdė Rusija. Bet kuriuo atveju
šis konfliktas įžiebė daug aistrų tarp-
tautinėje politinėje arenoje. Pagaliau
D. Medvedev pasirašė Prancūzijos
prezidento Nicolas Sarkozy pasiūlytą
konflikto sureguliavimo planą, kurio
Rusija iš esmės iki šiol iki galo neįvyk-
do (kas įrodo, jog Medvedev žodis turi
abejotiną politinę galią).

Rusija vertina konflikto su Gru-
zija baigtį kaip savo pergalę. Pasiju-
tusi visagale, Maskva net pripažino
separatistinių teritorijų – Pietų Ose-
tijos ir Abchazijos – nepriklausomy-

bę. Nors tokį jos sprendimą palaikė
tik vienintelė Nikaragva. Iš tiesų Ru-
sija pervertino savo galias. Pripažinti
atskilusių nuo Gruzijos teritorijų ne-
priklausomybę nesiryžo nė viena ar-
timiausia Rusijos partnerė. Netgi
Baltarusija, su kuria Maskva jau ne
vienerius metus, tiesa, nelabai sėk-
mingai, stato Sąjunginę valstybę, nu-
sprendė šiuo atveju verčiau patylėti
ir neskubėti pripažinti nuo Gruzijos
atskilusių respublikų.

Ar tikrai Rusija gali švęsti perga-
lę? Greičiausiai šiuo atveju vertėtų
teigti, jog pergalė iš tikrųjų pavirto
pralaimėjimu. Dėl karinių veiksmų
dalis investuotojų išvedė iš Rusijos
savo pinigus, tai buvo nemenkos su-
mos. Be to, tai atsitiko labai nepa-
lankiu metu – prieš pat įsibėgėjant
pasaulinei finansinei krizei, kuri nu-
sirito ir iki Rusijos. Verta paminėti,
jog viena iš krizės pasekmių – kren-
tanti naftos kaina – skaudžiai smogia
Rusijos ekonomikai. Nors Maskva
viskuo tradiciškai kaltina JAV, jai pa-
galiau pačiai teks spręsti realias, o ne
virtualias finansines problemas.

Yra ir kitas dalykas. 2008 metai
pasižymėjo ypač sudėtinga padėtimi
Rusijos Kaukazo regione. Čečėnijos
„stabilumo” kaina tapo šios respubli-
kos virsmas feodalinio tipo dariniu,
kurį dabar valdo jos „šeimininkas”
Ramzan Kadyrov. Labai grėsmingai
rutuliojosi įvykiai Ingušijoje, kuri
vienu metu iš tiesų atsidūrė ant pilie-
tinio karo slenksčio (dabar, pakeitus
prezidentą Murat Ziazikov, įtampa
kiek atslūgo). Tokioje padėtyje ska-
tinti regione karo veiksmus ir vėlesnę
Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklau-
somybės pripažinimo avantiūrą buvo
gana rizikinga ir neprotinga.

Grįžtant prie pasaulinės finan-
sinės krizės, galima pažymėti, jog ar-
timiausiu metu tai bus labai svarbus
veiksnys Rusijos politiniame gyveni-
me. Jau dabar galima pastebėti, jog
Maskva praranda dalį savo pasipūtė-
liškumo, ypač tarptautinės politikos
reikaluose (vidinės problemos tampa
pernelyg pastebimos, kad galima bū-
tų nuo jų nukreipti visuomenės dė-
mesį ir vėl kokia nors mitine išorės
grėsme). Finansinis išbandymas gali
parodyti, jog dabartinio Rusijos reži-
mo pastatas nėra nepajudinamas. Į
2009 metus Rusija ateina sudėtingoje
padėtyje – be stiprių ir patikimų są-
jungininkų, neatsikračiusi „regiono
baubo” įvaizdžio, užkrovusi sau „ant
sprando” Pietų Osetiją ir Abchaziją.
Čia pat įtampą didina ir keliančios
Kremliui nerimą žemos naftos kai-
nos. Visa tai gali tapti gilios politinės
krizės priežastimi. Įmanoma net nu-
matyti valdančiojo režimo žlugimą,
bet ar tai reikštų Rusijai naują de-
mokratizacijos etapą – nežinia.

Į 2009 metus Rusija ateina sudėtingo-
je padėtyje – be stiprių ir patikimų są-
jungininkų, neatsikračiusi „regiono
baubo” įvaizdžio, užkrovusi sau „ant
sprando” Pietų Osetiją ir Abchaziją. 
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

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

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

Nepaisant ekonominės krizės,
artėjant metų pabaigos šventėms
gerokai suaktyvėjo ne tik prekybos
(įprastos bei internetinės), bet ir
paslaugų, kelionių verslas. Tačiau
šiuo šventiniu sąmyšiu skuba pasi -
nau doti įvairaus plauko apgavikai,
puolantys aukas internete, prekybos
centruose ar tiesiog netikėtai išdyg-
dami ant jų namų slenksčio. Tad ko ir
kada reikėtų labiausiai saugotis,
siekiant nesusigadinti šventinės nuo-
taikos ir neprarasti nervų bei pinigų?

•Interneto apgavystės – daž-
niausiai susijusios su prieššventine
pirkimo manija, prasidedančia tuoj
po Pa dėkos dienos. Šios sukčių iš -
monės yra skirtos suvilioti jus krūva
daiktų, ku riuos visada norėjote įsigy -
ti sau ar savo artimiesiems. Norėda -
mi rasti ,,ypatingas” Kalėdų dova nas,
žmonės šiais laikais yra linkę pra -
leisti daugiau laiko naršydami inter-
nete, o ne važinėdami po parduo-
tuves, kurios neretai negali pasigirti
tokiomis že momis kainomis bei pri-
trenkiančia pasiūla. Taigi, visi pir-
kėjo išsvajoti daiktai staiga pasirodo
nežinia iš kur iš dygusiose interneto
parduotuvėse bei aukcionuose ir yra
parduodami itin palankiomis kai-
nomis. Deja, su mokėję pinigus, po
kelių dienų klientai sužino kad sve-
tainės, kur įsigijo pre kę, jau nebėra, o
pardavėjas, drau ge su sumokėtais
pinigais, pra dingo lyg į vandenį. Na, o
toliau... ge riausiu atveju, prarandami
tik už pre kes sumokėti pinigai. Ta-
čiau, sėkmei pasisukus nugara, pirkė-
jas gali tap ti dar ir tapatybės vagystės
auka, nu sikaltėliams pasisavinus jo
as meninius bei banko kortelės duo-
menis.

Tad apsipirkinėjant šventėms
ne vertėtų susivilioti nei nežino mo -
mis svetainėmis, nei juokingai žemo -
mis prekių kainomis. Taip pat ven -
kite aklai sekti abejotinomis interne-
to skelbimų nuorodomis, kad ir
kokios pa trauklios jos bebūtų, ar
pirkti daiktus, neįsitikinę jų kokybe
(pvz., neva žinomų dražubių kūrėjų
pagamintus daiktus, neturinčius
atitinkamo pažymėjimo). 

•,,Labdaros” organizacijų vi -
lio nės – pinigų aukojimas labdarai
prieš šventes turi bent porą aki-
vaizdžių privalumų. Pirma, šventiška
nuotaika skatina žmones dosniai au-
koti labdaros organizacijų remia-
miems tikslams. Kita vertus, organi-
zacijai suspėjus išrašyti aukos pa-
tvirtinimo kvitą iki Naujųjų metų,
aukoti pinigai, pildant deklaracijas
ateinančiais metais, dar galės būti
nurašomi nuo šiemetinių federalinių
mokesčių. Tai nujausdami, sukčiai
netingi ne tik užkimšti jūsų elektro-
ninio bei paprasto pašto dėžutę, bet ir
išsidė lio ti rinkliavos dėžutes preky-
bos centre ar tiesiog ateiti prašyti au-
kų į jū sų namus. Be abejo, panašiai
šiuo me tų laiku elgiasi ir rimtos lab-
daros or ganizacijos, ir nebūtinai vien
tos, ku rias gerai pažįstate, nes jau

esate joms aukoję. Tad kaip atsirink-
ti pelus nuo grūdų? 

Nepatingėkite daugiau pasido -
mė ti apie aukos prašančią organiza -
ciją. Tai galite padaryti užsiėmę jos
sve tainės paieška internete arba
susisiekę su vietiniu ,,Better Busi -
ness Bureau”. Jei jūsų namuose apsi -
lan kę žmonės prisistato kokios nors
ži nomos organizacijos atstovais, ne -
bū tina pinigus duoti būtent jiems.
Pasiūlykite aukoti tai organizacijai
tiesiogiai – paštu ar per internetą. Ki -
lus įtarimui, kad pinigus iš jūsų vilio-
ja apsimetėliai, ar pajutus per ne lyg
didelį spaudimą – tiesiog at sisakykite
aukoti. Mandagiai, bet aiš kiai. Nie-
kuomet nerašykite čekių ko kio nors
asmens vardu – tik organi za cijos, ku-
riai aukojate, ir niekuomet ir niekam
neteikite savo finansinės in forma-
cijos telefonu ar elektroniniu paštu.

•Apgavystės, tykojančios  jū -
sų namuose – greta apsimetėlių
,,labdaros” organizacijų atstovų pas -
ta ruoju metu išpopuliarėjo vadina -
mosios ,,siuntinio lauktuvių” (parcel-
waiting) apgavystės. Kaip žinoma,
prieš šventes daugelis žmonių iš tie sų
laukia siuntinių, ar bent jau kur kas
mažiau nustemba gavę netikėtą pra -
nešimą apie jų laukiantį siuntinį. Tad
auka paprastai gauna pranešimą iš
neva siuntinius pristatančios kom-
panijos apie tai, jog pirmasis mėgini-
mas pristatyti siuntinį baigėsi nesėk-
mingai (nieko nebuvo namie). Norint
siun tinį atsiimti, prašoma paskam-
binti nurodytu telefonu. Paskam bi-
nus įsijungia kompiuteris, prašantis
luktelėti, kol atsilieps klientų ap -
tarnavimo specialistas. Taip laukiant
sa vo eilės, praeina nemažai laiko.
Trū kus kantrybei ir padėjus ragelį,
siuntinio istorija staiga taip pat nu-
trūksta, daugiau nesulaukiama jokių
pranešimų, skambučių ir pan. 

Nemaloni staigmena aukas pa-
prastai ištinka gavus telefono sąs -
kaitą, kurioje puikuojasi neįtikėtinai
didelės sumos už skambučius į tarp-
tautines ar mokamas linijas. Kita ap-
gavystės versija, kurioje paskambi-
nus dėl siuntinio operatorius vis dėl-
to atsiliepia, taip pat nežada nieko
gero, kadangi paprastai tokių ,,opera-
torių” tikslas tėra išvilioti iš aukos
asmeninius ir/ar finansinius duome-
nis. Galų gale, net ir iš tiesų gavus
ne tikėtą siuntinį, nevertėtų džiaug -
tis: greičiausiai tuoj pat sulauksite
žinių iš ,,siuntėjo” apie įvykusią klai -
dą bei prašymo persiųsti jį nurody-
tam kitam asmeniui – už atlygį, ku rio
nesulauksite. Be to, nenoromis tap si-
te kažkieno tamsių sandėrių tar pi-
ninku. Todėl geriausia nekreipti dė-
mesio į siuntinius, jei nieko ne žinote
apie jų siuntėją ir nesileisti į kal bas
su nepažįstamais žmonėmis, ban dan-
čiais sužinoti, kada jūsų ne bus namie
ar kur ir kokių turite gi mi naičių.

(Bus daugiau)
Pagal žiniasklaidos informaciją

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

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

www.lc-plasticsurgery.com

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�

„ŠVENTINĖS” APGAVYSTĖS: 
KO REIKĖTŲ SAUGOTIS?



DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 20 d., šeštadienis  9

DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 046

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

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

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!

Vertikaliai:
1. Seniau – kreiva lazda, vartojama kaip ženklas žmonėms rinktis į

sueigą. 2. LDK kunigaikštis, Algirdo sūnus. 3. Italijos miestas Sicilijos saloje.
4. Prie transporto priemonės prijungta papildoma kraunamoji dalis. 5. Orga-
nizmas, kuriam trūksta pigmentų. 6. Pušų miškas. 9. Tikimybė, galimybė. 10.
Greičiausias keliautojas Visatoje. 13. Speciali medinė ar metalinė dėžė
kroviniams gabenti. 18. Lėlė – Skudurinė … . 20. Lietuvių liaudies daina „Oi
… … gulbių pulkelis”. 22. Tristygis rusų liaudies instrumentas. 23. Įdėmesnis
pažiūrėjimas, pažvelgimas. 25. Laiptų patalpa. 26. Egzaminų metas aukšto-
siose mokyklose. 27. V. Krėvės istorinė drama „Mindaugo …”. 28. Sena
netekėjusi moteris. 29. Rinkoje esamų prekių kiekis. 31. Kas nors nauja.

Horizontaliai:
7. Smiltingose dirvose sėjami javai. 8. „Sėsk, …, po uosiu, obuoliuką duo-

siu”. 11. Keturių muzikantų ar dainininkų ansamblis. 12. Pabūklo šaudmuo.
14. Pavojų skelbiantis signalas. 15. Geriausias, tobuliausias ko nors pavyzdys.
16. Palikuonis. 17. Iš baimės visos … apmirė. 19. Minkštas baltas metalas,
naudojamas litavimui. 21. Antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1922-
1926 m.). 24. Atsispindėjusios šviesos plotelis – … zuikutis. 27. Didžiausios
valstybės sostinė. 30. Europos Sąjungos bendri pinigai. 32. I. Simonaitytės
romanas „Vilius …”. 33. 40-asis JAV prezidentas … Reiganas. 34. Vienos
kilmės monarchų kartos. 35. Ardomoji, kenkiamoji veikla ar veiksmas. 36.
Dugninė žuvis su abiem akimis vienoje pusėje. 37. Įgriuvusi vieta.

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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Atkelta iš 5 psl.

— Jūsų darbo LR ambasado-
je Kanadoje pradžioje, šių metų
kovo 1 d. tarp Lietuvos Respub-
likos ir Kanados buvo pasirašy-
tas bevizis režimas. Koks Jūsų
indėlis? Ar padaugėjo darbo Jū-
sų vadovaujamoje ambasadoje? 

— Kaip gerai būtų, jei galėčiau
prisiimti visus nuopelnus už bevizio
režimo įvedimą! Nors ir teko prie šio
klausimo padirbėti atvykus į Kanadą,
dar ir Lietuvoje bendraujant su Ka-
nados pareigūnais, Kanados vyriau-
sybė priėmė teisingą politinį spren-
dimą dėl bevizio režimo taikymo
keturioms ES šalims – Lietuvai, Len-
kijai, Slovakijai ir Vengrijai. Ne vien
šios šalys, bet ir Europos Sąjunga
aktyviai siekė šito tikslo. Mus džiugi-
na tai, kad lietuviai dabar laisviau ir
dažniau keliauja į Kanadą, kad verslo
dėmesys Kanadai padidėjo, kad leng-
viau studentams, kultūros ir švietimo
veikėjams dalyvauti mainuose ar ki-
tose programose, kad dingo barjeras,
kuris per ilgai kliudė tokių ryšių plė-
totei. Pajutome skirtumą ir dėl to,
kad Lietuvos piliečiai skuba pakeisti
senus pasus, nes nuo 2009 m. sausio
1 dienos be vizų galės atvykti tik tie
Lietuvos piliečiai, kurie turi biomet-
rinius pasus, t.y. pasus, išduotus po
2006 metų rugpjūčio 28 dienos ir tu-
rinčius papildomą elektroninę laik-
meną su paso turėtojo biometriniais
duomenimis. Lietuvos piliečiai, no-
rintys į Kanadą vykti nuo 2009 metų
sausio 1 dienos, bet neturintys bio-
metrinio paso, turės gauti Kanados
vizą.  Nuo 2011 metų sausio 1 dienos
į Kanadą įvažiuoti bus galima tik su
biometriniu pasu. Be to, biometriniai
pasai privalomi ir tiems Lietuvos pi-
liečiams, kurie turizmo tikslais ne il-
gesniam nei 90 dienų laikotarpiui
planuoja vykti į kaimynines JAV.

— Kokie Kanados ir Lietuvos
tarpvalstybiniai klausimai šiuo
metu ir netolimoje ateityje yra
aktualūs? Kokie Jūsų nusibrėžti
prioritetai?

— Prieš daugiau nei metus Ka-
nada įvedė naujas vidines procedūras
dėl dvišalių/tarptautinių sutarčių
pasirašymo ir ratifikavimo. Dvišalių
sutarčių pasirašymo eiga su visomis
valstybėmis, įskaitant Lietuvą, buvo
sustabdyta. Stengiamės pasirašymo
eigą, pvz., dėl jaunimo mobilumo su-
tarties, atgaivinti. Aktualiais tarpval-
stybiniais klausimais toliau išlieka:
vizitų organizavimas įvairiais lygme-
nimis tarp mūsų šalių, karinio ben-
dradarbiavimo tęsimas (karių ir civi-
lių anglų ir prancūzų kalbos moky-
mai, bendros pratybos ir pan.), eko-
nominio bendradarbiavimo stiprini-
mas (eksporto ir investicijų skatini-
mas), bendrų vystomojo bendradar-
biavimo projektų ir programų įgyven-
dinimas (NVS erdvėje, taip pat Af-
ganistane, kur abi šalys vadovauja
Provincijų atkūrimo grupėms), turiz-
mo skatinimas. Norime sustiprinti
ryšius ir bendradarbiavimą tarp Lie-
tuvos-Kanados mokslinių įstaigų,
pramonės parkų ir inovacijų centrų.
Numatau aplankyti ir užmegzti tie-
sioginius ryšius su kuo daugiau Ka-
nados provincijų, suvesti jų verslo
atstovus ir mokslininkus su partne-
riais Lietuvoje. Spalio mėnesį lan-
kiausi Saskačevane (Saskatchewan),
vienoje iš sparčiausiai augančių Ka-
nados provincijų. Vizito metu dau-
giausia dėmesio skyriau Lietuvos ir

Saskačevano provincijos bendradar-
biavimo plėtrai verslo, mokslo ir ino-
vacijų bei švietimo srityse, ypač ener-
getikos ir žemės ūkio sektoriuose.
Susitikau su Saskačevano provincijos
aukštojo mokslo, užimtumo ir darbo
ministru R. Norris, Saskatūno (Sas-
katoon) meru D. Atchinson, Saska-
čevano universiteto prezidentu P.
MacKinnon, universiteto inžinerijos
bei žemės ūkio ir bioišteklių fakul-
tetų dekanais ir mokslininkais, Pre-
kybos rūmų valdybos nariais, provin-
cijos mokslo ir technologijos parko
vadovais bei pavienių įmonių, dirban-
čių su atsinaujinančiais energijos šal-
tiniais, atstovais. Vizitą surengė Sas-
katūno, didžiausio provincijos mies-
to, atstovė, Kanados parlamentarė
Carol Skelton ir Prekybos rūmai, ku-
rių kvietimu skaičiau pranešimą vie-
tiniams verslininkams apie energeti-

kos saugumo iššūkius Lietuvoje. To-
kie apsilankymai ne tik supažindina
kanadiečius su Lietuva, bet ir atneša
praktinės naudos tiems Lietuvos part-
neriams, kurie nuosekliai naudojasi
šiais ambasados užmegztais ryšiais. 

— Ne kartą susitikote su Ka-
nados lietuvių bendruomenė-
mis, atskirais šio Šiaurės Ameri-
kos telkinio lietuviais. Ar pajuto-
te jų poreikius? Kokie jie? 

— Manau, kad išeivija supranta,
kad gali atlikti svarbų vaidmenį pa-
dėdama Lietuvai. Tas vaidmuo pasi-
tvirtino ne kartą – okupacijos laiko-
tarpiu, kai išeivija išlaikė Lietuvą ir
jos laisvės siekį tarptautinėje darbot-
varkėje ir globalios visuomenės są-
monėje; atgimimo laikotarpiu, kai
Lietuva buvo sugrąžinta į pasaulio
žemėlapį ir jos nepriklausomybė buvo
iš naujo pripažinta; euroatlantinės
integracijos laikotarpiu, kai išeivijos
lietuviai agitavo už Lietuvos narystę
NATO ir ES. Suprantama, išeivijai
rūpi ne vien Lietuvos valstybės ge-
rovė, bet ir lietuvybės išlaikymas už
Lietuvos ribų. Kartais išeivija jaučia-
si užmiršta ar nustumta. Todėl, ma-
nau, kad turime į išeivijos poreikius
rimčiau atsižvelgti, skatinti Lietuvos
institucijų, įmonių ir žmonių ben-
dravimą su išeivijos bendruome-
nėmis. Toks bendravimas yra abi-
pusiškai naudingas, nes pasisemiame
naujų idėjų, gebėjimų, kontaktų ir
energijos. Naujoji Lietuvos vyriausy-
bė kaip tik numato išeivijos klausi-

mus pavesti Užsienio reikalų minis-
terijai, kuri yra natūraliausia part-
nerė ir aktyviai bendrauja su išeivija
per diplomatines atstovybes užsieny-
je. 

— Visai neseniai Lietuvoje
formuojant naują LR vyriausybę
iš JAV gyvenančių visuomenės
veikėjų teko išgirsti LR užsienio
reikalų ministro pareigoms už-
imti minimą ir Jūsų pavardę.
Koks būtų Jūsų komentaras į
tai?

— Jaučiuosi pagerbta ir įvertin-
ta, kad mano kandidatūra buvo rim-
tai svarstoma. Tačiau tokių politinių
ambicijų neturėjau, todėl nepergyve-
nu, kad ši didelė atsakomybė ir našta
atiteko mano geram kolegai Vygau-
dui Ušackui. Jis yra gabus ir dinamiš-
kas diplomatas, jaučiasi kaip žuvis
tarptautiniuose vandenyse. Neabe-
joju, kad jis bus nuoseklus Užsienio
reikalų ministras, aktyviai ginantis
šalies interesus. Su juo neseniai kal-

bėjau ir palinkėjau nepasiduoti nei-
giamiems, jį puolantiems veiksniams,
net nepradėjus eiti pareigų!

— Kartu noriu paklausti,
kokia Jūsų nuomonė apie išeivi-
jos, ypač JAV, siekį ir vis kaskart
išsakomą norą aktyviau dalyvau-
ti Lietuvos politiniame ir visuo-
meniniame gyvenime? Atrodo,
jog toji išeivija yra šiek tiek nu-
sivylusi ribotu savo vaidmeniu
Lietuvoje?

— Manau, kad išeivija galėtų
savo įtaką didinti bendraudama ne
vien su politikais ar Seimo-PLB ko-
misija, o aktyviau ieškodama ryšio su
pilietinėmis organizacijomis kaip Pi-
liečių santalka. Ši 2006 m. įsteigta
organizacija yra neformalus Lietuvos
piliečių ir pilietiškų organizacijų tin-
klas, kuris siekia sustiprinti pilietinę
visuomenę Lietuvoje. Dovanokite už
tiesmukišką teiginį: ne išeivija nu-
lems Lietuvos politinį ir visuomeninį
gyvenimą, nes jos vaidmuo, nors ir
labai svarbus bei reikalingas, yra pa-
galbinis. Šalies gyvenimą nulems
Lietuvoje gyvenantys piliečiai. Jei tie
piliečiai bus silpni, pasyvūs ir neorga-
nizuoti, politinis elitas ir toliau ne-
paisys visuomenės poreikių. Aš, kaip
ir kiti Piliečių santalkos steigėjai
(Generolas Jonas Kronkaitis, Pilie-
tinės visuomenės instituto direkto-
rius Darius Kuolys, Bernardinai.lt re-
daktorius Andrius Navickas, vers-
lininkė Vaiva Žukienė, žurnalistas
Romas Sakadolskis, politologė Ainė

Ramonaitė ir daugelis kitų), esame
įsitikinę, kad susitelkusi, gerai orga-
nizuota, tvirtus principus turinti
visuomenė gali daryti įtaką valdžiai.
JAV ir kitų šalių Lietuvių Bendruo-
menės turėtų aktyviau palaikyti ir
arčiau bendradarbiauti su Piliečių
santalka, nes tvirta demokratinė,
žmogaus teises ir Konstituciją ger-
bianti santvarka, į visuomenės nuo-
monę įsiklausanti valdžia yra visų
lietuvių bendras reikalas. Piliečių
santalka kaip tik siekia tapti tinklu,
kurį pasitelkę užsienio lietuviai ga-
lėtų savo žiniomis, patirtimi, pilietine
pozicija prisidėti prie geresnės Lie-
tuvos kūrimo. 

Kaip Santalkos fondo pirmininkė
(Santalkos fondas yra pelno nesie-
kianti organizacija, kuri telkia lėšas
Piliečių santalkos veiklai remti —
Red. pastaba), džiaugiuos, kad JAV
LB neseniai su Piliečių santalka
pasirašė paramos bendradarbiavimo
sutartį. Paramos sutarties pasirašy-
mo proga JAV LB pirmininkas Vytas
Maciūnas teisingai pastebėjo, kad
,,JAV LB labai vertina Piliečių san-
talkos veiklą, kuri siekia stiprinti pi-
liečių orumą saugančios Lietuvos val-
stybės pamatus ir užtikrinti valdžios
pilietinę priežiūrą… Tauta yra Lietu-
vos valstybės pagrindas, o brandūs
piliečiai yra sėkmingos demokratijos
būtinybė. JAV LB mielai tarpinin-
kaus priimdama aukas iš JAV lietu-
vių, norinčių paremti Piliečių santal-
kos veiklą Lietuvoje bei pilietinius
projektus kaip ‘Rinkis rimtai’.” (Vyk-
dydami ,,Rinkis rimtai” projektą,
Santalkos savanoriai šį rudenį orga-
nizavo viešus kandidatų į Lietuvos
Respublikos Seimą debatus. Rugsėjo
ir spalio mėn. suruošti 36 debatai
Lietuvos miestuose ir miesteliuose.)

Patirtis rodo, kad esant pilietinei
visuomenei, geriau dirba valdžios
institucijos, sėkmingiau veikia eko-
nomika, žmonės labiau patenkinti
savo gyvenimu, yra aktyvūs, visuo-
meniški ir tolerantiški. Šito siekia Pi-
liečių santalka Lietuvoje, kur dar
sunkiai įveikiama korupcija, siauri
grupiniai interesai, Konstitucijai
prieštaraujantys veiksmai ir visuo-
menės abejingumas viešajam gyveni-
mui.

Šia proga informuoju, kad norin-
tys paremti Piliečių santalkos veiklą
čekius gali išrašyti JAV LB Demok-
ratijos plėtros fondui, arba LAC Inc.
Democracy Development Fund, ir sa-
vo nuo JAV mokesčių nurašomą auką
pasiųsti adresu: JAV LB Krašto val-
dyba, 2715 East Allegheny Avenue,
Philadelphia PA 19134, USA.

— Kiekvienais metais skiria-
mas Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Metų žmogaus apdo-
vanojimas šiais metais paskirtas
Jums. Su kokiomis mintimis pri-
imsite šį apdovanojimą?

— Priimsiu šį garbingą apdova-
nojimą kuklindamasi, kad Balzeko
muziejus mane išskyrė iš daug, gerai
ir sąžiningai dirbančių diplomatų ir
šiaip Lietuvą garsinančių žmonių.
Esu labai dėkinga už tokį pripažini-
mą. Su pagarba žiūriu į Balzeko mu-
ziejaus pavyzdį: tai yra puikus priva-
čios iniciatyvos pavyzdys. Daug Ili-
nojaus ir kitų valstijų gyventojų pa-
žįsta Lietuvą per Balzeko muziejų. 

— Ačiū už pokalbį. Sveikina-
me su Balzeko muziejaus ,,Metų
žmogaus” apdovanojimu. Tiki-
mės, jog toks apdovanojimas ne
paskutinis.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

G. DAMUŠYTĖ

G. Damušytė skaito pranešimą apie Santalkos fondą per Piliečių santalkos
sueigą, įvykusią š. m. gruodžio 5 d. Vilniuje. Prezidiume: Piliečių santalkos
pirmininkė verslininkė Vaiva Žukienė (k.), vicepirmininkai – Darius Kuolys ir
gen. Jonas Kronkaitis.                    Nuotr. iš asmeninio G. Damušytės albumo
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Taip besidarbuojant nė neap-
sižiūrime, jog čia pat ir vidurnaktis.
Visi išvargę, ant kojų jau bemaž
dvidešimt valandų be poilsio. Visiems
maudžia kojas ir nugarą. Galiausiai
aš pasiduodu ir siūlau mesti visus
darbus į šalį ir padaryti bent dešim-
ties minučių pertrauką – pailsėti ir
išgerti arbatos. Niekas neprieštarau-
ja.

Po visos dienos įtampos dešim-
ties minučių pertrauka, atrodytų, ne
kažkoks poilsis, bet jo pilnai pakanka
– visi norime kuo greičiau baigti visas
procedūras.

Pagaliau ateina eilė suvesti re-
zultatus. Tai atidumo ir kruopštumo
reikalaujanti procedūra. Rinkėjas,
balsavęs už jo pasirinktą partiją, turi
teisę į tam skirtus langelius įrašyti
penkių tos partijos kandidatų nume-
rius pagal žinomą sąrašą, tuo būdu
juos išskirdamas iš visos kandidatų
masės ir teikdamas jiems pirmeny-
bę.

Štai čia sulaukiame pirmos staig-
menos – daugybė rinkėjų pirmumo
balsus atidavė dviem Lietuvos Darbo
partijos kandidatams – 9 ir 98 nu-
meriui. Mums nėra laiko pasižiūrėti
sąraše, kas tie du laimingieji, bet kaž-
kas sako, jog tai Jonas Pinskus ir Si-
gitas Bankauskas. Abu širvintiš-
kiams gerai pažįstami. Jonas Pinskus
dabar darbuojasi Seime, o Sigitas
Bankauskas – taip pat „darbietis”,
Alionių seniūnas.

Tačiau toks didelis simpatijų
antplūdis verčia susimąstyti – ką tai
galėtų reikšti? Darbo partijos „rinki-
minis nevalyvumas” jau yra tapęs
priežodžiu, ji ne kartą buvo įtarta
supirkinėjusi rinkėjų balsus. Tačiau
mūsų rinkimų apylinkėje nieko pa-
našaus nematėme, todėl tegalime tik
galvas kraipyti. Galima pasakyti tik
viena: „darbiečiai” prieš rinkimus
gerokai padirbėjo su rinkėjais. Kaip
jie pasiekė tokių įspūdingų rezul-
tatų? O kas juos žino? Jie nepasa-
kys, o rinkėjai, jeigu ir buvo pama-
loninti kokia dovanėle, taip pat nesi-
girs.

Vis dėlto neišvengiame klaidų.
Per tą rinkėją, kuri savo voką įmetė į
balsadėžę, susipainiojome skaičiuo-
dami rinkėjus, todėl tenka taisyti
protokolą. Antra bėdos priežastis – aš
pats, kadangi paskubėjau rašyti pro-
tokolą. O kadangi viena bėda – ne
bėda, klaida eina iš eilutės į eilutę.
Mūsų protokolas mirgėte mirga nuo
taisymų ir tampa panašus į dveje-
tukininko diktantą, kurį ištaisė mo-
kytojas. Nors klaidas taisome pagal
to paties reglamento reikalavimus
(klaidingi duomenys turi būti tvar-
kingai perbraukiami, kad perbrauktą
skaičių būtų galima perskaityti, virš
jų turi būti įrašyta nauja teisinga
reikšmė, ir visa tai turi būti patvirt-
inta komisijos pirmininkės ir sekre-
torės parašais).

V. Gujytė gerokai nusimena. Aš ją
raminu, sakydamas, kad klaidos iš-
taisytos pagal visus reikalavimus, bet
ją sunku paguosti. Ji sako, esanti įsi-
tikinusi, jog dokumentų apygardoje
iš jos nepriims, ir prašo visus važiuoti
kartu, jeigu kartais dokumentus
prireiktų naujai tvarkyti.

Bet niekas nedega noru po nemi-
go nakties baladotis į Širvintas. Vėl
keliu telefono ragelį, skambinu į apy-
gardą ir klausiu, ką mums daryti.
Prisipažįstu, jog esu visos tos pecke-
lynės autorius, jog aš vienas kaltas.
Man atsargiai atsako, jog nematę
dokumentų, negali ką nors konkre-
taus pasakyti, bet jeigu viską atliko-
me tvarkingai, viskas bus gerai. Ta-
čiau V. Gujytė ne lengvatikė. Mote-
riška intuicija jai sako, jog gerai tik-
rai nebus.

O laikrodis rodo jau pradžią
penktos. Tuoj švis pirmadienio rytas.
Sukrovę viską, net ir šiukšles, į spe-
cialius maišus (pasilikome nesu-
pakuotus tik protokolus ir jų priedus)
ir juos užantspaudavę specialiomis
plombomis, sėdame į automobilius ir
visi važiuojame į Širvintas. Stebėtojai
dar prieš dvyliktą nakties kažkaip
nepastebėti mus paliko, taip ir ne-
parašę nė vienos pastabos ir ne-
pareiškę pretenzijų dėl komisijos
darbo trūkumų.

Beveik visuose savivaldybės pas-
tato antro aukšto languose dega
šviesa. Tai reiškia, jog apygardos ko-
misija dar tebedirba. Įeiname į vidų.
Pirmininko pavaduotojas Radionovas
mus prašo lukterėti, kol ateis mūsų
eilė. O miegas marinte marina.

Pagaliau ir mūsų eilė. Komisijos
pirmininkės pavaduotojas tik švilp-
teli, pamatęs mano „dailyraštį”. Pa-
ėmęs protokolą, jis eina pas Meilutę
Saidienę, komisijos pirmininkę,
klausti, ką su mumis daryti. Sugrįžęs
liepia laukti.

Pusvalandį palaukę, nieko aiš-
kesnio nesulaukiame. Jausdamas
savo kaltę dėl mus ištikusios gaiša-
ties einu pats pas pirmininkę ir pra-
šau patarimo, kaip mums išbristi iš
nesmagios padėties. Atvirai prisi-
pažįstu, jog esu kaltininkas, ir prašau
atlaidumo.

Pirmininkė susimąsto ir pasiūlo
išeitį – turime parašyti paaiškinimą
be pataisymų, o apygardos komisija
viską persiųs Vyriausiajai rinkimų
komisijai. Nudžiugęs grįžtu pas Ra-
dionovą ir prašau priimti mus su pa-
aiškinimais. Jis vėl eina pas pirmi-
ninkę ir grįžęs kviečia vidun – mūsų
pirmininkę, sekretorę ir mane.

Galiausiai pavyksta viską sėk-
mingai užbaigti. Laimingi einame į
lauką, sėdame į automobilius ir va-
žiuojame namo. Laikrodis rodo jau
pusę septintos, rytuose dangaus kraš-
tas jau šviesus.

Važiavau namo su nauja patirti-
mi, naujais įspūdžiais. Pirmą kartą
dalyvavau rinkimų komisijos darbe ir
įsitikinau, jog rinkimų komisijos
anaiptol netinginiauja. Už savo triū-
są apmokami labiau negu šykščiai, jie
dirba kaip beteisiai vergai. O jų darbe
pasitaiko visko – ir pusgirčių ne-
praustaburnių, ir klaidų, bet dau-
giausia – sąžiningo ir pasiaukojamo
darbo. Mane šiek tiek nustebino, kad
nė vienas komisijos narys ar stebėto-
jas mūsų apylinkėje nesilaikė ir ne-
reiškė kokių nors partinių pozicijų,
visi dirbome bendrai, turėdami ben-
drą tikslą – atlikti savo darbą be prie-
kaištų.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 3

Paaugliams $50
Kviečiame atvykti su šeimomisKviečiame atvykti su šeimomis

Atkelta iš 4 psl.    nors tai gali būti
tik vienas iš vertinimo kriterijų.

Kas  įgyvendins 
programą?

Kaip sakė TMID specialistas B.
Venckaitis, departamentas jau patei-
kė savo pasiūlymus dėl programų įgy-
vendinimo naująją Vyriausybę  suda-
rančios koalicijos partneriams. Šiuo
metu sunku  spėti, koks likimas lau-
kia  parengtų dokumentų, juolab ži-
nant, kad  ką tik patvirtinta Vyriau-
sybė rengiasi atlikti pertvarkas  TMID
darbe. Departamento likimas neaiš-
kus  – yra svarstymai iki kitų metų
birželio 1 d. dalį jo atliekamų funkci-
jų perduoti Kultūros ministerijai, dalį
– Užsienio reikalų ministerijai. PLB
valdybos pirmininkė Regina Naru-
šienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos
ministrą pirmininką Andrių Kubilių
prašydama atidėti TMID pertvarkos
klausimą, kol PLB neišsakys savo
nuomonės ir nepateiks pasiūlymų. 

Pirmininkė pasiūlė 2009 m. sau-
sio mėnesio pradžioje surengti šiuo
klausimu pasitarimą ir apsvarstyti vi-
sus galimus variantus. R. Narušienė
atkreipė dėmesį, kad šiuo metu už Lie-
tuvos ribų gyvena beveik 1 mln. tau-
tiečių, todėl prasminga ir abipusiš-
kai naudinga būtų įsteigti tik užsie-
nyje gyvenančių lietuvių reikalais be-
sirūpinantį departamentą, tiesiogiai pa-
valdų Vyriausybei, o tautinių mažu-
mų reikalus pavesti tvarkyti Kultū-
ros arba Vidaus reikalų ministerijai.

Patvirtintoje naujosios LR Vy-

riausybės programoje 13 str. teigia-
ma, kad „iki 2009 m. birželio 1 d. pa-
naikinsime Tautinių mažumų ir išei-
vijos reikalų departamentą prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės, išei-
vijos reikalų koordinavimą perduo-
dami Užsienio reikalų ministerijai ir
Tautinių mažumų reikalų koordi-
navimą – Kultūros ministerijai”.

Be to, pokyčių gali būti ir pasikei-
tus įstaigos vadovui – Antanas Pet-
rauskas praėjusią savaitę sulaukė
tuometinio premjero, kolegos social-
demokratų partijoje Gedimino Kirki-
lo įspėjančios pastabos. Netrukus
TMID vadovas patvirtino, kad jis yra
paskirtas Lietuvos ambasados Ka-
zachstane patarėju.

Kol kas departamentui vadovaus
6 metus jame dirbanti ligšiolinė
direktoriaus pavaduotoja Vida Bag-
donavičienė, kuri neseniai viešėjo
Čikagoje, XIV Pasaulio lietuvių mok-
slo ir kūrybos simpoziume. Ji savo
pranešime pristatė TMID tikslus ir
uždavinius. V. Bagdonavičienė laiki-
nai eis pareigas, kol bus paskirtas
naujas vadovas ir apskritai nuspręs-
tas departamento likimas. Taigi – vėl
tarpuvaldis... 

Belieka tik spėlioti, kaip  ši dar
viena solidžiai skambanti programa
pasieks kiekvieną išeivijoje gyvenantį
tautietį. Ar neatsitiks taip, kad šis
dokumentas taps dar vienu Krylovo
pasakėčios vežimu, kurį į skirtingas
puses bandys patempti už programos
įgyvendinimą atsakingos įstaigos?
Tad klausimas lieka retorinis: ,,Prog-
rama sukurta. O kas toliau?”

Programa sukurta. Kas toliau?
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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

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško darbo šeštadieniais. Tel.
708-220-3202.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas per
savaitę. Tel. 708-543-7984.
* 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 aplinki-
niuose 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
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-
5223.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
darbo su gyvenimu kartu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 773-918-5472.
* Birutė ieško darbo prižiūrėti senelius ir
gyventi kartu arba išleisti atostogų. Kalba
angliškai, turi rekomendacijas. Tel. 773-
254-7918.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo
lietuvių šeimoje su gyvenimu. Darbšti,
sąžininga, vairuoja automobilį, labai ge-
ros rekomendacijos ir didelė šio darbo pa-
tirtis. Tel. 847-770-1633.

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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Sušilkim prie žmogiškumo 
– Šv. Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,

Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

ŠV. KALĖDŲŠV. KALĖDŲ proga visus sveikina 
Lithuanian-American Bar Association (LABAS)

VYTAUTAS ŽEIMANTAS

Pasibaigė tradicinis Lietuvos žur-
nalistų autoklubo surengtas konkur-
sas „Metų automobilis 2009’’. Šiemet
jis buvo rengiamas dvyliktus metus
paeiliui ir vyko gražiuose sostinės pa-
kraštyje esančiuose senuose Verkių
rūmuose.

Šio renginio organizatorius Lie-
tuvos žurnalistų autoklubas. Šiemet
konkurse dalyvavo rekordinis vi-
siems Lietuvoje iki šiol vykusiems pa-
našiems renginiams automobilių skai-
čius – net 34. Mėnesį trukęs rengi-
nys tapo rimtu išbandymu ne tik ver-
tinimo komisijai, bet ir renginio orga-
nizatoriams. 

Jau pats faktas, kad Lietuvoje
varžėsi tik trim modeliais mažiau,
negu neseniai pasibaigusiame tokia-
me pačiame Europos konkurse, ver-
tas dėmesio. Visa tai kėlė įtampą.
Juolab kad į baigiamąjį vakarą susi-
rinko daug automobilių specialistų,
autosportininkų, kviestinės publi-
kos. Visi nekantriai laukė konkurso
rezultatų.

Pasirodė, kad po lygiai – po 50
taškų – gavo du iš į paskutinįjį septin-
tuką patekusių automobilių – „Škoda
Superb’’ ir „Ford Fiesta’’. Teko vado-
vautis renginio nuostatais, numa-
tančiais, kad lygiavos atveju pirme-
nybė teikiama automobiliui, kuriam
vertinimo komisija suteikia daugiau
aukštesnių taškų. Dviejų vienas kito
vertų automobilių ginčą santykiu 3:2
laimėjo čekiškas „Škoda Superb’’, ku-
ris nuo šiol tituluojamas Lietuvos
„Metų automobiliu 2009’’. 

Antroji vieta atiteko „Ford Fies-
ta’’, trečioje liko rinkimų pradžioje

pirmavusi „Mazda 6’’ (41 taškas),
ketvirtoje – „Honda Accord’’ (36 taš-
kai), penktoje – „Renault Megane’’
(31 taškas), šeštoje – „Volkswagen
Scirocco’’ (26 taškai) ir septintoje –
„Jaguar XF’’ (16 taškų). Šiais metais
konkurso finale dėl geriausio varžėsi
du vokiški, du japoniški, po vieną če-
kišką, anglišką ir prancūzišką auto-
mobilį.

Be abejo, kaip ir visuose kituose
renginiuose, taip ir šiame konkurse,
didžiausio dėmesio susilaukia pagrin-
dinio apdovanojimo laimėtojas. Ta-
čiau „Metų automobilio 2009’’ kon-
kurse iš visų 34 dalyvavusių beveik
neliko nepastebėtų.

Antra pagal svarbą laikoma
„Tautos automobilio’’ kategorija. Čia
automobilis buvo renkamas interne-
tu. Šiemet daugiausiai simpatijų susi-
laukė „Audi A4’’, o prizą gamintojų
atstovams tradiciškai skyrė Lietuvos
autoverslininkų asociacija. Visurei-
giai ar padidinto pravažumo automo-
biliai buvo vertinami atskirai. Iš 8 to-
kios rūšies automobilių „Metų visu-
reigio 2009’’ laurais kitais metais ga-
lės didžiuotis įspūdingasis „Toyota
Land Cruiser V8’’.

Renginio generalinis rėmėjas –
bendrovė „Lietuvos draudimas’’ – įs-
teigė prizą ekologiškiausiam automo-
biliui. „Lietuvos draudimo’’ Bankų ir
automobilių pardavimų grupės vado-
vas Juozas Buitkus ekologiškiausiuo-
ju įvardijo šeštosios kartos ,,Volkswa-
gen Golf’’, kuris jau dabar atitinka
dar tik įsigaliosiančias taisykles.

Garsus šalies lenktynininkas Sta-
sys Brundza jau kelinti metai paeiliui
savo prizą skiria saugiausiajam auto-
mobiliui. Šiemet juo pripažintas „Re-

Išrinktas Lietuvos ,,Metų automobilis 2009”
nault Megane’’.

Renginio informacinis rėmėjas –
dienraštis „Lietuvos rytas’’ – įsteigė
du prizus. Geriausiu verslo klasės au-
tomobiliu išrinktas „Jaguar XF’’, kar-
jeros automobilio apdovanojimas ati-
teko „Škoda Superb’’. Tradicinis Lie-
tuvos žurnalistų autoklubo ,,Metų
vairo’’ prizas, skiriamas automobilių
lenktynininkui, labiausiai garsinu-
siam Lietuvos vardą užsienyje, ant-
rus metus paeiliui atiteko Šakių TSK
sportininkui Nerijui Naujokaičiui. Ne-
rijus šiemet irgi antrus metus paeiliui
tapo Europos autokroso čempionu. 

Dienraščio „Kauno dienos’’ ap-

dovanojimas gražiausios išvaizdos
modeliui skirtas „Renault Laguna
Coupe’’. Žurnalo „Laima’’ įsteigtas
„Moters aistros’’ prizas kiek netikė-
tai atiteko impozantiškam BMW X6,
o sportiškiausiu iš visų 34 konkursui
pateiktų automobilių pripažintas
„Mitsubishi Lancer Evolution’’.

Jau dabar galima tvirtinti, jog
nepralošė ir būsimi konkursui pa-
teiktų automobilių pirkėjai. Auto-
mobilius – įvairių apdovanojimų lai-
mėtojus – įsigyti nusprendę žmonės
galės naudotis nuolaidomis, kurias
taikys „Lietuvos draudimas” ir kiti
pagrindiniai konkurso rėmėjai.

Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas M. Grinius (k.) įteikia ,,Metų au-
tomobilio 2009’’ apdovanojimą ,,Škoda Superb’’ pristačiusios bendrovės
,,ARX’’ vadovui Č. Antonovičiui.

NORAS PASIDALYTI LIETUVIŠKOMIS 
TRADICIJOMIS

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Klausytojus neseniai pasiekė
nauja Montrealio lietuvių choro kom-
paktinė plokštelė ,,Adeste Fideles”.

Mintis ją įrašyti kilo choro vadovui
Aleksandrui Stankevičiui, kuris jau
dau gelį metų dirba su lietuvių cho -
rais Montrealyje. Dabartinis Montre -
alio lietuvių choras, Vilijos Bulo tie-
nės, choro atstovės spaudai, teigi mu,
yra gana jaunas. Jis susikūrė 2006
metais. Tačiau prieš tai choro va -
dovas Stankevičius maždaug 15 me tų
dirbo su Aušros Vartų parapijos cho-
ru. Dirbant susikaupė nemažas kalė -
dinių giesmių repertuaras. 

1982  m. su dviem chorais – Auš-
ros Vartų parapijos ir mergaičių cho-
ru ,,Pavasaris”, Stankevičius iš leido
pirmąją plokštelę ,,Kalėdos”. Ne tru-
kus po šios plokštelės pasirodymo
Stankevičius sukūrė kantatą ,,Kry žių
ir rūpintojėlių Lietuva”, po eto Hen-
riko Nagio žodžiais. ,,Iš tik rųjų mes

manome, kad Montrealio lie tuvių
choro šaknys siejasi su šia pir mąja
plokštele ir kantata, – ,,Draugui” pa-
sakojo Bulotienė. – Nau joji kompakti-
nė plokštelė ‘Ades te Fideles’ gimė iš
tos pačios tradicijos ir iš noro pasida-
lyti lietuviškomis tradicijomis su vi-
suomene.” 

Bulotienės teigimu, naujosios
plokštelės pavadinimas universalus.
Giesmė ,,Adeste Fideles” puikiai visų
ži noma ir dažnai giedama lietuviš ko-
se bažnyčiose. Ji žinoma visų kata li -
kų, todėl plokštelėje skamba giesmės
ir dainos įvairiomis kalbomis: lo tynų,
anglų, lietuvių, prancūzų ir is pa nų.

Naujausia plok štelė skirta įvai-
riai publikai, ne tik lietuviams. Kaip
jau minėta, joje skam ba dainos pen-
kiomis kalbomis ir atliktos įvairiais
stiliais. Tradi ci nės kalėdinės giesmės
ir modernios Ka lėdų giesmės atlie-
kamos ir viso cho ro, ir tik vaikų, mo-
terų ar vyrų bal sų. Plokštelėje skam-
ba ir keletas solo dainų. 

Ne vienas įrašas

,,Adeste Fideles” nėra pirmasis
cho ro įrašas.  Be 1982 m. plokštelės
,,Kalėdos”, dabartinės sudėties Mon t -
realio choras 2008 m. gegužę išleido
plokštelę ,,Šlama šilko vėjas”, kurioje
skamba choro įrašytos lietuvių liau -
dies ir modernios dainos. Pavadi ni -
mas – ir vėl neatsitiktinis. Jis skirtas
Montrealyje gyvenusiam lietuvių
kom pozitoriui Kazimierui Žižiūnui,
su kūrusiam to paties pavadinimo
dai ną, įrašytą šioje plokštelėje, pa -
gerbti. Bulotienės teigimu, iš leistų

plokštelių (,,Kalėdos”, ,,Šlama šilko
vėjas” ir ,,Adeste Fideles”) pa jamos
padės choristams dalyvauti atei nan-
čių metų liepą Lietuvoje įvyksiančioje
Dainų šventėje.

Chore – trys kartos

Montrealio lietuvių mišrus cho -
ras vienija trijų kartų dainininkus.
Vai kai ir jaunuoliai dainuoja su suau-
gusiais, mamos su vaikais ir net se ne-
liai su anūkais. Choras jau spėjo su -
dalyvauti VIII Lietuvių dainų šven -
tėje, vykusioje Čikagoje 2006 me tais.
Šiuo metu Montrealio lietuvių choras
ruošiasi dalyvauti 2009 m. Lie tuvoje
įvyksiančioje Dainų šventėje ir, be
abejo, dalyvaus IX Lietuvių dai nų
šventėje, kuri 2010 m. įvyks Toronte. 

Šiuo metu chore daugiau nei 40
na rių, kurie repetuoti susirenka kie k -
vieną trečiadienį. Mon trea lie čiams
te ko koncertuoti Cle velande ir dau ge -
lį kartų savame mies te. 

Choro repertuaras labai įvairus.
,,Vaikai dainuoja vaikams skirtas dai -
nas, pvz., Daugirdo ‘Skanu’ ar Kava -
liauskaitės ‘Mandri pelėda’ o suaugu-

sieji turi savo dainas. Kartais visi
kartu atliekame dainas, pvz., Ritos
Čyvaitės-Kliorienės ‘Atsiliepk daina’.
Savo repertuare turime nemažai lie -
tuvių liaudies dainų ir modernesnių
kom pozicijų. Dainuojame Karl Jen -
kins ‘Adiemus’ ir Algimanto Bra žin -
sko ‘Parugę’”, – pasakojo Bulo tie nė.

Lapkričio 30 d. montrealiečiai
koncerte pristatė savo naująją kom -
pak tinę plokštelę ,,Adeste Fideles”
Mon  trealio visuomenei. Kitas arti -
miausias koncertas numatomas me tų
pabaigoje. 

,,Adeste Fidelis” galima įsigyti
įvairiuose Kvebeko (Quebek) knygy-
nuose ir didelėse parduotuvėse. Šią
plokštelę, kaip ir ankstesnę ,,Kalė -
dos”, galima užsisakyti ir ,,Draugo”
knygynėlyje. Plokštelių kaina – 15
dol. už vieną. Jas galima įsigyti užsi-
sakant paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Per siunčiant
daugiau plokštelių, už kie kvieną pa-
pildomai siunčiamą plok štelę – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500. 

Aleksandras Stankevičius



14               DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 20 d., šeštadienis

Linija kaip laikmatis arba Paslėpta partitūra
LAIMA KREIVYTÈ

Vilniaus ,,Vartų” galerijoje veikia
dailininkės Eglės Vertelkaitės kūri -
nių paroda. Nors paroda – ne visai
tiks lus žodis, nes jį išgirdę tikimės,
kad mums kažką rodys. O tai, ką pa -
matome atėję į galeriją, nėra paprasti
pa(si)rodymai. Tai dainavimo, skrai -
dymo ir nardymo pamokos – tiems,
kas pasiryžę nerti.

Eglės Vertelkaitės darbus pažinsi
iš pailgo horizontalaus formato. Ir tai
nėra atsitiktinis užgaidis. Visa kul -
tūra dabar išgyvena slinktį nuo verti -
kalios dimensijos (menininkų ir hero-
jų išaukštinimas, hierarchinis mąsty-
mas) prie horizontalios – kai siekia-
ma ne atskirti gėrį ir blogį, meną ir
gy venimą, o išreikšti kalbų, kultūrų
ir patirčių įvairovę. Tačiau ir tai dar
ne viskas. Vertelkaitės horizontalu -
mas plaukia iš jos noro perteikti vaiz-
do tęsimąsi laike ir erdvėje – užfik-
suoti nematomą daiktų ir kūnų aidą.
Todėl ir darbų ribos nesutampa su
vaizdų ribomis – dainuojanti galva,
paskui burna, galiausiai virpantis
liežuvėlis. Tai nėra mechaninė repro-
dukcija, kurios išmokė popmenas, bet
kinematografinis žvilgsnis, kai vaiz-
das ne tik priartėja, bet ir tįsta laike.

Tai ypač gerai juntama pirmojoje
galerijos salėje, kurią galima pava -
dinti ,,dainuojančia”.  Dainuoja ne tik
nupieštos ir atspaustos burnos – dar-
bai aidi, atsimušdami vienas į kitą.
Vi są Vertelkaitės parodą galima skai -
tyti kaip erdvinę partitūrą. Žodis
,,instaliacija” šiuo atveju būtų perne-
lyg skurdus. Garso sklidimo bangos
darbuose tampa begaline penkline, o
kūriniuose užkoduotą gaudesį ge -
riau siai perteikia ant muzikinio pulto

padėta knyga, kurioje skaitmeniniu
būdu užrašyta sutartinė ,,Skrida bitė
tatato”. 47 sekundėžių sutartinė – tai
septyni milijonai šeši šimtai keturias-
dešimt vienas tūkstantis šeši šimtai
ženklų, vos tilpusių į 296 permato-
mus puslapius. Skaičių sekos pradžia
už rašyta ir prie dainuojančios galvos.
Sutartinės struktūra tampa raktu
skaityti Eglės kūrinius – jie, kaip ir
dainos melodija, atsikartoja kitame
laike paralelinėje erdvėje. 

Pavyzdžiui, nedidelis ofortas ,,Man
Ray fotografuoja kalnus”, kuria me
ma tome į kalnus pro fotoaparatą žiū -
rinčią akį. Ir čia pat mažomis stan-
dartinėmis raidelėmis užrašyta ,,Man
Ray fotografuoja fotografuoja foto g -
rafuoja kalnus” – taip veiksmas tam -
pa užkeikimu, arba ant ilgos po pie -
riaus juostos užrašyta telegrama.
Dau gumą E. Vertelkaitės darbų rei -
kia skaityti kaip šifruotes: juose su si -
pina prisiminti eilėraščių fragmentai,
at sitiktinės mintys ir skaičiai. Ati -
džiau įsižiūrėjus supranti, kad kiek -
vienas paveikslas yra atskira koordi -
na čių sistema, kurioje sudedami keis -
čiausi dalykai. Bet dažniausiai skai -
čiai nurodo laiką: traukinių tvar -
karaštį, aštuoniolika su puse metų,
atbulinį laikmatį. Įdomiausia, kad
niekaip nepavyksta atskirti, kur bai -
giasi linijinis – istorinis ir pra sideda
ciklinis – mitologinis laikas. At rodo,
kad menininkė čia pat verčia vieną
ki tu: ,,taip išdunda peronas ir palieka
stovėt traukinys”, – skaitome Mar -
čėno eilėraščio nuotrupą prie skaičių
stul pelio. 

Formaliai žiūrint, Vertelkaitės
darbus galima vadinti grafika – jie at -
spausti nuo plokštės. Bet atspaudas
čia suprantamas pačia plačiausia

Šiaurės vakaruose lietuviai kuria išeivijos istoriją
PETRAS PETRUTIS

Mūsų gyvenamojo krašto šiaurės
vakaruose gyveną lietuviai Vėlinių
die  ną lankėsi Roslyn, WA, lietuvių
kapinaitėse, kuriose buvo lemta „pri-
gulti” beveik prieš šimtą metų vietos
kasyklose dirbusiems mūsų tautie-
čiams bei jų artimiesiems. Šios kapi-
naitės jau ir anksčiau buvo žinomos.
Deja, niekas iš mūsų neparodė joms
rimtesnio dėmesio. Prieš porą metų
kapinaitėmis susidomėjo Vilius Žal-
pys. Jis, kaip retas iš mūsų, gimė Ku-
boje. Dabar jis gyvena Portland, OR
apylinkėje ir yra vietos Lietuvių Ben -
d ruomenės apylinkės pirmininkas.

Čia rašantysis beveik prieš pus-
metį „Drauge” rašė, pabrėždamas V.
Žalpio atliekamus darbus. Tuosyk
buvo parašyta, kad jis rūpinasi ne
vien Portland lietuviais, bet siekia ir
gerokai toliau gyvenančius tautie -
čius. Beje, šis keistokas (teigiama
pras  me) mūsų tautietis vadovauja ir
vietos tautinių šokių grupei bei užsi-
iminėja visokiais Lietuvą ir lietuvius
garsinančiais darbais.

Viliaus Žalpio suburti mūsų tau-
tiečiai lankėsi Roslyn kapinaitėse,
ku riose ilsisi beveik prieš šimtą metų
„prigulę” lietuviai ateiviai. Šių ka -
syklų savininkai buvo malonūs (argi
ne?) kiekvienos tautybės darbinin -

kams dovanoti nemažą žemės sklypą
laidoti kasyklų darbininkus bei jų
artimuosius. Ilgainiui, kasyklas už -
darius, sumažėjo vietos lietuvių tau-
tybės gyventojų skaičius. Daugelis
išvyko kitur. Netrukus buvo apleistos
ir kapinaitės. Jose liko tik pamink lė -
liai su lietuviškomis pa vardėmis ir
vardais.

Vilius Žalpys ėmėsi pastangų
„prikelti” mirusius tautiečius. Jo dė-
ka buvo pradėtas kapinaičių pertvar-
kymas. To negana, jis pasiryžo su-
rinktą istorinę medžiagą panaudoti
memorialiniam leidiniui. Taip pat jo
surinktomis lėšomis buvo pastatytas
paminklas. Netolimoje ateityje nu -
matoma kapinaites aptverti.

Seattle, WA, mieste leidžiamame
„Tulpė Times” laikraštėlyje, be kita
ko, rašoma: „Vėlinės – visų mirusiųjų
pa gerbimo šventė, švenčiama lapkri -
čio 2 dieną. Lietuvoje gyvieji aplanko
mirusiųjų kapus, uždega žvakeles.
Ne  retai šventė susilieja su lapkričio
1-ąja – Visų Šventų diena. Paprastai
tarp šių švenčių nėra aiškios ribos...

Gyvendami Seattle senokai pla-
navome, kad reikia tęsti šią tradiciją,
perduoti ją savo vaikams. Taigi šie-
met, labai šauni žmonių grupė ap-
lankė Roslyn miestelio kapinaites,
kur amžinam poilsiui atgulė praeita-
me šimtmetyje čia gyvenę lietuviai.
Uždegėm atminimo žvakeles. Šalti
paminkliniai akmenys pajuto švel-
nios gėlės žiedo prisiglaudimą. Pa ty -
lėjome ir ... uždainavome ‘Lie tu va

bran gi’. Mūsų balsai nuvilnijo ru de -
ninės žolės viršūnėlėmis ir tarytum
sustingo šlapių pageltusių me džių ša -
kose. Kiekvienas iš mūsų pajutom,
kad buvome išgirsti...”

Kadaise šioje apylinkėje veikė
kelios lietuvių organizacijos. Tai  Lie -
tuvių labdaros draugija, Lietuvos
bro lių asociacija, Lietuvos Didžiojo
ku nigaikščio Gedimino labdaros aso-
ciacija,  Susivienijimas Lietuvių Ame-
rikoje ir kt. Šių organizacijų nebėra.
Liko tik prisiminimai. Organizacinė
šiaurės vakarų lietuvių veikla bus pa -
ryškinta numatytame memorialinia -
me leidinyje.

Seattle „Tulpė Times” leidžia
vie tos Bendruomenės valdyba. Re-
dak cinėje kolegijoje: Nomeda Lukoše-
vičienė, Vilma Činčienė, Rimas Mik-
šys. „Tulpė  Times” kaskart gerėja.
Gerėja leidinio išvaizda ir turinys.

Ateinančiais metais, birželio 13
d. numatomos iškilmės Roslyn lietu-
vių kapinaitėse. Bus pašventinti nau-
jai pastatyti paminklai ir kt. Būtina
paminėti, kad Roslyn miestelyje ir
apylinkėse tebegyvena ankstyvesnių -
jų lietuvių ateivių ainiai. Kai kurie
dar nėra visiškai pamiršę lietuviškai
kalbėti.

Nomeda Lukoševičienė „Tulpė
Ti  mes” rašo: „Nuoširdžiai tikiu, kad
Seattle Lietuvių Bendruomenė su
ma lonumu padės Viliui įgyvendinti
pradėtą projektą. Prisidėti prie istori-
jos – nuostabus jausmas. Dar nuos ta -
besnis – istoriją kurti.”

Prie naujo paminklinio akmens Roslyn kapinaitėse. 2008 m. Vėlinės.
Nuotrauka iš žurnalo ,,Tulpė Times”

pras   me – kaip klišė, guminis datos
spaudas, kitų menininkų kūno įspau-
dai. Ypač dažnai šioje ekspozicijoje
pasirodo ame rikiečių menininkė Cin -
dy Sher man (1954), kuri tampa savo -
tišku Ver  telkaitės ,,alter ego”. Tai
Cindy burna dainuoja, jos ro žinės ko -
jelės kyšo iš lapo, tai ji plau kia, kyla į
dangų, atsispindi. 

Ko dėl būtent ši menininkė?
Cindy Sher man išgarsėjo nespalvotų
fotografijų ciklu ,,Nepavadinto filmo
kadrai”, ku  riuo se ji fotografavo save
kaip an t rarūšių filmų personažę, vai -
dinančią vis kitą vaidmenį. Ji tapo
šiuo laikinio – filmų, žurnalų ir televi -
zijos sukonstruoto – moteriškumo
ikona, savo uodegą gaudančia gyvate,
be perstojo kei čian čia išnaras. Cha -
meleoniškas Sher man menas ne tik

griauna skir tingų epochų moterišku-
mo stereotipus, bet ir klausia, kas yra
šiuolai kinio meno autorius (jei jis
yra), kaip kei čiasi menininko, kūrinio
ir žiūrovo santykis. Pagaliau – kaip
mes žiū rime ir ką matome? Juk tikrai
nebe taip, kaip ankstyvaisiais vidur -
amžiais. 

Vertelkaitė atskleidžia žiūrėjimo
mechanizmą. Ji iš lukštena formas
kaip saldainį iš po pierėlio, ir atveria
plokštumoje tai, kas ką tik buvo gun -
dan ti forma. Išvyniojama kriauk lė –
jos raštas tam pa stačiakampiu pa -
veiks lu – at skleidžiančiu kriauklės ,,as -
mens ko dą”. Mat kiekviena kriauk lė
tu ri skirtingą raštą – kaip ir mūsų
pirš tų atspaudai. Vertelkaitė sujun-
gia tas iškodavimo sistemas į vieną:
kriauklės raštą, prekės kodą, koordi-
načių si s temą, penklinę, medžių rie -
ves, geometrines figūras, ,,bitus” ir
bai tus. Keista, kad nuo to visai ne su -
si suka galva. Netgi priešingai – staiga
daugybė pabirių dalykų pasirodo su -
siję nematomais ryšiais, kuriuos at  s -
kleidė matematiškai tiksli, bet ne s va -
rumo būsenas mėgstanti me ni nin kė.

Grafikai – linijų virtuozai. Stasys
Krasauskas galėjo nupiešti žmogaus
figūrą neatitraukdamas rankos nuo
popieriaus – viena linija. Tai sudėtin-
gos melodijos grojimas viena styga.
Eglė Vertelkaitė irgi moka virtuo ziš -
kai piešti, tačiau jos linijos – pa b rėž -
tinai paprastos. Jos nubrėžtos su li -
niuote! Tai sąmoningas linijos, kaip
meninio individualumo gesto, supap -
rastinimas. Linija Vertelkaitei da bar
žymi ne erdvę, o laiką – tarsi nesibai -
giantis idėjų rašymo sąsiuvinis. Ta -
čiau tos paralelinės linijos tam pa
dau giastygiu instrumentu, ku riuo
gro ja ne smičius, o aidas. 

Agnė Vertelkaitė. ,,Kai Cindy kilo į
dangų”. Skaitmeninė spauda.
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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. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 
apylinkèse ir priemiesçiuose

Patarnavimas 24 val.

Gedime netekę iškilios asmenybės, pašventusios
savo gyvenimą Lietuvai ir lietuvybės puoselėjimui

A † A
VAIVOS VĖBRAITĖS

Jos nuopelnai Lietuvai, lietuviškam švietimui, yra
nepaprasti ir ypatingi. Jos iškilūs darbai, pasiaukoji-
mas ir atsidavimas savo šeimai, darbui, lietuviškai
veiklai, pagalba artimui, išliks mūsų atmintyje kaip
pavyzdys prasmingo ir garbaus gyvenimo. Jos gyveni-
mas – šviesus pavyzdys dabartinei ir būsimosioms
lietuvių kartoms, įpareigojantis tęsti pradėtus darbus.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuo-
sius.

Vaivos Vėbraitės šviesus atminimas liks mūsų šir-
dyse.

Pasaulio Lietuvių  Bendruomenės valdyba

A.P.P.L.E. bendrijos steigėjai ir generalinei vadovei
A † A

VAIVAI RADASTAI VĖBRAITEI

po sunkios ligos iškeliavus į amžinybės poilsį, liūdime
su jos vyru JAMES GUST, dukra LIEPA, sūnumis LO-
KIU, SIRVYDU, ARU ir jo šeima, broliais ir sesute
LIETUVOJE.

Prieglobstis Lietuvos žemėje tesuteikia Tau, Vaiva,
užtarnautą poilsį, o Tavo parodytas pavyzdys, teveda
artimuosius bei plačiosios A.P.P.L.E šeimos narius Ta-
vo parodytu keliu.

Su giliu liūdesiu
A.P.P.L.E. valdyba ir taryba

A † A
SESUO MARIA 
ALEKSANDRA

GUSTAITYTĖ, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. gruodžio 17 d., Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 93 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Vilkijos parapijos, Lietuvoje. Vienuolyne
įžaduose išgyveno 68 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčios ir giminės bei
jų šeimos, gyvenantys Lietuvoje.

Velionė buvo dukra a. a. Antano ir a. a. Petronėlės  Gustaičių,
sesuo a. a. 3 seserų ir a. a. 2 brolių, mirusių Lietuvoje.

A. a. sesuo Maria  Aleksandra pašarvota penktadienį, gruodžio
19 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marquette Rd.,  Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, gruodžio 20 d. 9:30 val. r.
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Maria
Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

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

D È M E S I O !
Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 

taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja? Ne bèda! 
,,DRAUGAS” jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500.



�Skaitytojams pranešame, kad
,,Draugo” redakcija nedirbs gruodžio
24 ir 25 dienomis bei 2009 m. sausio
1 d.

�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegen-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į

Vilniaus styginio kvarteto ir pianisto
Dainiaus Vaičekonio  koncertą, kuris
vyks Libertyville Civic Center.

�Tradicinėje Jaunimo centro
vakarienėje, įvykusioje gruodžio 7
dieną Jaunimo centre, piniginės lo -
terijos laimėtojai: K. Bileris – 500
dol., Richmond Hill, NY; V. Graužinis
– 150 dol., Elgin, IL; Stefa  Šid-
lauskas – 250 dol., Oak Lawn, IL; A.
Va lavičius – 100 dol., Chicago, IL. 
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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

Visus nuoširdžiai kviečiame į
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren -
ginių komiteto ruošiamą Kūčių šven tę,
kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 21 d.,
12:30 val. p.p. PLC didžiojoje salėje.
Vietas užsisakyti galite paskambinę
į raštinę tel.: 630-257-8787.

Kalėdiniai sveikinimaiKalėdiniai sveikinimai

�Pranešame, kad BALFo įstaiga,
veikusi 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629, nuo š. m. gruodžio 15 d.
užsidarė. Iškilus kokiems klausi-
mams dėl BALFo, galima kreiptis
tel. 727-360-4276, el. paštu: Budi-
ninkas@aol.com arba tel. 708-
233-9747. BALFo korespondenci-
jos adresas lieka tas pats iki š. m.
gruodžio 31 d.

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio,
P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko,  P. Domšaičio, K. Jonyno,  V.
Petravičiaus, V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V.
Kasiulio,  A. Žmuidzinavičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A.
Varno, V. Rato, Čeponio, Tuleikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A.
Savicko, A. Martinaičio, Ciplijausko, Petrulio, A. Samuolio, J.
Mackevičiaus, A. Valeškos ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų
tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti su Šv. Kalėdomis
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA

02127, USA

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
ka goje aukojo: $200 Arvidas Trump-
jonas. $50 Romualdas Jagminas. $40
Kęstutis Keblys. $30 Aldona  Venc -
kūnas. $25 Edward ir Anelė Pocius,
Vidmantas Raišys. $20 Aldona Bun-
tinaitė, Sofija Jelionienė,  Algis Kaz-
lauskas. $10 Elena Kondratas. Dė -
kojame visiems rėmėjams. Mažo-
sios Lietuvos Lietuvių draugija,
1394 Middleburg, Ct., Naperville,
IL,  60540.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ri čar -

das Grinius $1,000 a. a. savo tėvo
Ani ceto Griniaus dvejų metų mirties
su kakčiai; a.a. John Raugalis, Sr.
atm. Greg Rosinsky $25, Dan ir  Ani-
ta Jones $25; Charles ir Rita Rackmil
$20; Algimantas ir Danutė  Liaugau-
dai $50; Mark Havlik $25; Alberto ir
Laima Glavinskai $10; Jurgis ir Da -
lia Anysai $50; Laurie Spinelle $25;
Ray Simutis $200 a. a. Stepo Zabulio
atm.; tęsiant vaikų metinę paramą
Daniel ir Alma Ericson $1,980, Elz-
bieta  Rudienė $240; per Birutę Koži-
cienę iš a. a. Amalijos Jagutienės pa -
likimo $16,740.94. Labai ačiū. „Sau -
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435, el. paštas: tijunelis@sbc-
global.net

Šv. Kalėdų Mišios Cicero
�Šv. Antano bažnyčioje

Kampas 50 Avenue ir 15 gatvės (Street)

Gruodžio 25 d. 9:00 v.r.

Kviečiame visus, ypač gyvenančius Čikagos
vakariniuose priemiesčiuose, į šią lietuvių
pastatytą šventovę, pašventintą
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
1926 metais.  

Mišių metu išgirsite
nuostabų parapijos chorą,�
vadovaujamą muz.
Vilmos Meilutytės. 
Šv. Mišias aukos kun.
Kęstutis Trimakas.

Aušra Padalino
kartu su 

First Rate Real Estate štabu 

sveikina „Draugo” skaitytojus 
Kalėdų švenčių proga

ir linki sėkmingų nekilnojamo turto
transakcijų Naujais 2009 metais.

TTeell..:: 777733--776677--22440000..

* * *
Liucija Maldūnienė sveikina savo mielus gimines, draugus, pažįsta-

mus ir linki – tegul  šv. Kalėdos atneša laimę ir ramybę, o Naujieji Metai
pasibeldžia su viltimi, sėkme ir džiaugsmu.

* * *
Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus su Šventom Kalėdom ir

Naujais Metais, linkėdama linksmų švenčių ir Dievo palaimos Naujuose
Metuose.

Genė Juodikienė,
Chicago Ridge

* * *
Emilija ir Antanas Paužuoliai siunčia nuoširdžiausius sveikinimus

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sūnums ir jų šeimoms. Taip pat
mieliems draugams ir bendradarbiams, dirbantiems kartu įvairiose
vietose. Linkime visiems Dievo palaimos Jūsų darbuose.

* * *
Vanda Kaunas sveikina savo gimines, draugus ir pažįstamus su šv.

Kalėdomis ir N. Metais.

* * *
Kūčių vakarą – ramybės sielai,
Šv. Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai,
Naujųjų Metų naktį – spindinčios laimės ir  Dievo Palaimos 2009-ai -

siais linki giminėms, draugams ir pažįstamiems
Feliksas ir Jonė Bobinai, 

Berwyn, IL

* * *
Petras Jadviršis sveikina su šventomis Kalėdomis mielus savo

gimines, draugus ir pažįstamus ir linki visiems sveikų laimingų ateinančių
Naujųjų Metų.

* * *
Ona Norvilienė šv. Kalėdų proga sveikina vaikelius, anūkėlius, drau-

gus ir pažįstamus, linkėdama visiems Dievo palaimos ir sveikatos.

* * *
Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir Naujais

metais. Linkiu Visiems linksmų ir laimingų ateinančių Metų ir visiems
geros sveikatos.

Juozas  Cechanavičius 
Bolingbrook, IL


