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•Ateitininkai (p. 2, 13)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Nuomonė. Kas mums atsi-
tiko? (p. 4)
•Ar įmanoma pagerinti Lie-
tuvos teismų darbą? (p. 5,
11)
•Renginių kalendorius (p.
7)
•Visa tiesa apie IDP (p. 8)
•Miestų apsauga nuo išpuo-
lių (p. 9, 11)
•Rinkimų dienoraštis (10)
(p. 11)
•Spygliai ir dygliai II (p.
13)
•,,Draugo” jubiliejinio kon-
certo belaukiant (p. 14)

V. Adamkus: ,,Sunkmeçiu ypaç
svarbu skleisti informacijâ.”

Apsilankymas Belgijoje R. Juknevičie-
nei yra pirmasis einant KA ministrės
pareigas. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, sausio 30 d. (President.
lt/,,Draugo” info) – Šveicarijos mieste
Davose viešintis Lietuvos Respubli-
kos prezidentas Valdas Adamkus su-

sitiko su Oliver Wyman valdymo kon-
sultacinės bendrovės Finansinių pa-
slaugų Europai, Artimiesiems Ry-
tams ir Afrikai skyriaus vadovu Mark
Weil. Ši bendrovė yra viena stam-
biausių konsultacinių bendrovių Di-
džiojoje Britanijoje.

Pokalbio metu aptarta finansinė
padėtis Europoje, pasikeista nuomo-
nėmis apie Europos valstybių patirtį
švelninant ekonominio nuosmukio
poveikį šalių ūkiams. Taip pat kalbė-
ta apie Europos Sąjungos (ES) spren-
dimą atkurti finansinių įstaigų pasi-
tikėjimą verslo struktūromis.

Susitikęs su bendrovės ,,Euro-
money Institutional Investor” pirmi-
ninku Padraic Fallon ir leidinio ,,Eu-
romoney” direktoriumi Martin Born,
Lietuvos vadovas aptarė pasaulinės
finansų krizės padarinius šalių eko-
nomikoms ir prielaidas joms atsigau-
ti. Prezidentas pabrėžė, kad ekono-
miniu ir finansiniu sunkmečiu ypač
svarbi informacijos sklaida apie sėk-

mingus sprendimus, kaip atgaivinti
pasaulio ekonomiką. ,,Euromoney
Institutional Investor” – tai tarptau-
tinė leidybos, mokymų ir elektroni-
nės informacijos grupė, jau 35 metus
teikianti verslo žinias finansų, teisės,
energetikos ir transporto sektoriams.

V. Adamkus Davose taip pat su-
sitiko su Armėnijos prezidentu Serzh
Sargsyan. Valstybių vadovai aptarė
Armėnijos narystės ES ir NATO
klausimus, dvišalių santykių plėtros
galimybes ir Kalnų Karabacho konf-
likto sprendimo būtinybę. Preziden-
tas V. Adamkus išreiškė Lietuvos pa-
ramą glaudesniems Armėnijos santy-
kiams su ES ir bendradarbiavimui
su NATO.

Kalbėdamas apie Kalnų Kara-
bacho konflikto sprendimo būtinybę,
Lietuvos vadovas išreiškė tvirtą mū-
sų šalies paramą taikiam šio konflik-
to sprendimui. V. Adamkaus nuomo-
ne, klausimas gali būti išspręstas tik
taikiu būdu ir tik prie derybų stalo.

NATO pasirengusi ginti
savo narius

ministrės, su J. de H. Scheffer taip
pat buvo kalbama ir finansų klausi-
mais. Anot ministrės, generalinis
sekretorius suprato priežastis, dėl
kurių Lietuvos Vyriausybė mažino
išlaidas šalies gynybai.

,,Perdaviau stiprų dabartinės
Vyriausybės įsitikinimą, kad turime
keisti padėtį, kad įveikę ekonominę
krizę mes elgsimės kitaip, kad tai yra
mūsų pačių interesas ir kad artėsime
prie tų 2 proc. (NATO valstybių gy-
nybos išlaidos turi sudaryti viduti-
niškai 2 proc. BVP), kurių dar, deja,
niekada nebuvo. Tai, žinoma, yra
bendras NATO generalinio sekreto-
riaus ir mano supratimas, ir čia ne-
buvo jokių skirtumų”, – tvirtino mi-
nistrė.

Susitikimo metu taip pat buvo
aptarti karinės misijos Afganistane
klausimai. Pasak ministrės, Lietuva
turėtų būti pasirengusi ilgalaikei mi-
sijai šioje Azijos valstybėje. Lietuvių
kariai vadovauja Goro provincijos at-
kūrimo grupei (PAG), pradėjusiai
veikti 2005 m. birželio mėnesį.

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –
NATO generalinis sekretorius Jaap
de Hoop Scheffer susitikimo su Kraš-
to apsaugos (KA) ministre Rasa Juk-
nevičienė metu užtikrino, kad orga-
nizacija yra pasirengusi ginti Lietu-
vą užpuolimo atveju.

Pasak Briuselyje viešinčios KA

JAV lietuv∂ tapo
premjero patar∂ja

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –
Premjero Andriaus Kubiliaus pata-
rėjų komandą papildė Amerikos lie-
tuvė Skirma Anna Kondratas.

S. A. Kondratas dirbs Vyriausy-
bės vadovo patarėja socialiniais klau-
simais. Anksčiau socialinės ir skurdo
mažinimo politikos temomis besido-
minti S. A. Kondratas buvo visuo-
meninė prezidento Valdo Adamkaus
patarėja.
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Prezidentas V. Adamkus Davoso foru-
me. President.lt nuotr.

Čikaga, sausio 30 d. (AFP/BNS)
– Illinois įstatymų leidėjai nušalino į
korupcijos skandalą įsivėlusį valstijos
gubernatorių ir taip užbaigė ištisą po-
litinę sagą, kuri prasidėjo jo suėmimu
dėl kaltinimų bandžius parduoti pre-
zidento Barack Obama vietą senate.

Illinois Senate 59 balsai buvo ati-
duoti už sprendimą, kad demokratas
Rod Blagojevich piktnaudžiavo val-
džia ir turėtų būti nušalintas. Prieš-

taraujančiųjų nebuvo.
R. Blagojevich buvo uždrausta

ateityje Illinois užimti politines pa-
reigas. Jį iškart pakeitė gubernato-
riaus pavaduotojas Pat Quinn, kuris
pareiškė, kad ,,šis išmėginimas bai-
gėsi”. Prezidentas B. Obama perdavė
geriausius linkėjimus P. Quinn ir pa-
skelbė tokį pareiškimą: ,,Šiandien
baigiasi Illinois skausmingas epizo-
das. Mėnesius šią valstiją paralyžiavo

vadovybės krizė. Dabar tas debesis
nuslinko.”

Valstijos senatoriai nusprendė,
kad R. Blagojevich yra kaltas dėl ilgai
vykdytos politikos ,,mokėk už dalyva-
vimą”– aukų kampanijoms už politi-
nes paslaugas – ir bandė savo spren-
dimą dėl paskyrimo į B. Obama vietą
JAV Senate išmainyti į pareigas vy-
riausybėje, ambasadoriaus darbą ar
kokį Nukelta į 6 psl.

Îstatymû leidèjai nušalino R. Blagojevich

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Vo-
kietijos Hüttenfeld miestelyje sa-
vaitgalį rengiamame Europos Lietu-
vių Bendruomenių ir Lietuvos val-
džios atstovų susitikime bus ieškoma
būdų pagyvinti išeivijos ryšius su
gimtine.

Apie glaudesnį užsienio lietuvių
ryšių su Lietuva palaikymą ir Lietu-
vių Bendruomenės (LB) dalyvavimo
Lietuvos gyvenime aktyvinimą kal-
bės renginyje dalyvausiantis užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
Taip pat numatyti pokalbiai apie Lie-
tuvos Vyriausybės galimybes tiesio-
giai spręsti užsienio lietuviams svar-
bius klausimus. Ketinama aptarti pa-
sirengimą šiais metais organizuoja-
mam XIII Pasaulio Lietutvių Bend-
ruomenės (PLB) Seimui.

Vokietijoje – apie
Lietuvos ir išeivi¨
ryšius
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Sunkmečio sąlygomis Euro-
pos Komisija ragina Lietuvą
daugiau dėmesio skirti švietimui
ir naujovių įgyvendinimui. Tai
daryti ji tikrai turi teisę – šiais
metais Europos Sąjunga 1,6
mlrd. litų skiria būtent švietimui
ir mokslui. Tuo tarpu Lietuvos
valdžia vis dar miglotai kalba
apie nežinia kada pasibaig-
siančią švietimo pertvarką. Iš-
girdome bent jau vieną pažadą –
geriausiai vidurines mokyklas
baigęs 21 tūkstantis abiturientų
šiemet gaus valdžios dovaną –
vadinamą studento krepšelį.
Galime tik spėlioti, ką darys li-
kusieji, nepakliuvę į šią ,,krep-
šelizacijos” programą. Pasirin-
kimas nemažas – mokamas mok-
slas, darbininkiškas kelias ar
laimės paieškos svetur...

Redaktorė
Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Prasidėjo 2009-ieji metai... Norėdami, kad metai
būtų produktyvūs, įvertiname praėjusius metus,
kuriame planus, pasiryžtame įvykdyti naujus su-

manymus.

Už praėjusius metus galime dėkoti Dievui ir vieni ki-
tiems, kad išgyvenome, kad visų finansinių ir dvasinių
rėmėjų dėka išleidome visus planuotus žurnalo numerius,
kad atsiranda daugiau autorių, kad turime nemažą
nuolatinių skaitytojų ratą... Džiaugiamės, kad kartu su
Lietuvos dailininkų sąjunga ir Knygos draugija suorga-
nizuota ekslibrisų, skirtų ateitininkams, paroda, kuri iš
Vilniaus pradėjo kelionę po Lietuvą.

Šiais metais kartu su visa ateitininkija rengsimės ar-
tėjančiam organizacijos šimtmečiui. Stengsimės labiau

pažinti savo
pasaulėžiūrą,
istoriją. Įver-
tinę praeitį,
iš jos pasi-
mokę, susi-
telksime atei-
ties darbams.

„Ateičiai” jaunatviškumo turėtų suteikti naujos temos:
„SusiPažinkime” (gabūs, daug pasiekę jaunuoliai dalysis
mintimis apie vertybes, jų vietą gyvenime), „Misijos”
(pasidalijimas patirtimi iš misijų kraštų, savanorystės
projektai), „Iniciatyvos” (jaunimo iniciatyvos, suma-
nymai, projektai) ir kt. Planuojame, kad žurnalas išeis

beveik du kartus dažniau nei iki
šiol, tad daugiau vietos atsiras
jūsų kūrybai: rašiniams, eilė-
raščiams, piešiniams, fotogra-
fijoms.

Be žurnalo atnaujinimo,
redakcija turi viltį, kad pa-
vyks tinkamai paminėti
buvusio aktyvaus „Ateities”
bendradarbio, jaunimo au-
klėtojo kun. Alfonso Su-
šinsko šimtmetį, išleisti jo
straipsnių rinkinį, suor-
ganizuoti jo pristatymą ir ju-
biliejinį vakarą. Nepamiršime ir Sibiro
tremtinės, lietuviškos maldaknygės autorės Adelės Dirsy-
tės 100-mečio...

Jaunimo globėjo šv. Kazimiero gimimo dangui 525
metų ir jo relikvijų į Vilniaus arkikatedrą grįžimo 20-
mečio proga planuojame išleisti spalvinimo knygelę būsi-
miems „Ateities” skaitytojams.

Pasiryžtame, nors ir bus sunku, nedejuoti, neiš-
sižadėti savo idealų, jais tikėti ir išlikti optimistais.

2009-ieji... Vieni juos vadina jaučio, kiti – permainų,
treti – krizės metais, o mums jie – Anno Domini –
Viešpaties metai...

„Ateities“ redaktorė Reda Sopranaitė

,,Ateitis” pradeda naujus metus

Šiaurės Amerikos ateitininkų sendraugių rengiama vasa-
ros poilsio ir studijų savaitė įvyks š.m. rugpjūčio 1 iki 7
d. (iki vakaro) pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunk-
port, Maine. Nors rugpjūtis dar toli, bet jau dabar pats
laikas užsisakyti kambarius Tėvų Pranciškonų raštinėje.

Pranciškonų vasarvietės koordinatės yra šios:
Frnaciscan Guest House

P.O. Box 273
26 Beach Avenue

Kennebunkport, ME 04043
Telefonas: 207-967-4865

El. paštas: franciscanguesthouse@yahoo.com

Užsisakant kambarius reikia paminėti, kad atvykstate į
,,Ateities Savaitę – Ateitis Week”.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į rengimo komiteto
narį Eligijų Sužiedėlį tel: 781-982-0765, El. paštas:
Suziedelis@aol.com

,,2009-ieji... Vieni juos vadina
jaučio, kiti – permainų, treti –

krizės metais, o mums jie – Anno
Domini – Viešpaties metai...”

Ateitininkų sendraugių
poilsio ir studijų savaitė

Jau laikas registruotis

Šiandieną Čikagos moksleivių
ateitininkų susirinkimas

Čikagos kun Alf. Lipniūno/Prez. A. Stulginskio kuo-
pos moksleiviai susieis šiandieną, šeštadienį, sausio 31 d.
nuo 6:30 val. v. iki 10 val. v. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Susirinkimo metu numatytas simpoziumas — te-
ma: ,,Lietuviais esame mes gimę... Kaip lietuviais galime
išlikt?” Kviečiame ir naujus narius. Atvykite! Susipažin-
site su ateitininkų veikla.

Kaip užsiprenumeruoti ,,Ateitį”
Labai paprasta. Prenumeratos kaina 45 USD. Čekį

išrašykite ,,Ateitis Federation” vardu. Ant čekio (,,memo”
eilutėje) pažymėkite, kad tai „Ateities” prenumerata. Sa-
vo prašymą ir čekį pasiųskite:

Laurai Lapšytei
2444 9th St.#1,

Boulder, CO 80304, USA
El.p. lapsyte@yahoo.com

Ieškomi vadovai, mokytojai ir
darbininkai JAS stovyklai

Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) vasaros stovykla
įvyks nuo š. m. liepos 5 iki 15 d. ALRKF stovyklavietėje
Dainavoje. Ieškomi vadovai (bent 16 metų amžiaus), dar-
bininkai (bent 15 metų amžiaus) ir mokytojai (studentai
ar sendraugiai ateitininkai) su jaunimu praleisti kelias
savaites. Jei domitės, prašome užpildyti prašymo formas
ir grąžinti iki vasario 15 d. Formas rasite www.
ateitis.org. Jei turite klausimų, galite kreiptis el. paštu:
laima.aleksa@gmail.com

Cleveland moksleiviai

Cleveland Maironio moksleivių ateitininkų kuopos susi-
rinkime nusifotografavo kuopos valdyba su nariais. Pir-
moje eilėje iždininkas Vytas Aukštuolis, pirmininkė Ju-
lytė Totoraitytė, vicepirmininkė Eglė Sirvinskaitė. Antro-
je eilėje: Miglė Staniškytė, sekretorė Giedrė Milutytė,
Alytė Čepulytė, Monika Čepulytė. Trečioje eilėje: viešnia
studentė Lina Bublytė ir globėja Milda Chmieliauskaitė.
Kuopą globoja ir Vaiva Laniauskaitė bei Ramunė Toto-
raitienė.
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Kai nežinai:
ar juoktis, ar pykti,

ar sunerimti?
DALIA CIDZIKAITÈ

Kad juokavimas kartais sulaukia nevienodos aplinkinių reakcijos
ir ne visada geruoju baigiasi, parodė prieš keletą savaičių Briuse-
lyje atidengtas čeko skulptoriaus David Černy kūrinys ,,Entro-

pa”, užsakytas Čekijos Respublikos jos pirmininkavimo Europos Sąjungai
(ES) proga ir skirtas pabrėžti susivienijusios Europos šlovę.

Čeko kūrinys susideda iš savotiškos dėlionės gabaliukų, kur kiekvie-
nas jų atstovauja vienai iš ES valstybių, o jų forma primena kiekvienos iš
ES narių geografinę išvaizdą. Kadangi nuo 2004–ųjų Lietuva yra viena iš
ES narių, ir mūsų šaliai vienas toks dėlionės gabaliukas šiame kūrinyje
paskirtas.

Bet, kaip rašo „The New York Times”, Čekijos Respublika padarė di-
delę klaidą, pasamdžiusi minėtą menininką įgyvendinti šį projektą. Jau
anksčiau pasižymėjęs kaip mėgėjas nušluostyti nosį valdžiai, Černy nepa-
būgo ir kur kas rimtesnės valdžios įstaigos — pačios ES.

Tai, ką išvydo Briuselio biurokratai, kūrinį atidengus, buvo ne susi-
vienijusi Sąjunga, bet ironiškas žvilgsnis į ES stereotipus ir atskiras Są-
jungos nares. Taip čeko menininko kūrinyje Bulgarija vaizduojama kaip
primityvių tualetų šalis, Nyderlandai – kaip patvinusi valstybė, kurioje vi-
sa, kas liko, yra tik iš po vandens kyšančių musulmoniškų mečečių smai-
lės. O Lietuva? Lietuva pastabaus ir, atrodo, neblogai su užsienio politika
susipažinusio menininko pavaizduota kaip šalis, kurioje karinėmis uni-
formomis apsirengę vyrai, sustoję ties Lietuvos ir Baltarusijos siena, šla-
pinasi kaimyninės valstybės link.

Bulgarijos vyriausybė, pirmoji sureagavusi į tokį menininko aki-
brokštą, tuojau pat pareiškė savo nepasitenkinimą ir paprašė Čekijos
Respublikos vyriausybę, užsakiusią kūrinį, viešai atsiprašyti. (Ką čekai
ilgai nedelsdami ir padarė.) Šiuo metu Bulgarijai skirtas dėlionės gabalas
Bulgarijos vyriausybės prašymu yra uždengtas juoda drobe. Kol kas –
vienintele.

Tačiau tuo menininko Černy juokavimas nepasibaigė. Pasiūlydamas
Čekijos vyriausybei šį savo projektą jis įrodinėjo, jog tai bus bendras visų
27 ES narių darbas. Jį kurs tų Sąjungos narių menininkai. Bet čekas savo
pažado nesilaikė ir jau po kūrinio atidengimo Briuselyje paaiškėjo, jog jį
jam padėjo kurti ne 27 Sąjungos narių menininkai, bet keletas draugų,
kurie nuėjo dar toliau – sukūrė išgalvotų, neva dėlionę kūrusių meninin-
kų tinklalapius, tarp jų ir Lietuvos „atstovės” Vilmos Stasiulytės.

Toks akivaizdus Černy melas ir apgavystė šįkart nesusilaukė anei ma-
žiausio drąsesnio pasmerkimo. Tarsi pasinaudojimas kito menininko pa-
varde turėtų būti laikomas dar vienu nekaltu ir, žinoma, šmaikščiu pa-
juokavimu. Meno vardu. Menininkė Stasiulytė iš tiesų gyvena ir kuria
Lietuvoje, tik jos vardas ne Vilma, bet Laura. Gimusi 1977 metais Klai-
pėdoje Laura Stasiulytė pati yra menininkė, studijavo Vilniaus dailės aka-
demijoje, dalyvavo ne vienoje parodoje Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje,
Čekijoje, Švedijoje, Suomijoje, Ukrainoje ir kitur. Atrodo, kad palankiai
meno kritikų vertinamai gabiai jaunai menininkei Černy apgavystė ir
melas galėtų ir pakenkti, bet… „Lietuvos ryto” paklausta, kaip ji jaučiasi,
kad kažkas pasisavino jos pavardę ir bandė priskirti jai Briuselyje ka-
bančio kūrinio autorystę, 31 metų lietuvė atsakė, jog čia nemato nieko
baisaus nei blogo.

Kiek kitaip sureagavo kitas lietuvis menininkas, kurio darbai puikuo-
jasi neegzistuojančios Vilmos Stasiulytės internetiniame puslapyje. Skulp-
torius Mindaugas Tendzegolskis neslėpė pasipiktinimo: „Tokie reiškiniai
man mažų mažiausiai kelia šlykštulį. Provokacijos menui nesvetimos, bet
ne tokiomis neetiškomis priemonėmis.”

Iki šiol Čekijos menininkas neatsiprašė. Ne tiek už savo kūrinį – juk
dėl skonio nesiginčysi, kiek tų „apvogtų” gyvų menininkų, kurie ne savo
noru „pakibo ant jo meškerės”. Žiniasklaida vis dar mėgaujasi kilusia
kontroversija dėl Černy kūrinio, bet nė kiek nekreipia dėmesio į kur kas,
mano nuomone, rimtesnį, nors ir menu dangstomą nusikaltimą – tapaty-
bės pasisavinimą ir melą.

Iš pradžių ES atstovai svarstė apie galimybę pašalinti čeko kūrinį, bet
nusprendė to nedaryti, kad nebūtų apkaltinti meno cenzūra. Nors grei-
čiausiai jie pabijojo provokuojančio Černy, teigiančio, jog sukurdamas šį
kūrinį jis norėjo įsitikinti, ar Europa dar sugeba pasijuokti iš savęs. Įsigi-
linęs į juokų krėtimą, menininkas nepagalvojo, jog juokas atsigręžė prieš
jį patį – peržengus moralės ribą, pokštavimas tapo melu ir apgavyste.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ŠV. PAULIAUS PAŠAUKIMAS
ARKIVYSK. S. TAMKEVIÇIUS

„Eikite paskui mane!” – šiuos
Viešpaties žodžius išgirdo Galilėjos
ežero žvejai – Simonas, Andriejus, Jo-
kūbas, Jonas ir visi kiti, kurie buvo
pašaukti tapti Kristaus misijos ben-
dradarbiais. Šie Jėzaus pašauktieji
buvo ne koks nors tautos elitas, bet
patys paprasčiausi žmonės, pragyve-
nimą pelnę sunkiu rankų darbu.
Jėzus Kristus, pakviesdamas šiuos
žmones sekti paskui save, tarsi pa-
sakė, kad jam rūpi ne tai, ką žmogus
turi, bet koks jis yra. Paprastas Ga-
lilėjos žvejys Kristaus akyse aiškiai
buvo vertesnis už karalių Erodą ar
Romos vietininką Poncijų Pilotą, net
nežinojusį, kas yra tiesa.

Šiandien Visuotinė Bažnyčia mi-
ni dar vieno apaštalo, kuris buvo ne
žvejys, bet išsilavinęs fariziejus, pa-
kvietimą. Tai Saulius, kurį pažįstame
kaip apaštalą Paulių. Jo pakvietimas
sekti paskui Kristų buvo ne atsitikti-
nis, labai daug pasakantis, kaip vei-
kia Dievas. Jis neskirsto žmonių į eli-
tą ir prastuolius, į turtingus ir varg-
šus, draugus ir priešus, nes visi jam
yra brangūs kaip broliai ir seserys ir
visus juos nori pakviesti ir apdova-
noti. Reikia tik priimti šį pakvietimą.

Saulius buvo Kristaus Bažnyčios
priešas. Pirmieji krikščionys jam at-
rodė kaip sektantai, siekę sumenkin-
ti Įstatymą bei garbinę ant kryžiaus
prikaltą ir dėl to visų prakeiktą savo
Mokytoją. Saulius, gavęs iš žydų vy-
resniųjų įgaliojimą, vykdavo krikščio-
nių suimti ir įkalinti. 

Koks neįtikėtinas Dievo veiki-
mas! Saulius alsuoja neapykanta
Kristaus sekėjams ir jau mato kelio-
nės tikslą – Damasko miestą, kuria-
me suims krikščionis. Tačiau Dievo
planuose nubrėžta kitaip – kelionė
baigsis ne Damaske, bet Romoje, ir
ne Saulius suims krikščionis, bet pats
bus suimtas ir nužudytas dėl Kris-
taus, tapusio jam viskuo. 

Prie Damasko Saulių užliejo
šviesa, iš kurios jis išgirdo sklindantį
balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane
persekioji?” – „Kas tu esi, Viešpatie?”
– „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.
Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus
pasakyta, ką turi daryti” (Apd 9, 5). Į
šią vietą reikia ypač atkreipti dėmesį.
Dievas Sauliui pasako tik kelis žo-
džius, visa kita jam pasakys Bažnyčia
– krikščionių bendruomenė, kuri yra
priėmusi Kristaus Gerąją Naujieną.
Šioje vietoje norėtųsi sušukti: „O jūs
visi, kurie šiandien niekinate Bažny-
čią ir manote galį asmeniškai ben-
drauti su Dievu, jūs skaudžiausiai
klystate, nes Dievas visada veikia per
savo išrinktus pagalbininkus.” Sena-
jame Testamente buvo patriarchai –
Abraomas, Jokūbas, Mozė, buvo Eli-

jas, Izaijas, Jeremijas ir daugelis kitų
pranašų. Naujajame Testamente
Kristus pakvietė Galilėjos žvejus ir
pavedė jiems vykdyti savo misiją.
Petrui pavedė būti Bažnyčios pama-
tu, o Sauliui – nešti Kristaus vardą
tautoms, karaliams ir Izraelio vai-
kams (plg. Apd 9). Nėra ir negali būti
krikščionybės be Bažnyčios, be teisė-
tų Apaštalų įpėdinių ir be jų nešamos
Gerosios Naujienos.

Sauliaus susitikimas su Kristumi
prie Damasko nulėmė tolesnį jo gy-
venimą, kuriame buvo daug rūpesčių,
pavojų ir persekiojimų. Savo laiškuo-
se jis vaizdžiai aprašo, kiek jam tek-
davo kentėti dėl Jėzaus vardo, tačiau
jis visuomet likdavo kupinas vilties ir
tikėjimo. Kodėl jis buvo toks, o ne
panašus į daugelį iš mūsų, kurie, šiek
tiek pasunkėjus gyvenimui, tuojau
krentame į neviltį? Į šį klausimą at-
sako pats apaštalas: „Aš iš tikrųjų
visa laikau nuostoliu palyginti su
Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties,
pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi
visko netekti ir viską laikau sąšla-
vomis, kad tik laimėčiau Kristų ir
būčiau jame” (Fil 3, 8–9). 

Susitikimas su Kristumi esmin-
gai pakeitė Saulių. Pasipūtęs, išdidus
fariziejus tapo nuolankiu, bet atkak-
liai savo pareigas vykdančiu apaš-
talu. Sauliui, tada jau Pauliui, ne-
rūpėjo susikrauti turtų, padaryti kar-
jerą, nes visa tai jis laikė sąšlavomis.
Jam rūpėjo tik viena – kuo toliau nu-
nešti Evangelijos žinią apie mirusį,
prisikėlusį ir slėpiningu būdu mumy-
se gyvenantį Jėzų Kristų.

Šiandien žmonės turi visokiausių
bėdų ir blogiausia, kad nežino, kaip
jas įveikti. Kai kas mano, kad visas
bėdas gali pašalinti dideli pinigai,
kitiems rodosi, kad laimė yra kažkur
už marių, bet ne Lietuvoje. Ką pasa-
kytų apaštalas Paulius? Be jokios
abejonės, jis suniekintų taip mąs-
tančius ir pasakytų: „Man gyvenimas
– tai Kristus” (Fil 1, 21). Tačiau ar
meilė Kristui gali pašalinti nedarbą,
išgydyti vėžiu sergantį tėvą, prikelti
girtuoklio suvažinėtą vaiką? Ne, mei-
lė Kristui nepašalina kančios iš žmo-
gaus gyvenimo, bet išmoko jį pakelti
visokius sunkumus ir tamsiausioje
kančios naktyje leidžia matyti vilties
spindulį. 

Mūsų visų didysis uždavinys –
pamilti Kristų labiau už viską. Didy-
sis tėvų uždavinys – padėti vaikams
pamilti Kristų. Tuomet atkris rūpes-
tis, kaip apsaugoti vaikus nuo šian-
dienio pasaulio klystkelių. 

O jeigu jaučiamės, kad sutikome
Kristų ir esame pilni Jo meilės, tuo-
met nuolankiai dėkokime Dievui už
šią dovaną, nes ji brangesnė už visus
aukso puodus, kuriuos mums perša
šiandienė reklama.

Popiežius Benediktas XVI pasiun-
tė sveikinimo telegramą išrinktam
Maskvos ir visos Rusijos patriarchui
Kirilui. Šv. Tėvas telegramoje pat-
riarchui Kirilui linki išminties ski-
riant Dievo valią, ištvermės vykdant
patriarcho tarnystę ir padedant žmo-
nėms likti ištikimiems Evangelijai
bei didžioms Rusijos ortodoksijos tra-
dicijoms.

* * *
Metropolitas Kirilas yra gerai pa-

žįstamas katalikams, mat beveik 20

metų vadovavo Maskvos patriarcha-
to išorės santykių departamentui.
Užimdamas šias pareigas daug kelia-
vo, ne kartą lankėsi Romoje bei Va-
tikane. Taip pat priėmė ne vieną
katalikų delegaciją Maskvoje.

Daug kas klausė, ar Rusijos or-
todoksų Bažnyčiai išrinkus naują pa-
triarchą įvyks jo susitikimas su po-
piežiumi. Šis klausimas nuolatos bu-
vo keliamas patriarcho Aleksijaus II
vadovavimo metais. Tačiau atsaky-
mas lieka neaiškus. Prieš pat patriar-

cho rinkimus metropolitas Kirilas
viename interviu pareiškė, kad būsi-
mo patriarcho ir popiežiaus susitiki-
mas nebus rengiamas tol, kol nebus
pažangos sprendžiant kai kurias san-
tykių problemas, nepriklausomai nuo
to, kokios yra popiežiaus ir patriar-

cho asmenybės.
Patriarchas Kirilas gimė 1946

metais Sankt Peterburge, tuometi-
niame Leningrade, popo šeimoje. Čia
baigė teologijos akademiją ir 1969
metais tapo vienuoliu.  

,,Vatikano radijas”

Popiežius pasveikino patriarchą Kirilą
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Kas mums atsitiko?
VITALIJA DUNÇIENÈ

Prieš 18 metų, šaltą sausio mėne-
sį, dauguma padorių lietuvių buvo
pasiruošę atiduoti už Lietuvos laisvę
brangiausią savo turtą – gyvybę. Ne-
reikėjo labai įmantrių prašymų, ne-
reikėjo gundyti būsimais apdovanoji-
mais, premijomis, būsimomis karje-
romis – žmonės patys rinkosi į Lietu-
vos širdį ginti SAVO Lietuvos. Ir ap-
gynė SAVO Lietuvą.

1991 m. sausio 16 d. poetas Justi-
nas Marcinkevičius, atsisveikinda-
mas su žuvusiais, kalbėjo: ,,Tegu žino
Nepriklausomybės priešai, kad savo
tikėjime ir kovoje mes dar labiau su-
tvirtėjome, nes mūsų žuvusieji nieka-
da neapleidžia mūsų, jie pasilieka
kartu su mumis, jie paremia ne tik
mus, jie paremia laisvę, teisingumą,
demokratiją, visuotinius tiesos ir hu-
manizmo principus. Sakau, kokie
mes stiprūs, kai mano ranka tavo
rankoje, o tavo ranka – jo rankoje.
Šioje visą Lietuvą apkabinusioje ran-
kų grandinėje amžinai jausime ir jų,
žuvusiųjų, rankas, jie stovės kartu su
mumis, kaip tą sausio 13-tosios naktį,
prieš tankus ir automatus, prieš tam-
są ir smurtą, prieš begėdišką melą ir
šmeižtą.” Tada atrodė, kad poetas la-
bai aiškiai ir tiksliai reiškė visų mū-
sų mintis ir pasiryžimą. Deja, mūsų
mąstymui ir mūsų poelgiams atsitiko
kažkas neįtikėtino!

• • •
Nuo tų baisiųjų sausio dienų pra-

ėjo 18 metų. Šių metų sausio 16 dieną
žmonės vėl rinkosi prie Seimo rūmų.
Tik šį kartą į Lietuvos valstybinių įs-
taigų sienas skrido akmenys, kiauši-
niai, plytos, buteliai, keiksmai ir pra-
keiksmai. Į tas pačias valstybės sie-

nas, dėl kurių saugumo prieš 18 metų
tūkstančiai žmonių buvo pasiruošę
aukoti gyvybę, keli šimtai savo krau-
ju palaistė sužvarbusią žemę, kelioli-
ka – paaukojo gyvybę. 

Kas atsitiko, žmonės mielieji,
mums? Kur tik pasisuksi, kokį tik
laikraštį atsiversi, – visur akis rėžia
intrigos, pykčiai, nepagarba žmogui,
patyčios, nepasitikėjimas, apgavys-
tės, panieka savo artimui, abejingu-
mas. 

Kas atsitiko jums, Seimo nariai,
kad staiga atsitvėrėte nuo žmonių
aukštomis sienomis, apsidovanojote
save visokiausiomis rentomis, žemės
sklypais, išskirtiniais atlyginimais,
priskyrėte sau įstatyminę neliečia-
mybę, apsistatėte visokiais pataikū-
nais, prisigalvojote visokiausių privi-
legijų, pradėjote taupyti TIK kitų
žmogelių sąskaita? O juk tada, prieš
18 metų, nebuvo tarp mūsų savokų
,,jūs” ir ,,mes”. Mes visi buvome vie-
ningi – pasiruošę atiduoti savo gyvy-
bę už savo ir savo artimojo laisvę.
Mums visiems geriausias ir tobuliau-
sias apdovanojimas turėjo būti iš-
kovota laisvė! Mums visiems didžiau-
sias apdovanojimas turėjo būti gali-
mybė dirbti/kurti, gyventi ir užsi-
dirbti pragyvenimui laisvoje tėvynė-
je!

Kas atsitiko, broli lietuvi, kad ke-
li ranką prieš savo valstybę? Prieš 18
metų neturėjome tiek butų, tiek ma-
šinų, tiek pinigų. Buvome atskirti
nuo viso pasaulio. Ekonominė bloka-
da grasino badu ir šalčiu. Kankino
nežinia dėl rytdienos… O kokį dva-
sinį pakilimą išgyvenome! Kokį vie-
ningumą patyrėme! Kaip susirinkę
prie Seimo rūmų mokėjome dalintis

šilta arbata, lašinių gabaliuku ir juo-
dos duonos kriaukšle! Ir atrodė, kad
dėl laisvės galime iškentėti viską. O
juk kova dėl Lietuvos laisvės neuž-
sibaigė prieš 18 metų. Ta kova vyksta
ir šiandien. Ir pasiaukojimo šian-
dien reikia ne mažiau nei prieš 18
metų.

Kas atsitiko mums, eiliniai žmo-
geliai, kad pradėjome pirkti iš už-
sienio atgabentą sūrį, kiaušinį, batus,
dešrą, šaldytuvą – viską, kas tik ke-
liais centais pigiau kainuoja ar gra-
žesnę etiketę turi? Ar nepalaikydami
savų verslininkų, ūkininkų, batsiu-
vių, patys nepjauname šakos, ant ku-
rios sėdime? Juk subankrutavę Lie-
tuvos verslininkai naikina Lietuvos
valstybės pamatus ir papildo Europos
ar pasaulio samdinių gretas. Kodėl
tapome tokie abejingi savo ir Lietu-
vos likimui?

Kas atsitiko jums, verslininkai,
kad išnyko padorumas ir kad mo-
kesčių nusukimą nuo valstybės biu-
džeto pradėjote laikyti vos ne didvy-
rišku poelgiu?

Kas atsitiko jums, broliai ir sesės
žurnalistai, kad savo laikraščiuose
nebesugebate parašyti objektyvių
naujienų, o pateikiate skaitytojams
savo nuomonių/interpretacijų kra-
tinį. O juk tada, prieš 18 metų, ži-
niasklaida buvo visų mūsų vedlys
tiesos, padorumo, teisingumo link!

Kas atsitiko mums, išeiviai, kad
prieš daugelį metų buvę tokie dva-
siškai stiprūs lietuviai, sugebėję savo
vaikus išauklėti Lietuvos patriotais,
pradėjome prašyti, kad Lietuva pa-
rūpintų mūsų vaikams lietuviškų
knygų, padėtų sutvarkyti sporto sa-
les, parūpintų televiziją, nes kitaip
(gąsdiname) neliksime lietuviais? O
juk į užsienį dauguma žmonių išva-
žiavo dėl daug didesnio uždarbio! Ir
uždirba. Tai kas atsitiko mūsų mąs-
tymui, kad pradėjome tvirtinti, kad
daug mažiau uždirbantys lietuviai
turi duoti pinigų daug daugiau už-
dirbantiems lietuviams?

Kas atsitiko jums, įstatymų aiš-
kintojai, kad Lietuvos Konstituci-
joje esantys žodžiai: ,,atskirais atve-
jais lietuviai gali turėt dvigubą pilie-
tybę” pavirto žodžiais: ,,ypač retais
atvejais, pavieniais atvejais…”, kurie
nubraukė į nebūtį tūkstančius, gyve-
namos vietos pilietybę įgijusių lietu-
vių? O juk tada, prieš 18 metų, mes,
viso pasaulio lietuviai, buvome tokie
vieningi, tokie vieni kitiems reikalin-
gi. Juk Amerikos piliečiai Liucija
Baškauskaitė, Arvydas Žygas buvo
tikri šviesos spinduliai tomis tam-
siausiomis Lietuvai dienomis, kurių
balsas drąsino, guodė, vienijo, teikė
viltį ir skelbė pasauliui… O tūks-
tančiai demonstrantų, per visą pa-
saulį išėję į gatves, reikalavo savo vy-
riausybių padėti Lietuvai – kaip galė-
dami gelbėjo SAVO Lietuvai! Kodėl
mes nebetikime, kad mūsų išlikimui
pasaulio žemėlapyje yra svarbus
kiekvienas lietuvis ir mūsų vienybė?
Kodėl mes nebesurandame laiko
jungtis ranka į ranką, kad absoliučiai
jokios aplinkybės neužpūstų mumyse
ir mūsų vaikuose lietuvybės ugnies!

Mieli skaitytojai, kas mums atsi-
tiko, kad mes taip pasikeitėme? Ko-
dėl mes šiandien nebejaučiame žuvu-
siųjų rankos savojoje, o savosios –
neištiesiame šalia stovinčiam? Kodėl
nebegirdime mūsų žuvusiųjų did-
vyrių begarsio klausimo: ,,Jeigu aš
prieš 18 metų nedvejodama(s) ati-
daviau savo gyvybę už Lietuvą, už
tave, už tavo ir tavo vaikų ateitį, tai
ką tu esi pasiruošęs(usi) paaukoti
Lietuvai (nepriklausomai nuo gyve-
namos vietos) savo artimui šiandien
ir rytoj?!” 

Tada, prieš 18 metų, nebuvo tarp mūsų savokų ,,jūs” ir ,,mes”. Mes visi buvome
vieningi. Mums visiems geriausias ir tobuliausias apdovanojimas turėjo būti iško-
vota laisvė! Mums visiems didžiausias apdovanojimas turėjo būti galimybė dirb-
ti/kurti, gyventi ir užsidirbti pragyvenimui laisvoje tėvynėje!

1991m. Vilnius.    Jono Kuprio nuotr.

1991 m. prie Parlamento.
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AR ĮMANOMA PAGERINTI LIETUVOS TEISMŲ DARBĄ?
Pokalbis su knygos apie Lietuvos teisėtvarką autore

DALIA CIDZIKAITÈ

Ne viena iš pastaraisiais metais
surengtų apklausų Lietuvoje rodo
nuolatinį žemą lietuvių pasitikėjimą
teismais. Ir toks visuomenės požiūris
į teismus pastebimas jau daugybę
metų. Štai 1998 m. Pilietinės visuo-
menės institutas pamėgino pasiaiš-
kinti, kaip teismų darbą vertina pilie-
čiai. 2007-ųjų rugsėjį ir 2008-ųjų ge-
gužę atliktos Lietuvos gyventojų ap-
klausos parodė, kad teismais Lietu-
voje teigia pasitikintys tik 19 proc.
gyventojų, net 34 proc. jais nepasiti-
ki. Pastebėta, kad pusė šalies gyven-
tojų apie teismus, teisingumą valsty-
bėje vykdančią valdžią išvis neturi
savo nuomonės. Tai, kad nemaža
Lietuvos gyventojų dalis apie teismus
neturi aiškiai suformuotos nuomo-
nės, t. y. negali pasakyti, ar jie teis-
mais pasitiki, ar ne, yra ne tik todėl,
kad daugelis jų su teismais tiesiogiai
nesusiduria. Svarbu ir tai, jog lite-
ratūros, skirtos teismams, jų veiklai,
įstatymų leidybai apžvelgti, siekiant
supažindinti su teisėtvarka plačiąją
Lietuvos visuomenę, praktiškai nėra.
Rašau praktiškai, nes prieš keletą
savaičių į redakciją atkeliavusi Los
Angeles, California gyvenančios lie-
tuvės teisininkės Aldonos Meiluty-
tės knyga ,,Ar įmanoma pagerinti
Lietuvos teismų darbą?” tokią padėtį
bando keisti. 

Nors, pasak autorės, Lietuvoje
jos knyga yra bene pirmoji tokio po-
būdžio teisinė knyga, apie ją Lietu-
voje stengiamasi nutylėti. ,,Iki šiol
net ir knygoje kritikuoti Konstitu-
cinio Teismo bei Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo teisėjai viešai apie kri-
tiką neužsiminė – tarsi nei kritika,
nei pati knyga neverta jų dėmesio”, –
laiške rašo A. Meilutytė.

Bet pradžiai susipažinkime su
knygos autore. 

Lietuvos teismus autorė lygina
su Amerikos

— Ne vienoje knygos vietoje
galima sutikti sakinį, panašų į šį:
„Aš vis lyginu: o kaip būtų Ame-
rikoje?” Ką esate baigusi, kokį
teisininkės išsilavinimą turite?

— Lietuvoje gerai išlaikiau stoja-
muosius egzaminus į Vilniaus valsty-
binio universiteto (tuomet vadinto
Vinco Kapsuko vardu) teisės fakul-
tetą, tad buvau priimta studijuoti tei-
sę. Suprantama, privalomame kartu
su kitais dokumentais pristatyti
„gyvenimo aprašyme” nenurodžiau,
kad mūsų keturių asmenų šeima

1948 m. gegužės 22 dieną buvo tre-
miama į Sibirą, kad tėvas nužudytas,
kad mama buvo kankinama Stalino
kalėjimuose... Teisės fakultetą bai-
giau 1962 metais ir po to dirbau ad-
vokate. Amerikoje pavyko Washing-
ton, DC esančiame Amerikos univer-
siteto (American University) Vašing-
tono teisės mokykloje įgyti teisės ma-
gistro laipsnį (LLM), kuris suteikia
galimybę užsienio teisininkams kai
kuriose Amerikos valstijose laikyti
teisininko egzaminą. Kalifornijos eg-
zaminą išlaikiau ne iš pirmo karto.
Tą kartą, kai išlaikiau, buvau tarp 35
proc. laimingųjų.

— Knygoje teigiate, jog iš
amerikiečių turėtume pasimo-
kyti ne tik teismų sistemos, bet ir
mandagumo?

— Ne viskas Amerikoje mane
žavi, nors iš paviršiaus Amerikos gy-
venimą labai stengiamasi nušlifuoti
ir išblizginti. Manau, kad labai svar-
bios vertybės kiekvienos šalies gyve-
nime yra patriotizmas, geranoriški
žmonių tarpusavio santykiai, teisin-
gumo įgyvendinimas. Reikia pripa-
žinti, kad šiems dalykams Amerikoje
taip pat skiriama žymiai daugiau
dėmesio negu Lietuvoje. Kalbant
konkrečiai apie mandagumą, Lie-
tuvoje tiesiog neįvertinama jo svarba,
mokyklose iki šiol nesugrąžintas mo-
kinių mandagumo, drausmingumo
bei apskritai elgesio vertinimas.
Daug kas galvoja, kad mandagumas –
tai tik tuščia forma, ne vienas pa-
sako: ,,Kas iš to, kad jis mandagus ir
malonus, nors prie žaizdos dėk, o iš
tikrųjų, kad galėtų – gerklę per-
kąstų…” Aš manau, nereikia šiuo
atveju formos supriešinti turiniui:
nemandagus žmogus irgi gali griebti
kitą už gerklės, gal dar net aršiau…
Aš kaip tik galvoju, kad mandagumas
šiek tiek riboja egoizmo apraiškas,
nesiskaitymą su aplinkiniais ir pan.
Mandagumo taisyklės verčia žmogų
matyti šalia jo esančius kitus žmones
ir stengtis tų kitų žmonių neužgauti,
jų neįžeisti, būti paslaugiam, pakan-
čiam. Mandagus elgesys, be jokios
abejonės, palengvina žmonių tar-
pusavio santykius ir gyvenimą. Net
teisėjo malonus ir geranoriškas el-
gesys, priėmus teisingą sprendimą,
gali kiek apmalšinti pralaimėjusio
bylą kartėlį.

— Ar teko girdėti, ar pasi-
taikė atvejų Lietuvoje, kur teis-
mų darbas būtų lyginamas su
Amerikos teismais? Ar su kitų
valstybių?

— Be abejo, Lietuvos teisininkai
susipažįsta su kitų šalių teise ir teis-
mų darbu, ne vienas yra studijavęs
bei stažavęsis užsienyje, taip pat ir
Jungtinėse Valstijose. Seimo nariai –
įstatymų kūrėjai – irgi dažnai koman-
diruojami į užsienius semtis patyri-
mo. Tačiau bėda ta, kad užsienio
įstatymai neretai tiesiog mechaniškai
perkeliami į Lietuvos kodeksus, ne-
sistengiant giliau suvokti kitų šalių
įstatymų esmės ir jų ryšio su būtent
tos šalies gyvenimu. Priimti gerus,
šaliai tinkamus įstatymus yra sun-
kus, sudėtingas ir labai atsakingas
darbas. Mes dabar jau kritiškai verti-
name garsųjį Lenino posakį, kad
kiekviena virėja gali valdyti valsty-
bę... Deja, ne tik gera virėja, bet ir
geras dainininkas ar menininkas,
kaip ir ne kiekvienas geras teisinin-
kas gali sugebėti reikiamu metu

pasiūlyti priimti reikiamą įstatymą.
Aš knygoje pateikiau pavyzdžių, kaip
sukarikatūrinti mūsų įstatymai dėl
sprendimo už akių priėmimo, įgy-
jamosios senaties ir kt.

O Lietuvos autorių knygų apie
Amerikos ar kitų šalių teismus aš
neaptikau. Nėra knygų, analizuo-
jančių net ir Lietuvos teismų darbą,
konkrečius teismų priimtus spren-
dimus. Teisinės literatūros autoriai
dažnai būna disertantai, siekiantys
mokslo laipsnių, arba aukšti teisinių
institucijų pareigūnai, kurie rašo
įmantria „moksline” kalba, nusižiū-
rėję į kai kurias užsienyje išleistas
teisės knygas, vis prikaišioja loty-
niškų žodžių, ypač visi pamėgę inter
alia... 

Knygą parašė, kad atkreiptų
dėmesį į teismų darbo svarbą

Knyga pavadinta klausiamąja
forma „Ar įmanoma pagerinti Lie-
tuvos teismų darbą?” Į šį klausimą
tiesiogiai knygoje lyg ir neatsakoma,
nors pabaigoje ir pateikiami labai
konkretūs, papunkčiui surašyti pa-
siūlymai. 

— Ar tikite, jog įmanoma —
anksčiau ar vėliau — pagerinti
Lietuvos teismų darbą?

— Tikiu, kad Lietuvos teismų
darbą ne tik įmanoma, bet ir būtina
gerinti nedelsiant – ilgiau šitokia
padėtis neturėtų tęstis. Dėl to ir ra-
šiau knygą, kad atkreipčiau dėmesį į
teismų darbo svarbą. Mes daug kal-
bame apie demokratiją, siejame viltis
apie geresnį gyvenimą su laisvuose
rinkimuose pačių išsirinktos aukš-
čiausios valdžios – Seimo ir valstybės
Prezidento – veikla. Manoma, kad iš-
renkame pačius geriausius, kuriems
patikime tvarkyti valstybės, o kartu
ir mūsų pačių, tos valstybės piliečių,
gyvenimą. 

Civilizuotame pasaulyje valsty-
bės ir visuomenės reikalai tvarkomi
tik įstatymais, kuriuos Lietuvoje pri-
ima Seimas ir patvirtina Prezidentas.
Tačiau politinių partijų prieš Seimo
rinkimus skelbtose programose nieko
nebuvo kalbama apie įstatymų ir jų
priėmimo tvarkos tobulinimą, net
neužsiminta apie teismų darbo ir
apskritai visos teisinės sistemos ge-
rinimą. O juk tai vienas svarbiausių
uždavinių. Kokius įstatymus Seimo
nariai priima ir kaip įstatymų lai-
kymąsi užtikrina valstybės teisinė
sistema, kurios aukščiausia grandis
yra teismai, – štai kas svarbiausia
šalies gyvenime. Be tinkamo teismų
darbo ir teisingumo įgyvendinimo,
visos kalbos apie demokratiją yra tik
tuščias muilo burbulas.

— Knyga skiriama teisinės
sistemos Lietuvoje bejėgišku-
mui, negerovėms. O ar yra, Jūsų
nuomone, pagirtinų, teigiamų
dalykų, tam tikrų Jus patenki-
nančių poslinkių?

— Kažin ar taip būna, kad visai
viskas juoda, nors kartais mums taip
ir atrodo. Sovietiniais metais saky-
davome, kad viskas labai gerai, tik,
deja, kai kokių blogybių vis dar
pasitaiko… Bet tai būdavo kapitaliz-
mo liekanos. Dabar atvirkščiai: gyve-
name kapitalizme, o kenčiame nuo
komunizmo liekanų. Tarp beveik 800
Lietuvos teisėjų, neabejoju, yra sąži-
ningų, jautrių, kompetentingų ir tin-
kamai atliekančių teisėjo pareigas

žmonių. Net tarybiniais metais Kau-
ne buvo teisėjas Henrikas Davidavi-
čius, kuris, visi žinojo, neima kyšių.
Tas žmogus vertas paminklo. Tačiau
bendrai paėmus – dabartiniai Lietu-
vos teismai ,,dugne”, tai įrodo ir visuo-
menės nepasitikėjimas teisėjų darbu. 

— Neseniai buvo sudaryta
nauja Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė, paskirtas naujas teisin-
gumo ministras Remigijus Šima-
šius, ar siejate su juo geresnę
Lietuvos teismų ateitį?

— Apie naująjį teisingumo mi-
nistrą nieko negaliu pasakyti, paro-
dys jo darbai. Apskritai, galvoju, kad
ir vienas lauke — karys, todėl ma-
nau, kad užimdamas tokį aukštą val-
džios postą, jis gali ir privalo imtis
iniciatyvos pasiekti reikšmingų gerų
permainų teismų darbe. Pradėti būti-
na nuo teismų sistemos sutvarkymo.
Kaip rašau knygoje, būtina panaikin-
ti Konstitucinį Teismą ir Vyriausiąjį
administracinį teismą — Lietuvai
tikrai turėtų užtekti vieno Aukščiau-
siojo Teismo, nereikia trijų paraleli-
nių aukščiausiųjų teismų, kurie dar
ir pešasi tarpusavyje. Konstitucinis
Teismas Lietuvoje – tai teismo paro-
dija, aiškus politinis įrankis, kuris
pasisavino šalies Konstituciją. Kons-
titucija – pagrindiniu valstybės įsta-
tymu – privalo vadovautis visi teisė-
jai, spręsdami bylas, ir kiekvienas
Lietuvos gyventojas, gindamas savo
teises, turi turėti teisę tiesiogiai rem-
tis Konstitucija.

Teismų darbas tiesiogiai susijęs
su dorove ir pilietiškumu

Nors knygos pavadinimas ir api-
brėžia autorės dėmesio lauką – Lie-
tuvos teismai ir jų darbas, knyga ap-
rėpia kur kas platesnį temų lauką:
visuomenės moralinį veidą, dorovę,
pilietiškumą, jo ugdymą. 

— Kodėl, Jūsų nuomone, tai
svarbu, kalbant apie teismus Lie-
tuvoje?

— Kad Lietuvos teismai „dug-
ne”, pasakė žinomas Lietuvos teisi-
ninkas, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo narys V. Mikelėnas, o aš tik
pakartojau jo žodžius. Manau, kad
dirbdamas Aukščiausiajame Teisme,
jis geriau negu kas nors kitas galėjo
objektyviai įvertinti Lietuvos teismų
darbą. Su jo įvertinimu aš sutinku.
Visuomenėje, kurioje teismai neat-
lieka savo paskirties ir neįgyvendina
teisingumo, klesti neteisingumas ir
savivalė. Tokioje visuomenėje kalbėti
apie dorovę nėra prasmės, nes ne-
teisingumas nesuderinamas su doro-
ve. Todėl teismų darbas yra tiesiogiai
susijęs su dorovės ir pilietiškumo
ugdymu. 

– Knygoje nemažai dėmesio
skiriate ir lietuviškai žinias-
klaidai, pastebite, jog ji, kaip ir
teismai Lietuvoje, privalo keis-
tis, kad jai turėtų rūpėti tokie
dalykai, kaip sąžiningumas, atsa-
komybė, profesionalumas. Apie
tai tikrai nemažai kalbama ir pa-
čioje Lietuvoje, bet kol kas ma-
žai kas keičiasi. Kaip manote,
kodėl?

— Todėl kad tik kalbama, bet
nieko nedaroma. Vien kalbų neužten-
ka, reikia veiksmų. Kalbos reikalin-
gos tam, kad būtų aptarta, ką reikia
daryti ir kaip        Nukelta į 11 psl.
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Vilnius, sausio 30 d. (Lietu-
viams.com) – Į Vyriausybėje vykusį
socialinį forumą „Dialogas su Lietu-
va” atvyko per 350 įvairių organizaci-
jų, profesinių sąjungų, kūrėjų, versli-
ninkų, inteligentijos, pensininkų,
medikų atstovų.

Forume „Dialogas su Lietuva”
dalyvavo premjeras Andrius Kubi-
lius, Socialinės apsaugos ir darbo,
Ūkio, Švietimo ir mokslo, Finansų
bei Sveikatos apsaugos ministerijų
vadovai, kiti koalicijos vadovai, Sei-
mo nariai.

„Tikiu, kad iš šios salės išeisime
susitarę, ką toliau darysime, kaip to-
liau dirbsime, o ši Vyriausybė bus at-
viro dialogo, bendrų susitarimų ir
vaisingos veiklos Vyriausybė”, –
kreipdamasis į susirinkusius sakė Vy-
riausybės vadovas.

Piliečių forume paeiliui kalbėjo
ministrai ir gyventojai, kurie ne tik
klausė, bet ir siūlė galimus tolesnio
bendradarbiavimo su Vyriausybe va-
riantus. Premjeras ir ministrų kabi-
neto nariai atsakinėjo į pačius įvai-
riausius klausimus, kurių vien elekt-
roniniu būdu, paskelbus apie galimy-

bę užduoti rūpimus klausimus A. Ku-
biliaus Vyriausybės nariams, buvo
užduota daugiau nei 1,000. Tiesa, iš
atėjusiųjų paklausti užteko laiko tik
14 žmonių.

Per 3 susitikimo valandas nebu-
vo įmanoma atsakyti į visus klau-
simus. Dialogo organizatoriai paža-
dėjo, kad tiek Vyriausybės, tiek Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos
tinklalapiuose rubrikoje „Dialogas su
Lietuva” bus atsakyta visiems. Be to,
po susitikimo forumo dalyviai dar ga-
lėjo bendrauti su atskirų ministerijų
specialistais ir išsiaiškinti jiems rūpi-
mas problemas.

Apibendrindamas pirmąjį tokio
pobūdžio piliečių ir valdžios forumą
ministras pirmininkas pažymėjo dia-
logo tęstinumo būtinybę. „Esu tikras,
kad šiandien žengėme pirmąjį žingsnį
nacionalinio susitarimo kryptimi.
Ieškokime būdų kartu, kaip plėtoti
mūsų dialogą, kaip geriau girdėti vie-
niems kitus. Ir dėkoju už tą paprastą
rezultatą – už tai, kad kalbamės ir
kalbėsimės ateityje”, – forumą kvie-
timu tolimesniam naudingam dialo-
gui baigė A. Kubilius.

Lietuvâ pristatanti paroda
atkeliavo î� Londonâ�

Gatviû pavadinimai turi
bùti rašomi lietuviû kalba   

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Gat-
vių pavadinimai turi būti rašomi vals-
tybine lietuvių kalba, o Vilniaus rajo-
ne pakabintas gatvių pavadinimų
lenteles rusų ir lenkų kalba privalu
pakeisti per mėnesį. Taip nusprendė
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT).

LVAT savo sprendimą argumen-
tavo tuo, kad gatvių pavadinimai nė-
ra laikomi tautinės mažumos organi-
zacijos pavadinimais ar mažumos
bendrijos informaciniais praneši-
mais. Tik tokia informacija gali būti
pateikiama nevalstybinėmis kalbo-
mis, sakė LVAT administracijos sek-
retorė Neringa Lukoševičienė.

Seimo patvirtinta Europos Tary-
bos Tautinių mažumų apsaugos pag-
rindų konvencija numato galimybę
tradiciškai gausiai tautinių mažumų

gyvenamose teritorijose gatvių pava-
dinimus rašyti ir tautinės mažumos
kalba. Tautinių mažumų įstatyme
taip pat nurodyta, kad administraci-
niuose teritoriniuose vienetuose, kur
gyvena nemažai tautinių mažumų
atstovų, informaciniai užrašai greta
lietuvių kalbos gali būti ir tautinės
mažumos kalba.

Londonas, sausio 30 d. (ELTA)
– Londone atidaryta Lietuvos vardo
tūkstantmečio kilnojamoji paroda
,,Lietuva: kultūra ir istorija”.

Iki vasario 13 d. paroda veiks vie-
noje iš Londono katalikų mokyklų
(Bishop Challoner Catholic Collegiate
School), kurioje mokosi daugiau nei
1,400 mokinių, iš jų beveik 70 – lietu-
vių. Kilnojamąją parodą parengė Lie-
tuvos dailės muziejus, bendradar-
biaudamas su Užsienio reikalų minis-
terija.

Paroda aprėpia visą mūsų valsty-
bės raidos istoriją, išryškindama pag-
rindinius politinius bei kultūros isto-
rijos įvykius, pradedant pirmuoju
Lietuvos vardo paminėjimu 1009 m.
Kvedlinburgo (Vokietija) šv. Servaci-
jaus vienuolyno analuose ir baigiant
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mu ir valstybės įstojimu į Europos
Sąjungą bei NATO.

Centrinė parodos dalis išryškina
pagrindinius Lietuvos istorijos laiko-
tarpius – Lietuvos Didžiąją Kuni-
gaikštystę, carinės Rusijos okupaciją,
tarpukario Respubliką, nacistinę ir
sovietines okupacijas bei nepriklau-
somybės atkūrimą. Paroda papildo-
ma vaizdine informacija – gražiausių
Lietuvos peizažų, architektūros pa-
minklų ir kitais vaizdais.

Pasak rengėjų, viena iš pagrindi-
nių šios parodos funkcijų – ne tik pri-
statyti Lietuvos valstybės istoriją bei

kultūrą, bet ir priminti apie Lietuvos
vardo tūkstantmečio jubiliejų. Lietu-
vą, kaip šalį, turinčią gilias valstybin-
gumo šaknis bei siekiančią tūkstan-
čio metų istoriją, atspindės ir parodą
lydėsiantis informacinis leidinys.

Lietuvos tūkstantmečiui skirta
paroda – tai tęstinis projektas, prista-
tytas Helsinkyje, Taline, o iš Londono
keliausiantis į Briuselį, Paryžių ir ki-
tus Europos miestus, taip pat JAV,
Kanadą, Japoniją ir Izraelį. 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Ge-
neralinė prokuratūra pradėjo ikiteis-
minį tyrimą dėl skrydžių bendrovės
„flyLAL” galimai nusikalstamų veikų.

Prokurorai praneša, jog tyrimas
pradedamas „išnagrinėjus iš Susisie-
kimo ministerijos gautą medžiagą, su-
sijusią su ‘flyLAL’ veikla, bei kitų as-
menų prašymus”.

Sausio 20 d. Susisiekimo ministe-
rijoje sudaryta darbo grupė tyrė
„flyLAL Group” veiklą, susijusią su
bendrovės „flyLAL – Lithuanian Air-
lines” turto perleidimu minėtos įmo-
nių grupės valdomoms ir susijusioms
įmonėms. 

Specialios darbo grupės vertini-
mu, „flyLAL” veikoje gali būti nusikal-
timų, numatytų baudžiamajame ko-
dekse, požymių: bendrovė „vengė mo-

kėti už suteiktas paslaugas; dėl sun-
kios ekonominės padėties perleido ne-
kilnojamąjį turtą; pasisavino išskren-
dančio keleivio rinkliavą; sąmoningai
blogai valdydami įmonę nulėmė jos
bankrotą ir padarė didelės žalos kredi-
toriams; išvengė turtinės prievolės”.
Šias prielaidas darbo grupė įvardijo at-
sižvelgdama į tyrimo metu nustatytus
faktus ir padarytas išvadas.

Darbo grupė nustatė, kad Tarp-
tautinis Vilniaus oro uostas, gindamas
savo, kaip vieno didžiausių „flyLAL”
kreditoriaus, interesus, ne kartą krei-
pėsi į atitinkamas įstaigas, teismus ir
prokuratūrą. „flyLAL” skola kelei-
viams siekia beveik 4 mln. litų. „fly-
LAL” sustabdė savo veiklą sausio 17 d.
ir kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą
dėl bankroto bylos iškėlimo.

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Sei-
mo kanceliarija už 1,3 mln. litų įsigijo
10 naujų ,,Mercedes Benz” markės au-
tomobilių.

Praėjusių metų spalį ir lapkritį,
naujajai valdančiajai koalicijai kalbant
apie krizę ir rašant krizės įveikimo
planą, Seimo kanceliarija, paskelbusi
konkursą, pirko 6 lengvuosius ,,Merce-
des Benz” automobilius ir 4 mikroau-
tobusus. Tuo metu Seimas jau nemo-
kėjo už šildymą ir vėlavo išmokėti atly-
ginimus darbuotojams. Už 4 mikroau-
tobusus sumokėta 740 tūkst. litų, už 6
vidutinės klasės lengvuosius automo-
bilius – 642 tūkst. litų.

Seimo kanclerio Gintauto Vilkelio
teigimu, šių automobilių reikės vasa-
rą, kai birželio 29–liepos 3 d. Vilniuje
vyks ESBO Parlamentinės Asamblėjos

vasaros sesija. Be to, 2011 m. Lietuva
pirmininkaus ESBO.

,,Pirkimai padaryti praėjusių me-
tų viduryje, kai apie taupymą nebuvo
kalbos. Lėšos buvo numatytos biudže-
te”, – sakė G.Vilkelis. Jo teigimu, auto-
mobilių nuoma būtų kainavusi bran-
giau. 

Tuo metu premjeras Andrius Ku-
bilius sakė, jog brangius pirkinius rei-
kėjo atidėti. Anot jo, dabar žmonėms
susidaro įspūdis, kad valdžia netaupo
pinigų. Opozicijos vadovas Gediminas
Kirkilas svarstė, jog ESBO PA reika-
lingą transportą buvo galima pasisko-
linti iš kitų valstybės įstaigų. Seimo
pirmininkas Arūnas Valinskas kreipė-
si į Seimo kanclerį, prašydamas pa-
teikti išsamią informaciją apie įsigytus
automobilius.

Seimas nusipirko 10 nauj¨ ,,Mercedes Benz”

Vilnius, sausio 30 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuviški seno pavyz-
džio vairuotojo pažymėjimai tapo pa-
klausia klastojimo preke. Per kelerius
metus teisėsaugos įstaigos gavo infor-
macijos apie daugiau nei 700 suklas-
totų ir užsienio šalyse naudotų pažy-
mėjimų. Kiek iš tiesų pasaulyje nau-
dojama tokių klastočių, specialistai
teigti nesiryžta.

Seno pavyzdžio vairuotojo pažy-
mėjimai nepakankamai apsaugoti
nuo klastojimo. Specialistai sako, kad
šiuolaikinių technologijų amžiuje pa-

dirbti tokį pažymėjimą gali net vaikas.
Valstybės įmonės „Regitra” di-

rektoriaus pavaduotojas Saulius Šu-
minas tvirtina, kad iš užsienio šalių
įstaigų neretai sulaukiama prašymų
padėti išsiaiškinti, ar lietuviški seno
pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai nė-
ra klastotės. „Anksčiau tokių prašy-
mų pasitaikydavo vos vienas kitas, ta-
čiau pastaruoju metu jų daugėja. Ko-
legos iš užsienio sunerimę, kad jų ša-
lyse vairuotojai, dažniausiai iš tre-
čiųjų šalių, naudoja lietuviškas klas-
totes”, – teigia S. Šuminas.

„Dialoge su Lietuva” užduota
daugiau nei 1,000 klausim¨�

Atkelta iš 1 psl.    kitą gerai
apmokamą darbą sau ar žmonai.

,,Jis sąmoningai ir patologiškai
piktnaudžiavo savo valdžia nepaisy-
damas žmonių, kuriems buvo išrink-
tas tarnauti”, – po balsavimo sakė
Illinois Senato pirmininkas John
Cullerton.

Apkaltos proceso metu pateikti
kaltinimai yra susiję su 76 puslapių
FBI rašytiniais parodymais, kurie bu-
vo paskelbti po R. Blagojevich suė-

mimo gruodžio 9 d. R. Blagojevich
dar neapkaltintas sukčiavimu ir tur-
to prievartavimu,  jo kriminalinis teis-
mas įvyks tik po kelių mėnesių ar net
metų.

Ketvirtadienį jis tvirtino, kad bus
reabilituotas, kai teisme paaiškės vi-
sa istorija, ir sakė, kad yra ,,nuliūdęs
ir nusivylęs, bet visai nenustebęs” dėl
valstijos Senato balsavimo, nes ,,tai
yra klastotė nuo pat pradžių”.

Îstatymû leidèjai nušalino R. Blagojevich
Sukçi¨ akiratyje – vairuotojo pažymèjimai

Prad∂tas ikiteisminis tyrimas 
dèl skrydži¨ bendrov∂s „flyLAL“

Parodą lydės informacinis leidinys.
ELTOS nuotr.

Valstybinės kalbos įstatymas nurodo,
kad Lietuvoje viešieji užrašai yra rašo-
mi valstybine kalba.         Alfa.lt nuotr.
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Sederavičius, SJ.
– Pal. Jurgio Matulaičio misija

ruošia vakaronę. Pradžia 4 v. v.
Kovo 15 d., sekmadienį: PLC

didžiojoje salėje rengiami ,,Sriubos
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.  

– LB Sunny Hills apylinkėje vyks
Lietuvos tūkstantmečio ir Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo bei
atkūrimo minėjimas.

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Kovo 11 d. minėjimas. Ruošia
ALT’as.

Kovo 22 d., sekmadienį: Maria
High School auditorijoje ,,Draugas”
šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį
kon certą. Koncerto programą atliks
solistai Edmundas Sei lius ir Kristina
Zmai laitė. Akompanuos Edvinas
Min k štimas. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Radijo klubo susirinkimas (po
šv. Mišių)

Kovo 28–29 d., šeštadienį ir
sekmadienį: Jaunimo cen t ro didžio-
joje salėje vyks pavasarinė mugė. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks  meno paroda.

Kovo 29 d., sekmadienį: PLC
salėje vyks metinis Lemonto apylin-
kės susirinkimas.

BALANDIS
Balandžio 3 d., penktadienį:

Čiurlionio galerijoje Jau nimo centre
vyks Čikagos lituanistinės mo kyklos
mokinių darbų parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.

Balandžio 5 d., sekmadienį:
Jaunimo centro kavinėje po šv. Mišių
vyks centro Moterų klubo prieš ve ly -
kiniai pusryčiai.

– LA Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje vyks metinis Verbų sek-
madienio religinis koncertas.

– Pasaulio lietuvių centre LB Le-
monto apylinkė rengia velykinį kon-
certą.

Balandžio 25 d., šeštadienį:
Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas.

GEGUŽĖ
Gegužės 2 d., šeštadienį:

Mother McAuley gimnazijos teatre
(3737 W. 99th Street, Chicago) vyks
,,Grandies” ansamblio 50-mečio ju bi-
liejinis koncertas, skirtas Lietuvos
tūkstantmečio paminėjimui. Pradžia
4 val. p. p. Po koncerto – pokylis PLC
didžiojoje salėje, Lemonte. Pradžia
6:30 v. v. 

Gegužės 3 d., sekmadienį: LA
Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje sa-

lėje vyks pavasario gegužinė. Ruošia
LA Lietuvos Dukterys.

BIRŽELIS
Birželio 7 d., sekmadienį:

vyks Čikagos ir jos apylinkių ateiti-
ninkų šeimos šventė.  Pal. Jurgio Ma-
tu lai čio misijoje 9 val. bus aukojamos
šv. Mi šios. PLC di džiojoje salėje 10:30
val. vyks iškil mingas posėdis.  

— Ateitininkų namuose Le mon-
te vyks Ateitininkų namų ge gu žinė.
Pradžia 12 val. p. p.

Birželio 14 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre LB Lemonto
apylinkė rengia tragiškos Sibiro
tremties minėjimą.

Birželio 21 d. penktadienį:
šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:

šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 12 d., šeštadienį:

Ateitininkų namuose vyks šių namų
30 metų jubiliejaus pokylis.

SPALIS
Spalio 9 d., penktadienį: Ca-

rriage Greens Country Club patalpo-
se (Darien, IL) vyks Akademinio
skautų sąjudžio 85-ių jubiliejinių me-
tų šventė. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis.

LAPKRITIS
Lapkričio 8 d., sekmadienį:

PLC vyks ,,Draugo” 100-ečio  užbai-
gimo mi nėjimas ir dailiojo žodžio po-
pietė.

* * *
Skelbiamas grožinės literatūros

konkursas tema ,,Lietuvai – tūkstan-
tis metų!” (Mes didžiuojamės tūk-
stančio metų istorija ir šimtmečiais
kurta tautine kultūra). Paskutinė
kū rinio išsiuntimo data oro paštu –
2009 m. birželio 30 d. Kūrinius siųsti
adresu: ALTS, Konkursui, 2711 West
71 st Street, Chicago, IL 60629, USA.

Jeigu norite, kad žinutė apie
Jūsų ruošiamą renginį patektų į
,,Draugo” ,,Renginių kalendo-
rių”,  informaciją siųskite redak-
cijai adresu: 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 606029 arba el.
paštu: dalia.cidzikaite@gmail.
com – Redakcija.

VASARIS
Vasario 2–28 d. Madi  son biblio-

tekoje (Madison Public Lib ra ry), 201
W. Mifflin St., Madison, WI, vyks pa-
roda ,,M. K. Čiurlionis”. Daugiau in-
formacijos tel.: 608-266-6300. 

Vasario 6 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL)
vyks Jono Tamulaičio fotografijos pa-
rodos ,,Pro šakas...” atidarymas. Pra-
džia 7:30 val. v.

Vasario 8 d., sekmadienį: Jau-
nimo centro kavinėje dr. Linas Sidrys
kalbės tema ,,Naujovės akių ligų gy-
dyme”. Pradžia 12 val. p. p.

– Pasaulio lietuvių centre (PLC)
(14911 127th Street, Lemonte) vyks
FSS Čikagos skyriaus sueiga. Bus mi-
nima Nepriklausomybės diena. Pra-
džia 12:30 val. p. p.

– PLC Bo čių menėje organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” rengia kas-
metinę veiklos pranešimo po pietę.
Pradžia – 12:30 val. p. p.

– Šv. Kazimiero parapijos patalpose
(2718 St. George St., Los Angeles, CA)
vyks Vasario 16-osios minėjimas. Pra-
džia 10:15 val. r. Užsakymus pietums
priima Birutė Prasauskienė tel.: 310-
326-8038 ir Lilė Pupienė tel.: 323-
255-3654. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Vasario 16 d. minėjimas.

Vasario 13 d., penktadienį:
PLC Bočių menėje vyks po kal bių ir
dis kusijų vakaras „Meilės him nas”.
Vakarą ves tėvas An tanas Saulaitis,
SJ su  liuteronų kunigu Valdu Auš ra.
Pradžia 7 val. v. 

Vasario 14 d., šeštadienį: PLC
Lietuvių Fondo salėje nuo 5:30 val. p.
p. iki 8 val. v. ruošiama Valentino die-
na ir filmo peržiūra. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks vakaras Šv. Valentino dienos
proga.

Va sario 15 d., sekmadienį:
Maria High gimnazijos salėje vyks
ALT’o ruošiamas Vasario 16-o sios
minėjimas. 

Va sa rio 16 d., pirmadienį:
Jaunimo centro kavinėje vyks tra -
dicinis Vasario 16-osios minėjimas.
Pradžia 6 val. v. 

Vasario 17 d., antradienį: Prie
Juno Beach miesto rūmų bus keliama
trispalvė Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimui pažymėti. Pradžia 10 val.
r.

Vasario 21 d., šeštadienį:
Overture Center for the Art (201
State St., Madison, WI 53703) Pro-
menade Hall  vyks tarptautinis festi-
valis, kuriame dalyvaus lietuviškų šo-
kių grupė ,,Žai bas” iš Madison, WI.
,,Žaibo” šokėjai šoks 12:15 val. p. p.
Daugiau in formacijos tinklalapyje:
www.overturecenter.com/if.htm

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) ,,Gintaro” salėje vyks tra -
dicinis ,,Užgavėnių šiupinys”. Ruošia
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija
Čikagoje. Pradžia 6 val. v. Vietas už-
sisakyti tel.: 630-247-2150 (Ro mas
Kasparaitis). 

– LA Šv. Kazimiero parapijos sa-
lėje vyks ,,Blynų balius”. Parapijos
tel.: 32-664-4660.

Va sario 22 d., sekmadienį: LB
Hartford apylinkės parapijos patal-
pose (53 Capitol Av. Hartford, CT)
vyks Nepriklausomybės minėjimas.
Mišios 9 val. r., po jų – programa pa-
rapijos salėje. Skambinti tel. 860-657-
9067.

– Flaming Pit restorano salėje
(1150 N. Federal Hwy, (US–1), Pom-

pano Beach) LB Auksinio Kranto
apylinkė rengia Lietuvos vardo tūks-
tantmečio ir Lietuvos Nepriklauso-
mybės paskelbimo bei atkūrimo mi-
nėjimą. Minėjimo pradžia 12 val. p. p. 

– The American Legion Post 430,
7430 Broadway, Merrillville, IN
46410, ALT’o skyrius Lake County,
IN, East Chicago, IN Lietuvių Bend -
ruo menė ir Lietuvos Vyčių 82 kuopa
ruošia Lietuvos nepriklausomybės
dienos minėjimą. Pra džia – 1 val. p. p.
Skambinti  Birutei Vilutienei tel.:
219-322-4533 arba Joannai Rudzevi-
čius tel.: 219-884-2220.

– PLC Lietuvių Fondo salėje LB
Lemonto apylinkė su PLC rengia Ne-
priklausomybės šventės minėjimą.  

Va sario 23 d., pirmadienį:
Madison Public Li brary, (201 W.
Mifflin St., Madison, WI) susirinkimų
salėje vyks renginys, skirtas Vasario
16-ai paminėti.  Pradžia 6 val. v. 

Vasario 28 d., šeštadienį, Atei-
tininkų namuose Le monte vyks Atei-
tininkų Šalpos fondo narių metinis
suvažiavimas. Pradžia 3:30 val. p. p.,
6 val. v. vyks metinė vakarienė.

KOVAS
Kovo 1 d., sekmadienį: LA Šv.

Kazimiero parapijos salėje vyks orga-
nizacijos ,,Lietuvos vaikų viltis”
,,Koldūnų pietūs”. Pradžia 12:15 val.
p. p. Skambinti Danguolei Navickie-
nei tel. 805-497-0105.

– Libertyville Civic Center (135
W. Church Street, Libertyville, IL).
vyks Lietuvos nepriklausomybės
šventė.  Pradžia 2 val. p. p. 

– Dievo Apvaizdos parapijos kul-
tūros centre Detroito „Gabijos” ir
„Baltijos” skaučių ir skautų tuntai
ruošia savo tradicinę Kaziuko mugę.
Skambinti Daivai Lukasiewicz tel.
248-478-6885. 

– PLC Jaunimo rūmų salėje vyks
Čikagos ir apylinkių skautų Kaziuko
mugė. 9:00 v. r. – Šv. Mišios,  10:00 v.
r.  – mugės atidarymas

Kovo 3 d., an t  radienį: PLC Bo-
čių menėje Palaimintojo Jurgio Matu-
lai čio misijos Šv. Rašto būrelis rengia
pažintinę „Kelionę su šventuoju
apaštalu Pauliumi”. Vakaras vyks
nuo 6:30 val. v. iki 8 val. v. Antrasis
vakaras vyks tuo pa čiu laiku kovo 10
d.,  antradienį.

Kovo 5 d., ketvirtadienį: Zio-
no  Liuteronų bažnyčios salėje (9000
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453).
vyks seminaras „Ant skyrybų slenks-
čio: skyrybos juridiniu, psichologiniu
ir bažnytiniu aspektu”. Seminaras
vyks   6:30–8:30 val. v. Tel: 773-983-
6517, 630-257-5613. 

Kovo 6 d., penktadienį: Čiur -
lionio galerijoje Jaunimo centre vyks
keramiko Alvido Pakarklio ir ta pyto-
jos Mary Strasevicius parodos atida-
rymas. Pradžia 7:30 val. v. 

Kovo 7 d., šeštadienį: St. Paul
of the Cross bažnyčios salėje (10970
prie A1A kelio, North Palm Beach)
vyks iškilmingas Lietuvos tūkstant-
mečio ir Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo bei atkūrimo švenčių mi-
nėjimas. Pradžia 2 val. p. p. 

Kovo 8 d., sekmadienį: Harris
Theater (Čikagos miesto centre) vyks
Lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”
ir pianistų Sonatos ir Roko Zubovų
koncertas, skirtas Lie tuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Kaziuko mugė.

Kovo 10 d., antradienį: Atei-
tininkų namuose vyks Susikaupimo
diena. Susikaupimui vadovaus kun.

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS
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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

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

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
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 

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.

Jei kada domėjotės, kaip ir kur
įsigyti tarptautinį vairuotojo pažymė-
jimą (International Driving Permit
arba IDP), greičiausiai pastebėjote,
jog iš esmės jį siūlo daugybė organiza-
cijų. Maža to, atrodo, jog šį dokumen-
tą visiškai nesunkiai galite užsisakyti
netgi neišeidami iš namų: dešimtys
interneto svetainių, prisistatančių
kaip įvairūs vairuotojų klubai ar
pseudovalstybinės asociacijos bei tar-
nybos (neretai sąmoningai ar nesą-
moningai bandančios sudaryti ,,vie-
nintelių” šių paslaugų tiekėjų įspū-
dį), puikuojasi bet kurios el. paieškos
sąrašuose. Dokumento, iš esmės su-
daryto iš jūsų vairuotojo pažymėjimo
vertimo į keliolika užsienio kalbų,
kainos įvairiose vietose skiriasi, svy-
ruodamos nuo maždaug 30 iki… 300
dol. 

Ar verta įsigyti tokį pažymėjimą?
Jei dažnai keliaujate į užsienio šalis,
gal ir vertėtų. Nors daugumoje šalių
galiojantis JAV vairuotojo pažymėji-
mas turistams yra pakankama prie-
monė, leidžianti išsinuomoti bei vai-
ruoti automobilį. Kai kuriose jų, pvz.,
Ispanijoje, Austrijoje ar Japonijoje,
taip pat yra privaloma turėti IDP.
Kartais šio dokumento reikalaujama
automobilių nuomos kompanijose
netgi tuomet, kai lankomos šalies
įstatymai pripažįsta JAV vairuotojo
pažymėjimą. Taip pat gali būti pra-
vartu turėti IDP kaip papildomą ta-
patybės nustatymo dokumentą, pa-
teikiantį informaciją apie jus įvai-
rioms angliškai nekalbančių šalių
tarnyboms

Deja, IDP formaliai nesuteikia jo
savininkui kokių nors ypatingų teisių
bei NEGALI būti naudojamas vietoj
galiojančio vairuotojo pažymėjimo.
Taip pat vertėtų atsiminti, jog IDP
turi būti išduodami toje šalyje, kurio-
je asmeniui išduotas vairuotojo pažy-
mėjimas. Todėl bet kokie pasiūlymai
,,pasikeisti”, tarkime, lietuvišką vai-
ruotojo pažymėjimą į IDP, esant JAV,
formaliai yra neleistini, o tokia veikla
užsiimantys asmenys vienareikšmiš-
kai nusikalsta įstatymui. Kita vertus,
jei esate Lietuvos pilietis/-ė, bet
turite vairuotojo pažymėjimą, išduotą
JAV, dėl IDP išdavimo taip pat turė-
tumėte kreiptis šioje šalyje. 

Vienintelės įstaigos, oficialiai

išduodančios IDP, yra Amerikos auto-
mobilių asociacija (American Auto-
mobile Association arba AAA) bei Na-
cionalinis automobilių klubas (Natio-
nal Automobile Club arba NAC).
AAA biurai yra daugumoje valstijų,
taip pat veikia organizacijos svetainė
internete: www.aaa.com. Nacionali-
nio automobilių klubo svetainė inter-
nete veikia adresu: www.thenac.com.
Abi šios organizacijos priima paraiš-
kas IDP gauti paštu arba asmeniškai
apsilankius biure. Paslaugos kaina
abiejose siekia viso labo 15 dol. ne-
skaitant pašto išlaidų. 

Norint gauti IDP jums reikės pa-
siųsti paštu arba pristatyti asmeniš-
kai specialią paraišką, kurią rasite
bet kuriame AAA biure, dvi pasui tai-
komo dydžio nuotraukas (kitoje pusė-
je ranka pasirašytas) bei turimo, JAV
išduoto vairuotojo pažymėjimo kopi-
ją.  IDP galioja metus nuo jo išdavimo
datos ir yra išduodamas, jei turimas
vairuotojo pažymėjimas galioja bent
šešis mėnesius nuo IDP išdavimo da-
tos.

Pabaigai derėtų dar kartą at-
kreipti dėmesį, jog dauguma apgau-
lingai ,,tarptautiniais” vairuotojo pa-
žymėjimais (neretai vadinamiems
skambiu ,,International Drivers Li-
cense”, o ne IDP vardu) prekiaujan-
čių interneto svetainių siūlo minėtą
dokumentą įsigyti netgi asmenims,
neturintiems jokio vairuotojo pažy-
mėjimo (niekuomet nesimokiusiems
vairuoti, praradusiems teisę vairuoti
dėl įvairių pažeidimų ar pan.). Taip
pat visiems, negalintiems legaliai
gauti JAV vairuotojo pažymėjimo dėl
sugriežtintų jų išdavimo taisyklių.
Nereikia nė sakyti, kad ši veikla  gali
būti prilyginama dokumentų padirbi-
nėjimui ir gresia teisine atsakomybe
tiek pardavėjui, tiek pirkėjui. Taip
pat žinotina, jog nors JAV teisėsau-
gos institucijos pripažįsta užsienio
šalių institucijų išduotus vairuotojo
pažymėjimus (su sąlyga, kad jų
savininkai šalyje lankosi laikinai),
bet kokie ,,tarptautiniai”, ne valsty-
binių struktūrų išduoti pažymėjimai
šioje šalyje nėra laikomi teisėtais ta-
patybės ar teisės vairuoti įrodymais. 

Pagal AAA, NAC bei 
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

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

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�

VISA TIESA APIE TARPTAUTINIUS
VAIRUOTOJO  PAŽYMĖJIMUS (IDP)

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

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

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. 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

Kryñiañodžio Draugas Nr. 047 atsakymai

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

Vertikaliai:
1. Kapela. 2. Sūkurys. 3. Sostas. 4. Daržas. 5. Lydeka. 7. Laurai. 8. Staras.

13. Atlasas. 14. Mozaika. 15. Riazanė. 17. Ąžuolai. 18. Ipsilon. 20. Lubinai. 21.
Patėvis. 22. Ėriukas. 23. Kruša. 24. Tiesė. 32. Tulpės. 33. Lopšys. 35. Orionas.
37. Replės. 38. Auksas. 39. Gestas. 40. Įstaba.

Horizontaliai:
1. Karstas. 4. Dilema. 6. Obelis. 9. Pinklės. 10. Radome. 11. Trauka. 12.

Livrėja. 13. Asmara. 16. Žąsis. 19. Elipsė. 25. Lazda. 26. Raupsai. 27. Botai.
28. Svita. 29. Šilelis. 30. Nevok. 31. Stalės. 34. Fiona. 36. Pirsas. 41. Eskizas.
42. Pušnys. 43. Tiulis. 44. Tarnyba. 45. Sąsaga. 46. Balsys. 47. Sausuma.

Pažymėtuose langeliuose: Neklusni sruoga.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 046 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir

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

Miestų apsauga nuo išpuolių
VIKTORAS JAUTOKAS

Sakoma, kad jei žmogų ar valsty-
bę sukrečia koks nors nepaprastas
įvykis, tada įvedamos greitos apsi-
saugojimo priemonės, kad nelaimė
daugiau nepasikartotų. Toks sukre-
čiantis įvykis atsitiko New York
mieste 2001 m. rugsėjo 11 d. (žino-
mas kaip 9–11). Mes tai gerai prisi-
mename. Po šio išpuolio JAV valdžia
tuojau pat pradėjo dėti daug pastan-
gų, kad daugiau panašūs dalykai ne-
pasikartotų.

Apsaugos skyrius

Kaip žinome, tuojau pat buvo
įsteigtas Valstybės apsaugos departa-
mentas (Homeland Security Depart-
ment), kuriam pavedė rūpintis krašto
apsauga. Kadangi to New York išpuo-
lio metu buvo panaudoti lėktuvai,
pirmiausia valdžia griebėsi apsaugoti
oro uostus, užkirsdama kelią teroris-
tams, pasiryžusiems pagrobti lėktu-
vus; taip pat sustiprino valstybės sie-
nų apsaugą. Tuojau pradėjo didžiuo-
siuose miestuose steigti apsaugos
centrus, kad šie rūpintųsi didžiaisiais
miestais ir jų aplinkiniais priemies-
čiais. Greitai išdygo apie 40 apsaugos
centrų (toliau – Centras). Ateityje nu-
matoma jų atidaryti daugiau.

Čia „Draugo” skaitytojus noriu
supažindinti su Valstybės apsaugos
centrų veikla, jų technine įranga,
ypač Čikagos mieste.

Čikagos Centras

Dar prieš 9–11 išpuolį Čikagos
miesto policija jau buvo įsirengusi
specialų centrą, skirtą žmonėms gel-
bėti, ištikus vėjo, lietaus ar sniego
audroms, taip pat gesinant didelius
gaisrus ar malšinant kilusias riaušes.
Šio skyriaus pagrindinė užduotis –
kad visa informacija apie atsitikusią
nelaimę plauktų tik į vieną paskirties
vietą, o iš ten greitai būtų pasiųstas
gelbėjimo pranešimas ar policijai, ar
ugniagesiams, ar medicinos pagalbai.
Dirbant Čikagos policijos komu-
nikacijos skyriuje, įskaitant ir 9–11
skyrių, man teko susipažinti ir daug
prisidėti prie apsaugos Centro pro-
jektavimo ir įkūrimo. Šiuo metu čia
yra įrengta pati naujausia techninė
komunikacijos įranga, todėl šis sky-
rius yra parinktas kaip pavyzdys
steigiant panašius Centrus kitur.
Dažnai kitų miestų atstovai atvyksta
į pagrindinį Čikagos Centrą susipa-
žinti su čia esančia įranga. Šis Cent-
ras taip pat aptarnauja aplink Čikagą

išsidėsčiusius 35 priemiesčius.

Centro įranga

Centro kambaryje išdėstyti „U”
raidės formos rašomieji stalai, kad
tarnautojai galėtų vienas kitą matyti.
Ant kiekvieno stalo yra kompiuteris,
telefonas. Priekyje ant sienos kabo
televizoriai, sujungti su viso pasaulio
žinių tinklais, pvz., Europos valsty-
bėmis, Arabijos kraštais, Kinija,
Izraeliu ir kt. Reikia pasakyti, kad čia
įrengta pati naujausia, moderniš-
kiausia ryšių technologija, kuri nuo-
latos vis tobulinama, o, atsiradus
reikalui, tuojau pat pakeičiama į nau-
jai sukurtą techniką.

Centro veikla

Centrą pilną laiką, 24 valandas
septynias dienas per savaitę, aptar-
nauja specialiai paruošti policininkai,
detektyvai ir prižiūrėtojai. Dieną ir
naktį nuolatos budi apie 30 asmenų
personalas. Reikalui esant, iš 35 Či-
kagos priemiesčių į pagalbą kviečiami
atvykti specialiai paruošti policinin-
kai, o prie jų dar prisideda ir apskri-
ties (county) bei federalinės valdžios
personalas.

Kaip anksčiau minėjau, į Centrą
kasdien iš įvairių šaltinių suplaukia
visokios žinios apie terorizmą, kurios
čia analizuojamos, tikrinamos, taip
pat vertinamas žinių patikimumas ir
sprendžiama, ar verta į jas reaguoti.
Žinios atsiunčiamos ne vien tik iš
JAV, bet ir iš kitų pasaulio kraštų.
Pagrindinis Centro tikslas – užkirsti
kelią teroristiniams veiksmams ir bet
kokiems teroristiniams išpuoliams.

Visas Centro personalas dirba
kartu, kad kiekvienas žinotų, kas
vyksta ir kas nutarta. Visi Centrai
tarp savęs yra sujungti, nes privalo
žinoti, kas vyksta kituose Centruose
dėl teroristų veiksmų ar jų užmojų,
pvz., Čikaga žino, kas atsitiko New
Yorke, Bostone ir kitur, o šie turi vis-
ką žinoti apie Čikagą – vieni su kitais
aiškiai ir atvirai susišneka. Tiesiog
buvo tragiška, kai New York mieste
po 9–11 išpuolio ugniagesiai nesusi-
kalbėjo su policininkais, o policinin-
kai nežinojo, ką daro ugniagesiai, –
tai buvo komunikacijos stoka.

Be pagrindinio Centro uždavinio
kovoti prieš išpuolius, Čikaga (ir kitų
miestų Centrai) jais pasinaudoja ko-
vai prieš vietinius nusikaltimus.
Anksčiau dienraštyje „Draugas” ra-
šiau apie Čikagos gatvių sankryžose
įrengtas vaizdo kameras. Šiuo metu
jų yra 600.      Nukelta į 11 psl.

Bendras Čikagos Apsaugos centro kambario vaizdas.
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Nuo
Antiochijos
iki…
Lemonto?

Šįmet visa Bažnyčia švenčia ir
mini šv. apaštalo Pauliaus dvie -
jų tūkstančių metų gimtadienį.

Per savo keliones ir laiškus šis Baž -
nyčios šventasis skleidė Kristaus
mokslą nuo Jeruzalės iki Romos, pla-
čiai apkeliaudamas pagal vidur že mio
jūrą įsikūrusius miestus. Ne pai sant
jo ypatingų sugebėjimų, jis tik rai
nenumatė, kad 2008 m. jam vi  sai
nežinomame Amerikos žemyne, dar
neegzistuo jančiame miestelyje Le -
monte, susirinkę Čikagos apy lin kių
lietuviukai (kurių tėvynė pirmą kar -
tą kronikose aprašyta 1000 metų po
apaštalo gimimo) minės jo vardą ir
susipažins su jo darbais. 

2008 m. gruodžio 29–30 d.  Atei -
ti  ninkų namuose, Lemonte buvo su -
rengta biblinė stovykla nuo pirmo iki
šeš to sky riaus vaikams, kurios tema
buvo šv. Paulius. Stovyklą globojo
Pal. Jurgio Matulaičio misija, o pa -
grin di nės organizatorės — tikybos
mo  kytojos Grasilda Reinytė ir ses.
Laimutė Kabišaitytė. Šitas renginys
yra vaikučių ir tėvų labai mėgstamas
ir vyksta jau šeštus me tus iš eilės.  

Dviejų dienų stovyklėlėje dalyva-
vo per 60 vaikų, apie penkiolika jau -
nų vadovų ir gera sauja patyrusių
mokytojų. Ateitininkų namai skam-
bėjo nuo jaunatviškų balsų.  Stovyk-
la prasidėjo malda ir susipažinimu.
Tada, šokių mokytojos Lidijos Rin-
gienės mokoma, visa sto vykla sušoko
lietuvių tautinį šokį ,,Bitute, pilkoji”
Lietuvos tūkstantmetį paminint. 

Vaikai, suskirstyti į būrelius
pagal amžių, lankė įvairius už siė -
mimus. Kadangi apaštalas Pau lius
pagal specialybę buvo palapinių
statytojas, vie noje pamokoje patyręs
skautas Andrius Aukštuolis su
vaikais statė palapines, rungtyniau-
jant, kas grei čiau ir stipresnes pas-
tatys. Siekiant susi pažinti su šv. Pau-
liaus gyvenimu vaikai žiūrėjo vaizda-

juostę apie jo atsivertimą pakeliui į
Da mas ką. Ses. Laimutė apšvietė
vaikus apie šv. Pauliaus epistoliarinę
veiklą — sekant jo pavyzdžiu visi
rašė laiš kus savo tėveliams, ir dar
pamokė Šventos Žemės šokį bei
linksmų žaidimų. Ofelija Barš kė tytė-
Vai nienė vaikus supažindino su Šv.
Dva sios dova nomis, kurias buvo
išvardijęs šv. Paulius. Marytė Utz
papasakojo, kaip šv. Paulius plėtojo
Kristaus mokslą visai žmonijai, vai-
kai piešė įvairių žemynų žmonių
tipus. Romos Kup rienės meno pamo-
koje vaikai kepė krikš čio niškus sim-
bolius molyje ir kūrė vaidybines
lėlytes, kurios turėjo pro gą pasi ro-
dyti pačių vaikų pastatytoje su Vidos
Kuprytės pagalba lėlių teatro sceno-
je. Muz. Aušra Bužė naitė, tal ki nant
Julytei Petku tei ir gitaristui Tomui
Čyvui, per trumpą laiką iš mo kė visus
pagiedoti kelias kalė dines giesmes ir
naujiems metams labai tin kamą
,,Dona nobis pacem” — Duoki mums
taikos. 

Popiežiaus pageidavimu, Pau -
liaus metai turėtų pasižymėti eku-
menine dvasia, nes šis apaštalas visą
savo gyvenimą paskyrė Gerajai
Naujienai skelbti ir tikinčiųjų vieny-
bei stiprinti. Biblinės stovyklėlės or -
ganizatoriai išgirdo popiežiaus pra -
šymą. Su vaikais pokalbius  vedė kun.
Antanas Saulaitis, SJ ir liu te ronų
kun. Valdas Aušra. Labai malo nu,
kad kun. Aušra į stovyklą atvežė ir
savo jaunimą susidraugauti su visais
tikrai krikščioniškoje dvasioje.

Tokį būrį sveikai ir skaniai pa -
maitinti ne juokas — Daina Čy vie nė
ir Asta Čuplinskienė be perstojo virė,
maišė, kepė, pilstė ir nė vieno alkano
nepaliko.

Baigiantis stovyklai vaikai dar
spėjo pasirodyti savo tėveliams ir  ge-
ros nuotaikos grįžo namo, laukdami
kitos stovyklėlės.

Biblinę stovyklą 
prisimenant

NUOTRAUKOSE NUO VIRŠAUS: 1. Pirmo skyriaus mokinukai biblinės stovyklos lėlių
teatre. 2. Stovyklautojas Zigmas Kisielius su keturiais vadovais (iš k): Tadas Vildžiūnas,
Donatas Ruzys, Rimas Barškėtis ir Matas Lapkus. 3. Stovyklos vadės: šeimininkė Dai-
na Čyvienė, muzikė Aušra Bužėnaitė, seselė Laimutė Kabišaitytė, Grasilda Reinytė ir
Ofelija Barškėtytė-Vainienė. 4. Roma Kuprienė veda meno pamoką. 5. Visi stovyklau-
tojai ir jų vadovai Ateitininkų namų sodelyje, Lemonte.       Dainos Čyvienės nuotr.

1.

3.

4.

2.

5.

VIDA KUPRYTÈ
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2008 – 10 – 19 d. sekmadienis

Ponas Albinas sako, jog susidūrė
su nenumatyta kliūtimi, – pasirašyti
kreipimąsi nesutinka ponas L. Kero-
sierius. Giliai atsidusęs, imu telefono
ragelį ir skambinu Sąjūdžio funkcio-
nieriui. Ponas L. Kerosierius man
pradeda aiškinti, jog jis negalintis
pasirašyti jokio dokumento, kurio
nėra apsvarsčiusi Sąjūdžio taryba.
„Kodėl gi ne?” – sutinku aš, – „su-
sirinkite ir apsvarstykite.” Ponas L.
Kerosierius atsako, jog kitas tarybos
posėdis būsiąs tik kitą mėnesį, jeigu
aš galįs palaukti, jie mielai svarstys ir
šį kreipimąsi. Atsakau, jog kreipimąsi
reikia išplatinti rinkėjams dar iki
spalio 24 dienos, kol rinkimų įstaty-
mas dar leidžia agitaciją. „Mes į gais-
rą neskubėsim ir ekstra posėdžio
nešauksim, o jeigu jūs laukti negalite,
tai platinkite be mūsų parašo, mes
mielai sutinkam,” – nusileidžia pir-
masis Vilniaus sąjūdininkas.

Atsakęs, jog tokiam atvejui
mums jo sutikimo nereikalausim,
mintyse išbraukiu poną L. Kerosierių
iš kreipimosi signatarų sąrašo ir
pranešu ponui Albinui derybų de-
tales. Palinkėję mintyse ponui L. Ke-
rosieriui tiek pat sėkmės jo reika-
luose, kiek jis jos linkėjo mums, savo
reikalą spaudžiame toliau.

2008 – 10 – 21 d. antradienis

Po spalio 12 d. vykusių Seimo
rinkimų daugiamandatėje rinkimų
apygardoje bei tą pačią dieną kartu
praūžus pirmam turui vienman-
datėse, iš kai kurių rinkimų komisijų
gretų ėmė trauktis politinių partijų
deleguoti nariai. Po kelis narius pa-
sitraukė iš Klaipėdos Marių rinkimų
apygardos kai kurių apylinkių komi-
sijų, tas pats nutiko Širvintų-Vilniaus
apygardoje bei Pramonės apygardoje
Kaune, rašo Eglė Samoškaitė DELFI-je.

VRK pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas atvirai sako, jog iš rinkimų
komisijų gretų, nelaukdami antrojo
rinkimų turo vienmandatėse apygar-
dose, traukiasi rinkimus pralaimėju-
sių partijų deleguoti komisijų nariai. 

Pamažu bręsta dešiniųjų ir A.
Valinsko partijos koalicija. Tėvynės
sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai, A. Valinsko partija, Libe-
ralų sąjūdis ir liberalcentristai, – šių
partijų politikai garsiausiai žada
vieni kitiems paramą antrajame Sei-
mo rinkimų ture ir ketina jungtis į
valdančiąją koaliciją po rinkimų.

Prie būsimos koalicijos mėgina
šlietis ir Darbo partija, kurios vedlys
V. Uspaskichas liaupsina konserva-
torių lyderį A. Kubilių kaip geriausią
būsimą premjerą. 

Rinkimų šviesoje įdomiai atrodo
prasprūdusi žinutė, jog Gintaro Pet-
riko bylos liudininkai atsisakė liudyti
teisme. Buvusio EBSW koncerno pre-
zidento svetimo turto iššvaistymo by-
loje į teismą pagaliau atėję vieni pag-
rindinių liudytojų atsisakė duoti pa-
rodymus, rašo „Kauno diena”.

Taip besiklostanti situacija G.
Petrikui yra neabejotinai naudinga.
Sklandų teismo procesą G. Petriko
byloje stabdo ir neatvykstantys kiti
liudytojai. Nutarta du iš jų atvesdinti
su policijos pareigūnų pagalba, o

vienam paskirti baudą.
Pati Kauno holdingo kompanijos

vadovo G. Petriko parvykimo istorija
yra ganėtinai tamsi. G. Petrikas, iš pra-
džių atsisakęs grįžti į Lietuvą, galiau-
siai sutiko grįžti ir pasiduoti Lietuvos
Temidei, tačiau laiko liežuvį už dantų
ir apie savo nešvarius reikaliukus su
socialdemokratų patriarchu A. Bra-
zausku atvirauti nesiruošia. O juk sė-
dėdamas Amerikos kalėjime, grasino,
jog netylės. Matyt, mainais už tylėji-
mą gavo tvirtas garantijas, jog Lietu-
vos Temidė bus jeigu ne teisinga, tai
jau tikrai gailestinga. Ko jau ko, bet
su kaupu dalijamo gailestingumo
stambiems vagims stokos Lietuvos
Teisingumui tikrai neprikiši...

2008 – 10 – 22 d. trečiadienis

Eglė Samoškaitė DELFI-je pa-
teikia politologo Vytauto Dumbliaus-
ko nuomonę, jog partijos rinkimuose
elgiasi lyg prekybos centrai, rinkėjams
siūlantys tam tikrą „prekių krepše-
lį”, – žada didinti pensijas, kelti al-
gas, subalansuoti biudžetą, stabilizuo-
ti finansų rinkas. Rinkėjams telieka
rinktis vieną ar keletą iš daugelio
jiems siūlomų „prekių” sąrašų.

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę partijos taip pat perėmė vakarie-
tiškus pavadinimus, o prieš kiek-
vienus rinkimus susikūrus naujai
partijai, ji niekinančiai apšaukiama
esančia „be ideologijos”. Tokius kal-
tinimus teko išgirsti aplink Artūrą
Paulauską susibūrusiai Naujajai są-
jungai, Rolando Pakso „Tvarkai ir
teisingumui”, Viktoro Uspaskicho
Darbo partijai bei šių metų politinei
naujovei – A. Valinsko Tautos prisi-
kėlimo partijai. 

O karalius iš tikrųjų nuogas – nė
viena politinė partija neturi išskir-
tinės ideologijos, ir tai būdinga ne tik
Lietuvai. Ir kitose Vakarų šalyse par-
tijos neturi ryškesnių ideologinių
skirtumų.

Kiekvienam aišku, jog socdemai
atstovauja stambiajam verslui, „Vil-
niaus prekybai”. Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai lyg
ir turi tam tikrą grupę – tremtinius,
nes žmonės, kurie užaugo Sibire,
kurie buvo ištremti, turi nuoskaudų
sovietinei valdžiai. Tik neaišku, kie-
no interesus gins konservatoriai po
rinkimų – „maksimų” ar tremtinių ir
kitų Lietuvos žmonių. O kas gi atsto-
vaus kad ir tų pačių skurstančių pen-
sininkų interesams?

Deja, ši skaudi tema kiekvienų
rinkimų metu tik šiek tiek pakedena-
ma, o po rinkimų ir vėl metama į šalį
– iki kitų rinkimų...

Šiandien minime Steigiamojo
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
suvažiavimo 20 metų sukaktį. 1988-
ųjų spalio 22 ir 23 dienomis keli tūks-
tančiai delegatų posėdžiavo Vilniaus
sporto rūmuose. Čia pirmą kartą vie-
šai paskelbta apie Lietuvos neprik-
lausomybės siekį ir apie Vilniaus Ar-
kikatedros grąžinimą tikintiesiems.
Tuometinės Lietuvos komunistų par-
tijos pirmasis sekretorius Algirdas
Mykolas Brazauskas klastingai vogė
pirmąsias žmonių simpatijas, paža-
dėjęs gražinti Arkikatedrą tikintie-
siems, lyg tai nuo jo valios būtų prik-
lausę...   Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 10

Atkelta iš 5 psl. geriau padaryti.
Bet būtina daryti, veikti.

Lietuvoje knyga ignoruojama

— Knygoje gausu konkrečių
atvejų iš dabartinio Lietuvos
gyvenimo, teismo veiklos, teismų
sprendimų (Valdo Adamkaus me-
tinė kalba, Uspaskicho ir Petriko
bylos, Rolando Pakso ir Stanai-
čio bylos ir t.t.). Kiek laiko už-
truko surinkti visą medžiagą, o
vėliau – parašyti knygą?

— Nesu atitrūkusi nuo Lietuvos,
kai tik galiu, parvažiuoju, seku
Lietuvos teismų darbą, Lietuvos tei-
sinę literatūrą, bendrauju su kai ku-
riais buvusiais kolegomis, kurso
draugais. O kai jau sugalvojau, kad
reikia parašyti knygą, tai iš karto
ėmiausi darbo ir parašiau palyginti
greitai – per trejetą mėnesių. Ilgiau
užtruko leidybos reikalų tvarkymas.

— Laiške man rašėte, jog
Jūsų knyga ignoruojama. Gal
galėtumėte pakomentuoti tai
plačiau? Kaip pavyko surasti lei-
dėją?

— Leidėją Aurelijų Naruševičių
pažinojau nuo seniau, esu jam ypač
dėkinga už jo rūpesčius išleidžiant
knygą. Finansiškai knygos leidimą
parėmė Kaune gyvenantis mano bro-
lis Jonas Vytautas Meilutis, peda-
gogas ir teisininkas, idealistas, atsi-
davęs kovotojas už teisingumą.
Knyga išleista nedideliu 500 egzem-
pliorių tiražu. Sudariau sutartį su
knygų platinimo bendrove, kad ši
pristatytų knygą į knygynus (iš pri-
vačių asmenų knygynai nepriima),
tačiau knyga ignoruojama. Teko
Kauno centrinio knygyno direktorei
net pateikti raštišką prašymą, kad
knygą padėtų į teisinės literatūros
skyrių. Pokalbyje direktorė pasakė,
kad jai knyga nepatiko, todėl ji nedės
knygos nei į naujų knygų lentyną, nei
niekur kitur knygos nereklamuos.
(Kauno centrinis knygynas nėra pri-
vatus, direktorė yra savivaldybės
samdoma darbuotoja.) Nors Lietu-
voje, regis, tai pirmoji tokio pobūdžio
teisinė knyga, tačiau iki šiol net ir
knygoje kritikuoti Konstitucinio
Teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo teisėjai viešai apie kritiką net
neužsiminė – tarsi nei kritika, nei
pati knyga neverta jų dėmesio. Taigi
apie šią knygą stengiamasi nutylėti. 

Patys turime įvesti tvarką

Įdomi pasirodė teisininkės pasi-
rinkta dedikacija: ,,Skiriu visiems,
kovojusiems ir kovojantiems už mūsų
Tėvynės Lietuvos laisvę ir garbę, bei
visiems Sibiro tremtiniams”. 

— Kaip atsirado ši dedikaci-
ja?

— Didelė žala mūsų tautai, kad
mes tinkamai nepagerbiame savo
tautos didvyrių, Lietuvos patriotų,
kurie nekolaboravo su svetimtaučių
okupantais, neišdavė savo Tėvynės, o
negailėdami gyvybės kovojo už Lie-
tuvos laisvę ir garbę. Pasididžiavimas
tokiais žmonėmis, meilė jiems ir
didžiausia pagarba turi degti kiek-
vieno lietuvio širdyje. Amžina garbė
šiems mūsų Tėvynės sūnums ir duk-
terims! Jų – kovotojų ir kankinių at-
minimas turi lydėti mūsų žingsnius,
jų atminimas turi būti įamžintas
mūsų siekiuose ir darbuose. Jie, net
šešiolikmečiai gimnazistai, aktyviai
kovojo su Lietuvos pavergėjais. Tu-
rime ir mes šiandien kiek išgalėdami
kovoti su neteisingumu, su aukš-
čiausių tautos idealų nuvertinimu ir
paniekinimu, žmogaus vertės nuže-
minimu. Mes privalome kurti gar-
bingą mūsų tautos istoriją.

— Kokios reakcijos tikitės iš
žmonių, kurie perskaitys Jūsų
knygą? Kokio atsiliepimo lauk-
tumėte iš Jūsų profesijos žmo-
nių?

— Kelios buvusios kolegės ir
kurso draugai perskaitė knygą ir
pasakė: ,,Teisybę parašei.” Aš norė-
čiau vieno: kad ir teisininkai, ir ne
teisininkai suprastų, jog nieko ne-
darant, tik skundžiantis ir dejuojant
dėl blogos Lietuvos padėties, niekas
nepasikeis. Nesame tokie bejėgiai ir
nieko negalintys. Patys esame savo
šalies šeimininkai, patys ir turime
įvesti tvarką. Tvarkos įvedimas pra-
sideda nuo teisingumo įgyvendinimo.

— Kur knygą būtų galima įsi-
gyti?

— Esu atsivežusi 30 egzemplio-
rių, todėl tie, kurie norėtų knygą
paskaityti ar įsigyti čia, Ameriko-
je, mielai ją atsiųsčiau. Prašau
man parašyti elektroniniu paštu
aldona.meilutyte@gmail.com. Be
to, knygą galima užsisakyti ir per
internetą.

AR ĮMANOMA PAGERINTI
LIETUVOS TEISMŲ DARBĄ?

Atkelta iš 9 psl.   Netolimoje ateity-
je numatoma įrengti dar 200. Be vaiz-
do kamerų įrengti ir mikrofonai,
kurie seka šaunamųjų ginklų garsus.
Mikrofonas lengvai atskiria ginklo
šūvio garsą nuo bet kokio gatvės
triukšmo, nes iššautas ginklo garsas
turi savitas garso bangas.

Visi vaizdo kamerų ir mikrofonų
užfiksuoti gatvės įvykiai siunčiami į
minėtą Centrą, kuris, reikalui esant,
į visa tai greitai ir tiksliai reaguoja,
nes jau turi informaciją, kas ir kur
atsitiko. Taip pat iš Centro galima
valdyti vaizdo kameras: sukinėti į
visas puses, pakeisti vaizdo mastelį.
Šiuo atžvilgiu nusikaltėliams bei te-
roristams sunkiau pasprukti, nes jie
policijos greitai susekami ir dažnai
lengvai sugaunami.

Pabaigai

Žinių plaukimas iš įvairių šal-
tinių įgalina Centrą sužinoti ir sekti,
kas vyksta mieste, JAV ir visame pa-
saulyje. Siekiant apsaugoti gyvento-
jus nuo teroristų, jų išpuolių ir vie-
tinių nusikaltėlių, dedamos visos pas-
tangos. Bet esame patyrę, kad visur
atsiranda spragų, pro kurias galima
pralįsti. Todėl turime sutikti, kad 100
procentų neįmanoma apsisaugoti nuo
pavojingų žmonių.

Kiekvienas krašto pilietis, paste-
bėjęs įtartiną daiktą ar veiksmą, turi
pilną teisę, o gal ir pareigą, pranešti
Centrui. Jei jis nori, gali pasilikti
anonimas. Budrus pilietis daug pri-
sideda prie valstybės apsaugos.

Miestų apsauga nuo išpuolių
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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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

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!

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Algis Luneckas praneša, kad
pradės pildyti mokesčių formas
nuo vasario 14 d. – advokato  V. Lie-
tuvninko įstaigoje, priešais „Draugo”
redakciją.  Tel. 773-284-0100 dėl

susitarimo. 4536 W. 63rd St., Chicago. 

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

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

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

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

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo Čikagoje ir jos apylinkėse. Tel.
571-337-2912.

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Tel. 312-714-7940.
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Apsilankykite www.draugas.org

Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

Apie Lietuvos ir AfrikosApie Lietuvos ir Afrikos
panašumus...panašumus...

1. Afrikiečiai yra labai geri krepšininkai – lie-
tuviai taip pat.

2. Afrikiečiai migruoja į kitas šalis ir dirba sun-
kiausius darbus – lietuviai taip pat.

3. Afrikoje daug žmonių gyvena žemiau skurdo
ribos – lietuviai taip pat.

4. Afrikoje vidutinis naudojamų automobilių
amžius yra 12–15 metų – Lietuvoje taip pat.

5. Afrikiečių kalba yra nesuprantama daugu-
mai kitų tautų atstovų – lietuvių kalba taip pat.

6. Afrikoje nusikalstamumas yra labai didelis –
Lietuvoje taip pat.

7. Afrikiečiai yra nemėgstami kai kuriose ša-
lyse – lietuviai taip pat.

8. Afrikos politikai ne visai supranta, kaip rei-
kia valdyti šalį – lietuvių Seimas taip pat.

9. Afrikoje valdžia nerenkama, o pasirenkama
iš vietinių artistų – Lietuvoje taip pat.

10. Afrikoje kelių kokybė apgailėtina – Lietu-
voje taip pat.

11. Afrikiečiai turi legendą apie geležinį liūtą –
lietuviai turi legenda apie geležinį vilką.

12. Afrikoje pasitaikydavo kanibalizmo atvejų
– lietuviai irgi mėgsta vienas kitą ėsti.

Taigi, kaip matote, tarp afrikiečių ir lietuvių
yra labai daug panašumų ir mes dar ne visus juos
išvardijome. Bet pagrindinis dalykas, kuris mus
suglumino, matomas žemiau pateiktame paveikslė-
lyje.

Nauji metai
Nauji metai, seni ratai,
Ir tos pačios bėdos.
Sukasi dienų kvadratai,
Tirpsta tartum sniege pėdos.
Naujos valdžios, o kepurės –
Visos vis tos pačios.
Nauji „portfeliai” bedugniai –
Vis daugiau „žaliukų” prašo.
„Du broliukai urėdai,
Du broliukai kunigai.”
Nėra kam taisyt grėblelio,
Kaip toje dainoj seselės.
Reik atostogų važiuoti –
Į pasaulio galą.
Reikia tik dainas dainuoti
Prie alaus bokalo.
O gal ateis dienelės šviesios,
Kaip dangaus mėlynė,
Viens kitam rankas ištiesę,
Šoksime suktinį...

Agotėlė

Kova prieš ekonominę 
krizę

Pasaulį nusiaubusi finansinė ir ekonominė kri-
zė palietė ir Lietuvą. Kovai prieš šią krizę nueinan-
tis Seimas ėmėsi priemonių – jis padvigubino mi-
nistrų ir savo algas, kad galėtų geriau prižiūrėti į
nelaimes ar nedarbą patekusius piliečius. Ir kas
gali pasakyti, kad Lietuvos Seimas nesirūpina savo
piliečių gerove?

Moteriškas genialumas
Generolas guli lovoje su savo žmona. Abu tyli.

Po kiek laiko žmona paklausia savo vyrą:
„Ar tu, dar būdamas eiliniu kareiviu, nors kar-

tą pagalvojai, kad vieną dieną gulėsi su generolo
žmona?”

Milijonieriaus dosnumas
Kalėdų švenčių proga parapija savo biuleteny-

je paskelbė, kas ir kiek aukojo bažnyčiai. Pagal jį,
žinomas milijonierius šia proga paaukojo bažnyčiai
visus du dolerius – po vieną nuo sukaupto milijono.

Žmonės be reikalo pasakoja, kad turtuoliai ne-
turi širdies. Čia šis parapijietis parodė tikrą savo
širdį.

Adomas iš kanapių

Lietuva ir Afrika.

Anekdotas
Susitinka Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos vy-

riausybių vadovai. Vokietis: ,,Pas mus žmonės gau-
na 2,000 eurų algos, 200 atiduoda mokesčiams.
Kaip jie gyvena su 1,800, – nelabai suprantu”.

Lenkijos premjeras: ,,Pas mus žmonės gauna
500 eurų algą, 200 sumoka mokesčiams. Kaip jie su
300 pragyvena, – nelabai suprantu”.

Lietuvos Vyriausybės galva: ,,Pas mus riauši-
nink.., atsiprašau – žmonės, algos gauna 400 eurų,
450 sumoka mokesčiams. Iš kur jie gauna tą papil-
domą 50 mokesčiams sumokėti – niekaip neįsivaiz-
duoju. Bet kai sužinosiu, tuos pasiskolintus būtinai
apmokestinsime.”

PASKUTINĖS PASTANGOS
Žylanti senmergė

Ir ką man dabar daryti? Jau keturiasdešimtos
vasaros laukiu ir niekas, net Jurkšos piemuo, ne-
pakalbina ženytis. Och, akis išsilupčiau, plaukus
nusiraučiau, kad jaunystėj kvaila buvau! Nemo-
kėjau nemokėjau... Kad taip dabar grįžtų jaunystė,
tai oho! Ir kaip aš nesistengiau.

Ana, su tuo raštininkėliu, kad šneku, kad šne-
ku būdavo, kad bėga seilės per barzdą, o jis, bie-
sas, juokiasi. Pareinu namo perpykus, dirst į vei-
drodį, taip ir pasistoja plaukai... Per visą barzdą
bėgdamos seilės nuplaudavo pudrą ir likdavo rum-
bė kaip vieškelis trečios rūšies. Nugi kur jis nesi-
juoks! Ir tikrai, maniau, jam galvą apsuksiu. Pa-
sipirš, manau, jis man, tai aš daug ir nepuikavosiu.
Bet... Nunešė bėgdamos seilės ir pudrą, ir mano
raštininkėlį.

Arba tas kriaučiukas. Gražus, bjaurybė, ir
duoną neblogą turi. Nu, maniau sau, šis tai jau
man skirtas. Kad uždedu, būdavo, miltų, anglia
pervažiuoju per antakius, o veido odą, kad traukia
– iš visos galvos, rodos, tik špigutė pasiliks... Bet
iškęsdavau. Aš jam, būdavo, mirkt, o jis nė ne-
žiūri.  Aš vėl mirkt, jis vėl nežiūri. Aš mirkt – jis
nieko... Aš mirkt – jis nieko... Tada trepteldavau
koja į žemę, kad sumirksėdavau, net anglys nuo
antakių nubirdavo... O kai prasimerkdavau, tai
kriaučiuko ir nebėra. Pabėgdavo brudas... Nejaus-
davo, kad man širdyje kraujas virte virdavo.

Paskui atvažiavo į mūsų parapiją toks vargo-
nininkas. Jaunas, nieko sau žalčiukas... Kukių
Magdė tuoj pradėjo suktis, bet kur tau! Ar tai ji
taip nupudruos veidą kaip aš? Ir į akis taip pa-
žiūrėti, kad žvilgsnis pačius plaučius pasiektų, ji
nemoka. Taigi pradėjau aš. Jei čia, manau nepasi-
seks, tai basta. Liksiu viena visą amželį, kaip gi-
rioj rūtelė...

Na, ir pradėjau. Veidą baltindavau su geriau-
siais miltais: keturi nuliai, raidė „a” ir žvaigždutė.
Antakiams juodinti net ąžuolinių anglių priside-
ginau. Kad uždedu, būdavo, miltų ant žandų, dar
truputį lazurkų, tai kaip lėliukė. Akis, kad pasuku,
lūpą pakreipiu tai, rodos, vyrai mirti turėtų pa-
matę.

Susirinkdavom pas vargonininką giedoti.  Aš
pamažu lįsdavau, lįsdavau ir nulįsdavau į patį prie-
kį. Tik most vargonininkas ranka, aš kad išsižio-
davau, net žandikauliai pokšteldavo. Ir vis žiūrau į
jį... O jis, juodojo, atsiprašant, vaikas, mosuoja ran-
komis kaip basliais ir dar sako: „Pamažu, panele
Agota, pamažu. Taip smarkiai rėkiant pasitaiko,
kartais, kad viduriai sugenda. Nors balsas jūsų ge-
ras”... Durnius. Aš pati žinau, kad mano balsas
geras, bet tai man visai nerūpi. Man svarbu buvo
vargonininkas. Ir ko aš nedariau: ir pykau, ir ver-
kiau, ir dainavau, ir vieną kartą net tokių liekars-
tėlių viriau. Ir nieko. Niekas negelbėjo... Nedavė
Dievulis man vargonininko už vyrą. Ot, skurstu
dabar viena ir laukiu senatvės. Ir kur aš pasidėsiu?

Pamėginsiu dar su kalvio gizeliu.  Vyras suo-
dinas, nėra ko kalbėti, bet kaip nėra geresnio – ge-
ras ir toks.

O aš pati, turbūt, kalta. Nudažyti veidai nieko
nepadeda, tai dažysiu nagus. Įšveisiu, įblizginsiu ir
vaikščiosiu atkišus. Jei to bus mažai, tai visa nusi-
dažysiu: veidus geltonai, nosį raudonai, ausis bal-
tai, nagus juodai... Ir dar jei bus mažai, tai... tai
nežinau ką jau daryti. Reikės, turbūt, pirštines
maut ant kojų, batus ant ausų, o suknelę skersai ir
išilgai sukarpyti. Vis tik prašmatniau...

Bet...  Vaidenasi akyse grabas... Gražus gra-
žus, juodas grabas. Reikės, man rodos, visus dažus
supilti į bonką ir paprašyti tėčio, kad nudažytų,
verčiau, kiemo tvorą....

Ne! Nepasiduosiu senatvei! Ištraukysiu iš
galvos kiekvieną žylantį plaukelį ir į kiekvieno
išpuolusio dančio vietą įsidėsiu kitą! Viską darysiu,
bet kalvio gizelis bus mano! Einu ieškoti šerdeš-
ninko ir suraitysiu plaukus!

Iš 1936 m. leidinio
Autorius nežinomas 

Dainuok
Dainuok, berneli, kol dar jaunas,
Kol stymas eina iš gerklės.

Nors balsas tartum katės pjaunas,
Dainuojant šunes lot pradės.

Jau nedainuosi, kai pasensi,
Kaip visi dantys išbyrės.

O pats savęs jau nebekęsi,
Ir nieks žiūrėti nenorės.

Dainuok, sesele, kol nevedus,
Čiauškėk kaip šarka ant tvoros.

Senatvei būsi jau sugedus,
Šimtai raukšlių bus ant skūros.

Nelauk, sesute, grabo galo,
Dainuok saliūne ar gatvėj.

Nuo pudros nosis jau pabalo,
Jaunystės karštis išdulkės.

Dainuok, močiute, blynus kepant,
Niūniuoki bulves skusdama.

Dainuok ryte saulelei tekant,
Dainuoki nakty guldama.

Dainuok, tėveli, pypkę kišdams,
Bumbėki eidamas taku.

Dainuok iš banko skolą imdams,
Ir girts važiuodamas keliu.

St. B.



14               DRAUGAS, 2009 m. sausio 31 d., šeštadienis

LIETUVOJE IŠLEISTA 
LIETUVOS HIMNO PARTITŪRA 
(Komp. V. Jakubėno draugijos Vilniuje leidinys)

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusiais metais Lietuvos
laisvės žadintojas dr. Vincas Kudirka
minėjo dvigubą sukaktį. V. Kudirka,
kaip žinoma, yra „Tautiškos gies-
mės” (vėliau tapusios Lietuvos him -
nu)  autorius.

Šių metų pradžioje Vilniuje vei -
kianti kompozitoriaus Vlado Jaku bė -
no draugija išleido leidinį „Lietuvos
himnas” (partitūra, orkestravo 1965
m. Vladas Jaku bė nas). Smagu, kad
1981 m. Čikagoje įsteigtos komp. V.
Ja ku bėno draugijos (pirm. Edvardas
Šu laitis) dar bus gražiai tęsia jos sky -
rius Lie tuvoje (vadovauja Irena Skom  -
skienė).

Šiame didelio formato, 12 pusla -
pių sąsiuvinyje šeši puslapiai skirti
gai doms, o likusieji išsamiam leidinio
su darytojos Irenos Skomskienės ra -
šiniui „Tautiška giesmė ‘Lietuva,
Tėvyne mūsų’ nacionalinės kultūros
ir valstybės likime”.

Straipsnyje autorė bando atsekti
šio kūrinio gimimą ir jo praeitį. Yra
ra šoma, kad istorijos lūžyje sukurta
V. Kudirkos „Tautiška giesmė”, pir -
mą kartą publikuota Mažosios Lie -
tuvos periodikoje („Varpas”, 1898 m.,
Nr. 6 ) su prierašu: „Gaidas ir žodžius
sudėstė V. K.”, užgimė ir pasklido tuo
pačiu laiku, kai Vilniuje caro įsakymu
buvo atidengti du paminklai Lietuvos
naikintojams ir niokotojams – Mu -
rav jovui ,,Korikui” ir Jekaterinai II
„už vakarinių žemių prijungimą prie
Ru sijos”.

Yra pateikiama įdomių detalių,
kaip „Tautiška giesmė” išliko iki Ne -
priklausomybės pradžios, kai buvo
pa skelbta Lietuvos himnu.

Teigiama, kad V. Kudirkos „Tau -
tiška giesmė”, vėliau pavadinta Lie -
tuvos himnu, buvo visą laiką gyva ir
Amerikos lietuvių širdyse.

Lietuvos himno įtaka 
JAV lietuviams

Irena Skomskienė rašo: „Ameri -
koje visų lietuviškų renginių, sie -
kiančių lietuvių ir amerikiečių susi -
ar tinimo, metu taip pat nebuvo ap si -
einama be Lietuvos himno. Kad him -
no orkestruočių buvo ne viena ir jos
visos buvo grojamos iki 1965 m., liu -
dija Vladas Jakubėnas: ‘Čikagos Lie -
tuvių opera man užsakė naują Lie -
tuvos himno orkestruotę, kuri turėjo
būti pakankamai įspūdinga, bet tau -

ri, be pigių fanfarinių efektų, kaip tai
bū davo ligšiolinėse čia esamose or -
kes truotėse. Atrodo, kad minima
pras me tai bus ir pavykę. Lietuvos
him no partitūros originalas priklau-
so Čikagos Lietuvių operai ir, reikia
ma nyti, bus paskolintas iškilmingo-
mis progomis mūsų organizacijų ren-
gia miems koncertams ir minėji-
mams’ (‘Aidai’, 1965, Nr. 7). Be to,
Vladas Ja kubėnas, kai dar gyveno
Kaune ir buvo Filharmonijos valdy-
bos narys, labai stengėsi įsteigti Vin-
co Kudirkos vardo simfoninį orkest-
rą: ‘Turėti sa vąjį, nuo operos neprik-
lausomą simfoninį orkestrą – sena
mūsų muzikų svajonė’ (‘Lietuvos
aidas’, 1934 09 21). Taip ir įvyko,
1934 m. rugsėjo 23 d. Kauno visuo-
menė sulaukė naujai įsisteigusio dr.
Vinco Kudirkos simfo ninio orkestro
premjeros ‘Metro po liten’ salėje. Or-
ganizatoriai – dirigentai A. Makači-
nas, J. Karosas, L. Hof mekleris ir K.
Kaveckas. Vladas Ja ku bėnas negalėjo
atsidžiaugti: ‘V. Ku dirkos orkestras
tapo vieta, kur atsi spindi įvairūs kul-
tūriniai įvykiai, sukaktuvės, tautinės
šventės ir t. t. Šį sekmadienį orkest-
ras paminėjo V. Ku dirkos mirties
sukaktuves. Kon servatorijos vicedi-
rektorius V. Žadeika nušvietė lietuvių
muzikos pradus ir V. Kudirkos rolę
joje’ (‘Lietuvos ai das’, 1934 12 04).
Materialinės para mos stoka, žinoma,
sužlugdė orkestro gy vavimą, bet,
kaip rašė V. Jakubė nas, ‘nors šis sim-
foninės muzikos ko lektyvas užgeso,
surengęs vos 19 koncertų, bet, reikia
pripažinti, kad ir per trumpą laiką jis
išvarė žymią sim fo ninės muzikos pro-
pagandos vagą’ (‘Vairas’, 1935, Nr. 6).

Taigi to meto visuomenei ‘Tau -
tiška giesmė’ buvo brangi vertybė, o
jos autorius buvo asmenybė – idealas,
idėjinis visuomenės lyderis. Toks liko
iki šių dienų”.

Paskutinės šio rašinio eilutės tei -
gia: „Ši ‘Tautiškos giesmės’ orkest -
ruo tė iki šiol rankraščio pavidalu bu -
vo tik Čikagos Lietuvių operos kolek-
tyvo nuosavybė – dabar jau leidinio
pa vidalu bus žinoma ir Lietuvoje kaip
vertingas mūsų simbolinis muzikos
kū rybos literatūros paveldas”.

Retas leidinys išleistas dr. Juozo
Kazicko šeimos fondo lėšomis. Leidi -
nio fotografu pažymėtas Algis Uške -
vičius, dailininkas – Arvydas Nekro -
šius, spausdino „Petro ofsetas”. Iš -
leis tas gražiai, reprezentaciškai. Mi -
ni ma, kad leidinys skiriamas Vinco
Ku dirkos paminklo Vilniuje atidengi-
mo proga.

Artėja kompozitoriaus 
V. Jakubėno sukaktis

Reikia pažymėti, jog šiemet (ge -
gužės 15 d.) sukanka 95 metai nuo
kompozitoriaus V. Jakubėno gimimo.
Kažin ar Čikagoje būtų galimybė ta
pro ga surengti kompozitoriaus V. Ja -
kubėno paminėjimą? Lietuvoje, be
abejo, ši sukaktis nebus praleista ne -
girdomis. Beje, reikia paminėti, jog V.
Jakubėnas buvo nuolatinis ,,Draugo”
ir kitos mūsų spaudos nuolatinis mu -
zikos kritikas. Dar ir dabar Čikagoje
ir apylinkėse gyvena nemažas būrys
buvusių muziko V. Jakubėno fortepi-
jono klasės mokinių, kuriems turėtų
rū pėti jų žymiojo mokytojo pagerbi -
mas.

Lietuvos himno partitūros viršelis 

,,Draugo” jubiliejinio
koncerto belaukiant
LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,‘Draugas’ šimtmečio proga  ren -
gia jubiliejinį koncertą, kuris įvyks
2009 m. kovo 22 d. Maria mokyklos
au ditorijoje. Koncerto programą at -
liks solistai Edmundas Sei lius (teno-
ras) ir Kristina  Zmai laitė (sop ranas).
Akompanuos Edvinas Minkštimas”,
– skaitome pranešimuose. Kovo 22-oji
nebe už kalnų, tad nors trumpai no -
risi pristatyti jaunuosius menininkus
čikagiečiams. 

Tiems, kas lankosi lietuviškuose
mu zikiniuose renginiuose, Edmundo
Seiliaus ir Edvino Minkštimo vardai
yra gerai žinomi.

Prieš dvejus metus E. Seilius
pasirodė jaunųjų atlikėjų programoje
Čikagos operos teatre, kur Claudio
Mon te verdi ope roje ,,The Return of
Uly s ses” atliko Eurimaco partiją.
Šiuo metu 33 metų tenoras E. Seilius
sparčiai kopia karjeros laiptais. Bai -
gęs Lietuvos muzikos ir teatro aka -
demiją, bene vienas iš pirmųjų jaunų
dainininkų pradėjo karjerą JAV, stu -
dijavo University of Dallas, vėliau
„New England Conservatory”, kur
dirbo su Vinson Cole bei kitais pa -
saulinio garso muzikos pedagogais.
Dai navo Dallas operoje, koncertavo
Japonijoje su Lenkijos nacionaline
ope ra, dirbo Reino nacionalinėje ope -
roje Strasbourg (Prancūzija). Šiuo
metu solistas dirba Lietuvoje.

Pažiūrėjus į šių dienų muzikines
reklamas stebiesi, kaip  dainininkas
E. Seilius visur suspėja – jis dainuoja
Kaune ir Klaipėdoje, Marijampolėje
ir Panevėžyje, dalyvauja  J. F. Halevy
operos ,,Žydė” pastatyme Nacio na -
liniame operos ir baleto teatre Vil -
niuje. Dalyvavo televizi jos renginyje
,,Triumfo arka”, kur lai mėjo antrą
vietą. O kur dar namai, mažoji ketur -
metė Barbora... 

Dar vienas čikagiečiams gerai
žinomas šio koncerto dalyvis – pia -

nistas Edvinas Minkštimas (fortepi-
jonas). Šis atlikėjas laikomas vienu
ryškiausių jaunųjų lietuvių pianistų.
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje ir Nacionalinėje Paryžiaus kon-
servatorijoje jis įgijo muzikos magis t -
ro laipsnį. Šiuo metu Edvinas siekia
daktaro laipsnio garsiojoje Jui lliard
muzikos mokykloje New York.

Pianistas yra devynių tarptauti-
nių pianistų konkursų laureatas. Jis
koncertavo Danijoje, Prancū zi joje,
Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Če-
kijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Ven -
grijoje, Kanadoje bei JAV, grojo Di -
džiosios Britanijos sosto įpėdiniui
princui Čarlzui jo vizito Lietuvoje
me tu.

Neįmanoma išvardyti visų E.
Minkštimo stipendijų bei premijų,
ku rias jis yra gavęs ar laimėjęs. Jis
taip pat bando savo jėgas ir kompozi-
cijoje, kurdamas fortepijoninę, kame -
rinę bei simfoninę muziką, kurią ne
kartą atliko Lietuvoje bei užsienyje.

Studijos ir gyvenimas Paryžiuje
bei New York E. Minkštimui leido pa -
justi platų kultūrinį kontekstą ir ap -
mąstyti savo vietą jame. Daugiau siai
laiko praleidžiantis toli nuo Lie tuvos
pianistas viename interviu prasitarė
neužmirštantis jos nė akimirkai:
„Man gyvybiškai svarbu, kad mano
valstybėje viskas būtų gerai. Tai gar-
bės reikalas. Džiaugsmą teikia vien
mintis, kad apie Lietuvą būtų kalba-
mi tik geri žodžiai. Norėčiau, kad
man pavydėtų, jog esu iš Lietuvos.”

Abu šie menininkai jau ne pirmą
kartą pasirodys ir Čikagos lietuviams
– jie abu yra koncertavę Lietuvos vai -
kų globos būrelio ,,Saulutė” koncer-
tuose. Pernai E. Minkštimas atliko
mu zikinę programą ALT’o or gani -
zuotoje Vasario 16-osios programoje.
Tad malonu bus susitikti su šiais ta -
len tingais menininkais dar kartą.

Na, o su Kristina Zmailaite čika-
giečiai meno mylėtojai susitiks pir mą
kartą, nors ši menininkė, kaip ir jos
vyras E. Seilius, Lietuvoje yra ge rai
žinoma. Iš Šiaulių ki lusi K. Zmailaitė
baigė vidurinę mo kyklą, ku rioje buvo
sustiprintas muzikos mokymas. Vai-
kystėje jos karjera, kaip ir Edmundo,
prasi dėjo nuo „Dainų dainelės”. Abu
vieną dieną suvedė lem tingas su -
sitikimas Muzikos aka demijos ko -
ridoriuje. Dabar jie daina vimo profe -
sionalai, iš to valgantys duo ną. Ope-
ros solistė studijavo Vo kie ti joje, gilino
savo žinias JAV ir Pran cūzijoje, daug
dainavo Pran cū zijoje, Vokietijoje.
Šiuo metu Lietu voje ji – viena iš la-
biausiai kviečiamų dainuoti solisčių,
savo balsu ir išvaizda kerinti muzikos
mylėtojus.

Tad iki malonaus susitikimo Či -
ka goje.

Edvinas Minkštimas koncertuoja
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė   – Romeo ir Džiuljeta Kauno valsty-
binio muzikinio teatro  pastatyme 2003 m.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose 

Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.
Patarnavimas 24 val.

,,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

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

A † A
ZENONAS BUINEVIČIUS

Mirė 2009 m. sausio 27 d., sulaukęs 77 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Burbank, IL.
Giliame liūdesyje liko: žmona Onutė, sūnus Gintas, brolienė

Kleopatra Buinevičius, sūnėnai Rimantas ir Arius bei dukterėčia
Diana su šeimomis.

Laidotuvės bus privačios.
Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
EUGENIJUS J. ŽIŪRYS

1909 m. balandžio 23 d. – 2008 m. gruodžio 28 d.

Eugenijus Julius Žiūrys, Baltramiejaus ir Julijos (Eimaity-
tės) sūnus, gimė Amerikoje, užaugo Lietuvoje. Baigė Aušros gim-
naziją Kaune ir 1929 m. grįžo į Ameriką. Baigęs inžinerijos moks-
lus Yale universitete, kurį laiką mokė JAV laivyno akademijoje ir
vėliau dirbo erdvės tyrimo įmonėse.

Nuliūdę liko: šeši vaikai, trys anūkės, sesuo ir jos šeima Ame-
rikoje, daug giminių Lietuvoje.

Liūdinti šeima

A † A
VINCENT J. PETROŠIUS, Sr.

Mirė 2009 m. sausio 29 d., sulaukęs 86 metų amžiaus.
Gimė Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Matilda „Mickey” Petrošius (Kuoga);

dukros Carol Evans ir Diana Codilis su vyru Thomas; sūnus Vincent,
Jr. su žmona Carol; anūkai  Stanley  Evans su žmona Michaelene;
pirmo laipsnio seržantas Paul Evans su žmona Jennifer; Andrea
Evans ir Jacqueline Petrošius; proanūkiai Michael, Vincent, Jude ir
Thomas Evans; brolienė Christine Lutkus su vyru dr. Richard, arti-
mas šeimos draugas kun. Jonas Kuzinskas ir pusseserė  Stella Bell.

A. a.  Vincent, Sr. buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas ir Chi-
cago policijos detektyvas, 4-to laipsnio Knights of Columbia Nr. 3024
narys, taip pat ilgametis Knights of Lithuania Council Nr. 112 narys.

A. a.  Vincent bus pašarvotas pirmadienį, vasario 2 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 3 d. Iš laidojimo namų 9:45
val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio
sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Visus gimines, draugus bei pažįstamus kviečiame dalyvauti lai-
dotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Brangiam broliui
A † A

ALGIUI TONKŪNUI

staiga mirus, mūsų mielai sesei v. s. fil. RITONEI RU-
DAITIENEI ir šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą. Kartu liūdime ir seseriškai guodžiame.

„Verpsčių” būrelis

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

A † A
Agronomui JONUI DAUGĖLAI

mirus, žmonai JUOZEI KRIŠTOLAITYTEI-DAUGĖ-
LIENEI, pusbroliui JURGIUI GRAVROGKUI su žmona
ALDONA, artimiesiems ir draugams reiškiame gilią
užuojautą.

Daytona  Beach Florida
Lietuvių klubo valdyba ir nariai  
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��A. a. Algis Tonkūnas staiga mi -
rė 2009 m. sausio 28 d. Port Town -
send, WA. Giliame nuliūdime paliko
žmoną Merelyn, dukras Liną, Rimą,
Audrą ir seserį Ritonę Rudaitienę su
šeimomis.

�Jono Tamulaičio fotografijos
parodos ,,Pro šakas...” atidarymas
Čiur lionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL,
įvyks vasario 6 d. 7:30 val. v.  Ma lo -
niai kviečiame atvykti. Paroda skirta
Vasario 16-ajai. 

�Meno mylėtojus vasario 7 d.,
šeš tadienį, 7 val. v. kviečiame į Sigito
Šni ro parodos ,,Sapnai” atidarymą
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie- tuvių centre, 14911 127th Street,
Le mont. Akustine gitara bei perku si -
niais instrumentaismuzikuos Aidas
ir Airis.

�Sekmadienį, vasario 8 d., 12
val. p.p. Jaunimo centro kavinėje dr.
Linas Sidrys kalbės tema ,,Naujovės
akių ligų gydyme”. Po paskaitos
prelegentas atsakys į klausimus.
Vaišins ,,Kunigaikščių užeiga”. 

�Sekmadienį, vasario 8 d., 12:30
val. p. p. PLC Bo čių menėje vyks kas-
metinis organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” veiklos pranešimas Čikagos
ir apylinkių lie tuvių visuomenei.

��FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. vasario 8 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Sueigoje minėsime Nepriklausomy-
bės šventę. Kalbės filisteris Vytenis
Kirvelaitis. Bus vaišės.

�Vasario 13 d., penktadienį, 7
val. v. PLC Bočių menėje vyks po kal -
bių ir dis kusijų vakaras „Meilės him -
nas”, remiantis ir aptariant Naujojo
Testamento Pirmojo laiško korintie -
čiams 13-ą skyrių. Vakarą ves tėvas
An tanas Saulaitis, SJ drauge su sve -
čiu, liuteronų kunigu Valdu Auš ra.
Ma loniai visus kviečiame dalyvauti.

�Vasario 14 d. Pasaulio lietuvių
centre Fondo salėje, 14911 127th
Street, Lemonte nuo 5:30 val. p. p. iki
8 val. v. ruošiama Valentino diena ir
filmo peržiūra. Šventės metu vyks
susitikimas su šeštoke vilniete Elze
Degutyte, kuri sukūrė pagrindinį
Emilijos vaidmenį režisierės Giedrės
Beinoriūtės trumpametra žiniame
kino fil me ,,Balkonas”. Fil mas lietu-
vių kal ba su angliškais subtitrais.
Jau noji aktorė vasario – birželio mė-
nesiais mokysis St. Joseph mokyklo-
je.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėji-
mas. Kalbės Lietuvių rašytojų drau -
gi jos pirmininkė Stasė Petersonienė.
Bus meninė programa ir vaišės.

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje vasario 21 d., šešta -
dienį, 6 val. v. maloniai kviečia į tra -
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį” Bal zeko
lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Meninę programą atliks
Nijolė Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis ir trombonininkas Zenonas
Pet rošius. Šokiams gros A. Barniškis.
Vietas užsisakyti tel.: 630-247-2150
(Ro mas Kasparaitis).

�Vasario 21 d. 11 val. r. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje kūrybin-
gai pasidaryti Užgavėnių kaukes
padės dailinin kės Rasa Ibianskienė ir
Živilė Rama šauskienė. Nepamirškite
žirklių, kli jų ir pačių įvairiausių me -
džiagų skiau čių, kailių atraižų. Su
dai li nin kių pagalba viską panaudo -
site kau kių kūrimui. Išradingiausių
kaukių ir kostiumų autoriai bus
apdovanoti. Vai šinsimės Užgavėnių
blynais. Mokestis: 6 dol. vaikams,  12
dol. suaugusiems. Būtina registruotis
tel. 773-582-6500.

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ra linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�ALT’o skyrius Lake County, IN,
East Chicago, IN Lietuvių Bend ruo -
menė ir Lietuvos Vyčių 82 kuopa va -
sario 22 d. ruošia Lietuvos nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris vyks:
The American Legion Post 430, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Ren kamės 12 val. p. p. Prog ramos
pra džia – 1 val. p. p. Muzikinę prog -
ra mą atliks Rimas Pumputis. Kai na –
12.50 dol. asmeniui. Norin čius da ly -
vauti prašome iki vasario 11 d. pra -
nešti  Birutei Vilutienei tel.: 219-322-
4533 arba Joannai Rudzevičius tel.:
219-884-2220. Maloniai visus kviečia -
me dalyvauti.  

�Detroito „Gabijos” ir „Balti jos”
skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį,
kovo 1 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre. Kviečiame
visus, ne tik skautų šeimas, bet ir
visą Detroito ir apylinkių visuomenę
apsilankyti Kaziu ko mugėje. Ten
galėsite įsigyti įvairių rankdarbių,
išbandyti laimę Velykinio stalo loteri-
joje, pažaisti žaidimų. Bus gardžių
lietuviško maisto patiekalų, skanių
pyragų ir tortų. Smagiai praleisite
popietę ir kartu paremsite Detroito
skautes ir skautus. Mugėje bus ir
loterija. Jei kas norėtų paaukoti
laimikių, jie bus renkami parapijoje,
savaitgaliais vasario mėnesį. Jei kas
turėtų klausimų, galite skambinti
tuntininkei – Daivai Lukasiewicz tel.
248-478-6885. Iki pasimatymo!

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

,,Draugo” knygynèlyje

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
stu dentams Lietuvoje. Aukojo: Nora
Šumskienė ir dukters Dalios šeima
Lietuvoje mirusios mielos sesers ir
tetos a. a. Eleonoros Jurskienės atmi-
nimą pagerbiant $500; dr. Remigijus
ir Aldona Gaškos $4,400 studentų
pa ramai; Sigutė Mikrut $100; Al -
dona Kavaliūnienė $20; Kazickas

Family Foundation $6,000 vaikų me -
tinei paramai; dr. Eligijus ir Alė Le -
liai $50; Julius ir Regina Matoniai
$100; Meilutė Kusak $50 a. a. Vy -
tauto Šoliūno atminimui; vaiko me -
tinei paramai Teklė Bogušas $360,
Meilutė Kusak $240, Diana Vis -
kantaitė $360. Labai ačiū. „Sau -
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275.

IŠ ARTI IR TOLI...

Petras Brizgys dėkoja visiems giminėms ir draugams už Kalėdinius
sveikinimus ir tuo pačiu linki jiems sveikų ir laimingų 2009 metų.

Užgavėnių Morė

,,Draugo” knygynėlio lentynėlėje
iš latvių kalbos išversta Jurio Ru-
benio ir Mario Subačs knyga ,,365
pasakojimai kiekvienai dienai” (,,Al-
ma Littera”, 2006 m.)

Paskutiniame Evangelijos pagal
Luką skirsnyje pasakojama apie du
keleivius, iš Jeruzalės traukiančius į
Emausą. Žmogelius kankina baisios
bėdos, neišsprendžiami klausimai, ir
gyvenimas atrodo tiesiog nesuvokia-
mas. Kelionė lyg ir neilga, bet joje nu -
tinka daug įdomiausių dalykų. Prie
ke liauninkų pritampa kažkoks pa -
keleivis, kuriam jie patiki savo var-
gus, o jis padeda jiems daug ką su -
prasti. Ir tik vėliau jie susivokia, kas
buvo tasai paslaptingas svečias...

Ir mes visi esame kelyje. Daug
ko nesuprantame, kankina abejonės,
žlunga viltys ir troškimai, praranda -
me gyvenimo džiaugsmą... Tačiau ir
mūsų kelionėje netikėtai atsiranda
koks nors pakeleivis, su kuriuo gali -
me pasikalbėti, išsipasakoti, ir staiga
pajuntame, kaip mūsų gyvenime kaž -
kas pasikeičia, atsiveria akys, širdis
sušyla.

Tebūnie ši knygelė jums toks pa -
keleivis.

Knygos kaina – 15 dol. Knygą ga -
li ma įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau knygų, už kiek vie -
ną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Pasaka apie žuvėdrą, kuriai
patikdavo žiūrėti į bangas
Kartą gyveno žuvėdra. Jai patik-

davo skraidyti virš jūros ir žiūrėti į
bangas. Rudenį vėjas būdavo itin
stiprus, ir jai tekdavo slėptis kopose
už pušų. Ten buvo ne taip gražu, ta-
čiau už medžių vis tiek jautei kažką
didinga.

– Aš nenoriu gyventi be jūros, –
tarė žuvėdra Dievui.

– Išmok pajusti jūros vėją ir kai
skrendi virš miesto, – atsakė žuvėd -
rai Dievas.

,,365 pasakojimai kiekvienai dienai”


