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•Ateitininkai (p. 2, 13)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. ,,Sorry hon”
(p. 4)
•PLB Lituanistikos kate-
dros būklė UIC (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•A. Kubiliaus komanda
(p. 7)
•Privati informacija apie
asmenį (p. 8)
•Dėl čia praleistų metų
nesigailėsime (p. 10–11)
•Rinkimų dienoraštis
(11) (p. 11)
•Cicero lietuvių žinios
(p. 14)

Daugèja ieõkançiû darbo uñsienyje

Iškilmingos šv. Mišios Vilniaus arkika-
tedroje.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 6 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvoje veikiančiose
įdarbinimo agentūrose, siūlančiose
darbą užsienyje, nuo Naujųjų metų

netyla skambučiai. Padėtis tampa
panaši į 2005 m., kai žmonės darbo
vietos laukdavo ne savaitėmis, o mė-
nesiais.

Tačiau specialistai pabrėžia, kad
emigrantų pamėgtos šalys dabar irgi
patiria ekonomikos nuosmukį ir už-
sieniečiai čia dažnai iš darbo atlei-
džiami pirmieji.

Vienos iš Anglijoje lietuvius įdar-
binančių agentūrų atstovė Rita Bi-
liukaitė sako, jog žmonių antplūdis
prasidėjo nuo gruodžio. „Svarbiausia
priežastis – augantis nedarbas. Priva-
čiose struktūrose vėluoja atlyginimai,
o žmonėms reikia gyventi, išlaikyti
šeimas”, – sako R. Biliukaitė.

Ji įsitikinusi – į Lietuvą ateina
dar viena emigracijos banga. „Dabar
antplūdis didžiulis. Darbininkai jau
važiuoja per daug nesvarstydami –
svarbu, kad užsidirbtų”, – sakė agen-
tūros darbuotoja.

Žemės ūkio, maisto produkcijos
pakavimo sektoriuose Anglijoje agen-

tūra kol kas darbo vietų stygiaus ne-
pajuto. Sudėtingiau įdarbinti kvalifi-
kuotus darbuotojus, nes į šias vietas
ateina dirbti patys anglai.

Agentūros atstovė neabejoja,
kad esama padėtimi pasinaudos ta-
riami įdarbintojai, nes agentūrose
įdarbinimo kainos nėra žemos.

Kitos įdarbinimo agentūros va-
dybininkė Laura Pagojutė pastebi,
kad dažniau teiraujamasi apie gali-
mybę įsidarbinti Anglijoje. Į agentū-
ras kreipiasi žmonės nuo 20 iki 60
metų, iš jų dauguma – vyrai. Dideli
reikalavimai galimiems darbuoto-
jams nekeliami – svarbu, kad būtų
neteisti, sveiki. Užsienio kalba būti-
na tik dirbant viešbučiuose, slaugy-
mo įstaigose.

Anksčiau norintieji išvažiuodavo
per savaitę ar tris, dabar reikia pa-
laukti iki poros mėnesių. Lengviau ir
greičiau darbą gauna žmonės iki 49-
erių metų.

Nukelta į 6 psl.

Minimas Arkikatedros
atõventinimo 20-etis

pergalė – Vilniaus arkivyskupija ir
visa Lietuva atgavo savo dvasinį cent-
rą, bet svarbiausia yra ne pastatas, o
dvasinė šventovė”, – pabrėžė Vil-
niaus arkivyskupas metropolitas
kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
ketvirtadienį aukojęs iškilmingas šv.
Mišias drauge su apaštaliniu nunci-
jumi ir Lietuvos vyskupais.

Kardinolo teigimu, mūsų Arki-
katedra tikrai bus patraukli, jei mo-
kėsime mylėti vieni kitus ir pašalin-
sime visas apkalbas, šmeižtus, nepa-
sitikėjimą, savanaudiškumą.

Kardinolo teigimu, per laiką nuo
Vilniaus arkikatedros atšventinimo
1989 m. vasario 5 d. šioje pagrindi-
nėje sostinės ir visos Lietuvos šven-
tovėje buvo įšventinta 90 kunigų.

Pagrindinė šventovė brangi
kiekvienam katalikui ir kaip vieta,
kurioje gerbiamos šv. Kazimiero re-
likvijos, sovietmečiu ištremtos į Šv.
Petro ir Povilo bažnyčią, o 1989 m.
kovą sidabro sarkofage iškilmingai
parneštos į Šv. Kazimiero koplyčią
Arkikatedroje.

Vilnius, vasario 5 d. (ELTA) –
,,Prieš 20 metų įvykęs Vilniaus arki-
katedros atšventinimas buvo teisy-
bės atkūrimas, tikinčiųjų tikėjimo

Paskirtas energetikos
ministras

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus pasky-
rė Arvydą Sekmoką energetikos mi-
nistru. Iki šiol, kol nebuvo gauta spe-
cialiųjų tarnybų pažyma, energetikos
ministro pareigas laikinai ėjo ūkio
ministras Dainius Kreivys.

Valdančioji dauguma teigia, kad
Energetikos ministerijos įsteigimas
paspartins strateginių energetikos
projektų įgyvendinimą. Opozicija
naujos ministerijos steigimą kritika-
vo.Vyriausybės noru kuriamoje mi-
nisterijoje darbą turėtų pradėti 22
žmonės, o iki metų galo jos darbuoto-
jų skaičius išaugtų iki 65.
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Į Lietuvą ateina dar viena emigracijos
banga. Lietuviams.com nuotr.

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius susitikime su Lietuvos leidėjų
sąjungos ir didžiausių leidyklų atsto-
vais pabrėžė, kad Vyriausybė itin
daug dėmesio skirs lietuvių kultūros
sklaidai ir bus rastas būdas tokių
knygų leidybai paremti.

Didžiausią nerimą knygų leidė-
jams kelia nuo šių metų ženkliai didė-
jantis pridėtinės vertės mokestis, dėl
kurio auga kainos, mažėja tiražai ir
pardavimai, todėl valstybė iš šios sri-

ties gali nesurinkti suplanuotų mo-
kesčių. Leidėjai išsakė susirūpinimą
ir dėl autorinių pajamų apmokestini-
mo socialinio draudimo mokesčiu,
kuris taip pat turi neigiamos įtakos
knygų leidybai.

Premjeras sakė, jog speciali dar-
bo grupė nagrinės kultūros žmonių,
iš kūrybos gyvenančiųjų asmenų ap-
mokestinimo tvarką, ir pakvietė kny-
gų leidėjus aktyviai dalyvauti šiame
procese. Kalbėdamas apie mokesčius,
Vyriausybės vadovas prašė visų vado-

vautis solidarumo principu. ,,Ši Vy-
riausybė neketina apmokestinti skai-
tymo, atvirkščiai – kultūros sklaida,
žiniomis grįstos ekonomikos kūrimas
buvo ir išlieka vienu iš svarbiausių
veiklos uždavinių”, – sakė A. Kubilius.

Susitikime su Vyriausybės va-
dovu dalyvavę Lietuvos leidėjų sąjun-
gos vadovai yra sakę, kad mokesčių
politika gali skaudžiai paliesti tiek
knygų leidybos verslą, tiek biudžeti-
nes įstaigas, kurios leidžia vertingas
knygas.

Vyriausybè neketina apmokestinti skaitymo

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)
kreipėsi į Brazilijos užsienio reikalų
ministeriją, reikalaudama skubiai
imtis visų reikalingų priemonių, kad
Lietuvos piliečiams būtų užtikrintas
bevizis įvažiavimas į šalį.

Tai numato jau įsigaliojusi Lie-
tuvos ir Brazilijos tarpvalstybinė su-
tartis dėl abipusio vizų atsisakymo.
Lietuvos piliečiai į Braziliją be vizų
gali vykti nuo šių metų sausio 13 d. ir
šalyje būti iki 90 dienų.

URM žiniomis, pasitaikė atvejų,
kai Lietuvos piliečiai nebuvo įleisti į
Braziliją arba į lėktuvą, skrendantį į
šią šalį – buvo pareikalauta Brazilijos
vizos.

Lietuva reikalauja
Brazilijos laikytis
bevizio susitarimo
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Šią savaitę pasirodę studijos,
tyrusios marichuanos vartojimą
tarp paauglių, rezultatai dau-
gumą lyg ir nuramino: 31-oje
apklaustoje Europos ir Šiaurės
Amerikos šalyje penkiolikmečiai
šį narkotiką 2006 metais vartojo
mažiau nei 2002-aisiais. O kaip
su 2009-ųjų rezultatais? Ar jiems
turės įtakos sausio 31 d. pasaulį
apskriejusi šiųmetinės vasaros
olimpiados, vykusios Beijing, Ki-
nijoje, plaukiko Michael Phelps
fotografija, kurioje jis rūko ne ką
kita, o – marichuaną? Juk jis – net
aštuonių aukso medalių olim-
piadoje nugalėtojas – daugelio
paauglių akyse yra tikras hero-
jus.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis
Iš Ateitininkų gyvenimo

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

Dieną po šv. Kalėdų 44 moksleiviai ateitininkai ir jų
vadovai įriedėjo per snieguotus Dainavos vartus praleisti
šešias neeilines dienas kartu. Gruodžio 26 d., visiems suva-
žiavus, buvo proga susipažinti ir kartu puošti kalėdinę
eglutę. Moksleiviai puošė eglutę paveikslėliais su naujų metų
pasiryžimais ir po kelių valandų gražaus bendravimo,
susidraugavo.

Pirmają stovyklos dieną, istorijos profesorius Vėjas Liu-
levičius kalbėjo tema „Kas yra kultūra” ir aiškino, kad kul-

tūra yra gyva, ji vystosi ir keičiasi. Diskutavome įvairiais
klausimais, kaip „Ar galima gyventi be kultūros?” ir „Kodėl
kultūra yra gyvybiškai svarbi?” Dr. Liulevičius pabrėžė, kad
„ateitininkai siekia atnaujinti kultūrą per Kristų”. Toliau
paskaitoje kalbėjo „kokia būtų ideali ateitininkų kultūra” ir
moksleiviai išrašė konkrečius būdus, kaip jie galėtų įgyven-
dinti šūkį „Kultūra: suprask, kovok, kurk”.

Po pietų antras lektorius buvo Marius Polikaitis, kuris
širdingai kalbėjo tema „Muzika ir kultūra”. Jis mums leido
patirti kaip muzika paveikia mūsų gyvenimą ir mus asmeniš-
kai. Nagrinėjome muzikinius veikalus. Moksleiviai išmoko,
kad gimnazijos metu jie bando suprasti, kas jie yra, bet pir-
miausiai reikia suprast, ką jie mato aplink save.

Tą vakarą įvyko Muzikos olimpiada. Pereidami per
muzikinių žaidimų stotis, moksleiviai kūrė dainas, išgirdę
melodiją, išvardino žinomus lietuviškus veikalus, sprendė
galvosūkius ir t.t.

Sekmadienio rytą, lektorius dr. Vėjas Liulevičius kalbėjo
apie „Mokslo kultūrą”. Per šią paskaitą daug išmokome apie
vieną iš mūsų penkių principų, „Inteligentiškumą”. Inteli-
gentas yra aktyviai išvystęs protą ir dvasią, siekia aukštesnio
tikslo susijusio su dorybėmis. Jis taip pat teigė, kad žmogus
gali viską prarasti, bet kas išmokta — mokslas, visada palieka.

Po pietų ir lais-
valaikio moksleiviai
susirinko vėl į Baltų-
jų rūmų salę pasi-
klausyti Vyto Čup-
linsko pašnekesio —
„Kas yra kūryba?”
Svarbiausiai jis mums
davė iššūkį nebijoti
„galvoti kitaip”.

Vakare mokslei-
viai parodė stovyklai
savo kūrybingumą per vaidinimus, meno darbus, poeziją, ir
sukurtas dainas apie įvairius jausmus. Nevartodami daug žo-
džių, bandėm išreikšti sąvokas kaip meilę, pyktį, viltį, ir t.t.

Kursantų kūrybingumas pasirodė ne tik per vakarines
programas, bet ir per penkių minučių prakalbas jų parinkta
tema. Visi vyresnieji, 11-tos ir 12-tos klasės moksleiviai,
sklandžiai pakalbėdavo. Prakalbos duoda kursantams progos
pasidalinti įspūdžiais ir mintimis.

Pirmadienio rytą, dr. Indrė Čuplinskaitė kalbėjo apie
„Kultūrą ir religiją”. Mes diskutavome, kas mūsų religijoje
vertinga, kiek svarbūs yra matomi dalykai kaip bažnyčios
pastatai, meno kūriniai,
sta-tulos, vitražai?

Popiet, tęsiant kata-
likiškumo ir kultūros te-
mą, moksleiviai buvo iš-
skirstyti į grupes ir turėjo
aplankyti septynias do-
rybių stotis. Vadovai įvai-
riausiais būdais pristatė
septynias dorybes: teisin-
gumą, viltį, duosnumą,
tikėjimą, tyrumą, santū-
rumą ir narsą. Kursan-
tams paliko didelį įspūdį
Linos ir Mariaus Posko-
čimų pristatymas apie
viltį, nes kalbėjo apie savo
pačių išgyvenimą —savo
mamos kovą su vėžiu.

Pirmadienio vakarą
buvo laikas susikaupti ir
giliau susipažinti su sa-
vimi ir Dievu. Pagal
anksčiau išpildyto En-
neagramo rezultatus, kursantai pasiskirstė į grupes. Moks-
leiviai išmoko apie savo pagrindinius bruožus.

Ateitininkų šalpos fondo metinis
susirinkimas ir vakarienė vasario 28 d.

Šeštadienį, vasario 28 d. Ateitininkų namuose Lemonte vyks metinis
Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) suvažiavimas ir vakarienė.

AŠF telkia lėšas remti Lietuvoje ir kituose kraštuose ateitininkijos veik-
lą, ypač jaunimo auklėjimą. Suvažiavimas prasideda registracija 4:00 val.p. p.,
o suvažiavimo posėdžio pradžia — 4:30 val. p. p. Jame bus aptarta AŠF veikla
ir pateikta metinė piniginė apyskaita ir revizijos komisijos pranešimas. Bus
renkami nauji valdybos nariai.

AŠF vakarienė prasidės 6 val. v. pažmoniu Ateitininkų namuose, o 7 val.
v. svečiai bus kviečiami prie stalų vaišintis Aldonos Šoliūnienės paruoštomis
vaišėmis. Kęstutis Daugirdas pralinksmins svečius trumpa programa. Vaka-
rienės kaina 60 dol.

AŠF vakarienei kvietimai gaunami skambinant Pranutei Domanskienei
708-246-0049 arba el. paštu FLD85@aol.com. Vakarienės dalyviai savo daly-
vavimu paremia AŠF veiklą Amerikoje ir Lietuvoje.

KULTŪRA: Suprask. Kovok. Kurk.
MAS Žiemos kursai Dainavoje

Moksleivių ateitininkų sąjungos žiemos kursai vyko Dainavoje 2008 m.
gruodžio 26 d. iki Naujųjų Metų pirmos dienos. Ši savaitė skiriama
moksleivių susipažinimui su ateitininkų pasaulėžiūra ir kaip jos principus

pritaikyti gyvenimui. Kursų tema — aktyvios krikščioniškos kultūros supratimas.
Kasdieną vykdavo paskaitos, pašnekesiai ir pasilinksminimai. Paskaitoms buvo
kviečiami svečiai, savo sričių žinovai, sugebantys jaunus žmones sudominti gana
abstrakčiomis sąvokomis.

Milda Chmieliauskaitė

Susirinks Čikagos sendraugiai
Čikagos ir jos apylinkių sendraugiai

susirinks šeštadienį, kovo 7 d. 4:00 val.
p.p. Ateitininkų namuose, Lemonte.
Susirinkime numatytas simpoziumas
aptarti metinę temą: Kurkime kultūrą
Kristaus tiesoje!

Vėjas Liulevičius

Vytas Čuplinskas

Algis Kasniūnas ir Danius Giedraitis

Nukelta į 13 psl.

Ieškomi vadovai, mokytojai ir
darbininkai JAS stovyklai
Jaunųjų ateitininkų sąjungos va-

saros stovykla įvyks š.m. liepos 5 iki 15
d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.
Ieškomi vadovai (bent 16 metų am-
žiaus), darbininkai (bent 15 metų am-
žiaus) ir mokytojai (studentai ar sen-
draugiai ateitininkai) su jaunimu pa-
dirbėti. Jei domitės, informacija ir for-
mas rasite www.ateitis.org. Prašome
užpildyti ir grąžinti iki vasario 15 d.
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POPIEŽIAUS ŽINIA 
ŠIŲ METŲ GAVĖNIAI

Šiemet Gavėnios laikotarpis pra-
sidės jau po trijų savaičių, vasario 25
dieną.

Antradienio, vasario 3 d., rytą
Vatikano spaudos salėje buvo prista-
tyta popiežiaus Benedikto XVI žinia
šių metų Gavėniai. 

Pradedant Gavėnią, dvasinio
rengimosi kelią, – rašo Benediktas
XVI, – Liturgija mus kviečia imtis
trijų atgailos praktikų – maldos,
išmaldos ir pasninko – idant galė-
tume kuo geriau pasiruošti Velykoms
ir pajusti Dievo galią, kuri, kaip
girdėsime Velykiniame šlovinime,
„traukia nuo kalčių, nuodėmes plau-
na, puolusiems grąžina nekaltumą,
nuliūdusiems – džiaugsmą, maldo
neapykantą, vienija širdis, palenkia

išdidumą”.
Šiemetiniame Gavėniai skirtame

laiške popiežius kviečia pagilinti pas-
ninko prasmės suvokimą, nes juk Ga-
vėnią mes švenčiame sekdami Vieš-
paties pavyzdžiu, kuris prieš savo
viešosios misijos pradžią keturias-
dešimt dienų pasninkavo dykumoje.
„Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas
į dykumą, kad ten būtų velnio gundo-
mas. Išpasninkavęs keturiasdešimt
dienų ir keturiasdešimt naktų, jis
buvo labai alkanas” (Mt 4, 1-2). Pa-
našiai kaip Mozė prieš Dekalogo ga-
vimą, kaip Elijas prieš susitikimą su
Dievu ant Horebo kalno, taip ir Jėzus
malda, pasninku ir kova su gundyto-
ju rengėsi savo misijai.

,,Vatikano radijas”

ARKIVYSK. S. TAMKEVIÇIUS

Šiandien Kauno arkikatedroje du
diakonai įšventinami į kunigus, todėl
kunigystės šventimų proga pasvars-
tykime apie kunigystės dovaną. Baž-
nyčią sudarantys žmonės – dvasinin-
kai ir pasauliečiai – yra lygūs savo kil-
numu, tačiau skirtingi pagal luomą ir
pareigas. Pasauliečiai katalikai „vykdo
savo Krikšto kunigystę, kiekvienas pa-
gal savo pašaukimą dalyvaudami Kris-
taus – Kunigo, Pranašo ir Karaliaus –
pasiuntinybėje” (,,Katalikų Bažnyčios
katekizmas”, 1546). Šalia pasauliečių
yra tarnaujančios kunigystės atstovai
– diakonai, kunigai ir vyskupai su Ro-
mos vyskupu priešakyje. Jėzus Kristus
įpareigojo ir pasiuntė apaštalus, taip
pat ir jų įpėdinius Jo vardu ir galia mo-
kyti, pašventinti ir valdyti. Taigi kiek-
vienas kunigas vykdo ir pranašo misi-
ją.

Bažnyčios katekizmas skelbia:
„Pats Kristus yra Bažnyčioje esančių
tarnybų autorius. Jis jas įsteigė, su-
teikė joms galią ir pasiuntinybę, nuro-
dė kryptį ir tikslą” (KBK, 874). Patar-
nautojai – diakonai, kunigai ir vysku-
pai, gavę iš Kristaus šventas galias,
tarnauja savo broliams ir seserims,
kad visi pasiektų išganymą. 

Bažnyčios gerai nepažįstantys
kartais suabejoja, kam reikalingi kuni-
gai – tarpininkai tarp Dievo ir žmonių.
Ar pats žmogus tiesiogiai negali su
Dievu aptarti visų savo reikalų – dė-
koti, prašyti, atsiprašyti ir t. t.? Deja,
šiuos žmones turime nuliūdinti, nes
tikrovė ne tokia, kaip jie galvoja.

Apaštalas Paulius ,,Laiške romie-
čiams” rašo: „Kaipgi jie įtikės tą, apie
kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skel-
bėjo?” (Rom 10, 14–15). Niekas negali
pats sau skelbti Evangelijos. Niekas
negali pats savęs įgalioti ir pasiųsti
skelbti Evangelijos kitiems. Kartais
taip elgiasi netikri pranašai. Viešpaties
siųstasis kalba ir veikia ne savo paties,
bet Kristaus autoritetu, kalba ben-
druomenei ne kaip jos narys, bet kaip
Kristaus pasiųstasis. Niekas negali
pats sau suteikti Dievo malonės, nes ją
pats Viešpats dovanoja. Ir tai vykdo
taip, kaip jis nori, o ne taip, kaip už-
sigeistų pavienis žmogus. Tokia buvo
paties Kristaus valia – pasiųsti į pa-
saulį savo pašauktus apaštalus, kad šie
tarnautų perteikdami žmonėms Dievo
dovanas. Iš Kristaus jie gauna siun-
timą ir įgaliojimus veikti Jo vardu. Ši
tarnystė Bažnyčioje yra suteikiama

specialiu Kunigystės sakramentu.
Įšventintasis kunigu yra skiriamas ne
patogiai gyventi ir ne ponauti, bet tar-
nauti vykdant paties Kristaus per Baž-
nyčią skirtą misiją.

Kristus siuntė į pasaulį Dvylika
apaštalų skelbti Evangeliją ne po
vieną, bet visus drauge ir meldė Tėvą,
kad jie būtų vieningi. Todėl vyskupai,
būdami asmeniškai atsakingi už vie-
tinę Bažnyčią, veikia drauge su kitais
vyskupais ir vienybėje su Petro įpė-
diniu popiežiumi. Kunigo tarnystė taip
pat galima, nors yra giliai asmeniška,
tik vienybėje su jį pasiuntusiu vysku-
pu. Bažnyčioje nėra ir negali būti kuni-
go tarnystės be vyskupo siuntimo. Jei-
gu kunigas ką nors veiktų be šio siun-
timo, jis elgtųsi ne kaip Katalikų Baž-
nyčios kunigas, bet kaip eilinis žmo-
gus, kažką veikiantis pagal savo iš-
mintį.

Vyskupų ir jų bendradarbių kuni-
gų pirmoji pareiga – skelbti Kristaus
Evangeliją. Jie, kaip moko Vatikano II
Susirinkimas, yra „tikėjimo šaukliai,
atvedantys Kristui naujus mokinius, ir
tikri, Kristaus įgalioti apaštalų tikėji-
mo mokytojai” (LG). Pareiga skelbti
Dievo žodį yra labai svarbi, todėl priė-
musieji Kunigystės sakramentą turi ją
kuo rūpestingiausiai atlikti. Tai ne-
lengva pareiga, jeigu rūpinamasi, kad
skelbiamas Dievo žodis būtų gyvas ir
veiksmingas. Skelbiamas Žodis privalo
būti kunigo dvasioje išnešiotas tarsi
kūdikis motinos įsčiose. 

Antroji kunigo pareiga – šventini-
mo tarnystė. Vyskupas ir kunigai pa-
šventina tikinčiųjų bendruomenę savo
malda, darbais, žodžio ir sakramentų
tarnyste. Pati svarbiausioji šventinimo
pareiga – Eucharistijos šventimas, kai
sudabartinama Kristaus kryžiaus
auka. Žmonės dažnai apsipranta ir
neįsigilina (net kunigai šito neišven-
gia), kad kiekvienos Mišios yra di-
džiausia Dievo dovana, nes Jis leidžia
mums stovėti po Kristaus kryžiumi ir
būti Jo malonių gavėjais.

Trečioji kunigo pareiga – vadovau-
ti Dievo tautai. Vyskupai ir jų siunčia-
mi kunigai vadovauja tikinčiųjų ben-
druomenei, patardami, drąsindami, ro-
dydami pavyzdį, o taip pat savo auto-
ritetu ir šventimų galia. Šią pareigą
vyskupai vykdo būdami glaudžioje
vienybėje su popiežiumi, o kunigai –
vienybėje su savo vyskupu. 

Bažnyčios narių tarpusavio santy-
kius galėtume apibrėžti Šv. Ignoto An-
tiochiečio žodžiais:   Nukelta į 9 psl.

PAŠVĘSTIEJI IR PASIŲSTIEJI

Lietuva 1009–2009

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio plakatuose išrašytas tek-
stas „Lietuva 1009–2009” norom nenorom primena antkapinį pa-
minklą: čia ilsisi Lietuva, jauna ir graži valstybė, kuri gyveno tūk-

stantį metų. Liūdi giminės ir artimieji – Latvija, Estija, Baltarusija. 
Juokas juokais, bet vis dažniau regisi, jog visa tai, kas tūkstantį metų

buvo vadinta Lietuva, eina į pabaigą ir pabaigoje pasireiškia pačiomis
negražiausiomis formomis – nusigėrimu, nesusišnekėjimu, ,,Leo” ir kito-
mis kultūros sostinėmis. Tada, ieškodamas optimistiškos pabaigos (happy
end‘o), bandai prisiminti įvairius praeito tūkstantmečio šūkius ir princi-
pus – „prieš atgimdamas grūdas turi apmirti”, „mirė drakonas, tegyvuoja
drakonas’’ ir t. t. ir ramini save, jog nežinia, ar verta tą Lozorių prikėli-
nėti, gal tegu gimsta kažkas nauja. Be to, apie mirusius – gerai arba nieko. 

O gal nekrologe geriau prisiminti tai, kas numirėlio biografijoje buvo
gera? Pvz., kunigaikštį Gediminą, kuris kadaise iš žymiai didesnės krizės
išvedė Lietuvą Europon. Kokiomis priemonėmis? Taika, politinėmis vedy-
bomis (meile) ir ekonominiu krašto prikėlimu (panaikinti mokesčiai,
Lietuva atverta Vakarų pirkliams ir t. t.). Tikėjimo dalykuose irgi visiems
buvo duota laisvė – laiškuose popiežiui įteisinamas ekumeninis principas:
„Apaštališkąjį viešpatį aš norėčiau laikyti tėvu, nes jis yra vyresnis už ma-
ne, ir kitus tokius asmenis laikysiu tėvais; o tuos, kurie yra vienmečiai su
manimi, laikysiu broliais, o kurie jaunesni už mane – sūnumis. Krikš-
čionims leidžiu Dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo
apeigas. Lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname dievą pagal savo
apeigas, ir visi turime vieną Dievą.’’ 

Dar verta prisiminti ir XX a. šviesuolį Vilių Orvidą, kuris teigė: „Šian-
dien mes matom, kad net ir tie, kurie buvo švariausi, ištižo. Tamsi jėga
viską nori užkariaut. Esu truputį mistikas ir matau sąmoningą tamsių
jėgų veiklą – ji nori apvaldyt žmogų, nužmogint. Buvo, tarkim, tokie patys
nusmukusiausi žmonės, padugnės – stribukai. Ir šiandien jie dar tebe-
vaikščioja. Kai žmones išvežė į Sibirą, tai jie viską pasiėmė – žemes, gy-
vulius, karves. Bet po metų, po trejų viską pragėrė ir liko tokie pat pliki,
kaip buvo. Bet ir šiandien jie pirštais rodo į tuos, kurie dirbti stengias. Sa-
ko – va, tas yra buožė! Dar jie laukia to momento, kad galėtų pakelti gal-
vas. 

Ką jie davė savo vaikams – nieko. Nes vaikas nebejaučia prasmės, tik
tuštumą. Mato tik melą. Ir pavargo vaikai. Daug laikotarpio buvo, kai
buvo naudotas smurtas. Kai smurtą darai, pats tampi smurtininku. 

Blogis jau yra užspeistas į kampą, jam jau nėr kur dingti, jis tik gali į
kitas formas pereit. Partinis žmogus irgi gali būti doras. Bet tik tiek, kiek
dvasinio lobio jam prabočių sukrauta yra. Čia jis tik naudojasi, nors tai ne
jo sukrauta. Bet jis naudojasi, kol išsenka.” 

Naujų metų išvakarėse ,,Keistuolių” teatre šnekučiavomės su apšvie-
tėjum Darium M. Klausiu jo – ar eisi pasižiūrėt fejerverkų prie Katedros?
Atsako, kad ne. Kodėl, klausiu. O jis taip paaiškina – nesinori pamatyt,
kaip per 20 minučių į orą išlekia 250 vietų teatras su nebloga įranga. Arba
mokykla. Arba ligoninė... Bet teatras – lyg ir arčiausiai kultūringos sos-
tinės užmojų.

Vėliau apie tai kalbėjausi su vienu Lietuvos diplomatu. Jis pasiūlė nu-
važiuoti į Liuksemburgą ir pamatyti filharmoniją. Tai buvusios Liuksem-
burgo kultūros sostinės pagrindinis (berods, ir vienintelis?) statinys – mo-
dernus, trijų koncertinių salių kompleksas. Geriausi atlikėjai iš pasaulio
važiuoja ir koncertuoja, kultūros sostinė tęsiasi... 

Senolių išmintis sako: nepirk ubagui žuvies, o pirk meškerę. Fejer-
verkai, Bjork, etc. – žuvis, o įrengta Menų spaustuvė – jau šiokia tokia
meškerytė, su kuria žvejoti bus galima ir po kultūros sostinės-krizės me-
tų. Valdovų rūmai – irgi savotiška meškerė, jei tik jie bus gyvi, atsivers
vaikams, teatrams, gyvenimui, jei nepavirs prabangia Lietuvos tūkstant-
mečio lavonine. 

Kokia Lietuva bus po krizės? Po mirties? Prisikėlusi... Ar bebus joje
pikti, bulvariški, lengvai paperkami nacionaliniai laikraščiai, ar bebus
kirkilinis ,,LEO”? Ar stumdysis joje pagiežingi ir susitarti nesugebantys
Seimo nariai, nebejaučiantys savo tautos žmonių ir renkami iš blogų ir
mažiau blogų? O gal toji krizė užšaldys šias praėjusio tūkstantmečio
savybes ir 2010 metų pavasarį atgimsime kitokie – sąmoningi ir džiugūs,
norintys kurti savo valstybę bendrabūvio, o ne egoistiniais (klaniniais)
principais? Jei taip, tai reikia itin džiaugtis nūdienos krize, kuri leis nusi-
mesti kvailystės pančius ir pradėti kurti Valstybę iš naujo, „nuo nulio”.
Gal šį bei tą pasiskolinant iš gerųjų buvusios Lietuvos pavyzdžių – iš kuni-
gaikščio Gedimino, iš Orvido... 

P. S. Vilius Orvidas dar teigė, kad nieko nėra nei gera, nei bloga. Pra-
tęsiant mintį – Lietuva irgi yra nei gera, nei bloga. Blogam žmogui visur
bus blogai. 

P. P. S. Smurtas nieko gero neatneša. Pavyzdžiui, signataras A. Pa-
tackas kažkada pusiau blogą žurnalistą pabandė taikliu smūgiu išmokyti
žurnalistinės etikos, bet nepasisekė – tas tik dar labiau sublogo. Ir nūn
yra visiškai blogas. Ar smūgis buvo per stiprus, ar reikėjo antrojo, kad
smegenys atgal į vietą atšoktų, sunku dabar viską supaisyti. 

P. P. P. S. Bet kartais dozuotas smurtas yra gerai. Pvz., A. Kubilius po
sudaužytų Seimo langų ėmė mąstyti žymiai lanksčiau nei iki tol. O kokia
vienybė, meilė, minties aiškumas žydėjo sausio 13-ąją...
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Mano šeimoje, nors profesinės
sąjungos (unijos) nėra, bet mes su
žmona be susitarimų esame pasi-
skirstę darbais. Pavyzdžiui, mano
darbas yra prižiūrėti abi mašinas ir
traktorių, žiemą kasti sniegą, vasarą
pjauti kieme žolę, laipioti po stogą
valant lapus iš lietvamzdžių, apmo-
kėti sąskaitas. O žmona superka
maisto produktus, verda, kepa, skal-
bia, lygina, palaiko švarą namuose.
Darniai gyvename, nėra ką sakyti.
Vasarą, kai ji pasodina gėlytes, aš
numatęs, kur jos man trukdys, jai ne-
matant nuraviu jas. Jai pakėlus
triukšmą, teisinuosi, kad neskiriąs
gėlyčių nuo piktžolių. Ir taip mūsų
gyvenimas arba mūsų „auksiniai
metai” slinko. 

Slinko, kol ji susilaužė koją ir
parvežiau po operacijos namo. Užsi-
baigė mano auksiniai metai. Pasiro-
do, vienas dalykas po stogą laipioti ir
lietvamzdžius valyti, o kitas – prie
kriauklės ir viryklos trypinėti. Deja,
trypinėjimas prie puodų tai tik pra-
džia, iš tiesų, tai – ne pradžia. Pra-
džia: produktų supirkimas. Atrodytų,
toks paprastas dalykas. Jei man ko
reikia, nueinu į netoliese esančią
„Home Depot” parduotuvę ir nusi-
perku. Net ir jei nieko nereikia,
mėgstu ten užsukti ir pasižiūrėti ko-
kių naujų įrankių ar namo taisymui
medžiagų yra. O su maisto produk-
tais yra kitaip. Pamenu, kai jaunystė-
je motina nusiuntė nupirkti salotų
galvą. Kai nupirkęs parnešiau, tėvas
su motina kraipė galvas: „Tai vai-
kiščią užauginom. Tikras kopūsto
galva – neskiria kopūsto nuo salotų.” 

Lietuvoje penkerius metus vie-
nas gyvendamas neturėjau problemų,
dažniausiai valgydavau Seimo val-
gykloje ar restorane. Užsukdavau ir į
parduotuvę, bet mano pirkiniai visa-
da buvo tie patys: gabalas rūkytos
sprandinės ar dešros, kokia nors dar-
žovių mišrainė su silkėmis, „Palan-
gos” duona ir saldžios bandelės. Kar-
tą, besirenkant bandeles, tokiai „ne-
špėtnai”, bet surūgusiu veidu parda-
vėjai besiūlant daugiau, prasitariau,
kad užteks, nes esu vienas. Pasikeitė
moters veidas ir ji su neslepiamu rū-
pesčiu ir noru padėti tarė: „Jūs tikrai
vienas?...”

Taip dūmojau, klausydamas su-

luošintos žmonos instrukcijų, kaip
pirkti maistą. Pasirodo, viskas pra-
sideda su trečiadienio laidos laikraš-
čiu ir ten esančiais skelbimais ir ku-
ponais. Skelbimai – tai produktų pa-
veiksliukai su pažymėtomis kainų
nuolaidomis, o kuponai, kuriuos rei-
kia išsikirpti, pateikti juos prie kasos
mokant už produktus, kad gautum
reikiamą nuolaidą. Maždaug trijų–
keturių mylių atstumu nuo mūsų na-
mų yra keturios maisto parduotuvės
ir dažniausia tos nuolaidos yra skir-
tingiems maisto produktams, tad no-
rėdamas pigiau nusipirkti turi bent
dvi jų aplankyti, o kartais ir jas visas. 

Žmonos apšviestas, kaip viskuo
naudotis, ką ir kur pirkti, pasiruošiau
pirmai kelionei – pirkti maisto. Kiša
ji man savo mašinos raktus, prie ku-
rių prikabintos įvairios parduotuvių
kortelės. Girdi, prieš mokėdamas
kasininkei turi ir kortelę paduoti,
kad ji „nuskanuotų” nuolaidą. Ne-
gana tų – dar kelios kredito dydžio
kortelės, rodančios priklausymą vie-
nos ar kitos parduotuvės klubui, duo-
dančiam nuolaidą. Sukasi man galva:

skelbimai, kuponai, įvairios kortelės,
sąrašas reikalingų produktų, nurody-
mai, į kurią parduotuvę, kokioje vie-
toje tie produktai. 

Sninga. Nusivalau mašinos lan-
gus ir po kelių minučių esu parduotu-
vėje. Greitai susirandu duoną, nuo-
sekliai sekdamas žmonos instrukci-
jas, kad ją rasiu ne kepyklos skyriuje,
bet vadinamam „deli”. Nežinau, ko-
dėl jai prireikė tos duonos, o ne kitos,
nes man tos amerikoniškos – visos
vienodos, visos be skonio. Pagal laik-
raščio paveiksliukus, apibrėžtus žmo-
nos, pradedu ieškoti kitų produktų.
Vaikštau skersai išilgai parduotuvės
ir pasiusk, nerandu, kas laikrašty ro-
doma. Apima pyktis: kaip parduotuvė
gali reklamuoti nuolaidas, jei tų pre-
kių nėra, o jei yra, tai be nuolaidos.
Rimtai supykstu ir tik su duona ve-
žimėly ir išskleistu laikraščiu iriuosi
prie menedžerio raštinės, pasiryžęs
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pakelti triukšmą. Bet staiga akis užk-
liūva už didelio užrašo „Giant”.  Žvilgt
į laikraštį, o gi reklamos iš „Mars”
parduotuvės. Reiškia, veik valandą
stumdžiausi ne toje parduotuvėje. 

Palieku nepirktą duoną, lauke
gramdau pradėjusius apšalti mašinos
langus ir tiesiog norisi verkti. Paga-
liau atsiduriu „Mars” parduotuvėje,
nelengva man rasti viską pagal tuos
paveiksliukus ir einu po kelis kartus
pro tas pačias lentynas. Važiuojant
mašina mano turimas GPS instru-
mentas kuo gražiausiai nulaviruoja
mane norimu adresu net ir didmiesty,
ir dar net lietuvių kalba. Ar negalėtų
GPS būti parduotuvėse? Pavyzdžiui,
įrašei „Jewish Rye bread on sale” ir
manevruoji vežimėlį pagal instrukci-
jas.

Pirmasis mano apsipirkimas ne-
buvo sėkmingas. Apsipirkau. Už sūrį
permokėjau 2 dolerius, nes nupirkau
tą, kuris be nuolaidos. Nupirkau stik-
lainį ne tos firmos raugintų agurkų,
nupirkau ne tuos javainius, užmiršau
nupirkti pašto ženklus. Kad ateity

nenuvažiuočiau  ne į tą parduotuvę, į
GPS įprogramavau visas keturias
maisto parduotuves. Va, žmona siun-
čia į „Safeway”, ir sau važiuoju pagal
įprogramuotus nurodymus lietuvių
kalba. Bet pykina, kad GPS nemoka
linksniuoti. Lietuviškai girdžiu mo-
terišką balsą: „Už trys mylių sukite į
kairę.” Pykina, nes aš dipukiškoje
mokykloje Vokietijoje už menkesnes
klaidas gaudavau trejetą su geležin-
keliu. 

Šį kartą turiu nupirkti karštos
keptos vištienos, žymiai nupiginta
kaina. Be vargo susirandu tas karštas
vištas ir man prisimena juokelis iš
Lietuvos. Nueina du gaidžiai į „IKI”
parduotuvę. Vienas gaidys, pamatęs
prieš kaitinančias lempas ant iešmo
besukamas vištas, taria kitam: „Mes
kieme kapojamės dėl kelių nusususių
vištų, o čia koks tuzinas tų pasilei-
dėlių, nuogai išsirengusių kaitinasi

besisupdamos.” Užuot pirkęs vieną
vištą, nusiperku dvi, kad užtektų ke-
lioms dienoms. Pašto ženkliukus vėl
užmiršau nupirkti, o nupirktos vištos
– ne tos. Kaina su nuolaida už keptą
(fried) vištą buvo 4.49 dol., o mano
nupirktos „roasted” po 7.49 dol. Tai
va, už sūrį permokėjau 2 dol. už viš-
tas – šešis, iš viso 8 dol. praradau per
keletą dienų. Žmonos buvau aprėk-
tas, kad prie kasos neapsižiūriu, kiek
moku, ir kad pašto ženklų nenu-
pirkau. Akcijos krenta, žmona dau-
giau nebedirbs, o aš dolerius švais-
tau. Tikra velniava.

Pradedu priprasti prie naujo gy-
venimo. Net maisto parduotuvėse jau
geriau jaučiuosi, bet nesklandumų
vis pasitaiko. Va, buvau nusiųstas nu-
pirkti saldžių bulvių. Pašto ženklų vis
dar nenuperku, nes juos parduoda
prie kasos, o ten ir įvairius kuponus
reikia kaišioti, ir klubo, ir kredito
korteles, ir laikraštį su nuolaidomis,
tad pasimetu ir ženkliukus užmirštu.
Bulves parvežiau, bet šios, anot žmo-
nos ne saldžios bulvės, bet „yams”.
Aiškina ji man, kuo jos skiriasi, bet ar
moters aiškinimus suprasi. Lietuvoje
vaikigalis būdamas ir sodinau, ir rin-
kau jas, tėvui su arklu beverčiant lys-
ves per bulviakasį. Pamenu, kaip nu-
garą nuskausdavo. Net 1995 m. viena
Seimo darbuotoja buvo nuvežusi į sa-
vo sodą rinkti Colorado vabalų nuo
augančių bulvių, tad nesu visiškas
profanas bulvių reikalais. O mano
žmona, Baltimore mieste augusi, nie-
kad ūky nebuvusi, galvojusi, kad bul-
vės ant krūmų auga, moko mane apie
bulves. Taigi, nuvažiuoju vėl į par-
duotuvę įsitikinti, kaip tos bulvės ski-
riasi. O, Dievuli mano, kiek tų viso-
kių bulvių! Ir Idaho, ir baltos, ir rau-
donos mažos, ir raudonos didelės, ir
baltos naujos, ir „russet”, ir „ba-
king”, ir „mashing”, ir „boiling”, ir
„Yukon gold” ir... Kažkokia nesą-
monė.

Kaip bebūtų, šį kartą aš „Super-
fresh” parduotuvėje ir sekasi puikiai.
Viską randu  ir esu davęs sau žodį,
kad pašto ženkliukų prie kasos ne-
užmiršiu. Štai pribėga prie manęs
apyjaunė moteriškė ir griebia mano
vežimėlį „Sorry hon, you have my
shopping cart.” Žvilgteriu į vežimėlį,
tikrai – ne mano pirkiniai. Sušvepli-
nu: „I am sorry...”, o ji tik pamojuoja
ranka nuvažiuodama. 

Jono Kuprio nuotr.

Jaunystėje motina nusiuntė nupirkti salotų galvą. Kai
nupirkęs parnešiau, tėvas su motina kraipė galvas: „Tai
vaikiščią užauginom. Tikras kopūsto galva – neskiria
kopūsto nuo salotų.”
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Romualdo Kriaučiūno straipsnis
apie automobilių gamybos didžiąsias
įmones (,,Draugas”, 2009 m. sausio
27 d.) mane sugrąžino į 1970-to de-
šimtmečio pradžią. 

Prie degalinių – eilės mašinų, nes
stoka benzino... Detroito apylinkėje
labai populiarus radijo rytmečio as-
muo J. P. McCarthy vidudieny veda
pokalbių programą. Aš kaip tik tuo
laiku važiuoju į darbą ir dažnai klau-
sausi tų pašnekesių. Tą atmintiną
dieną vyko McCarthy pasikalbėjimas
su GM ,,dievų tėvu” Smith: ,,Atsi-
žvelgiant į tai, kad kuro automobi-
liams stoka yra akivaizdi, ar nema-
note, kad reikėtų gaminti mažesnius,
ekonomiškesnius automobilius?”
Smith atsako: ,,Žmonės turi pirkti,
ką mes gaminame.” Aš maniau, kad
per mašinos stogą išlėksiu! Kokia ne-
svietiška arogancija, esamų sąlygų
nesupratimas ir nepaisymas tų, kurie
jo prekę pirktų!

Praėjo gal dešimtmetis. Aš toj pa-
čioj mašinoj, važiuoju į tą pačią dar-
bovietę ir klausausi to paties McCart-
hy pasikalbėjimo. Ir vėl su Smith.
,,Kaip jūs, gerb. Smith, paaiškintu-
mėte amerikiečių vis didesnį pirki-
mą užsienietiškų, mažesnių automo-

bilių?” Smith atsako: ,,Taigi, matot,
japoniškos mašinos labai gerai nuda-
žytos (Well, they have such good
paint jobs and their dashboards are
so pretty)...” Kiekvienas žodis atmin-
tin įstrigo iki gyvos galvos. Kaip gali
tokios milžiniškos įmonės vadovas
būti toks trumparegis, siauraprotis?
O gal tik vaidina tokį, nes negali tin-
kamai pasiaiškinti dėl nevykusių
sprendimų?

Yra daug veiksnių, kurie prisidė-
jo prie dabartinės ekonominės krizės.
Ne vien unijos, kurių nariai kovojo
prieš išnaudojimą ir ilgainiui perėjo
ribas. Tai ir neatsakingi bankai, ku-
rie viliojo žmones į neprotingas pas-
kolas, neatsakingos įmonės, kurios
darė sprendimus tik savo naudai ir
uždarbiui, neatsižvelgiant į bendruo-
menės gerovę, ir valdžia, kuri tai pro-
pagavo. 

Neginu mūsų visų godumo, bet
mano asmeninis kvailumas paskan-
dins tik mane. Didelės įmonės kvaili
sprendimai paskandina ne tik ją, bet
ir tūkstančius, kurie jai ištikimai ir
ilgai dirbo.

Lili Gražulienė
Grayslake, IL 

R. KRIAUÇIÙNO VEDAMASIS APIE TRIS
DIDÑIÂSIAS AUTOMOBILIÛ GAMYBOS ÎMONES

Š. m. sausio 14 d. ,,Draugo” nu-
meris turėjo būti 8-as, o ne 9-as,
sausio 23 d. numeris turėjo būti ne

23-as, o 14-as. Atsiprašome.

Redakcija

KLAIDOS ATITAISYMAS

PLB Lituanistikos katedros būklė 
Illinojaus universitete Čikagoje

GIEDRIUS SUBAÇIUS 
PLB Lituanistikos katedros
profesorius 
Illinojaus universitete Çikagoje

PLB Lituanistikos katedra Illi-
nojaus universitete Čikagoje (Uni-
versity of Illinois at Chicago, UIC)
išgyvena permainų laikus. Nuo 2007
metų rudens semestro, tik tapęs
dekanu prof. dr. Dwight McBride, už-
darė lituanistines magistro ir daktaro
programas (angl. graduate pro-
grams). Neišvarė anksčiau pradė-
jusių studijuoti studentų, bet nebelei-
džia priimti naujų.

Tada prasidėjo aiškinimasis ir
bandymas atstatyti mūsų magistro ir
daktaro programas. Per mūsų pir-
mąjį susipažinimo pokalbį dekanas
2007 metų spalio mėnesį tarp kita ko
paklausė, ką manyčiau, jei jis uždary-
tų šias lituanistines programas. Tai
buvo labai netikėta, ir tada tesume-
čiau atsakyti: „Verkčiau.” Tą pačią
dieną susitikęs su Lituanistikos kate-
dros vedėja prof. Violeta Kelertiene
dekanas sakė, kad mūsų lietuvių pro-
gramos yra nuostolingos ir jis negali
išlaikyti magistro ir daktaro pro-
gramų. Tada atrodė, kad dekanas tik
tariasi, tik svarsto, kaip pasielgti.
Bet, antra vertus, McBride pasakė,
kad iš viso nori susiaurinti viso mūsų
Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų
departamento (Slavic and Baltic
Languages and Literatures) dėstymo
apimtį: „Paliksime tik lenkų, rusų
programas ir šiek tiek lietuvių.” Tai
reiškė, jog jis visai uždaro ir serbų bei
ukrainiečių kalbų, literatūrų ir kul-
tūrų studijas. 

Lituanistikos atveju dekanas ne
tik nustojo priimti studentus į ma-
gistro bei daktaro programas, bet ir
dvigubai sumažino lietuvių kalbos
kursų: kas semestrą turėdavome po
du lietuvių kalbos kursus (pradeda-
mojo lygio ir pažengusiųjų), o nuo
2007 metų McBride paliko tik vieną
kursą per semestrą (arba pradedan-
čiųjų, arba pažengusiųjų). Dar dau-
giau – Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės dvejus metus iš
eilės buvo skyręs lėšų ir atsiuntęs
dėstytojus iš Lietuvos dėstyti lietuvių
kalbos UIC. T. y. universitetas dykai
gavo lietuvių kalbos dėstytoją iš Lie-
tuvos, ir tada kaip tik galėjo panau-
doti mūsų dėstomąsias pajėgas plėsti
programai. Tačiau naujasis dekanas
McBride be jokio paaiškinimo už-
draudė kviesti dėstytoją iš Lietuvos –
nors universitetui tai labai apsimo-
kėjo ir finansiškai (padaugėjus stu-
dentų skaičiui, universitetas surink-
davo daugiau lėšų už mokslą). 

Visą 2008 metų pavasario semes-
trą stengėmės išsiaiškinti, ko de-
kanas norėtų, kad pagerintume Li-
tuanistikos programą. Tačiau su juo
susitikti nebuvo galima, jis nepriėmė
mūsų, bendravome per tarpininką –
mūsų departamento laikinąjį sky-
riaus vedėją prof. John Huntington.
Jis vis parnešdavo naujienų, kad nau-
jienų nėra. Dekanas esą nenorįs ati-
daryti lituanistinių magistro ir dak-
taro programų dėl lėšų stygiaus, dėl
studentų trūkumo, dėl negalėjimo ap-
rėpti trijų programų iš karto ir pan. 

Formalią sutartį (angl. Gift Ag-

reement) iš lietuvių pusės su UIC pa-
sirašė Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) Fondas. 2008 m. balan-
džio 9 d. PLB Fondo vardu parašytas
laiškas dekanui su reikalavimu lai-
kytis sutarties dėl Lituanistikos kate-
dros įsteigimo ir jos veikimo sąlygų ir
vėl atidaryti priėmimą į magistro ir
daktaro programas. Tada dekanas
McBride atsakė, kad jis ketina iš-
laikyti Lituanistikos katedrą ir baka-
lauro lygio studijas (undergraduate),
bet kad magistro ir daktaro progra-
mos nebus tęsiamos. Dekanas jautėsi
nenusižengiąs sutarčiai su lietuviais. 

Tačiau, atrodė, kad įvyko pos-
linkis, kai man pagaliau pavyko ofi-
cialiai susitikti su dekano pavaduoto-
ju (Associate Dean) prof. Jeremy Tei-
telbaum aptarti Lituanistikos kated-
ros reikalus. Su juo susitikau 2008 m.
balandžio 10 d. Teitelbaum išklausė,
ir, man atrodė, nors iš esmės nepri-
tarė magistro ir daktaro programų
išlaikymui, sakė, jog kadangi ji tokia
unikali, kadangi esanti vienintelė
šalyje, kad gal universitetas galėtų
leisti kartais parengti kokį daktarą.
Teitelbaum sakė, kad mūsų dviejų li-
tuanistikos profesorių mažoka rengti
kokybiškai studentus šiose progra-
mose, ir čia ne pinigų problema esan-
ti. „Tai jei pakanka lėšų – nusam-
dykim trečią profesorių lituanistą!” –
pusiau apsidžiaugiau. Tarsi prasidėjo
dialogas, tarsi jutau atsirandantį uni-
versiteto supratimą, ir net tam tikrą
galimybę pritarti mūsų sumany-
mams plėsti studentų ir mokslininkų
mainus su Europos Sąjunga. Tačiau
dialogas su dekano pavaduotoju Tei-
telbaum netrukus nutrūko, nes jis
laimėjo konkursą kitame universitete
ir paliko mus. 

Vasarą Vytautas Kamantas, PLB
fondo pirmininkas, parašė antrą
laišką dekanui, vėl ragindamas kuo
greičiau atidaryti magistro ir daktaro
programas. Vasarą taip pat prof. Ke-
lertienė išėjo į pensiją. Lituanistikos
dėstytojų pajėgos, užuot augusios, vėl
sumažėjo. Į visus mėginimus tartis
skelbti konkursą užimti Kelertienės
vietai vėl nesulaukta jokios palankios
reakcijos iš McBride administracijos.
McBride vėl pasinaudojo proga su-
taupyti lėšų lituanistinių programų
sąskaita. Naujoji dekano pavaduotoja
prof. dr. Jessica Williams 2008 rug-
sėjo pradžioje mane pasikvietė pasi-
tarti kaip ir ką turėsiu dėstyti dabar,
kai po kelių metų pabaigs studijas
daktaro programą tebetęsiančios Dai-
va Litvinskaitė ir Aurelija Tamošiū-
naitė. Susišnekėti nepavyko. Ėjau į
susitikimą tikėdamasis, kad galėsime

diskutuoti ir ieškoti išeičių, kad tę-
sime pokalbį, pradėtą su Teitelbaum.
Deja, man tik buvo persakyta dekano
nuomonė, kad magistro ir daktaro
programos uždarytos ir niekada ne-
bus atidarytos, kad Kelertienės ne-
pakeis joks kitas dėstytojas, kad lik-
siu vienas lituanistas dėstytojas ir
tedėstysiu vieną kitą žemiausios pa-
kopos lituanistinį kursą ar ir kokį
aukštesnės pakopos kursą, kuris tu-
rės kažkiek lituanistinės medžiagos.
Išsiskyrėme neradę bendros šnekos. 

Pagaliau dekanas susiprato, kad

jis turi pakviesti pasitarti PLB Fondo
atstovus (to reikalauja lituanistinės
katedros sutartis). Metus laiko
McBride nekreipė dėmesio į katedros
steigėjus nė mažiausio dėmesio. Lie-
tuvių bendruomenės atstovai buvo
du kartus susitikę su dekanu McBri-
de, su jo padėjėja Williams ir kitais.
Tuose posėdžiuose dalyvauti kviestas
nebuvau, tai smulkiau jų turinio at-
pasakoti nedrįstu. Aišku viena –
McBride ir toliau nenori skelbti kon-
kurso naujam profesoriui, nenori pri-
iminėti naujų aukštesnio lygmens
studentų. 

Po tų susitikimų 2009 m. sausio
mėnesio pradžioje dekano pavaduoto-
ja Williams mane vėl pasikvietė ir
pasakė, kad universitetas liko prie
savo nuomonės: jei nebus surinkta
daug papildomų lėšų, naujo profeso-
riaus konkursas nebus skelbiamas, ir
aš vienas turėsiu dėstyti tokius litu-
anistinius ar su lituanistika susiju-
sius kursus, į kuriuos susirinks stu-
dentų. O tada, kai savo studijas dok-
torantūroje pabaigs dabartinės stu-
dentės Litvinskaitė ir Tamošiūnaitė,
Illinojaus universitetas Čikagoje nu-
stos teikęs lituanistikos magistro ir
daktaro laipsnius. 
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Vilnius, vasario 6 d. (BNS) – Val-
dančiojoje Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) par-
tijoje kyla nepasitenkinimas užsienio
reikalų ministru Vygaudu Ušacku.

V. Ušacku ypač piktintasi šios
partijos Politikos komiteto posėdyje.
Šiam komitetui vadovauja europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis, o jo
nariais yra nemažai partijos Seimo
frakcijos atstovų.

Seimo vicepirmininkas Česlovas
Stankevičius piktinosi, kad V. Ušac-
kas keičia visą užsienio politikos dar-
botvarkę, o ankstesnę politiką vykdę
ministerijos pareigūnai jaučiasi blo-
gai.

V. Landsbergis teigė, jog V. Ušac-
kas, kuris buvo pakviestas į Europos
Parlamentą, jam ir jo kolegoms aiš-
kiai neatsakė į klausimus, kokia bus
Lietuvos politika Baltarusijos prezi-
dento A. Lukašenka režimo atžvilgiu.

V. Landsbergis taip pat aiškino,
kad Lietuvai nedera pernelyg flirtuo-
ti su Maskva nesuderinus su Europa.
Esą pačiuose Vakaruose Rusijos įvaiz-
dis sparčiai blogėja.

V. Ušacką į užsienio reikalų mi-
nistrus delegavo TS-LKD. ,,Mano
santykiai su mane delegavusia parti-
ja puikūs ir dalykiški. Be to, visuomet
sveikinu atvirą diskusiją”, – padėtį
apibūdino pats ministras.

Lietuvoje lankèsi Prancùzijos
kariuomenès vadas

Bandoma versti Vilniaus merâ�
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) – Vil-

niaus miesto savivaldybės tarybos
opozicija parengė ir įregistravo inter-
peliaciją sostinės merui „tvarkiečiui”
Juozui Imbrasui. Kaip pranešė Vil-
niaus miesto tarybos narys konserva-
torius Vidas Urbonavičius, interpe-
liaciją J. Imbrasui parėmė 26 miesto
politikai. Vilniaus miesto savivaldy-
bės taryboje yra 51 narys.

„Interpeliacijos tekste nurodyta
daug motyvų, bet pagrindinis – kad
meras nesugeba tvarkyti miesto, pra-
dedant blogai teikiamomis komunali-
nėmis paslaugomis, baigiant trans-

portu”, – sakė tarybos narys V. Urbo-
navičius. Pasak jo, kol kas daugiausia
nesutarimų kyla dėl administracijos
direktoriaus pareigų. Socialdemo-
kratai siekia išlaikyti šią vietą, bet į
ją pretenduoja ir liberalcentristai.

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos posėdis numatomas vasario 11
d. Tačiau dar nenuspręsta, ar inter-
peliacijos klausimą siūlyti svarstyti
per šį posėdį, ar dėl tokio klausimo
šaukti neeilinį posėdį.

Partijos „Tvarka ir teisingumas”
narys J. Imbrasas Vilniaus meru iš-
rinktas 2007 m. balandį.

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė su Prancūzijos kariuome-
nės vadu generolu Jean-Louis Geor-
gelin aptarė NATO, Europos Sąjun-
gos ir Rusijos santykius bei Prancū-
zijos ir Lietuvos dvišalio karinio ben-
dradarbiavimo klausimus.

Susitikimo metu R. Juknevičienė
pabrėžė, kad Lietuvos narystė NATO
yra šalies saugumo garantas, todėl
Lietuvos karinės pajėgos aktyviai da-
lyvauja NATO tarptautinėse operaci-
jose. Šiuo metu yra ruošiamasi šiek
tiek padidinti lietuvių karių skaičių
Afganistane.

Ministrė padėkojo už aktyvų
Prancūzijos dalyvavimą NATO oro
policijos misijoje Baltijos valstybėse
bei 2008 m. gruodį pasibaigusį Pran-

cūzijos pirmininkavimą ES, kurio
metu daug dėmesio buvo skiriama
Europos saugumo ir gynybos politi-
kos stiprinimui. 

J. L. Georgelin savo ruožtu pažy-
mėjo, kad ES ir NATO bendradarbia-
vimas, ypač regionuose, kur abi orga-
nizacijos vykdo operacijas (Afganista-
ne ir Kosove), yra nepakankamas.

Vilnius ir Paryžius aktyviai ben-
dradarbiauja karinio mokymo srityje.
Lietuvos kariškiai kasmet vyksta į
prancūzų kalbos, štabų karininkų ir
profesinės kvalifikacijos tobulinimo
kursus ir stažuotes Prancūzijoje.
Nuolat vyksta dvišaliai aukšto lygio
Prancūzijos ir Lietuvos gynybos mi-
nisterijų ir kariuomenių atstovų susiti-
kimai bei specialistų susitikimai sau-
gumo ir gynybos politikos klausimais.

Vilnius, vasario 6 d. (Alfa.lt) – Dėl
sausio 16 d. prie Seimo kilusių riaušių
trečdalis Lietuvos gyventojų kaltina
Vyriausybę bei jos veiksmus, – taip ma-
no 31 proc. viešosios nuomonės ap-
klausos dalyvių. 11 proc. apklaustųjų
mano, kad profsąjungų organizuoto
mitingo virtimą riaušėmis paskatino
valdžios paruoštas Krizės įveikimo pla-
nas ir jos nemokėjimas bendrauti su
žmonėmis. Dar 11 proc. apklaustųjų
dėl šios padėties pirmiausia kaltina
blogėjančią šalies ekonominę situaciją
– ekonominę krizę, nedarbą, mažėjan-
čius atlyginimus. Dėl riaušių Vyriau-
sybę vienodai kaltina tiek kairiųjų, tiek
dešiniųjų pažiūrų žmonės.

Rinkos ir viešosios nuomonės ty-
rimų bendrovės „Baltijos tyrimai”  at-
liktos apklausos duomenimis, 14 proc.
apklaustųjų dėl riaušių kaltina Seimą.
Tai dažniau nurodė kaimo gyventojai,
bedarbiai, kairiųjų pažiūrų žmonės.

7 proc. apklausos dalyvių dėl sau-
sio 16 d. įvykių  kaltina ministrą pirmi-

ninką Andrių Kubilių, 5 proc. – Seimo
pirmininką Arūną Valinską, 5 proc.
mano, kad dėl minėtų įvykių bendrai
kalti politikai ar Seimo nariai.

„Atpirkimo ožiais” padaryti polici-
ninkus ar jų neteisingus veiksmus lin-
kę 4 proc. suaugusių šalies gyventojų.
0,5 proc. jų mano, kad dėl sausio nera-
mumų dalį kaltės turi prisiimti ir Vals-
tybės saugumo departamentas.

Chuliganus ar girtus paauglius
riaušių kaltininkais nurodė vienas iš
dvidešimties – 6 proc. – apklaustųjų.
Profsąjungas – mitingo organizatorius
– apkaltino 4 proc. apklaustųjų, atski-
ras jaunimo grupes – 3 proc., organi-
zacijos „Jedinstvo” provokatorius ar
kitas Rusijos remiamas jėgas – 2 proc.,
1 proc. kaip kaltininką įvardino Algir-
dą Paleckį ir „Fronto” partiją.

Nedidelė dalis apklaustųjų mano,
kad dėl įvykių prie Seimo kaltos ir opo-
zicinės partijos bei prezidentas. Kliuvo
ir žiniasklaidai – ją kaltina 1 proc. ap-
klaustųjų.

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Tarptautinis Vilniaus oro uostas
(TVOU) sausį aptarnavo 93,163 ke-
leivius, arba 28 proc. mažiau nei per-
nai tą patį mėnesį, kai buvo aptar-
nauti 129,582 keleiviai. Skrydžių šia-
me oro uoste taip pat gerokai suma-
žėjo: atlikti 1,779 skrydžiai, arba 38
proc. mažiau nei pernai sausį, kai bu-
vo atlikti 2,874 skrydžiai.

Tokį keleivių srauto sumažėjimą
pagrindiniame šalies oro uoste
TVOU atstovas spaudai ir ryšiams su
visuomene aiškina įtempta oro linijų
bendrovėms padėtimi apskritai visoje
Europoje bei oro linijų bendrovei
,,flyLAL - Lithuanian Airlines” sau-

sio 16 d. sustabdžius savo veiklą.
Šiuo metu TVOU administracija

aktyviai ieško naujų oro linijų bend-
rovių ir kovo pabaigoje tikimasi jų
sulaukti oro uoste.

Tuo tarpu pagal sausio rezulta-
tus Vilniaus oro uoste pirmauja lat-
viai. Oro linijų bendrovė ,,airBaltic”
pervežė 33,942 keleivius (36,43
proc.), ,,fly-LAL Charters” – 13,628
keleivius (14,63 proc.), ,,flyLAL-
Lithuanian Airlines” (iki sausio 17
d.) – 12,522 keleivius (13,44 proc.),
,,Čsa-Czech Airlines” – 7,358 kelei-
vius (7,89 proc.) ir ,,Aer Lingus” –
5,592 keleivius (6,00 proc.).

Vilniaus oro uoste mañèja keleiviû

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Lietuvoje sparčiai populiarėjant azar-
tiniams žaidimams, kuriantis nau-
jiems lošimo namams, vis daugiau
azartiškų žmonių Nacionalinės loši-
mų ir žaidimų verslo sąjungos prašo
neleisti jiems lošti.

Per praėjusius metus prašymus
neįleisti į lošimo namus pateikė net
833 žmonės. 2007 m. šis skaičius bu-
vo dvigubai mažesnis – 422 žmonės. 9
iš 10 prasilošusiųjų prašo jų neįleisti į
kazino.

Europos kazino sąjungos duome-
nimis, 2007 m. iš 22 Europos valsty-
bių Lietuva užėmė trečią vietą pagal
gyventojų, tenkančių vieniems loši-

mų namams, skaičių.
Lietuvoje vieniems lošimų na-

mams tenka maždaug 142 tūkst. gy-
ventojų – pagal šį rodiklį šalis lenkia
net ir tokias azarto gerbėjų šalis kaip
Prancūzija (5-oji vieta, 319 tūkst. gy-
ventojų/kazino) ar Didžioji Britanija
(7-oji vieta, 438 tūkst. gyventojų/kazi-
no).

Nacionalinės lošimų ir žaidimų
verslo sąjungos nuomone, tokia
padėtis susiklostė dėl valdžios neveik-
lumo. Sąjunga tvirtina, jog šalyje bū-
tina atlikti išsamų rinkos auditą, nu-
statyti probleminių lošimų staigaus
augimo priežastis ir imtis priemonių
jas šalinant. 

Užsienio reikalû ministro kèdê�
siùbuoja valdantieji

Daugèja ieõkançiû darbo uñsienyje

Lietuviai klimpsta î lošimû liùnâ�

Dèl riaušiû žmonès kaltina
Vyriausybê ir ùkio krizê�  

Atkelta iš 1 psl.             
Jaunesni dažniausiai ateina nu-

siteikę viltingai, sakydami, jog „va-
žiuoja prasimušti”. Vyresni renkasi
darbą pusmečiui, metams.

L. Pagojutė sako, kad kreipiasi ir
buvę statybininkai, dar gyvenantys
aukso amžiumi ir reikalaujantys ne
mažesnio kaip dešimtis tūkstančių
siekiančio užmokesčio.

„Skambina labai daug žmonių”, -
sako statybos darbus Danijoje siū-
lančios agentūros drabuotojas. Per
dieną susidomėjimo sulaukiama iš
20–30 žmonių. Danijos statybų sekto-
rius, pasak pašnekovo, krizės dar ne-
jaučia. Sausį išvyko dirbti 18 lietuvių
grupė, dabar renkama dar viena.

Lietuvoje atstovybę turinčios
įdarbinimo agentūros direktorė Lina
Paulauskienė irgi tvirtina, jog telefo-
nai skamba be perstojo. Ši firma įdar-
bina Norvegijoje, Nyderlanduose ir
Graikijoje. Šiose šalyse, pasak direk-
torės,  darbų stygiaus dar nejaučia-
ma, bet spėlioti, kas bus po kelių mė-
nesių, nesiryžta.

Benas Adomavičius, ISM Vady-
bos ir ekonomikos universiteto pata-
rėjas, sako: ,,Ar kils dar viena emig-
racijos banga, priklausys nuo to, ar
bus kur emigruoti. Ar bus šalių, ku-
riose bus galima santykinai lengvai
rasti darbą ir užsidirbti pinigų. Tra-
dicinės šalys, kaip Airija ir Anglija,
dabar patiria didžiulį nuosmukį. Kaip
žinoma, užsieniečiai dažnai iš darbo
atleidžiami pirmieji. Nežinau, kiek
užsienio šalys bus atviros, kai darbo
reikia saviems piliečiams.”

,,Yra kategorija žmonių, kurie
grįžo į Lietuvą, bet ir vėl norės išva-
žiuoti ir ieškoti galimybių. Atleistieji
irgi ieškos išeities. Sudėtingiausia da-
bar tiems, kurių pajamos mažos, ku-
rie neteko darbo, tiems, kurie dirbo
statybos, transporto sektoriuose, ku-
riuose nuosmukis stipriausias”, – įsi-
tikinęs B. Adomavičius.

Specialistų nuomone, nedarbas
Lietuvoje dėl sulėtėjusios ekonomi-
kos didės, tad ir ieškančių galimybės
įsidarbinti užsienyje skaičius augs.

Lietuvos ir Prancūzijos kariuomenės vadai – Valdas Tutkus (k) ir Jean-Louis
Georgelin – apeina Garbės sargybą.                  Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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pat Nepriklausomybės atkūrimo. Pa-
tarinėjo ne vienam ministrų kabine-
tui ir prezidentui Valdui Adamkui. A.
Kubiliaus vertinimu, vienas kvalifi-
kuočiausių transporto sektoriaus spe-
cialistų – ir teoretikas, ir praktikas.

Savybės: patirtis.
Iššūkiai: sukurti galingą trans-

portavimo ir logistikos grandinę –
Pietų Baltijos jūros regiono sąjungą.

Padėjėjai

Deividas Matulionis, 45 m. – A.
Kubiliaus pasirinktas kandidatas į
Vyriausybės kanclerius. Tačiau dar
turi laimėti numatomą konkursą į
šias pareigas. Valstybės tarnyboje
dirba nuo pat Nepriklausomybės at-
kūrimo, pas premjerą atėjo iš Už-
sienio reikalų ministerijos. Prieš 9
metus A. Kubiliaus Vyriausybėje dirbo
patarėju.

Savybės: tolerantiškumas ir ana-
litiškumas.

Iššūkiai: būti įstaigų koordinato-
riumi ir galbūt pertvarkyti kancelia-
rijos struktūrą.

Vaida Jauniškienė, 38 m. – pre-
mjero sekretoriato vadovė – sena A.
Kubiliaus pažįstama: drauge dirbo
10-ojoje Vyriausybėje, vadovavo ŽEF.
Vertinama dėl savo organizacinių ge-
bėjimų. Žodžio žmogus.

Savybės: atsakingumas.
Iššūkiai: ,,Kaip diena – taip iššū-

kis.”
Jarda Paukštienė, 45 m. – buvusi

Panevėžio mero Vito Matuzo patarė-
ja, dabartinėje Vyriausybėje yra prem-
jero padėjėja. Pavyzdžiui, jo nurody-
mu rašo užuojautas. Kaip pati sako,
yra tikras ,,darbo jautis”.

Savybės: tolerantiškumas ir darb-
štumas.

Iššūkiai: ,,Gyvename įdomiu lai-
ku. Viskas vyksta čia ir dabar.”

Konsultantai

Antanas Zabulis, 46 m. – kaip ir
A. Kubilius – fizikas ir ŽEF narys.
Pirmojo ir didžiausio šalyje judriojo
ryšio operatoriaus ,,Omnitel” prezi-
dentas. Premjerą patarinės informa-
cinės visuomenės klausimais.

Gabrielius Žemkalnis, 80 m. –
profesoriaus V. Landsbergio brolis.

Lietuvoje atstovauja visiems pasaulio
lietuviams, todėl A. Kubilius jo papra-
šė būti patarėju išeivijos klausimais. 

Danas Arlauskas, 53 m.* – Lie-
tuvos verslo darbdavių konfederaci-
jos generalinis direktorius, lobistas.
Patarinės smulkiojo ir vidutinio vers-
lo klausimais. 

Algimantas Jankauskas, 55 m.*
– Lietuvos pramonininkų konfede-
racijos atstovas, socialinis partneris
Seime ir Vyriausybėje, lobistas. Sau-
go verslą nuo jį varžančių įstatymų ir
teikia siūlymus. Buvo Algirdo Bra-
zausko ir Gedimino Kirkilo kabinetų
patarėjas, verslininkas.

*dar nepaskirti
Rasa Kubilienė – premjero žmo-

na.

Autoritetai

Algirdas Šemeta – finansų mi-
nistras, vadinamas svarbiausiu šalies
buhalteriu, kaip teigiama, turintis di-
delę įtaką A. Kubiliaus sprendimams.

Dalia Grybauskaitė – eurokomi-
sarė, įvardijama kaip A. Kubiliaus
pageidaujama kandidatė į Lietuvos
prezidentus.

Vytautas Landsbergis – europar-
lamentaras, TS-LKD garbės pirmi-
ninkas. A. Kubilius turi atsižvelgti į
pro-fesoriaus nuomonę, nes jis turi
didelę įtaką visai partijai.

Organizacijos

ŽEF – jo tarybos pirmininkas Ri-
mantas Vaitkus – A. Kubiliaus kurso
draugas, ,,Leo LT” valdomų Rytų
skirstomųjų tinklų vadovas. Forumo
nariai – žinomų šalies informacinių
ir kitų technologijų bendrovių, uni-
versitetų atstovai – su A. Kubiliumi
palaiko glaudžius ryšius.

DPI – vertinamas kaip TS-LKD
analitinis ir viešųjų ryšių centras,
svariai prisidėjęs ruošiant partijos
rinkimų programą.

Lietuvos Sąjūdis – nuo seno kon-
servatoriams artima nevyriausybinė
organizacija. Jos tarybos pirminin-
kas Rytas Kupčinskas – TS-LKD
frakcijos narys Seime.

Piliečių santalka – neformali or-
ganizacija A. Kubiliaus Vyriausybei
yra suteikusi        Nukelta į 9 psl.

Andriaus Kubiliaus komanda
Premjeras Andrius Kubilius bai-

gia sudaryti savo patarėjų ir padėjėjų
korpusą. Arti Vyriausybės vadovo
taip pat laikysis keli valdininkai, poli-
tikai ir visuomenininkai. Visus savo
komandos narius A. Kubilius gana
gerai pažįsta: dauguma jų yra Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) partijos nariai,
kai kurie priklauso jo paties įkurtam
Žinių ekonomikos forumui (ŽEF),
konservatoriams artimam Demokra-
tinės politikos institutui (DPI) arba
dirbo A. Kubiliaus vadovautoje 10-
ojoje Vyriausybėje 1999–2000 metais.

Šalia ministro pirmininko laiky-
sis ir du neformalūs verslo lobistai –
Danas Arlauskas ir Algimantas Jan-
kauskas. A. Kubilius dar svarsto, ar
įsileisti juodu į savo aplinką kaip ne-
atlygintinus patarėjus. Artimiausiu
metu į premjero komandą dar turėtų
įsilieti vienas arba du žmonės, pagau-
sės ir visuomeninių patarėjų gretos.

Pristatydamos A. Kubiliaus pata-
rėjus, ,,Lietuvos žinios” paprašė jų
pačių įvardyti svarbiausias savo as-
menines savybes ir galimus iššūkius.

Patarėjai

Ridas Jasiulionis, 38 m. – akto-
rius ir žurnalistas, apie kurį A. Kubi-
lius pirmąkart išgirdo klausydamasis
,,Žinių radijo”  laidų ir skaitydamas
savaitraštį ,,Atgimimas”. Seriale
,,Nekviesta meilė” jis sukūrė Gabrie-
lės tėčio vaidmenį. Premjerui daro
įspūdį tai, kad jo atstovas spaudai
mąsto nestandartiškai ir yra ,,užsi-
grūdinęs” lietuviškuose kultūros ba-
ruose.

Savybės: atvirumas.
Iššūkiai: ,,Dar nesusidūriau su

nepatirtais išbandymais.”
Valentinas Milaknis, 61 m. – be-

ne spalvingiausias komandos narys:
buvęs ankstesnės A. Kubiliaus Vy-
riausybės ūkio ministras, Lietuvos
radijo ir televizijos generalinis direk-
torius ir tarybos pirmininkas, turtin-
gas verslininkas, su šeima valdantis
bendrovės ,,Alna” grupę. Priklauso
ŽEF valdybai. Neseniai ėmėsi vadina-
mojo biurokratijos saulėlydžio. Prem-
jeras V. Milaknį laiko itin stipria ko-
mandos atrama ir vertina jį kaip ge-
bantį matyti problemų esmę.

Savybės: strateginis, sisteminis
mąstymas.

Iššūkiai: įgyvendinti bent 50 proc.
,,Saulėlydžio” komisijos uždavinių.

Raimundas Alekna, 49 m. – psi-
chikos sutrikimų gydytojas premjerui
patars medicinos klausimais. Drauge
su A. Kubiliumi krizę valdė ir
1999–2000 m., kai buvo sveikatos ap-
saugos ministru. Priklauso įvairioms
gydytojų sąjungoms. Kaip pats sako,
yra ėjęs pareigas ,,nuo sanitaro iki
ministro”.

Savybės: atkaklumas, nuoseklu-
mas, nuosaikumas.

Iššūkiai: ,,Visas gyvenimas – dar
neišbandyti iššūkiai. Kad ir kokie jie
būtų, privalome juos įveikti.”

Kęstutis Škiudas, 47 m. – verti-
namas kaip mįslingiausia asmenybė
premjero aplinkoje. Kuklus, vengia
fotografuotis. Buvo Tėvynės sąjungos
frakcijos referentas nuo 1991 m., DPI
analitikas, ŽEF narys, dabar bus A.
Kubiliaus strategas. Nagrinės valsty-
bės valdymo pertvarkos, finansų kri-
zės nulemtos politinės padėties ir
energetikos klausimus. Rašo Lietu-
vos ateities scenarijų.

Savybės: išmintingumas.
Iššūkiai: ,,Jeigu nepadarysime

dabar – nepadarysime niekada.”
Jonas Survila, 24 m. – jauniau-

sias komandos narys į ją atėjo iš DPI.
Patars politinių procesų klausimais,
prisidės brėžiant partinę liniją ir plė-
tojant konservatyviąją mintį. Pata-
rėjų korpuse veikiausiai linksmiau-
sias, draugiškiausias. Atrodo ambi-
cingas, nesibaimina atsakomybės. A.
Kubilius tiki šio patarėjo ateitimi ir
mano, kad visuomenė apie J. Survilą
dar išgirs.

Savybės: objektyvumas.
Iššūkiai: padidėjęs krūvis.
Mykolas Majauskas, 27 m. – ga-

bus žinomo verslininko sūnus prem-
jerui teiks patarimus apie finansus ir
ekonomiką. Kojas apšilo Sydney ir
Londone dirbdamas nekilnojamojo
turto bendrovėje ,,Cushman & Wake-
field”, investiciniame banke ,,Barc-
lays Capital”. Su A. Kubiliumi užsie-
nyje ir susipažino. Premjerui daro
malonų įspūdį, nes bendrauja ,,drą-
siai ir be kompleksų”.

Savybės: darbštumas, teisingu-
mas, objektyvumas.

Iššūkiai: biudžetas, finansų sta-
bilumo užtikrinimas, ekonomikos au-
gimo skatinimas.

Skirma Anna Kondrotas, 65 m. –
Amerikos lietuvė, ėjusi aukštas pa-
reigas JAV prezidento Ronald Rea-
gan administracijoje, buvusi Valdo
Adamkaus patarėja. Harvard Uni-
versity bakalaurė, dar įgijusi diplo-
mus kituose dviejuose JAV universi-
tetuose. A. Kubiliui svarbu, kad pa-
tarėja socialiniais klausimais ieškotų
perspektyvesnių būdų nei pašalpų
mokėjimas.

Savybės: kantrumas ir optimiz-
mas.

Iššūkiai: ,,Labai dideli: visuome-
nės aktyvinimas, socialinės atskirties
mažinimas.”

Loreta Zakarevičienė, 53 m. – pa-
tirtį kaupė ir komandinio žaidimo
mokėsi tarp Seimo sienų ir užsienyje
– Briuselyje, Moldovoje. 1996–2000
m. buvo tuometinio Seimo pirminin-
ko Vytauto Landsbergio pagalbinin-
kė. A. Kubiliui patars užsienio politi-
kos klausimais.

Savybės: sąžiningumas.
Iššūkiai: ,,Sunkiausia – pati pra-

džia.”
Algirdas Šakalys, 66 m. – atėjo iš

Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto, susisiekimo srityje dirba nuo

Premjeras Andrius Kubilius
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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.

Per pastaruosius keletą metų vis
dažniau ,,reklamuojamos” tapatybės
vagystės bei jų pavojai, atrodytų, se-
niai atgrasė visus nuo bet kokio pati-
klumo ir noro teikti savo asmeninę
informaciją kam pakliuvo. Valstybi-
nės organizacijos bei verslo kompani-
jos ėmė kur kas atsargiau elgtis su
klientų duomenimis, bankai ir kitos
finansinės įstaigos aktyviai pradėjo
siūlyti įvairias ,,apsaugos” nuo netei-
sėto asmeninių duomenų naudojimo
paslaugas – tapatybės vagystės bai-
mė, atrodo, užvaldė visa ir visus. 

Deja, kaip nekeista, virtualioje
erdvėje panašūs apsisaugojimai bent
jau kol kas negalioja. Neskaitant va-
dinamųjų ,,baltųjų puslapių” (white
pages), suteikiančių galimybę sužino-
ti asmens adresą bei telefono numerį,
ir ,,atvirkštinės” telefono direktorijos
(reverse phone directory), leidžian-
čios sužinoti adresą bei pavardę pagal
telefoną, egzistuoja daugybė kitų sve-
tainių, siūlančių už kuklų mokestį at-
skleisti ,,viską, ką kada nors norėjote
sužinoti” apie savo kaimyną(-ę), ben-
dradarbį(-ę) ar net savo apskrities
delegatą Atstovų rūmuose. 

Norint pasinaudoti šiomis pas-
laugomis, tereikia sumokėti mokestį
bei žinoti jus dominančio asmens var-
dą ir pavardę. Idealu, jei dar žinote ir
valstiją, ir miestą, kur tas asmuo gy-
vena. Dauguma svetainių, besinaudo-
jančių ta pačia duomenų baze, jums
nesunkiai atras norimo asmens bu-
vusius adresus ir telefono numerius,
praneš, kiek šiuo metu rinkos kaina
verti jo/jos namai, kur, kada ir su kuo
tas asmuo buvo/yra sudaręs santuo-
ką. Maža to, jums bus pasiūlyta ir ieš-
komo asmens kaimynų bei šeimos na-
rių informacija. Kone vieninteliai da-
lykai, kurių negalėsite sužinoti, yra
asmens socialinio draudimo (Social
Security) numeris bei automobilio
vairavimo istorija. 

Kokiu būdu ši informacija paten-
ka į interneto duomenų bazes ir ar
jos teikimas svetimiems žmonėms
yra iš esmės teisėtas? Deja, daugelis
duomenų priklauso vadinamajai
,,viešajai informacijai” (public re-
cords) ir, iš esmės, jie gali būti atran-
dami ne tik internete, bet ir, tarkime,
telefonų knygoje ar kreipusis į ati-
tinkamas valstybines įstaigas. Tiesa,
tokia paieška pareikalautų kur kas
daugiau laiko ir pastangų. Kai kurie
archyviniai dokumentai, pavyzdžiui,
JAV išduodamas gimimo liudijimas,
gali pašaliniams atskleisti ir jūsų ma-
mos mergautinę pavardę bei Social
Security numerį – informaciją, kurios
pagalba dažnai galima sužinoti banko
slaptažodžius. Motinos mergautinė

pavardė taip pat gali būti įrašoma ir
amerikietiškame santuokos liudiji-
me, o Social Security numeris vis dar
dažnai figūruoja įvairiuose teismo
dokumentuose ir valstybinių įstaigų
klientų sąrašuose. 

Todėl nenuostabu, kad Social Se-
curity numeriai seniai pardavinėjami
,,juodojoje rinkoje”, o juos nusipirkęs
tapatybės vagis, turėdamas reikiamo
asmens adresą bei vardą/pavardę,
gali nesunkiai apsimesti auka, išnau-
dodamas jo/jos tapatybę finansinėms
aferoms, įvairių dokumentų (įskai-
tant vairuotojo pažymėjimą bei darbo
leidimus) gavimui ir kitiems nusi-
kaltimams vykdyti. Tiek teisėsaugos
įstaigos, tiek  nepriklausomi žinovai
sutinka, kad nepaisant skelbiamo
nerimo dėl tapatybės vagysčių pavo-
jų, asmeninių duomenų apsauga vis
dar nėra pakankama. 

Ką daryti, norint visiškai suma-
žinti savo duomenų viešumą? Pir-
miausia, žinotina, jog, pateikus pa-
geidavimą (geriausia – raštu ir regist-
ruotu paštu), galima išimti savo duo-
menis iš jūsų mieste platinamos tele-
fonų knygos bei internete esančių
,,baltųjų puslapių”. Kai kuriuose tin-
klalapiuose (pvz., www.MSN.White-
Pages.com) pateikti prašymą išimti
duomenis galima ir tiesiogiai apsilan-
kymo svetainėje metu.

Taip pat, kaip jau rašyta anks-
čiau, reikėtų vengti naudoti savo So-
cial Security numerį bet kokiems tik-
slams (registracijai įvairių įstaigų są-
rašuose ir pan., išskyrus atvejus, kai
to reikalauja įstatymai, pvz., mokes-
čius apskaičiuoti ar kredito istorijai
patikrinti). Panašus atsargumas ne-
pakenks ir namų telefono numerio
atžvilgiu: nors pastarojo prašoma be-
veik visur, pradedant įvairiomis ap-
klausomis ir baigiant parduotuvių
kasomis bei loterijų blankais, reikėtų
nesidrovėti atsisakyti teikti šią infor-
maciją kiekvienam jos prašančiajam
arba tiesiog nurodyti, kad telefono
neturite. Pagaliau, nederėtų ir pa-
tiems skelbti jokios privačios infor-
macijos apie save ar savo šeimos na-
rius internete, įskaitant bendravimo
svetaines (MySpace, Facebook ir
pan.). Turėkite omenyje, kad jūsų pa-
talpintas pasakojimas apie naminį
gyvūną ar buvusios mokyklos drau-
gus gali labai praversti tapatybės
vagišiams, nes klausimai panašiomis
temomis dažniausiai kaip tik sudaro
internetinės bankininkystės bei įvai-
rių, vartotojų registracijos reikalau-
jančių, svetainių slaptažodžių primi-
nimo sistemą.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

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�

PRIVATI INFORMACIJA APIE
ASMENĮ – PRIEINAMA VISIEMS?

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

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

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

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

teleflora
FTD
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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

Sudoku Nr. 10

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl.       „Visi sekite
vyskupu, kaip Jėzus Kristus sekė
Tėvu, o kunigais – kaip apaštalais. Dia-
konus gerbkite kaip Dievo priesaką.
Niekas tenetvarko Bažnyčios reikalų
be vyskupo.”

Bažnyčiai, gyvenančiai sekuliaria-
me pasaulyje, reikalingi labai geri ku-
nigai. Argi negirdime priekaištų, kad
kunigai vienaip skelbia, o kitaip gyve-
na? Ne visada tie priekaištai atitinka
tikrovę, bet jų negirdėti negalima.
Tikinčiųjų bendruomenei labai svarbu,
kad vyskupų ir kunigų asmeninis
gyvenimas būtų kuklus ir tyras. Labai
svarbu, kad kunigystės šventimų pro-

ga prisiimtų įsipareigojimų būtų šven-
tai laikomasi. Ypač svarbus kunigo
klusnumas Bažnyčiai. Klusnumas ku-
nigą daro panašų į Kristų, atėjusį tar-
nauti ir gyvybę atiduoti už daugelį.
Šitai vykdydamas, Jis buvo klusnus
Tėvui iki mirties ant kryžiaus. Tik
būdamas klusnus Bažnyčiai, kunigas
gali mokyti kaip turintis galią.

Kviečiu jus, broliai ir seserys:
malda ir aktyviu dalyvavimu parapijos
veikloje nuolatos remkite savo kunigus
ir vyskupus. Šitaip palaikyti labai svar-
bu, nes tuomet Kristaus pasiųstie-
siems daug lengviau atlikti savo tar-
nystės pareigas. 

PAŠVĘSTIEJI IR PASIŲSTIEJI

Atkelta iš 7 psl.   pasitikėjimo kre-
ditą, tačiau ši parama nėra besąlygiš-
ka.

,,Bočiai” – Lietuvos pensininkų
sąjunga taip pat palaiko Vyriausybę.
Nedalyvavo praėjusiose protesto ak-
cijose ir kol kas neketina prie jų pri-
sidėti.

,,Alga” – Andriui Linkui prik-
lausantis verslo susivienijimas iš Ma-
rijampolės – senas partijos rėmėjas.
Nuo kitų didelių verslo grupių A. Ku-
bilius laikosi atokiau.

Bankai

,,DnB Nord” banko vyriausiasis

specialistas Rimantas Rudzkis, SEB
banko prezidento patarėjas Gitanas
Nausėda, Lietuvos banko Ekonomi-
kos departamento direktorius Rai-
mondas Kuodis ir kiti. A. Kubilius į jų
nuomonę stengiasi įsiklausyti.

Teisėsauga

Valstybės saugumo departamen-
tas – jo generalinis direktorius Povi-
las Malakauskas, kaip teigiama, pa-
taria premjerui, su kuo jam geriau
nebendrauti, tačiau apie rimtus pa-
vojus įspėja ne visada. Priklausė kon-
servatorių partijai.

,,Lietuvos žinios”

Andriaus Kubiliaus komanda
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Dėl čia praleistų metų nesigailėsime
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

2008 m. rugsėjo mėn. Čikagoje ir
jos apylinkėse buvo suruoštos net ke -
lios išleistuvės Riverside prie miestyje
gyvenančiai šeimai – Kul biams. Su
šeimos tėvais – Tadu ir Rū ta, ir jų
jaunimu – Kovu, Luku, Vidu, Vasara
ir Ryčiu atsisveikinti ir „gero vėjo”
palinkėti norėjo jų gausi gimi nė, lie-
tuviai ir amerikiečiai draugai, pažįs-
tami, bendradarbiai bei įvai rių orga-
nizacijų, kurioms jie priklauso, na-
riai. 

Kur Kulbių šeima ruošėsi išvyk-
ti? Į vienerių metų savanoriškos mi si -
jos ke lionę Addis Ababa, Etiopijoje
(Ethiopia), Afrikoje. Mama Rūta už -
sirašė dirbti savanore „Talent Youth
Association” (TAYA). Tai ne pelno
siekianti nevyriausybinė organizaci-
ja, kuri dirba ŽIV/AIDS prevencinį
dar bą Etiopijoje. Rūtos Kulbienės
įna šas bus strateginio organizacinio
pla navimo srityje. Iš savo darbovie tės
ji gavo vienerių metų „atostogas”, t.
y. kai ji grįš į Čikagą iš metus (2008
m. rugsėjo 12 d.–2009 m. rugpjūčio)
tru kusios misionieriškos, savanoriš -
kos kelionės, darbas jai bus užtikrin-
tas. Tėtis Tadas ir šeima – penki vai -
kai (6–14 m. amžiaus) išvyko kartu
arčiau susipa žinti su gyvenimu kita-
me kraš te. 

Šei ma pažadėjo, kad jaunimas
neapleis sa  vo muzikos ir lietuvių kal-
bos pa mokų... Kaip jiems sekasi ben-
drauti su to krašto žmo  nėmis, įsi-
jungti į to krašto kas die  nybę, pasako-
ja Kulbių jaunimas.

– Kas labiausiai žavi ar stebi-
na Etiopijoje?

– Rytas (6 metai): Man labiau-
siai patinka visi gyvuliai. Čia yra la-
bai daug šuniukų gatvėse. Amerikoje
visi šuniukai yra pririšti, bet čia daug
šuniukų ir kačių gyvena laisvai lau-
ke. Maži šuniukai ir katytės yra labai
gražūs ir simpatiški. Kai mes keliavo-
me po kaimus, irgi matėme įdomių
gyvulių. Man patiko ,,warthogs”
(karpuočiai – Red.), nes jie yra labai
negražūs. Tai laukinės kiaulės su
ilgais dantimis. Jie atrodo baisiai, bet
bijo žmonių ir valgo tik daržoves. Mes
taip pat matėme zebrus, kupranuga-

rius, beždžiones, antilopes, peslius,
vanagus ir didžiulius vėžlius.

Vasara (8 metai): Man patinka,
kad žmonės čia daug dainuoja ir šoka.
Jie labai linksmai dainuoja ,,Ai-jai-
jai-jai-jai”, kai  džiaugiasi, net per Mi-
šias! Žmonės šoka kratydami savo pe-
čius. Mes dalyvavome demonstracijo-
je dėl cukraligės, ir žmonės net šoko
linksmai per tą demonstraciją. Visi
šoka – vyrai, moterys ir vaikai.

Lukas (11 metų): Mane labai
stebina, kad gyvuliai gali visur laisvai
vaikščioti. Pavyzdžiui, policija leidžia
asilams, karvėms arba ožkoms vaikš-
čioti  gatve. Mašinos apvažiuoja juos.
Niekas jų nesustabdo. Mane taip pat
stebina, kiek daug žmonių įtelpa į
mažus autobusėlius. Ten yra sėdynių
tik 9–11 žmonių, bet mes esame važi-
avę su 22 žmonėmis susispaudę!

Vidas (13 metų): Man įdomu,
kaip kitaip žmonės čia susikalba. Pa-

vyzdžiui, norėdami parodyti, kad
jie sutinka su tavimi, jie nesako
,,taip”, jie įkvepia oro (taip, kaip mes
darome, jeigu staiga nustembame).
Taip pat, norėdami parodyti, kad jie
sutinka su tavimi, jie pakelia savo
antakius į viršų. Iš pradžių buvo la-
bai keista. Kitas įdomus dalykas yra,
kad vyrai nešioja rožinę spalvą ir
marškinius, kurie atrodo mergaitiški.

Kovas (14 metų): Man patinka
oras. Nes Addis Ababa miestas
(Etiopijos sostinė – Red.) yra kalnuo-
se, nėra per karšta arba per šalta.
Naktį yra truputį vėsiau, tai nėra
uodų ir nėra maliarijos. Vidurdieny
šviečia kaitri saulė ir truputį karšta.
Moterys dažnai apsisaugo nuo saulės
naudodamos lietsargius. 

Man patinka pamatyti dalykus,
kurių nematyčiau Amerikoje. Mes čia
esame matę 1800 metų senumo pa-
minklus, griuvėsius ir akmenines
bažnyčias. Esame jodinėję kupranu-
gariais ir ,,susikalbėję” su babūnais
(beždžionių rūšis – Red.). Vienas
žmogus net siūlė mums nupirkti
kūdikėlį-babūną už 10 dol. Deje, tėvai
neleido.

Man patinka, kad vienerius me-
tus turiu daugiau laisvės nuo visų pa-
reigų Amerikoje. Nors aš esu užimtas
čia, mokykloje, futbolo sporte ir pa-
galba kitiems, namie darau pamokas
angliškai ir lietuviškai mokyklai, pro-
jektus, sportuoju, dalyvauju orkestre
ir panašiai. 

– Kokį įnašą ar gerą pavyzdį
Jūsų šeima galės įnešti, parodyti
etiopams?

Rytas: Mes esame draugiški
mažiems vaikams, kurie sėdi gatvėje
su savo mamomis. Kartais mes tiems
vaikams duodame saldainių arba py-
ragaičių. Jie tuo labai apsidžiaugia.

Vasara: Mes duodame smulkių
pinigų ubagams gatvėse. Mūsų labai
daug prašo. Yra labai daug vargšų
žmonių čia – aklų žmonių, be kojų, be
rankų. Pavyzdžiui, yra viena mama
su 4 mažyliais vaikučiais, kuri uba-
gauja ištiesusi skarą mūsų gatvėje.
Grįžtant iš mokyklos turbūt 10 skir-

tingų ubagų prieina, prašydami mais-
to ar pinigų. Kai žmonės atsiunčia
siuntinius iš Amerikos, mes perduo-
dame daiktus mokykloms, vaikų na-
mams ir vargšėms moterims – tiems,
kuriems daugiausiai reikia.  

Lukas: Mūsų šeima daug daro.
Aš pradėjau šachmatų klubą mokyk-
loje. Mano brolis Rytas pradėjo kitą
klubą mokykloje. Mano mamytė
dirba organizacijai, kuri padeda Etio-
pijos jaunimui. Jos organizacija re-
mia jaunimo programas mokyklose ir
visuomenėje. Tėtukas veda verslo
klasę ir pradėjo treniruoti mergaičių
futbolo komandą, nes dažniausiai
futbolą žaidžia vyrai. Visa mūsų šei-
ma šeštadienį lanko namus, kur
vargšės moterys gali saugiai laikinai
gyventi. Mes ten žaidžiame su vai-
kučiais.

Vidas: Mes duodame pavyzdį
savo elgesiu. Per futbolą atvykstame į
ryngtynes laiku, bandome prisitai-
kyti per treniruotes. Iš pradžių kiti
vaikai  komandoje mus labai atidžiai
stebėjo, nes nėra kitų kitataučių,
kurie žaistų. Dabar jie jau priprato
prie mūsų ir normaliai žaidžiame
kartu.

Kovas: Mokykloje rodau pa-
vyzdį, kad elgiuosi ,,normaliai”. Aš
lankau klases ir atlieku namų dar-
bus. Aš klausau mokytojo ir bandau
išmokti. Manau, kad mes daug iš-
moksime apie gyvenimą.  Mūsų įna-
šas yra tas, kad mes nebijojome iške-
liauti i Etiopiją metams. Aš kasdien
pats einu į turgų kita kalba derėtis ir
pirkti daržovių šeimos vakarienei.
Kai grįšime namo į Ameriką, žinome,
kad  bus sunku dėl mokyklos, kad
praleidome metus be muzikos pamo-
kų arba sporto treniruočių. Aš ma-
nau, kad vis tiek nesigailėsime dėl čia
praleistų metų. 

– Kokie būtų jūsų patarimai
kitai šeimai, keliaujančiai į
besivystantį kraštą?

Rytas: Aš patarčiau žmonėms
atsivežti gerą peilį, nes mes daug
pjaustome daržoves. Žmonės turėtų
atsivežti baterijų ir žvakių, nes daž-

Kulbių šeima Etiopijoje. 

Rytas dalijasi savo maistu.
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Delegatai priėmė Sąjūdžio pro-
gramą, įstatus, rezoliucijas dėl Lietu-
vos visuomenės vienybės, ekonomi-
nio savarankiškumo, kultūros verty-
bių grąžinimo, žmogaus teises pažei-
džiančių įsakų panaikinimo ir kitas.

Su širdgėla prisimenu tą didžiulį
skruzdėlyną, be jokio atokvėpio
knibždėjusį, bruzdėjusį Sąjūdžio
būstinėje, kur darbas virte virė, kur
nei rytą, nei vakarą neužsidarė
durys, tūkstančiai lankytojų ėjo, nešė
savo mintis ir visi kaip vienas klau-
sinėjo: „Nejaugi taip tikrai bus? Ne-
jaugi atgausime nepriklausomybę?”

Menu tas dienas kaip didžiausią
tautos apgavystę, kai „buvusieji” –
vakarykščiai komunistų partijos
veikėjai – vieningai apsimetė tautinių
idėjų puoselėtojais ir veidmainingai
dūsavo, jog masiškai stoję į komu-
nistų partiją, išgelbėjo tautą, tokiu
nepaprastu būdu užkirtę kelią į ją
įstoti iš Maskvos atsiųstiems kitatau-
čiams...

Per rinkimus atkuto ir neprik-
lausomybės priešininkai, rašo ELTA.
Į Seimo nario kėdę nusitaikęs Sta-
nislovas Giedraitis slepia, kad buvo
aršaus Lietuvos priešo Mykolo Buro-
kevičiaus bendražygis. S. Giedraitis
per pirmąjį rinkimų turą Mažeikių
vienmandatėje apygardoje patraukė į
savo pusę net 32,6 proc. rinkėjų –
daugiau nei visų kitų partijų kandi-
datų kartu sudėjus.

1990 metais, prieš pat nepriklau-
somybės atkūrimą, S. Giedraitis liko
ištikimas seniesiems idealams ir tuo-
met, net Algirdo Brazausko vadovau-
jamiems komunistams atsiskyrus
nuo SSKP, S. Giedraitis liko su „plat-
formininkais” – Mykolu Burokevi-
čiumi, Juozu Kuoleliu, Juozu Jarma-
lavičiumi, vėliau nuteistais už anti-
valstybinę veiklą.

Tačiau anot VRK pirmininko Z.
Vaigausko, kandidatams į Seimą yra
privaloma atsakyti tik į pirmuosius
devynis anketos klausimus. Atsaky-
mai į kitus – savanoriškas, juridinės
atsakomybės neužtraukia, kandidato
dalyvavimo rinkimuose neuždrau-
džia...

2008 – 10–23 d. ketvirtadienis

Ketvirtadienio rytas atnešė tik-
rai rudenišką darganą. Šalta, smul-
kus lietus įkyriai teškia į veidą ir ne-
skatina taip reikalingo entuziazmo ir
įkvėpimo bendrauti su rinkėjais ir
juos agituoti balsuoti ne už V. Blin-
kevičiūtę, o už A. Ažubalį. Tačiau pa-
reiga mane ir poną Albiną ištvermin-
gai kaip kareivius gena pirmyn.

Pirmoji staigmena manęs laukia
Seime – išspausdinta tik penki šimtai
kreipimosi egzempliorių. Be to, at-
sisakius pasirašyti dar ir „Vilnijos”
draugijos pirmininkui Kazimierui
Garšvai, teliko tik du signatarai –
„Ryto” draugijos prezidentas Algir-
das Brūzgys ir aš.

A. Ažubalio padėjėjas ponas Jo-
nas man aiškina, jog kiekvienu Seimo
spausdintuvu naudojasi kelios frakci-
jos, jog Seimas – tai ne spaustuvė ir
pan. Tačiau aš nepasiduodu ir pa-
reiškiu, jog negavęs tūkstančio eg-
zempliorių, nė nepradėsiu kreipimosi
platinti. Galiausiai reikalą išspren-
džia pats ponas Audronius, davęs

komandą spausdinti visą tūkstantį
egzempliorių.

Tik vidurdienį susikraunu į auto-
mobilį visą tiražą ir skubu į Viršu-
liškes pas poną Albiną, kur jis su
draugais nuo paties ryto laukia ma-
nęs. Kol laukiau tiražo, dalis talki-
ninkų jau išskubėjo su savo reikalais,
o gal juos atbaidė prastas oras, kas
ten žino...

Išsidaliję tiražą, traukiame kiek-
vienas į savo teritoriją. Nusprendė-
me, jog daugiau reikia agituoti Šeš-
kinės gyventojus, – mat čia anksčiau
gyveno ponia ministrė. Kalbėdama
per televiziją, ji dažnai kreipiasi į
Šeškinės gyventojus, jiems įsiteik-
dama veidmainingai dalijasi tariamai
maloniais prisiminimais, postringau-
ja, kaip ji eidavusi į Šeškinės turgelį,
kaip stovėjo parduotuvėse eilėje prie
kasos ir t. t. Nemalonu klausytis aiš-
kaus melo.

Atmetę į šalį emocijas, vaikštome
po namus. Nemažą dalį egzempliorių
paėmė Laisvės kovotojų sąjūdžio
pirmininkas Jonas Burokas. Užsukę
pas jį, radome trečiąją staigmeną –
kvietimą balsuoti antrajame rinkimų
ture už Sąjūdžio remiamus kandida-
tus. Sąraše – 45 pavardės. J. Burokas
siūlo šį kvietimą platinti kartu su
mūsų kreipimusi.

Kvietimą pasirašė sesuo Nijolė
Sadūnaitė, akademikas A. Tyla, kiti
garbingi Vilniaus piliečiai, na, ir žino-
ma, Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pir-
mininkas ponas L. Kerosierius. Bet
štai pastebiu kažką, kas man iš karto
sukelia abejonę, – po TS-LKD kandi-
datais surašytos Eligijaus Masiulio ir
kitų liberalų sąjūdžio bei liberalcen-
tristų, politikos naujokų Tautos pri-
sikėlimo partijos narių ir kelių nepri-
sijungusių kandidatų pavardės. Čia
pat puikuojasi ir Gedimino Vagno-
riaus pavardė. Klausiu Joną Buroką,
kaip tai suprasti? Jis sako, neatkrei-
pęs dėmesio į neįprastą kvietimo
pobūdį.

Aš sakau, jog liberalai rinko pa-
rašus po skundu Lietuvos Konstituci-
niam Teismui, kuriuo buvo skundžia-
ma Seime priimta Valstybinė šeimos
koncepcija. Liberalai ir socialdemok-
ratai piktinosi, neva šeimos koncepci-
ja diskriminuoja ne santuokoje gyve-
nančius asmenis ir nesantuokinius
vaikus, neva tariamai pažeidžiamos
jų teisės. Aš išreiškiau abejonę, ar
tikrai sesuo Nijolė galėjo pasirašyti
po kvietimu balsuoti už liberalus, pa-
dariusius tokią niekšybę.

Paprašęs J. Buroką leidimo,
skambinu sesei Nijolei ir klausiu,
kame gi čia reikalas. Sesuo Nijolė
pasipiktinusi atsako, jog L. Kerosie-
rius ją begėdiškai apgavęs – jis pasiū-
lęs pasirašyti kvietimą balsuoti tik už
TS-LKD kandidatus, o kai gavo jos
parašą, kandidatų sąrašą suklastojo,
nežiniomis prie jo prikergęs liberalus
ir kitus kandidatus.

Klausiu sesę Nijolę, ką daryti.
Mano nuomone, suklastoto kvietimo
platinti negalima. Sesuo Nijolė sako,
niekada nebetikėsianti ponu Kero-
sieriumi ir daugiau nebepasirašy-
sianti jokio Sąjūdžio dokumento, kol
Sąjūdyje „darbuosis” ponas Kerosie-
rius. Mudu su ponu Albinu nuspren-
džiame Sąjūdžio kvietimo neplatinti.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS
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nai elektros pritrūksta. Taip pat ne-
galima gerti vandens iš čiaupo.

Vasara: Čia negali išgyventi, kai
dalykai neveikia, kaip turėtų. Pa-
vyzdžiui, čia, Etiopijoje, nėra pašto
sistemos, kad atneštų laiškus į na-
mus. Vieną kartą mes gavome žinutę,
kad reikia pasiimti siuntinį iš pašto.
Mamytė ir aš keliavome į paštą dau-
giau nei valandą su autobusu. Kai
nuvykome, tas žmogus, kuris turėjo
perduoti siuntinį, buvo išėjęs namo
anksčiau. Niekas kitas neatidavė
siuntinio. Kitą dieną, kai vėl grįžome
į paštą, mums reikėjo sumokėti bau-
dą, kad vėlai atsiėmėme siuntinį! Vis
tiek buvo labai smagu gauti ir vėliau
atidaryti jį.

Lukas: Turėti kantrybės. Žmo-
nės čia kitaip naudoja savo laiką. Vis-
kas prasideda 2 valandas vėliau – mes
atsirandame į savo futbolo rungtynes
laiku, bet  jos prasideda keliomis va-
landomis  vėliau. Taip pat yra keista,
kad kelios šventės nėra nustatytos
pagal datą, bet pagal mėnulį. Mokyk-
loje jie mums sako: ,,Galbūt nebus
mokyklos rytoj, bet gal ir bus.” Mes
turime paskambinti draugams, kad
sužinotume, ar yra mokykla tą dieną.

Vidas: Žinokite, kad žmonės vis
stebi, ką darysi. Nors etiopai mato ir
kitus baltaodžius/kitataučius, jiems
labai įdomūs mes, vaikai. Kartais
žmonės liečia mano arba Ryto švie-
sius plaukus arba bučiuoja mūsų
rankas. Jie nori būti draugiški. Kai
mes keliavome, žmonės vis žiūrėjo į
mus per mašinos langus. Jie stebi
mus, mes stebime juos – kartais labai
juokinga.

Kovas: Net jeigu daug planuosi,
turi prisitaikyti. Afrikoje viskas lė-
čiau vyksta ir bus netikėtų įvykių.
Bekeliaujant kartais mums užtruk-
davo 3 valandomis ilgiau, nes kelyje
buvo visa kaimenė karvių arba
žmonės, kurie nepasitraukė iš kelio.
Vieną kartą mes norėjome plaukti
laivu pamatyti begemotus. Pakeliui

autobusėlis įklimpo į purvą ir visai
mums uždarė kelią. Mes kantriai, o
po to ir nekantriai laukėme. Mūsų
kelionė laivu žymiai sutrumpėjo, bet
mums pasisekė pamatyti ne tik
gyvulius, bet ir nuostabų saulėlydį.

– Ar sutikote ten kitų lietu-
vių?

Vidas: Ne. Mes nesame sutikę
kitų lietuvių, bet mes daug bendrau-
jame su kitataučiais. Mūsų mokyklo-
je yra 450 studentų ir dauguma jų yra
iš kitų Afrikos šalių. Mūsų šeima ben-
drauja su kitais savanoriais iš ma-
mytės organizacijos. Jie yra iš Ang-
lijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Ka-
nados, Indijos, Filipinų, Kenijos,
Ugandos ir t.t. Mes esame beveik
vieninteliai iš Amerikos ir tikrai vie-
ninteliai lietuviai.  Mano tėtis susi-
rašinėjo su vienu lietuviu iš Toronto,
kuris Addis Ababoje praeitais metais

mokytojavo.  Darius papasakojo savo
nuotykius ir davė mums gerų pata-
rimų.

Kovas: Mažai kas čia žino, kur
yra Lietuva. Jie supranta, kur yra
Europa, ir galvoja, kad Lietuva yra
dalis Rusijos. Tik keli išsimokslinę
žmonės ir buvę kareiviai žino arba
net yra keliavę į Lietuvą – pasirodo,
kad Etiopijoje keletą metų buvo ko-
munistinė valdžia. Tarybų Sąjunga
rėmė ,,Derg” valdžią, o viskas sugriu-
vo 1991 metais.  

– Ar žmonės supranta kaip
jūs galite būti ir amerikiečiai, ir
lietuviai? 

Rytas: Taip. Jie supranta, nes aš
jiems išaiškinu.

Vasara: Ne. Mano draugės el-
giasi taip, lyg jos supranta, bet kai
paklausė vienos mano draugės, iš kur
aš kilus, ji atsakė, kad ji nesupranta
ir nežino. Jiems keista, kad mes daž-
nai kalbamės lietuviškai, o ne ang-
liškai.

Lukas: Taip. Aš sakau, kad aš
esu lietuvis, bet gyvenu Amerikoje.
Mano draugai supranta, nes jie irgi
yra iš kitų kraštų, bet dabar gyvena
Etiopijoje.

Vidas: Ne, mano draugai mo-
kykloje žino, kur yra Amerika. Todėl
jie tuoj pat galvoja, kad mes iš Ame-
rikos. Jie nežino Lietuvos, tai jie
nelabai net klausia apie Lietuvą.
Daug kas mano, kad mes turime labai
daug pinigų, nes mes gyvename Ame-
rikoje.

Kovas: Ne. Žmonės nelabai su-
pranta. Mano draugai mokykloje ma-
ne draugiškai bara – ,,Tai pasakyk, ar
tu amerikonas, ar lietuvis?” Jie nori,
kad aš pasirinkčiau.  

– Ko labiausiai pasiilgstate?
Rytas: Aš labiausiai pasiilgstu

savo draugų – Giliaus, Vėjo, Daniaus,
Anos, Luko, Vytuko, Tjanos, Elinos...

Vasara: Aš pasiilgstu savo drau-
gių Liuce, Nidos, Sigos, Marissa, Tia,
Glorija, šuniuko Zuza ir lėlės namie.
Aš anksčiau pasiilgau dar saldainių,
bet dabar mes gavome siuntinių iš
draugų, tai esu dabar labai patenkin-
ta.

Lukas: Aš pasiilgstu mūsų šu-
niuko Zuzos, draugų ir savo mokyk-
los. Čia mokykla yra įdomi, nes yra
vaikų iš visokių Afrikos ir kitų šalių –
Alžyro, Libijos, Sudano, Tanzanijos,
Kenijos, Ugandos, Botsvanos, Zim-
babvės, Angolos, Airijos, Vokietijos,
Indijos ir pan. Bet mūsų mokykla čia
yra labai skirtinga. Yra tik 2 tualetai
450 studentų. Mokytojai kartais vė-
luoja į klasę arba nemoko, jeigu nėra
daug studentų klasėje tą dieną. Aš
negaunu daug namų darbų, o egza-
minai būna tik 5 klausimai. Aš ver-
čiau mokinčiausi taip, kaip esu pri-
pratęs Amerikoje.

Vidas: Aš pasiilgau švarių tu-
aletų!

Kovas: Aš pasiilgstu draugų ir
,,normalaus” maisto. Pasiilgstu savo
užsiėmimų – važiuoti dviračiu, atei-
tininkų, skautų, plaukti, žaisti krep-
šinį tikroje aikštėje su vaikais, kurie
gerai moka žaisti, žuvauti ir pramo-
gauti su draugais vakare. Čia pasi-
daro tamsu lygiai 6:30 val. v. kasdien
ir yra sunku susieiti su draugais. Mes
neturime automobilio, o nėra saugu
vėlai keliauti autobusu arba taksi.
Nors čia yra visokių įdomių skirtu-
mų, aš labiausiai pasiilgstu draugų.  

Tai tik pirmoji pažintis su Kulbių
šeimos gyvenimu Etiopijoje. Kituose
,,Draugo” numeriuose skaitykite iš-
traukas iš šios šeimos internetinio
dienoraščio.

Kovas su babūnu.
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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

IEÕKO DARBO 

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!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

IÕNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti
vaikus, pabūti su seneliais…ir visi kiti
variantai tinkami). Būtų puiku, kad
galėčiau atsivesti savo dukrytę. Tel.
708-945-0005.
* Vyras, turintis ilgametę patirtį, ieško
darbo su gyvenimu septynias dienas
per savaitę. Tel. 708-543-7984.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra. Tel.
773-396-9232.
* 57 m. moteris, turinti medicininį iš-
silavinimą, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, vairuoja
automobilį, legalūs dokumentai, dar-
bšti, sąžininga. Tel. 773-330-0092.

FIRST RATE
REAL ESTATE
AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO 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.

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
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Disku sijose pastebėjo, kad dauguma jų
turi panašius siekius, norus ir galvo -
jimo būdus. Suprasdami dau giau apie
savo būdą, moksleiviai galėjo pamąstyti
kaip jie galėtų save gerinti, siekdami
stiprinti  ryšį su Dievu. 

Antradienį saulutei spindint susi  -
bū rėm ryte klausytis Ginto Ci vins ko
paskaitos apie „Architektūros kul tū rą”.
Gintas mus supažindino su ar chi tek -
tūros žodynu ir pristatė mums, kaip
stebėti ir galvoti apie architektūrą ir
urbanizmą – miesto ar vietovės iš -
planavimą. Jis labai vaizdingai pris ta tė
temą, pasidalindamas nuotraukomis
kurios supažindino mus su archi tek -
tūriniais stiliais bei išradingomis
idėjomis. Jis mus ragino mąstyti apie
tai, ką mes matome ir kokie mūsų ryšiai
yra su aplinka.

Antradienio popietę visi, apsiren-
gę moksleivių uniforma, susirinkome

Moks leivių ateitininkų sąjungos suva -
žia vimui. Kuopos iš Cleveland, Detroit,
Los Angeles, Rytinio pakraščio ir
Čikagos skaitė savo kuopų pranešimus.
Po to vyko balsavimai ir moksleiviai
nutarė, kad nori pasiryžti skaityti
Ateitininkų skyrių ,,Draugo” laikraš ty -
je, bent sykį per metus susirinkti ir
atlikti vieną labdaros darbą, sukurti
ryšius su Lietuvos moksleiviais atei -
tinin kais ir kad MAS CV suruoštų
,,Face book” grupę, kad visi galėtų
susisiekti. 

Moksleiviai irgi balsavo už orga -
nizaciją, kuriai norėtų paaukoti su rink -
tus pinigus už stovyklos marš kinėlių
pardavimą. Nubalsuota už sa kyti dvi
prenumeratas „Ateities” žur na lo Lietu -
voje, o likusius pinigus nu siųsti Kulbių
šeimai, kad pa nau dotų labdarai jų
gyvenvietėje Addis Ababa, Etiopijoje.
Buvo smagu gir dė ti, kad moksleiviai
atei tininkai veikia Amerikos miestuose
ir yra pa siryžę didinti ir skleisti savo
veiklą.

Vakare kursantai, pagal pas kaitos
mintis — architektūros įtaką kultūrai,
statė namus atvykstantiems iš kitų
planetų — ufonautams, kūrė abstraktų
meną, sukūrė ypatingą žie minių rūbų
pa radą ir iš puo šė iškeptus tortus Lie -
tuvos trispalvėmis ir kitais simboliais. 

Po vakarinių pro  gramų būdavo lai -
ko tyliai medi tacijai, per kurią moks lei -
viai galėjo pasimelsti ir suvesti die nos
min tis. Prieš me ditaciją būdavo malda,
t. y. ar ba pasakėlė, daina, ar skaitymas
iš Šven  tojo Rašto. Stovyklautojai ne
vien džiau gėsi praleistu laiku su drau-
gais, bet ir tuo tyliu laiku prie žva kės
šviesos pabūdami mintimis ir maldoje
su Dievu. 

Trečiadienio rytą prabudome ir
buvome nustebinti baltu sniegu apklota

Dainava. Paskutinė
paskaita buvo Joa -
nos Ku raitės-Lasie -
nės, tema „Atgal į
kasdienybę”.Ji kal-
bėjo, kaip įgy ven -
dinti kursuose įgy -
tas žinias, sugrįžus į
savo namus. Moks -
leiviai pasidalino įs -
pū džiais ir kon kre -
čiai nutarė, ką as -
me niškai darys. 

Po pietų, per
lais valaikį, moks  lei -
viai lakstė lauke,
snie  guoti nuo gal vos
iki kojų, raudonais
žan  dais ir var-
van čiomis nosimis,
krykštaudami kaip
ma ži vaikai. Mer gai -

tės ir berniukai žai dė amerikietišką fut -
bolą, draugai ėjo pasivaikščioti Daina-
vos apsnigtu takeliu, ir visi džiaugėsi
žie mos gamtos grožiu. Visi stovyklau-
tojai, draugiškos nuotaikos grįžo prie
karštos kakavos ir susėdo ant fotelių ir
grindų prie židinio ir toliau tęsė ben-
dravimą kartu. Vakare visi pasipuošę,
mer gai tės išeiginėmis suknelėmis, o vy-
rukai kakla raiščiais ir tvarkingais
marški niais, susirinko į papuoštą salę.
Žvakutės mirksėjo, pianinas skambėjo,
ir iš dangaus krito snaigės, kai da-
linomės  šių metų paskutinę vakarienę.
Toliau vyko stovyklos už da ry mas, ta-
lentų vakaras, šokiai ir skaidrės. Su-
tikome naujus metus ateitininkiška
dvasia pasi ryžę naujais metais „visa
atnaujinti Kristuje”.

Stovyklos kasdieniniai vaizdai —
nepaprasti ir jausmai sunkiai api -
būdinami. Kasdien salėje eglutė spin dė -
jo ir per langą matėsi, kaip krito bliz-
gantis sniegas, ugnis laužavietėje traš-
kėjo ir kursantų džiūgaujantys balsai
aidėjo per salę. Paskaitų metu visi
susėdę aplink stalus atidžiai klausėsi
paskaitų ir vedė užrašus, o per disku-
sijas rimtai gynė savo nuomones. Tris
kartus buvo aukojamos šv. Mišios. 

Stovyklos nuotaiką kūrė ne tik
stovyklautojai, bet ir vadovai, štabas ir
programos koordinatorė, Moks lei vių
ateitininkų centro valdybos pirmininkė
Dainė Quinn ir jos padėjėja Rasa
Kasniūnienė. Stovyklos komendantė
Vija Sidrytė prižiūrėjo, kad programa
sklandžiai vyktų ir nuoširdžiai ben -
dravo su visais. Vadovės Lina Aukš-
tuolytė, Milda Chmieliauskaitė, Regina
Čy vai tė, Arija Kasputytė, Aista Kaz -
laus kaitė, Svaja Mikulionytė, Lina Pos -
kočimaitė,  Kristina Quinn ir va do vai
Danius Giedraitis, Julius Kas niūnas,

Iõ ateitininkû gyvenimo
Atkelta iš 2 psl.

2008-2009 m. Moksleiviû ateitininkû sâjungos Ñiemos kursû dalyviai.

Vilija Aleksaitė, Andrytė Siliūnaitė, Rita Kušeliauskaitė ir Daiva Jarašiūtė Žiemos
kursuose dalijasi savo diskusijų išvadomis.

Gotų stiliumi išsidažę moksleiviai pasirodo Žiemos kursuose. Iš k: Rimas Grybauskas,
Daiva Siliūnaitė, Sofija Rašytė, Siga Kisieliūtė, Kristė Lapkutė, Liana Bandžiulytė.

Visos Žiemos kursų nuotraukos Mariaus Poskočimo

Ñiemos kursû dalyviai klausosi paskaitos.

Marius Poskočimas, Vytas Rei vydas ir
Tomas Quinn gyvai va dovavo, ruošė
vakarines programas, pravedė disku-
sijos būrelius, dalijosi mintimis ir patir-
timi bei kėlė visos stovyklos nuo taiką. 

Ruošos komitetas – Dainė Quinn,
Kęstutis Aukštuolis, Vija Sidrytė, Lina
Poskočimaitė ir Rasa Kasniūnienė –
ilgai ir sunkiai dirbo, kviesdami paskai -
ti ninkus ir sugalvodami temas, jas pri -
tai kydami moksleiviams. 

Aiškiai nebūtumėm galėję apsieiti
be virėjo Jono Korsako ir jo padėjėjų
Algio Kasniūno, Nidos Vidutytės ir
Monikos Mikulionytės bei ūkvedžių

Gyčio Mikulionio ir Andriaus Giedrai -
čio. Visi sutartinai dirbo kartu, kad
stovykla sklandžiai vyktų.

Šis apibūdinimas tik dalis to, kas
vyko Dainavoje per šiuos Žiemos kur -
sus. Ką šios stovyklos dalyviai patyrė
yra unikalu ir prasminga ir negali būti
pilnai apibūdinta žodžiais. Bet tikiuosi,
kad galėjote įsivaizduoti, kas vyko tame
baltajame name Dainavoje, kai ke tu -
rias dešimt keturi moksleiviai, ketu -
riolika vadovų, penki virėjai ir MAS CV
pir mi ninkė Dainė Quinn atvyko per
Dai navos vartus praleisti šešias neeili-
nias dienas kartu. 

Žiemos kursai



14               DRAUGAS, 2009 m. vasario 7 d., šeštadienis

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Neseniai Julija Švabaitė -Gylienė
atsiuntė man poeto iš Lietuvos Ju -
liaus Kelero poezijos knygelę ,,Snie -
gas, benamis, krentantis”. Ši ne -
didelė, gražaus formato (kvadratinė),
knygelė iškart patraukė mano dė -
mesį. J. Keleras – man mažai pažįsta-
mas poetas. Mūsų keliai vis pra si -
lenkdavo – kai jis buvo Uni versity of
Illinois at Chicago, kur 1992 metais
ap sigynė laisvųjų menų magistro
laipsnį, studentu, aš dar gyvenau Lie -
tuvoje. Lietuvos Rašytojų sąjungos
na riu jis tapo 1999 metais, kai aš jau
gyvenau Amerikoje, o kai jis dirbo
New York tėvų pranciškonų leisto sa -
vaitraščio „Darbininkas” vyr. redak -
to riumi (1995–2001) mūsų keliai taip
pat nesuvedė, mat aš buvau Čika -
goje. 

Nors ši knygelė jau penkta (prieš
tai buvo išleisti jo rinkiniai: ,, Žiemos
valtys” 1988 m.; ,,Baltas kalėdaitis”,
1990 m.; ,,Sauja medaus”, 1995 m.;
,,XL eilėraščiai”, 1998 m.), buvau
skai  čiusi tik vieną kitą jo eilėraštį.
Gal daugiau buvau susipažinusi su jo
straipsniais lietuviškoje spaudoje ir
mačiusi jo fotografijas. Tad, gavusi
kny gelę, su malonumu įnikau skai -
tyti, juolab kad knygelė iliustruota
poeto darytomis nuotrau komis. Kaip
pats autorius prisipažino, joje sudė-
tos net 10 metų rašytos eilės.

,,’Sniegas, benamis, krentantis’
de  monstruoja nunykusio ar priščiu-
vusio kultūros pasaulio ilgesį, puikią
poetinę mokyklą bei per ilgus metus

išsiugdytą individualų, išsyk atpažįs-
tamą stilių. Tai labai grakšti knyga.
Barokiškai turtinga įvaizdžių, tačiau
podraug ir neperkrauta jais. Ne per -
krauta ir pačiais eilėraščiais. Tau pi
knyga. Pasitikinti ne žo džių/įvaiz džių
gausa, o jų talpu mu”, – taip pristatė
J. Kelero knygą skaitytojams Vilniuje
poetas Kęstutis Navakas. 

Sutinku su šiomis mintimis –
knygoje tikrai ne rasi daugiažodžiavi-
mo, kažkoks vy riš kai išlaikytas, ne -
perkrautas  žodis, tačiau jis talpus.
Patiko man ir poeto eilės proza – ra -
miai, vyriškai išsakytos pastabos. Ir
nors tai poezija pro za, skaitant jauti
jos ritmą. Apie eilių atpažinimą nieko
negalėčiau pasakyti – per mažai pa -
žįstu J. Kelero poeziją, kad per-
skaičiusi eilėraštį spaudoje galėčiau
iškart at pa žinti jo autorių. Tą gali pa -
daryti tie, kurie geriau susipažinę su
J. Kelero kūryba.

Leidinyje įdėtos ir paties poeto
da rytos fotografijos. Jos nėra to ar ki -
to eilėraščio iliustracija ar papildy-
mas. Anot to paties K. Navako, tai ,,vei-
kiau mezgamas poetinio žodžio ir me -
ninio vaizdo pokalbis, suteikiantis
Ju liaus Kelero pamėgtoms temoms
bei motyvams polifoninio skambesio
ar holografinės erdvės”. Iš didžiulės
krūvos fotografijas knygai atrinko
dailininkas Arū nas Gelūnas. 

,,Fotografijų ir eilėraščių jungtis
knygoje tampa vienalyte dėl prigim-
tinio keleriško braižo – vidinio neri-
mo inspiruotos sutelkties. Jo kūri -
niai, įraidinti ar įvaizdinti, yra santū -
rūs, apmąstantys, neskubantys, ne -
vartotojiški. Jie nemadingai dvasin-
gi”, – rašo apie šią knygą fotografijos
istorikė Margarita Matulytė.  

Tai tokia mano pažintis  su po e -
tu, fotografu, dramaturgu (2007 m. J.
Kelero pjesė „A-B” antrajame Na cio -
nalinės dramaturgijos festivalyje
„Versmė” buvo pripažinta viena ge -
riausių). Tikiu, kad dar pokalbių bus,
kaip bus ir naujų šio menininko
knygų, fotografijų, dramos kūrinių ir
esė. Tikiu ir tuo, kad  dar ne vienas
poe zijos mėgėjas atras šį poetą, o fo -
tografijos mėgėjai gėrėsis jo daryto -
mis nuotraukomis.

Poetinio žodžio ir me ninio
vaizdo pokalbis

JULIUS KELERAS

APIE ANGELUS

angelų kataloguose ieškau aukštaičių angelo; jis turėtų būti 
pasviręs nei senutėlis vienuolis, užsimiršęs per Pakylėjimą, 
dailiai sudėtais delnais, rudais skvernais, netrukdančiais skristi, 
didžiuliu gobtuvu, saulę atmušančiais guzikais; daugiau aš 
mažai apie jį ką žinau; kas iš mūsų išmano apie angelus?

angelai geria tik vandenį, jų lūpos niekad nekvepia 
silkėm; jie priklauso tik savo sparnams: kas kartą nukritusi 
plunksna lemia vis naują tėvynę; Jie nežaidžia
,,klasių”, nedainuoja, neverkia
ir turbūt nesigaili. 

aukštaičių angelas, kurio ieškau, turėtų šiek tiek kvepėt
apyniais, bet, šiukštu, ne alum; aukštaičių angelas, kurio
ieškau, turėtų laikyti kišenėj suspaudęs mažą žvirbliuką –
mano vaikystę, lakiojusią Ukmergėj, Adomo Meskupo 
gatvėj, prieš pat sentikių kapines. 

Cicero lietuvių žinios
EDVARDAS ŠULAITIS

Aptartos Gavėnios 
pamaldos

Kadangi pirmąjį vasario mėnesio
sekmadienį Cicero lietuvių dvasios
va  das kun. dr. Kęstutis Trimakas, po
lietuviškų pamaldų savoje – Šv. An -
tano parapijos bažnyčioje Cicero, ne -
skubėjo į Marquette Park lietuvių pa -
rapijos bažnyčios šv. Mišias, jis galėjo
užsukti į „kavutės” kambarį ir pa -
ben drauti su tikinčiaisiais.

Kunigas ne tik bendravo, bet ir
tarėsi dėl lietuviškų pamaldų Šv. An -
tano parapijos bažnyčioje laiko Gavė -
nios metu. Pirmasis Gavėnios susiti -
kimas Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je vyks vasario 19 d. 5 val. p. p. Vėliau
panašūs susitikimai bus rengiami
kiekvieną ketvirtadienį 5 val. p. p..

Taip pat dr. K. Trimakas prane -
šė, kad priešvelykinis susikaupimas
yra rengiamas kovo 26 d. parapijos
bažnyčioje. Jį ves iš Lietuvos atvyks -
tantis kunigas, Marijos radijo prog -
ramos vedėjas Oskaras Volskis. Jis
čia trumpam užsuks grįždamas iš
Flo ridos pakeliui kelionei atgal į
Lietuvą.

Be to, nutarta šiemet nedaryti
Prisikėlimo lietuviškų pamaldų anks -
tų rytą, bet pasitenkinti 9 val. r. šv.
Mišiomis. Bus stengtasi gauti kokį
pusvalandį nuo anksčiau ryte lai-
komų anglų kalba pamaldų, kad lie-
tuviškosios galėtų būti ilgesnės.

Mėta Gabalienė 
sutikta ovacijomis

Susirinkusieji ovacijomis sutiko
kavinės vadovę Mėtą Gabalienę, kuri
ilgai sirgo ir negalėjo dalyvauti sek-
madieniniuose susibuvimuose. Vado -
vė supažindino su kavinės išlaidų ir
pajamų sumomis per 2008 metus. Pa -
aiškėjo, kad išleista 2,361 dol. (ji nu -
rodė, kam tie pinigai  buvo skirta), o
pajamų gauta 2,549 dol. Kadangi
buvo likę pinigų iš ankstesnių metų,
tai kasoje dabar yra 158 dol. Di -
džiausios išlaidos – kun. dr. A. Žygui
įduoti pinigai neturtingiems studen-
tams Lietuvoje remti, auka ar -
kivyskupui Sigitui Tamkevičiui ir
parapijos klebonui skirti pinigai. Ji
dėkojo ne tik aukotojams, bet visiems
talkininkams (ypatingai Danutei ir
Algiui Kirkoms), daug pagelbė ju -
siems ,,kavutės” reikaluose.

Artėja Vasario 16-osios
minėjimai

JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
ninkas Mindaugas Baukus pranešė,
kad Vasario 16-osios paminėjimas
Cicero vadovybės rūmuose vyks ant -
radienį, vasario 11 d., 11 val. r. prie
naujosios Cicero miesto Rotušės (50
Ave. ir 23-iosios gatvės sankryža)
bus keliama vėliava. Oficiali dalis ir
pri ėmimas-vaišės vyks netoli esan čia -
me Cicero Community Center. Į Ci -
cero žada atvykti ir Lietuvos gene -
rali nė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Renginyje dalyvaus visa Ci cero
miesto vadovybė. Mūsų tautiečiai yra
raginami skaitlingai dalyvauti ir pa -
ro dyti savo solidarumą.

Nepriklausomybės minėjimas
vyks ir vasario 22 d. po lietuviškų šv.
Mišių Šv. Antano parapijos salėje.
Pagrindinė kalbėtoja – Rasa Čepukė-
naitė.

Pagrindinė Čikagos ir apylinkių
lietuvių šventė Nepriklausomybės
pro ga rengiama sekmadienį, vasario
15 d., Maria aukštesniosios mokyklos
salėje Marquette Park.

Šiame susibuvime buvo pristaty-
tos ir dvi retos Cicero lietuvių vieš -
nios: V. Petrauskienė ir I. Česnaus -
kienė, kurios tarė trumpus sveikini-
mo žodžius savo tautiečiams.

Cicero ,,kavutėje” kalba po ligos su -
grįžusi  jos vadovė Mėta Gabalienė. 

Vasario 1 d. pranešimą ,,kavutėje” darė Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. Kęstutis Trimakas.                                 Edvardo Šulaičio nuotraukos
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

,,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

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. Alfredas Vėlius
Maloningasis Dievas pašaukė

kunigą Alfredą Vėlių į amžinuosius
namus šių metų vasario  3 dieną, jam
gyvenant sūnaus Jurgio namuose,
Pennsylvania valstijoje.

A. Vėlius (gimė 1918 m. kovo 28
d. Stankiškėse, Šilutės aps.), peda-
gogas, mažlietuvių veikėjas, teologas.
Baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo
gimnaziją, studijavo teologiją Cüri-
cho universitete, Šveicarijoje. Antrojo
pasaulinio karo metu studijavo Kau-
no ir Vilniaus universitetuose, baigė
aukštuosius pedegogikos mokslus.
Nuo 1941 m. dėstė vokiečių kalbą
Šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau
– Šiaulių prekybos institute. 1944 m.
paimtas priverstiniams Karaliau-
čiaus fortifikavimo darbams. Bai-
giantis Antrajam pasauliniam karui
atsidūrė Vakarų Vokietijoje JAV zo-
noje. Po karo dirbo JAV ir Jungtinių
Tautų tremtinių įstaigose Vokietijoje.
1948 m. pakviestas skaityti teologi-
jos-pedagogikos paskaitas išeiviams
lietuviams Jungtinių Tautų-Pasau-
linės liuteronų federacijos centre Vo-
kietijoje. 

1949 m. atvyko gyventi į JAV;
studijavo Čikagos ir Ilinojaus univer-
sitetuose anglų kalbą ir sociologiją.
Sudarė galimybes keliems išeiviams
atvykti į JAV. Gavęs pilietybę, 1956–
58 m. mokytojavo vietos vidurinėje
mokykloje. Laisvalaikiu vertė į lietu-
vių kalbą Bibliją. Jo parengtas Šv.
Rašto vertimas su Apokripinėmis
knygomis išleistas 1988 m. Vėlius iš-
leido 4 pedagoginio pobūdžio veika-
lus: ,,Keletas amžinybės tiesų ir
įstatymų” (Aukla, Malūnas), ,,Pagar-
ba tam, kuriam  tokia pritinka”. 1992

m. balandžio 26 d. ordinuotas kunigu
Evangelikų liuteronų bažnyčioje Ši-
lutėje. Nuo 1992 m. dėstė krikščio-
niškąją dogmatiką Klaipėdos univer-
siteto Evangelikų teologijos centre.
Tuo pat laikotarpiu nuo 1992-1994
m. laikydavo pamaldas Vilniaus evan-
gelikų liuteronų ir kitose liuteroniš-
kose parapijose. 1994 m. birželio 24
d. Klaipėdos universitetas suteikė
jam Garbės daktaro vardą.

1954 m. vedė savo kraštietę Gre-
tel Stars. Dievas palaimino jų san-
tuoką Eleoanoros, Jurgio ir Rūtos
gimimu. Žmona Gretel mirė 1970 m.,
kai vaikai dar buvo paaugliai. 

Giliam liūdesyje liko vaikai Eleo-
nora, Jurgis ir Rūta bei jų šeimos, ar-
timi draugai bei Lietuvos ir Išeivijos
liuteronų bažnyčių tikintieji.

Alfredas Vėlius

A † A
BIRUTĖ RAZMINAS

(BRADAUSKAS)

Mirė 2009 m. vasario 3 d., sulaukusi 86 metų.
Nuliūdę liko: duktė Regina ir vyras Romas Krištopaitis, sūnus

Vytas su žmona Mary Kay Razminas, anūkai Theresa, Paulius,
Jennifer, Stefanie, giminės Vladas ir Valė Plepys su šeima, Aldona
Vaitonis ir Mrs. Staskevicius.

A. a. Birutė buvo žmona a. a. Prano.
Atsisveikinimo Mišios vyks trečiadienį, vasario 11 d. 10:30 val.

ryto St. Germaine bažnyčioje, 4240 W. 98 St., Oak Lawn, IL.
Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime.
Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian Jesuit Fathers, 2345 W.

56 St, Chicago IL 60636.

Laidot. direkt. Blake-Lamb FH, tel. 708-636-1193,
www.mem.com

Mielam pusbroliui

A † A
JONUI DAUGĖLAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai JUO-
ZEI KRIŠTOLAITYTEI-DAUGĖLIENEI, artimie-
siems ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje

Aldona ir Jurgis Gravrogkai

Mylimam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui
A † A

VYTAUTUI ŠOLIŪNUI

išėjus į amžinybę, žmoną ALDONĄ, ilgametę šokių
kursų šeimininkę, dukrą RASĄ POSKOČIMIENĘ,
tautinių šokių grupės „Spindulys” vadovę, sūnų KAS-
TYTĮ, „Spindulio” mokytoją, bei visus šeimos narius
ir artimuosius šią skaudžią netekties valandą nuo-
širdžiai užjaučiame.

Lietuvių tautinių šokių institutas
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��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop  ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Bilietus galite nusipirk-
ti ,,Draugo” administracijoje ir sek-
madieniais Lemonte pas platintojus.

��Maloningasis Dievas pašaukė
kunigą Alfredą Vėlių į amžinuosius
na mus š. m. vasario  3 d. Velionis bus
pašarvotas sekmadienį, vasario 8 die -
ną Kosary laidojimo namuose 9837 S.
Kedzie Ave., Evergreen Park, IL (tel.:
708-499-3223) nuo 2 val. p.p. iki 8
val. v. Laidojimo pamaldos ten pat
pirmadienį, vasario 9 d., 10:30 val. r.
A. a. A. Vėlius bus palaidotas Lie tu -
vių Tau tinėse kapinėse.

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

�Sekmadienį, vasario 8 d., 2 val.
p.p. North Shore Baptist Church,
5240 N. Lakewood Ave., Chicago IL
60640 dainuos solistė Ginta Žvilius.
Ji atliks amerikiečių, italų ir vokiečių
kompozitorių kūrinius. Koncerte
skam bės ir Vlado Jakubėno dainos.
Tel. pasiteiravimui 773-600-0375.
Ma loniai kviečiame visus dalyvauti. 

�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.

�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. 7 val. v. Jaunimo
centro kavinėje, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636 švęsime Va -
lentino dieną. Bus šilta vakarienė,
veiks baras. Kviečiame visus pasi lin -
k  sminti, pašokti ir praleisti vakarą
kartu su Jūrų šaulių Daukanto kuo -
pa jaukioje aplinkoje. Rinksime ,,Va -
lentinų porą”. Gros Algi manto Barniš-
kio ansamblis. Tel. pa si teiravimui:
773-550-4609 arba 708-691-6565.

�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 mokykloje.

�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.

��Kviečiame visus dalyvauti Pa -
saulio lietuvių centro metiniame su -
sirin kime, kuris vyks sekmadienį, va -
sario 22 d. didžiojoje salėje. Pradžia –
2 val. p.p., pasibaigus Vasario 16-o -
sios mi nė jimui. Daugiau informacijos
tel.: 630-257-8787.

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Ma rius ir Eglė Laniauskai $50 a. a.
Vytauto Šoliūno atminimui; Jonas ir
Ona Treškos $25; Julija Švabaitė-Gy-
lienė $50; Kazys ir Teresė Kazlauskai
$100. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-

light Orphan Aid), 414 Freehauf
St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435.

• A. a. Jono Daugėlos atmini-
mą pagerbiant, Birutė Kožicienė at-
siuntė $300 „Saulutei”, kuriuos su-
aukojo draugai per šermenis. „Sau-
lutė” dėkoja už auką ir reiškia nuo-
širdžią užuojautą a. a. Jono Daugėlos
šeimai ir artimiesiems.

IŠ ARTI IR TOLI...

Visos Čikagos Vasario16-osios minėjimas

Sekmadienį, vasario 15 d.
1:00 val. p.p.

Maria gimnazijos auditorijoje
California Ave ir Marquette Rd (67 gatvė) sankryža

Saulius Anužis 
Visuomenininkas

Alan Meltzer
JAV Valstybės departamento
Baltijos ir Skandinavijos
skyriaus direktorius

Meninę programą atliks 
dūdų orkestras —  ,,Gintaras”

Visus kviečia:
Amerikos Lietuvių Tarybos

Čikagos skyrius

Lietuvos laisvė – iššūkis tironijai
Kalbėtojai:

�Lietuvos konsulė Renata Rad -
vilaitė atvyksta į St. Petersburg š. m.
vasario 26 ir 27 dienomis. Jeigu kas
nors norėtų daugiau informacijos iš
New York konsulato, turi kreiptis į
http://www.ltconsny.org. Norinčius
dalyvauti priėmime prašau regis-
truotis pas Lietuvos garbės konsulą
vakarinei Floridai Algimantą Karna -
vi čių, tel. 727-895-4811 arba LTCon-
sulFL@bayprintonline.com, nuro-
dant savo vardą, pavardę, kokios kon-
sulinės paslaugos pageidaujama, ku-
rią dieną ir kuriuo laiku Jums pa togu
atvykti. Priėmimas vyks St. Pe ters-
burg Lietuvių klubo patalpose (4880
46th Ave. North, St. Peters burg, FL).

�,,Šių metų ‘Draugo’ kalendo-
rius – vienas gražiausių ir įdomiau -
sių. Labai gražiai pagal temas parink-

ti vaizdai. Ir tai padaryta šiuo Jums
didelių rūpesčių metu. Esu laimin-
gas, kad pajėgiu karts nuo karto pri -
sidėti prie mūsų išeivijos spaudos.
Tam tikslui siunčiu 500 dol. čekį.
Linkiu ir toliau sėkmės ‘Drau gui’ ir
mums”, – atsiųstame laiške parašė
Donatas Januta. Nuoširdžiai dėkoja -
me D. Janutai už gražius žodžius ir
dosnią auką.

�Mieli skaitytojai, ,,Conde’ Nast
Traveller” internetiniame leidinio
va sario mėn. numeryje išspausdintas
gražus straipsnis apie Lietuvą. Lie -
tuva minima tarp 20 labiausiai lan ky -
tinų 2009 metais vietų!  Dau giau ga -
lite pasiskaityti: http://www.cntrave -
ller.com/Special_Features/Top_20_De
stinations_For_2009/Vilnius_Lithua
nia.


