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,,Draugas” (p. 5)
•M. Remienė: ,,Viskas atsi-
muša į finansus” (p. 5, 9)
•Apie mobiliųjų telefonų
apgavystes (p. 8)
•4–asis ,,Alatėjos” gimtadie-
nis (p. 10–11)
•Smiedt! Iš Rusijos su už-
kandžio maišeliu (1) (p. 11)
•Kalėdinės dovanos ,,Drau-
go” knygynėlyje (p. 14)

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) –
Pajėgas Afganistane stiprinančios ir
iš partnerių pagalbos laukiančios
Jungtinės Valstijos supranta sudėtin-
gą Lietuvos ekonominę padėtį, todėl
dabar neprašo siųsti papildomų pajėgų,
duodamas interviu sakė JAV gynybos
sekretoriaus pavaduotojas Alexandr
Vershbow.

,,Esame patenkinti tuo, kad Lie-
tuva išreiškė pasiryžimą vykdyti da-
bartinius įsipareigojimus. Jei kokie
nors padidinimai pasirodytų įmano-
mi, mes tai pasveikintume”, – sakė
Pentagono pareigūnas.

JAV prezidentas Barack Obama
šią savaitę paskelbė nusiųsiąs į Afga-
nistaną papildomai 30,000 karių ko-

voti su Talibano ir ,,al Qaeda” pajėgo-
mis, taip amerikiečių pajėgas papildy-
damas iki beveik 100,000 karių. Wa-
shington tikisi, kad kitos NATO šalys
atsiųs dar 7,000 karių.

NATO pareigūnų teigimu, papil-
domų karių nusiųsti žada per 20 vals-
tybių, tarp jų – Italija, Didžioji Brita-
nija, Gruzija, Lenkija, Slovakija, Por-
tugalija ir Albanija.

,,Prezidentas, paskelbęs apie pa-
pildomą įsipareigojimą nusiųsti 30,000
JAV karių, paminėjo, kad tikisi, jog
mūsų sąjungininkai NATO ir kitos
šalys galės taip pat prisidėti papildo-
momis pajėgomis. Lietuvos atveju
esame dėkingi už indėlį, kuris buvo iki
šiol”, – sakė gynybos sekretoriaus Ro-
bert Gates pavaduotojas A. Vershbow.

Šiuo metu Afganistane tarnauja
apie pustrečio šimto Lietuvos karių,
didžioji jų dalis priklauso Lietuvos
vadovaujamos Goro provincijos atkū-
rimo grupei. Pietų Afganistane esan-
čioje Kandaharo provincijoje tarnauja
iki 100 Lietuvos specialiųjų operacijų
pajėgų karių.

Mirè dailininkas Juozas Mieliulis

Čikaga, gruodžio 4 d. (,,Draugo”
info) – Gruodžio 3 d., eidamas 91-uosius
metus, Čikagoje staiga mirė Juozas
Mieliulis – tapytojas, Amerikos lietuvių
dailininkų sąjungos narys, pedagogas.

Dailininkas gimė 1919 m. kovo
26 d. Baltakiuose, Tauragės apskrity-
je. Meno mokslus pradėjo dar Lietu-
voje. Nuo 1947 iki 1950 m. mokėsi
Freiburg École des Arts et Métiers
(Freiburg dailės ir amatų) mokykloje,
kuriai vadovavo Vytautas K. Jonynas.

Emigravęs į Ameriką, 1953 m.
baigė James Millikin University at
Decatur, IL bakalauro laipsniu, 1957
m. įgijo magistro laipsnį Institute of

Design, Illinois Institute of Techno-
logy. Baigęs mokslus daug metų dirbo
pedagoginį darbą Čikagos aukštes-
niosiose mokyklose, tačiau visą savo
laisvalaikį skyrė meno studijoms,
ieškojo naujų meno kelių, originalių,
nematytų kompozicijų. Dailininko
darbai išsiskiria kompozicijos originalu-
mu, savotišku spalvų derinimu ir filoso-
fine mintimi. Jis buvo kūrėjas-filosofas.

Išleido monografiją ,,Juozas Mie-
liulis”, dalyvavo Amerikos lietuvių
dailininkų grupinėse parodose, su-
rengė savo asmenines parodas. Pas-
kutinė jo darbų retrospektyvinė paro-
da vyko Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre 2008 m. kovo mėn. Praėjusiais
metais didžiąją savo kūrinių dalį dai-
lininkas padovanojo Lietuvai.

J. Mieliulis – JAV LB Kultūros
tarybos Dailės premijos laimėtojas,
2006 m. Miko J. Šileikio ir Teofilio
Petraičio premijų penkių dailės kon-
kursų ciklo antrojoje parodoje „Išei-
vijos kelias” jam skirta I premija.

Dailininkas, mokytojas, iškili as-
menybė. Jo šviesus paveikslas – dva-
sios stiprybė, beribis gebėjimas dirbti,
erudicija, kuklumas – išliks mokinių,
kolegų, visų jį pažinojusių atmintyje.

Vyskupai 2010-uosius paskelbè Pad∂kos už laisvê metais
Vilnius, gruodžio 4 d. (Bernardi-

nai.lt) – Gruodžio 3 d. Marijampolėje
vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos
plenarinis posėdis. Jame dalyvavo
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ar-
kivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai
E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas,
J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanaus-
kas, J. Tunaitis, J. Žemaitis.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis
nuncijus Lietuvai arkivyskupas Lui-

gi Bonazzi pasveikino visus dalyvius.
Jis dalijosi mintimis apie besitęsian-
čius Kunigų metus, atkreipdamas dė-
mesį į Katalikų Bažnyčios padėtį Lie-
tuvoje, tikinčiųjų religinį tapatumą,
sąmoningumą ir aktyvumą. Ne tik ti-
kintieji, bet ir pati Bažnyčia yra pa-
liesta sekuliarizacijos bei tam tikros
dvasinės krizės. Vietinės Bažnyčios
veiklos kokybė priklauso nuo joje tar-
naujančių kunigų, kurių tarnystės

kokybe ganytojus ypač rūpintis skati-
na šių metų dedikacija. Nuncijus pri-
minė – turime visi kartu budėti, kad
Bažnyčios balsas būtų girdimas ir į jį
įsiklausoma. Baigdamas savo kalbą ir
linkėdamas sėkmingo bei vaisingo
darbo apaštalinis nuncijus pakartojo
savo kvietimą kartu su vyskupais
sausio mėnesį atlikti trijų dienų re-
kolekcijas.

Nukelta į 6 psl.

JAV neprašo Lietuvos si¨sti papildom¨ kariû
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Šiuo metu Afganistane tarnauja apie pustrečio šimto Lietuvos karių.
KAM nuotr.

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Šiandien vyksta steigiamasis naujos
partijos – Lietuvos liaudies sąjungos
(LLS) suvažiavimas.

Jos iniciatyvinės grupės pirmi-
ninkė, Nepriklausomybės Akto sig-
natarė, pirmoji nepriklausomos Lie-
tuvos premjerė, prof. habil. dr. Kazi-
mira Prunskienė teigė nenorinti sė-
dėti ant atsarginių suolelio ir stebėti,
kai valdantieji ,,blaškosi ne tiek kri-
zės, kiek savo pačių nekompetencijos
spąstuose, kai viena po kitos daro-
mos milijardus litų Lietuvai kainuo-
jančios klaidos”.

Suvažiavime planuojama patvir-
tinti LLS įstatus, programą, išrinkti
partijos pirmininką, sudaryti tarybą
ir kitus valdymo organus.

K. Prunskienės teigimu, dabar
LLS gretose yra per tūkstantį narių.
,,Daugumą Lietuvos liaudies sąjun-
goje sudarys nauji nariai. Turime pa-
grindo manyti, kad jų skaičius spar-
čiai gausės”, – sako politikė. Pasak K.
Prunskienės, plataus vidurio kelią
pasirinkusi LLS siekia sutelkti vi-
suomenę, dirbti, kad ekonomika atsi-
gautų ir būtų sprendžiamos sociali-
nės problemos.

Naujos partijos steigiamajame
suvažiavime laukiama svečių iš už-
sienio, daugiausia – iš kaimyninių ša-
lių. Pasak K. Prunskienės, iš Rusijos
ketina atvykti Dūmos Tarptautinių
reikalų komiteto pirmininkas Kons-
tantin Kosačiov, Kaliningrado srities
vicepremjeras Jurij Šalymov. Iš Ka-
zachstano laukiama Nursultan Na-
zarbajev vadovaujamos partijos ad-
ministracijos vadovo pavaduotojo
Muchtar Erman. K. Prunskienė taip
pat tikisi, kad suvažiavime dalyvaus
ir Lietuvos politinių partijų atstovai.

A. a. J. Mieliulis. J. Kuprio nuotr.
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Kaip rodo studija, atlikta
,,Boston Consulting Group”,
amerikiečiai yra linkę kur kas
mažiau nei kitų Vakarų valstybių
gyventojai mokėti už interneto
naujienas. Tik 48 proc. internetu
pastoviai besinaudojančių JAV
gyventojų teigė, jog jie sutiktų
tą daryti. Palyginimui: už tokią
paslaugą kitose Vakarų šalyse
sutiktų mokėti daugiau nei 60
proc. žmonių. Paklausti, kiek jie
mokėtų už interneto žinias,
amerikiečiai atsakė, jog tik 3
dol. per mėnesį. Ši apklausa yra
ypač svarbi popierinei JAV spau-
dai, kuri svarsto, kaip apmokes-
tinti jos informaciją, patenkan-
čią į internetą. Ne mažiau ji
svarbi ir išeivijos spaudai, ku-
rios nemaža dalis skaitytojų jau
kuris laikas naudojasi internetu
ir vis dažniau išsako pageida-
vimą kone visą informaciją gauti
internetu. Klausimas: kiek JAV
lietuvių sutiktų mokėti už inter-
netinį „Draugą”? Ir kiek?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

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

Ieškomi kandidatai į
Ateitininkų sendraugių

sąjungos centro valdybą
ASS CV trejų metų kadencija baigiasi šių

metų gruodžio mėnesį. Labai norime perduo-
ti CV vadovavimą kitam vienetui. Būtų gerai
jeigu visi CV nariai būtų viename mieste, nes
tai palengvintų posėdžių akivaizdinius pasi-
tarimus ir darbo vykdymą. Prašome kiekvie-
no skyriaus peržiūrėti savo narių sąrašus ir
asmeniškai kviesti narius kandidatuoti į CV
trejų metų kadencijai. Kandidatus prašome
pristatyti pirm. Janinai Udrienei el. paštu:
udrys@sbcglobal.net

Sendraugių Centro valdyba:
Janina Udrienė – pirm., Romualdas
Kriaučiūnas, Gražina Kriaučiūnienė,

Eugenijus Šilgalis, Valentina Rauckienė,
Ramunė Kubiliūtė, Birutė Bublienė

Registracija moksleivių
Žiemos kursams

Moksleivių ateitininkų sąjungos centro
valdybos ruošiami Ateitininkų pasaulėžiūros
kursai įvyks š. m. gruodžio 26–sausio 1 d.
Dainavoje. Registracijos informaciją rasite
moksleivių ateitininkų tinklalapyje www.
mesmas.org. Kviečiame pasižiūrėti ir užsi-
registruoti.

Ranka rankon: praeitis į ateitį
2009–2010 Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pasiūlyta metų

tema ,,Ranka rankon paveikime žmoniją Kristaus vardu” išreiškia
veiklos kelrodį Ateities sąjūdžiui, besiruošiant žengti į savo veiklos
antrąjį šimtmetį. Gyvenime, esame įkvėpti kitų – tų kurie pakelia mūsų
dvasią, palieka įspūdį, atnaujina tikėjimą.

Kviečiame visas sąjungas įsijungti į Šiaurės Amerikos ateitininkų
metinį projektą: „Ranka rankon: praeitis į ateitį”.

Siūlome užkalbinti vyresnio amžiaus šeimos narį, kaimyną,
pažįstamą, pasidalinant prisiminimais apie jų išgyvenimus, ir, jei
galima, tai nufilmuoti. Prisiminimai turėtų būti apie praleistą laiką
nepriklausomoje ar pavergtoje Lietuvoje, apie atsiradimą Amerikoje,
apie ateitininkų veiklą tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Pokalbių temos gali
būti paįvairintos nuotraukomis.

Veiklos metų pabaigoje prisiminimai bus bandomi sujungti į vieną
rinkinį, kad būtų prieinami plačiai visuomenei. Sukaupti pokalbiai liks
kaip svarbi archyvinė medžiaga būsimoms kartoms. Detalesnės pro-
jekto gairės netrukus bus pristatytos per spaudą ir interneto svetainę
www.ateitis.org.

Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba

Siūlomas projektas visiems

,,Ateitis” laukia straipsnių
,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė

ruošia paskutinį šių metų ,,Ateities” numerį
ir kviečia visus prisidėti savo straipsniais ir
nuotraukomis. ,,Žurnalas bus toks, kokio
norite, kai į jį rašysite”, — sako redaktorė.

Straipsnius ir nuotraukas siųsti kuo sku-
biau el. pašto adresu: zurnalas@ateitis.lt
Nepamirškite nurodyti nuotraukų autorių,
parašyti paraštes.

Čikagos Prano Dielininkaičio – Partizano Daumanto kuopos jaunučiai ir jauniai ateitininkai prie Ateitininkų namų, Lemonte.
Kazio Motekaičio nuotr.

Čikagos moksleivių
susirinkimas

Čikagos kun. A. Lipniūno – prez. Stul-
ginskio moksleivių ateitininkų kuopos su-
sirinkimas įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d.
Susirinksime Pasaulio lietuvių centre prie
Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos 5:15
val. p. p. Užbaigsime susirinkimą 10 val. nak-
ties. Šiltai apsirenkite! Kviečiami visi moks-
leiviai, nuo 9 iki 12 skyriaus. Tai gera proga
susipažinti su ateitininkų veikla susipažinti.

sekmadienį,
gruodžio 20 d.,
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago

1val. p. p.

Aukos
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems
$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com
Palikdami žinutę atsakove ar laiške įrašykite ir
savo telefono numerį, kad būtų galima patvirtinti
registraciją skambučiu.
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Keliauninkai į JAV –
istorinės padraikos

VYTAUTAS VOLERTAS

Prieš šimtą ir net daugiau metų suvargę, paniekinti, išsisėmę var-
guoliai lietuviai, atvykę į JAV, pirmiausia sugrubusių, apdaužytų
rankų darbu aprūpindavo šeimas, jei jas turėjo. Tada žvalgyda-

vosi, kaip įsigyti savą bažnyčią, išleisti laikraštį. Bažnyčiai nusižeminę
kreipdavosi pas vyskupą sutikimo, krūvelėn dėdavo centus, nikelius, de-
šimtukus, ilgai rinkdavo, taupydavo juos, ant įsigyto sklypo klijuodavo
plytą prie plytos. Pagaliau puldavo ant kelių prieš savo paruoštą altorių,
giedodavo lūpomis ir širdimi, nes pačių statyta bažnyčia (tačiau airio
vyskupo nuosavybė) būdavo pilna nuolankių tikinčiųjų. Tiesa, aplink su-
kinėdavosi dr. Jonas Šliupas su sėbrais ir šaipydavosi iš besimeldžiančių.

Darbas ir malda, pagalba artimiesiems Lietuvoje, prakaituotas centas
spaudai, trumpa atgaivos valandėlė kokiame nors piknike – taip metai ėjo
po metų, dešimtmečiai po dešimtmečių. Išaugę vaikai stebėdavosi tėvų su-
maigyta anglų kalba, nors šie gudruoliai, Amerikoje gimę lietuviai, kasyk-
lose ir skerdyklose jau labai retai dirbo. Kai kurie net į policininkus ir
gaisrininkus įsiskverbdavo, kiti puikavosi kaip mechanikai ar net boseliai
fabrikėliuose. O mielos jų seselės įstaigose stumdydavo baltus popierėlius,
jei nenorėdavo siuvykloje kapstytis. Bet kažkodėl tuštėjo ir tuštėjo jų tėvų
nikeliais statytos bažnyčios, o JAV augęs savas kunigas sunkiai šnekėjo
lietuviškai.

Štai atsirado didelė naujiena: karas ir mobilizacijos. Štai ne vienas
lietuvis žuvęs ar sužeistas. Štai dar keleri metai – ir po karo. Tada atrie-
da nauja žmonių banga, banga lietuvių, skurdžių pabėgėlių, apskurusių ir
su mažais vaikais, bet mokytų ir gudrių. Vėl garsesnės giesmės bažny-
čiose, tose nikeliais statytose ir iki to laiko, kaip ir dabar, vyskupų, jau ne-
būtinai airių, nuosavybė. Naujieji, mokyti ir gudrūs, nors angliški bekal-
biai, taip pat fabrikų mašinomis kapojasi pirštus, kilnoja sunkias statines,
bet vaikus į lituanistines mokyklas bruka, laikraščius prenumeruoja, gar-
siais balsais iš Lietuvos okupantus gena, daug ginčijasi ir kultūrą kuria.

Mokytų vaikai dar mokytesni. Jie jau ne policininkai ar mechanikai,
jie – advokatai, inžinieriai, gydytojai, universitetų šulai. Šios profesijos
juos lyg paukščius būriais išskraidino iki pasaulio pakraščių. Ir vėl iš-
tuštėjo bažnyčios, vėl suvargo spauda.

Bet gyvenimas retkarčiais sukuria stebuklus, nelauktus, keistus. Tai
žemė sudreba, tai derlingi laukai virsta dykumomis, tai į mėnulį įrėplioja
žmogus, tai miršta nemirtingieji Presley ir Jackson. Ėjo ir atėjo laikas, ir
štai sutrupėjo Sovietų Sąjunga. O tada keistenybės po keistenybių. Tada
Amerikoje pasipylė naujų lietuvių, brangių kaip auksas, gražių, mokytes-
nių už mokytus, angliškai kalbančių ir sapnuojančių. Visi amerikiečiai
prieš juos atrodė naivuolėliais. Dabar tai bus gausu lietuvių užsiėmimuo-
se, susirinkimuose, koncertuose, bažnyčiose.

Bažnyčios per Kalėdas ir Velykas iš tikrųjų pritvinksta – tokios galin-
gos lietuvių tradicijos. Bet sekmadieniais ten aidi tuštuma – tokią tradici-
ją Lietuvoje sukūrė okupantinis bolševizmas, tokia ir naujakurius atlydėjo
į čia. Tuštuma visur, kur nėra naudos, todėl vyskupai žvalgosi, ką su tuš-
čiom bažnyčiom turėtų daryti. Kai kurios pradeda irti, kitos dar net šian-
dien į katedras panašios. Nėra lietuvių maldininkų, nėra lietuvių kunigų,
tušti pastatai kelia siaubą. Ką iš tikrųjų reikia daryti?..

Turbūt į Ameriką keliavome sunykti be ženklo, kad žmonėmis bu-
vome. Sunku tarti, bet taip įvyks. Dar keliolika metų, ir suirs ne viena
mūsų lituanistinė mokykla, užmigs daugelis organizuotų vienetų, bus už-
darytos (o gal užsidarys)  likusios parapijos, kurtos su dideliu ryžtu, dings
bažnyčios, statytos vargdienių prakaitu, vargu ir centais, šiandien jau mi-
lijonais virtusiais. Šį vyksmą, kas dėl maldos namų, prižiūrės tvarkingi
vyskupai. Jiems bus rūpesčio, bet ir naudos tų prakaituotų centų, varg-
dienių dėka, kažkada sudėtų. O ženklų neliks.

Neliks ženklų Lietuvoje, iš kur atkilome, jų neliks ir čia. Bet Amerika
mažų tautų ženklų nenori ir jų nepriima. Ji savo žymenimis pasirinko
hamburgerius ir picas, abortus ir šeimų palaidumą, laukinį riksmą ir
tampymąsi. Šiais savo kultūros ratais ji garma ateitin, ir niekas jai nepa-
taria. Kol kas ir Dievas tyli, nes galbūt privengia Amerikos vyskupų. O
mes, atrodo, negalime pakeisti nei savo imigrantinio likimo, nei šio kraš-
to krypties. Kad esame maži, tai ne mūsų kaltė, bet galėjome būti išmo-
nesni ir tvirtesni.

Bet gyvenimas retkarčiais sukuria stebuklus. Raudokime lyg palie-
gėliai, savo dalią pražiopsoję, ir lūkuriuokime. Kartais ir neregės vištelės
išsilaiko. Tad laikykimės.

Benedikto XVI žinia ateinančių metų
pasaulinei ligonių dienai

Paskelbta popiežiaus Benedikto
XVI žinia ateinančių metų Pasaulinei
ligonių dienai, kuri bus švenčiama
vasario 11-ąją, Bažnyčios liturginiam
kalendoriui minint Lurdo Dievo Mo-
tinos šventę.

Popiežiaus dokumente pažymė-
ta, jog tą dieną taip pat sukaks 25
metai nuo Popiežiškosios medicinos
sielovados tarybos įkūrimo. Šis suta-
pimas, – rašo Popiežius, – tai dar
viena paskata nuoširdžiai dėkoti už
ligi šiol medicinos sielovados nueitą
kelią ir melsti Dievą, kad suteiktų
dar didesnio apaštališkojo uolumo,
tiems kas rūpinasi ligonių ir jų slau-
gytojų sielovada.

Kasmet minėdama Pasaulinę

ligonių dieną, – rašo Benediktas XVI,
– Bažnyčia siekia sužadinti didesnį
tikinčiųjų bendruomenės atidumą
sielovados svarbai plačiajame sveika-
tos apsaugos pasaulyje ir paryškinti
nuo seno žinomą ir praktikuojamą
įsitikinimą, jog tarnavimas ser-
gantiems ir kenčiantiems žmonėms
yra neatsiejamas nuo Kristaus vardu
vykdomos išganymo misijos. 

Žinios būsimai Pasaulinei ligonių
dienai pabaigoje popiežius primena
šiuo metu visoje Bažnyčioje švenčia-
mus kunigų metus ir atskirai pamini
medicinos sielovadoje ir bažnytinėse
sveikatos apsaugos struktūrose dir-
bančių kunigų indėlį. 

,,Vatikano radijas”

Naujas Popiežiaus pastoralas
Naujuosius liturginius metus

popiežius inauguravo per I Advento
sekmadienio pirmuosius Mišparus.
Apeigose popiežius Benediktas XVI
pirmą kartą panaudojo naują pas-
toralą, t. y. liturginę lazdą, kuri sim-
bolizuoja ganytojo apaštališkąją ga-
lią.

Tai jau trečias Benedikto XVI
nuo pontifikato pradžios naudotas
pastoralas, savo išvaizda primenantis
pal. popiežiaus Pijaus IX auksinį pas-
toralą, kuriuo naudojosi Benediktas
XVI nuo 2008 metų Verbų sekmadie-
nio. Pontifikato pirmaisiais metais
Benediktas XVI naudojo popiežiaus
Pauliaus VI sidabrinį pastoralą, ku-
riuo savo pontifikatuose naudojosi
popiežiai Jonas Paulius I ir II. Nau-
jasis pastoralas už abu ankstesnius
yra kiek mažesnis ir lengvesnis. Jis
184 cm aukščio ir sveria 2 kg 530

gramų.
Pasak popiežiaus liturginių apei-

gų vadovo mons. Guido Marini, auk-
sinis pastoralas, kurį popiežiui pado-
vanojo Šv. Petro draugija, yra pirma-
sis, kurį galima laikyti tikrai asme-
nišku Benedikto XVI pastoralu. Auk-
sinis pastoralo kryžius yra papuoštas
įvairiais simboliais ir net aštuonių
šventųjų atvaizdais.

Pastoralas nuo seniausių laikų
yra vyskupo arba abato liturginė
lazda, naudojama per didžiąsias iš-
kilmes. Gerojo ganytojo lazdą prime-
nančio pastoralo viršus visuomet
būna nulenktas, arba visai susuktas į
sraigtą, simbolizuojant vyskupo juris-
dikcijos pavaldumą popiežiaus juris-
dikcijai. Todėl popiežiai, būdami su-
verenūs, Romoje niekuomet neturė-
davo pastoralo. 

,,Vatikano radijas”

Sekmadienį Šiauliuose bus pašventinta
nauja bažnyčia

Šiauliuose gruodžio 6 d., sekma-
dienį, bus pašventinta nauja Šven-
čiausios Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia. Pietiniame

miesto rajone naujoji bažnyčia iškilo
per 15 mėnesių. Kertinis akmuo pa-
dėtas 2008 metų rugsėjo 13 dieną.
Sumanymas puoselėtas daugiau nei
du dešimtmečius. 

Po Nepriklausomybės atgavimo
bažnyčiai buvo atiduoti buvusios
„Nuklono” gamyklos kultūros namai.
Ir nuo to laiko vis planuota Pieti-
niame mikrorajone statyti bažnyčią.
Statybos laikotarpiu bažnyčia glau-
dėsi Dainų poliklinikos patalpose.

Bažnyčios projekto autoriai —
šiauliečiai architektai Darius Jaku-
bauskas ir Andrius Vernys. Beveik
visus darbus atliko Šiaulių įmonės. Iš
viso dirbo 12 šiauliečių bendrovių. Iš
pradžių skaičiuota, jog statyboms
reikės ne mažiau 15 mln. litų, bet
pastatyta už 9,2 mln. litų. Sulaukta
paramos iš miesto Savivaldybės,
visuomeninių klubų, mieste veikian-
čių įmonių, verslininkų, gyventojų. 

Krikščionybės žiniasklaidos
tarnyba

Švenčiausios Mergelės Marijos Nekal-
to Prasidėjimo bažnyčia Šiauliuose.

Naujametis Taizé susitikimas 
vyks Poznanėje

Lenkijoje, Poznanės mieste, nuo
gruodžio 29 iki sausio 2 d. vyksiančia-
me Taizé bendruomenės organizuoja-
mame susitikime dalyvaus apie
30,000 įvairių Europos šalių jaunimo.
Tai bus jau trečiasis Lenkijoje vyk-
stantis Europos jaunimo susitikimas. 

Susitikimo proga brolis Alois,
Taizé bendruomenės prioras, pa-
skelbs savo „Laišką iš Kinijos”. O
jaunimas bus kviečiamas apmąstyti
šio laiško tekstą ir dalintis mintimis
su kitais. 

,,Vatikano radijas”

Valstybės sekretoriato pareigūną
kroatų tautybės monsinjorą Petar
Rajič popiežius Benediktas XVI pa-
skyrė arkivyskupu ir apaštališkuoju
nuncijumi Kuveite, Bahreine ir Kata-
re, taip pat apaštališkuoju delegatu
Arabų pusiasalyje.

Petar Rajič gimė 1959 m. kroatų
šeimoje Toronto mieste, Kanadoje.

1987 m. jam buvo suteikti kunigo šven-
timai ir inkardinuotas Trebinje-
Mrkan vyskupijoje. Bažnyčios diplo-
mato darbą pradėjo apaštališkojoje
nunciatūroje Teherane, vėliau dirbo
Vilniuje, o pastaruoju metu – Valsty-
bės sekretoriate Vatikane. 

,,Vatikano radijas”

Lietuvoje dirbęs kunigas paskirtas 
apaštališkuoju nuncijumi
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Prieš keliolika metų per apdova-
nojimus Vilniuje įstrigo man prez.
Algirdo Brazausko žodžiai, kad dr.
Vytauto Kavolio knyga padarė di-
džiausią įtaką ar net perversmą lietu-
vių išeivijos gyvenime. Išeivija besi-
domintys Seimo nariai manęs pradėjo
klausinėti apie tą stebuklingą knygą,
ir buvo tiesiog gėda prisipažinti, kad
aš jos net neskaičiau, nes mano gy-
venimo kelrodžiu buvo Juozo Gir-
niaus „Idealas ir laikas”. Nemanau,
kad ir prezidentas buvo dr. V. Kavolio
knygą skaitęs, tik kartojo, kas jam
buvo surašyta. O jei ir skaitęs, tai
vargiai ar būtų supratęs, kas ten pa-
rašyta. Pamenu, kaip jam nelengva
būdavo ištarti kai kuriuos žodžius,
skaitant iš lapo per karaliaus Min-
daugo minėjimus. Bepigu dabarti-
niam Amerikos prezidentui būti iš-
kalbiu tarp dviejų skaituko (telep-
romter) ekranų. Sklandžiausiai ir be
jokių skaitukų ir raštų prez. A. Bra-
zauskui sekdavosi kalbėti apie staty-
bas sovietmečiu: „Nu vot, kaip mes
statėme...” 

• • •
Bet štai internetiniame „Bernar-

dinai.lt” lapkričio 17 d. dienraštyje
pasirodė straipsnis: „Emigracija –
kelias lietuviško identiteto paieškų
link”, aprašantis, kaip Londone Lie-
tuvos ambasadoje per 50 lietuvių
svarstė lietuviško tapatumo paieškas.
Štai ištrauka iš tų svarstymų: 

Bet kuriuo atveju Lietuvos vals-
tybei atstovaujančių pareigūnų pa-
reiga rūpintis ne tik savo piliečiais
Lietuvos Respublikos geografinėse
ribose, bet ir už jos ribų, ne ką ma-
žiau svarbi. Atvirkščiai, galėtų būti
netgi prioritetu, žinant, kiek daug ir
prasmingų dalykų gali nuveikti lietu-
viai išeiviai Lietuvos labui. Užtenka
prisiminti Amerikos lietuvių bangą,
kuri įkūrė organizaciją „Santara-
Šviesa”, aktyviai skleidusią ir propa-
gavusią lietuviškumą iki pat šių
dienų ne tik išeivijoje, bet ir Lietu-
voje. Santariečių pavyzdys įrodo, kad
lietuviškumo palaikymas ir skatini-
mas kartais gali būti daug produk-
tyvesnis nei Lietuvos ribose. Tokios
kaip santariečių idėjos kyla iš natū-
ralaus poreikio išlaikyti tai, kas ver-
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tinga ir sava svetimoje aplinkoje,
padeda pasverti ir įvertinti, kas pras-
mingiau – ar aklai sekti „jankių”
pėdomis, ar prisiminti ir savo išta-
kas. Sakome, kad emigracija skatina
lietuviško identiteto praradimą? Su
tuo visiškai nesutikčiau ir netgi prieš-
taraučiau, nes būtent emigracijoje
pradedame identifikuoti save kaip
lietuvį, europietį, o gal pagonį? Taigi,
emigracija atveria kelius savo iden-
titeto paieškų link (...). 

Rodos, taip neseniai Lietuva at-
gavo nepriklausomybę, ir lietuviai
įniko laimės ieškoti svetimuose kraš-
tuose. Tad stebiuosi, kad neseniai iš-
vykusiems jau tenka svarstyti apie
„kelius savo identiteto paieškų link”.
O aš va, tesirūpinu, tik kad kas nors
nepavogtų mano „identiteto” ir neiš-
tuštintų banke laikomų, nors ir nu-
vertėjusių dolerių. Man žodis „iden-
titetas” tereiškia mano Socialinio
draudimo, na, ir banko sąskaitos,
kredito kortelių numerius. Prieš pus-
šimtį metų man ir mano bendraam-
žiams, išvykusiems iš Lietuvos, nie-
kada nereikėjo net galvoti apie kaž-
kokias lietuviškų „identitetų” paieš-
kas, mums terūpėjo perduoti lietu-
viškumą savo atžaloms. Tam ir buvo
skirta visa mūsų veikla, lėšos, lais-
valaikis. Todėl stebina, kad lietuviš-
kumo palaikymo pavyzdžiu statoma
„Santara-Šviesa”. 

Nuo Lietuvių studentų sąjungos
atskilę liberaliai galvojantys studen-
tai 1954 m. įkūrė „Santarą”, kai lie-
tuviškas gyvenimas virte virė išeivijo-
je. Taip pat nepastebėjau, kad dr. V.
Kavolio knyga būtų sukėlusi pasikei-
timų išeivijos gyvenime. Juk jis pats
yra rašęs: „Kitus ugdyti santariečiai
apskritai nebuvo linkę, nes galvojo,
kad kiekvienas žmogus, kuriuo verta
domėtis, pats iš savęs ieško gyvenimo
ir galvojimo būdo, atitinkančio jo
specifiniam charakteriui, ir, jo patir-
čiai susikaupiant, vis gilėjančiam
savojo likimo pajutimui (…)” 

Ne pasikeitimus, bet savotišką
išeivijos susiskaldymą sukėlė san-
tariečių šūkis „Veidu į Lietuvą”, tar-
tum išeivija būtų atgręžusi užpakalį
Lietuvai. Okupantams ir jų paka-
likams taip, bet Lietuvai tikrai ne,
ypač kai daugelis tūkstančius išleido,
siuntiniais šelpdami savo gimines
Lietuvoje. Santariečių važinėjimas į
okupuotą kraštą, atsikvietimas iš ten
svečių nereiškė kažkokio ypatingo
įžvalgumo ar išskirtos meilės Lietu-
vai. Ne visi buvo okupanto įsileidžia-
mi, dar mažiau buvo išleidžiamų sve-
čiuotis užsienyje. Ne kiekvieno širdis
leido vykti į kraštą, kuriame negalė-
jai aplankyti savo senelių, tėvų, bro-
lių, sesių kapų. Širdis neleido vykti į
kraštą, žinant, kad tavo centą prie
cento taupant įsigytame name gyve-
no stribas ar okupantas. Be to, juk
buvo ir kaina už tą leidimą. 

• • •
Štai aš tik 1984 m. tegalėjau nu-

važiuoti į Lietuvą ir tik dešimčiai die-
nų Vilniuje, be leidimo aplankyti savo
gimtąjį Virbalį, senelio, brolio kapus.
Tuo tarpu broliai Mekai jau 1971 m.
lankėsi Lietuvoje ir ne tik lankėsi, bet
savo gimtinėje – Semeniškėse susuko
filmuką, susilaukusį daug dėmesio
tarp amerikiečių avangardinių filmų
mėgėjų. Bet kokia kaina okupan-
tams? Iš tikro, tai labai maža. Štai
vartau to filmo dėželę. Pavadinimas:

„Jonas Mekas. Reminiscensces of a
Journey to Lithuania” ir ant viršelio
ilgokas paties autoriaus filmuko ap-
rašymas. 

Pirmoje dalyje jo ir jo brolio prisi-
minimai iš 1950–1953 m. emigrantų
gyvenimo Brooklyn. Antroje – jų apsi-
lankymas Semeniškėse. J. Mekas pa-
brėžia, kad tai ne Lietuva, kokia ji iš
tikro yra, bet kokia ji atrodo po 25
metų grįžusio išvietinto asmens (Dis-
placed Person) akimis. O trečioje da-
lyje brolių Mekų apsilankymas Ham-
burgo priemiestyje, kur jie per karą
metus dirbo priverstinio darbo sto-
vykloje. Taigi, nė žodelio apie sovietų
okupuotą Lietuvą nei komentaruose,
nei pačiame filme. Bet filme žiūrovas
sužinos, kodėl jie paliko Lietuvą. Ogi
jų dėdė ragino juos vykti į Vakarus
pamatyti pasaulio! Na va, mes verk-
dami bėgome nuo artėjančio raudo-
nojo siaubo į bombarduojamą, degan-
čią Vokietiją, o Mekų dėdė ragino juos
leistis tartum turistinei kelionei į Va-
karus. Tad tokia maža kaina okupan-
tui už leidimą aplankyti savo tėviškę.
Neminėk, kad ji okupuota, ir nemi-
nėk, kad pabėgai nuo jų, nuo rau-
donųjų. 

O štai dar kita smulkmenėlė.
Filme J. Mekas pasakoja, kad Korėjos
karo metais jo brolis Adolfas buvo
paimtas į kariuomenę ir išsiųstas į
Vokietiją. Jis buvo labai prieš karą,
tai pradėjo skinti nuo medžių lapus ir
valgyti juos, nuduodamas pamišimą!
Pavyko – buvo sugrąžintas į Ameriką.
Išeitų, kad jūs, jankiai, stabdykite
raudonųjų ordų plitimą ir kariaukite
už Pietų Korėjos laisvę, o aš – atvykęs
„pamatyti pasaulio”. Filmas išleistas
1971 m., vykstant Vietnamo karui ir
demonstracijoms gatvėse prieš tą
karą, taigi, ir šis epizodėlis įpintas,
siekiant padaryti filmuką patraukliu
amerikiečiams „taikos mylėtojams”.
Neabejoju, kad tai dalis kainos už lei-
dimą aplankyti tėviškę. 

Net ir dabar negali nesistebėti J.
Meko apsukrumu ir sugebėjimu pri-
sitaikyti prie aplinkybių. Savo laiku
pas jį gyvenęs dailininkas išsikraus-
tydamas pasiėmė, jo manymu, vertin-
giausius paveikslus, prašydamas J.
Meką atiduoti į šiukšlyną likusius.
Šis pasilaikė juos ir neseniai įpiršo
Lietuvai už neįtikėtinai didelę kainą,
kaip jau mirusio, neva pasaulinio
garso dailininko kūrinius...

• • •
Lietuvai atgavus laisvę santa-

riečiai stebėtinai greitai surado savo
nišą ten. Prieš 48 metus rašiau, kad
jei Lietuva atgaus laisvę, tai nereiš-
kia, kad išeivijoje sukurti politiniai
sąjūdžiai bus priimtini ten, ir, pasiro-
do, buvau teisus. Bet juk „Santara”
nebuvo politinis sąjūdis, ir per oku-
paciją užmezgus ryšius su Lietuvos
rašytojais, akademikais buvo lengva
įsitvirtinti ten, ypač kai prezidentu
tapo santarietis. Dabar „Santaros”
suvažiavimai, konferencijos Lietu-
voje susilaukia daug dalyvių. Ir kodėl
ne, kai gali priklausyti sambūriui be
jokių įsipareigojimų, be jokių darbų,
dalyvauti metiniuose suvažiavimuo-
se, net įsipiršti į kalbėtojus ir kalbėti
kas tik šauna į galvą. 

Dažnai nusiskundžiame, kad Lie-
tuvoje taip mažai žinoma apie išeivi-
ją, deja, „Santara” tam nepasitarnau-
ja. Štai prieš porą metų rašiau apie
doktorantę Ievą Jusionytę, grįžusią iš
„Santaros”       Nukelta į 11 psl.

Prieš pusšimtį metų man ir mano bendraamžiams,
išvykusiems iš Lietuvos, niekada nereikėjo net galvoti
apie kažkokias lietuviškų „identitetų” paieškas, mums
terūpėjo perduoti lietuviškumą savo atžaloms. Tam ir
buvo skirta visa mūsų veikla, lėšos, laisvalaikis. Todėl
stebina, kad lietuviškumo palaikymo pavyzdžiu statoma
„Santara-Šviesa”. 
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LEONIDAS RAGAS

Šiais metais dienraštis „Drau-
gas” savo 100 metų jubiliejaus proga
dažnai linksniuojamas, pagerbiamas
įvairiais renginiais, apsčiai aprašo-
mas. Artėjant knygos „‘Draugui’ –
100. Už tikėjimą ir lietuvybę” pris-
tatymui Čikagoje ir Lemonte lapkri-
čio 28 ir 29 dienomis, buvo įdomu
skaityti „Drauge” š. m. spalio 17 d.
Romualdo Kriaučiūno straipsnį „Ma-
no draugystė su ‘Draugu’’’, o lapkri-
čio 14 d. Juozo Gailos straipsnį „Kaip
rašyti į laikraštį”. Pasirodo, jie abu
buvo kun. Juozo Prunskio knygelės
„Ką ir kaip rašyti į laikraštį” kurso
kolegos, ir abiejų draugystė su „Drau-
gu” siekia daugelį metų: pastarojo
apie 40, pirmojo – net daugiau nei 50.
Gailiuosi, kad man nėra tekę su šiuo
žurnalistikos vadovėliu susipažinti,
nes berašant nereikėtų kamuotis, jog
kiekvienas sakinys susideda iš galvą
kvaršinančių kryžiažodžių.

Nors su „Draugu” susipažinau
vos atvykęs į Čikagą, lygiai prieš 60
metų, su juo susidraugavau tik prieš
porą dešimtmečių, kai, Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, kartu su kitais
pradėjau bendrauti su kolegomis sto-
matologais (dantistais), ypač per
Kauno medicinos akademijos stoma-
tologijos fakultetą. Su šia veikla buvo
svarbu supažindinti išeivijos visuo-
menę, siekiant moralinės, materiali-
nės bei finansinės paramos. Laimei,
maždaug tuo pačiu metu „Draugo”
redagavimą perėmė rašytoja Danutė
Bindokienė, kuri mielai spausdino su
bendradarbiavimu susijusius straips-
nius ir informacines žinutes. 

Kiek vėliau artimiau susipažinus
su Lietuvos gyvenimu ir įsitikinus,
jog tarp sovietijoje užaugusių politikų
trūko vakarietiškos galvosenos paty-
rimo, norėjosi pasisakyti išeivijos
spaudoje ir bent kiek politinėmis te-
momis. Tačiau tai nevyko sklandžiai,
nes buvo sunku praslinkti pro vyr.
redaktorės cenzūros slenkstį, ypač
kai buvo bandoma pasisakyti ne visai
pagal išeivijos oficialią mąstyseną
(establishment). Pavyzdžiui, buvo
sudėtinga prieš 1997 m. Lietuvos
Respublikos prezidentinius rinkimus
pareikšti bent kokią teigiamą nuo-
monę apie Lietuvoje daug simpatijų
ir pasitikėjimo turėjusį kandidatą
čikagietį dypuką, JAV Vidurio vakarų
šešių valstijų aplinkosaugos adminis-
tratorių, inžinierių Valdą Adamkų,
užuot pasisakius už Lietuvos neprik-
lausomybės spiritus movens muziko-
logą, profesorių  Vytautą Landsbergį.
Nors pastarasis Lietuvoje neturėjo
menkiausios galimybės būti išrenka-
mu, tačiau beveik visa išeivija dėjo
galvą už profesorių iki paskutiniųjų.
Ir Lietuvoje ne vieno sąžinė neleido
nepasisakyti  už atkakliai kovojusį V.
Landsbergį ir todėl dėl jų prarastų
balsų V. Adamkus per antrąjį balsavi-
mo ratą vos tik per plauką – 49,96
proc. prieš 49,22 proc. – laimėjo prieš
LR gen. prokurorą Artūrą Paulauską.

Prabilti apie tai čia mane pa-
skatino psichologo dr. R. Kriaučiūno
š. m. spalio 20 d. straipsnis „Skaity-
tojų laiškų srautas maždaug toks
pat”, kuriame jis kviečia atvirai
pareikšti redakcijai savo nuomonę,
pasidalinti ja su kitais ir tuo pratur-
tinti „nuomonių avilį, esantį po
‘Draugo’ stogu”. Tad atsiliepdamas
praturtinu minimą laiškų srautą ir
kartu atlieku viešą išpažintį.

„Draugas” yra laikraštis, žino-

mas kaip atstovaujantis krikščioniš-
kai linijai, leidžiamas Lietuvos kata-
likų spaudos tarybos, kaip esantis
būtent katalikiškas. Jeigu žodis „ka-
talikiškas” (iš gr. katholikos – „visuo-
tinis”) pagal ne vieną žodyną reiškia
apimantis visus, visuotinis, pasauli-
nis, visapusiškas, visus užjaučiantis,
plačių pažiūrų, būti visiems svarbiu
ir naudingu ir t. t., kyla klausimas, ar
„Draugas” visuomet elgėsi draugiš-
kai ir katalikiškai pilna tų žodžių
prasme? Pasirodo, kad ne. Š. m. rug-
sėjo 16 d. „Drauge” Petras Pagojus
laiške „Dangus dar negriūna” prime-
na, kad „Drauge” ne visuomet gauda-
vo balso net tokie žinomi katalikybės
ir lietuvybės puoselėtojai, kaip pre-
latas Mykolas Krupavičius. Tačiau jis
gaudavo balsą pas socialistinei (ne
komunistinei) linijai atstovaujančio
dienraščio „Naujienos” redaktorius.
Ši pastaba priminė 1970-aisiais
„Drauge” išspausdintą mano neilgą
laišką be pagrindinės išvados – gavosi
nei šis, nei tas. Todėl 1981 metais, kai
pastebėjau redakcijos su krikščio-
nybe nesiderinantį klikos palaikymą,
ieškojau teisybės tiesiog pas šei-
mininkus tėvus marijonus. Krei-
piausi laišku į jų provincijolą, „Drau-
go” administratorių, vienuolyno vy-
resnįjį ir Lietuvių katalikų spaudos
tarybos pirmininką, prašiau atkreipti
dėmesį į jų mindžiojamą daržą. Ne-
trukus pėdsakai akivaizdžiai nyko,
kad iš tikrųjų buvo jų atsižvelgta,
byloja išlikusi anglų kalba rašyta kor-
telė: „Just returned from Rome Sa-
turday – I still have your letter ant I
am edified by your dedication, Father
Joe” (Grįžau iš Romos šeštadienį –
dar turiu Jūsų laišką, esu sujaudintas
Jūsų atsidavimo, tėvas Joe.). Tai
ranka rašyti žodžiai Amerikoje gimu-
sio, buvusio tėvų marijonų provinci-
jolo kun. Juozo Dambrausko. 

Visa tai yra iš „senų gerų laikų”,
o kokia yra šiandieninė padėtis?
Kalbant apie dabartį, š. m. spalio 24
d. „Redakcijos žodis” kviečia „visus
mus, ,,šiuos 2009 metus daugiau besi-
gręžiojusius į praeitį, sugrįžti į da-
bartį ir net paspėlioti apie ateitį”.
1990-ųjų pradžioje D. Bindokienė
tapo „Draugo” istorijoje pirmąja mo-
terimi, perėmusia iš vyrų redagavimo
kėdę. Vyriausios redaktorės parei-
gose pravėrė langą, įsileido į redakci-
ją šviežio oro ir jos rankose atleistos
vadelės pasuko „Draugą” atviresniu
keliu. Dabartiniu laiku matau „Drau-
gą” dar labiau subrendusį, savimi pa-
sitikintį, draugišką, tolerantišką, de-
mokratišką ir kartu labiau krikščio-
nišką bei katalikišką. Jei anksčiau
redakcija buvo sunkiau pasiekiama,
tai nūnai yra visai priešingai, nes
esame prašomi ir raginami su ja
(redakcija) atvirai bendrauti. Už tai
padėka priklauso vyr. redaktorei Da-
liai Cidzikaitei ir redaktorėms Lai-
mai Apanavičienei bei Loretai Timu-
kienei, jų talkininkėms – korektorei,
rinkėjai ir maketuotojai, taip pat ir
Lietuvių katalikų spaudos tarybai bei
Draugo fondui, kad nelaiko redakci-
jos supančiotos. 

Beje, belieka tikėtis, kad ir Lie-
tuvos valdžioje esanti moterų trijulė:
prezidentė Dalia Grybauskaitė, Sei-
mo pirmininkė Irena Degutienė ir LR
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė, paseks „Draugo” redakci-
jos  pavyzdžiu ir pasuks Lietuvos val-
džią, ypač jos teisėsaugą, teisingesniu
keliu ir atgaus prarastą žmonių pa-
sitikėjimą.

Katalikiškas „Draugas”

Marijos Remienės, Draugo fondo
tarybos pirmininkės, vienos iš ,,Drau-
go” leidėjų tarybos direktorių, ve-
damasis ,,‘Draugo’ padėtis ir ateitis”
(,,Draugas”, 2009 m. lapkričio 7 d.)
paskatino daugiau pasidomėti palies-
tomis dienraščio temomis. Ji mielai
sutiko pasidalinti savo atsakymais į
iškeltus klausimus.

– Pirmiausia, noriu Jus pa-
sveikinti su artėjančia sėkmingų
,,Draugo” jubiliejinių metų pa-
baiga. ,,Draugo” šimtmečio ju-
biliejaus renginiai eina prie pa-
baigos: surengtas koncertas Či-
kagoje, paruošta ir išleista knyga
,,‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir
lietuvybę”, Čikagoje ir Lietuvoje
atidaryta jubiliejinė paroda, ką
tik įvyko minėtos knygos pris-
tatymas ir susitikimas su kultū-
rinio priedo redaktore Renata
Šerelyte Jaunimo centre, Čika-
goje, ir Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Kuris įvykis ar renginys
Jums buvo prasmingiausias, kurį
ilgiausiai atsiminsite?

– ,,Draugo” jubiliejų stengėmės
paminėti įvairiais renginiais per išti-
sus šiuos 2009 metus. Nenorėčiau
praleisti nei to, kurio Jūs nepaminė-
jote, būtent akademinio simpoziumo,
įvykusio Jaunimo centre, Čikagoje.
Ne iš vieno girdėjau, kad ,,Draugas”
jam/jai yra lyg šeima. Tad kalbant
apie prasmingumą negalėčiau išskirti
nė vieno renginio – visi buvo pras-
mingi. Vis dėlto įspūdingiausias ren-
ginys buvo Vilniuje sutinkant knygą
,,‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir lietu-
vybę”. Toje popietėje apie ,,Draugą”
sužinojo lietuviai, suvažiavę į Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės seimą
Vilniuje iš viso pasaulio. Salėje, kuri
talpina 750 sėdimų vietų, buvo visa
užpildyta, pritrūko vietos net stovin-
tiems salės šonuose.

– Savo vedamajame Jūs,
pastebėjusi, kad vis atsiranda
įvairių kalbų apie ,,Draugą”,
užtikrinate, kad dienraštis lai-
kosi tvirtai ir yra toje pačioje
vietoje. Kokios tos kalbos ir gan-
dai, kurių nereikėtų klausytis?

– ,,Draugo” pastatas yra toje pa-
čioje vietoje, tvirtai stovi ir dienraš-
tis spausdinamas ten pat. Nereikia
skleisti faktais nepagrįstų gandų, o
laukti faktinės informacijos iš dien-
raščio leidėjų tarybos.

– Toliau rašote, kad Marijonų
provincija nutarė turimą pastatą
parduoti. Vadinasi, persikėlimas
į kitas patalpas anksčiau ar vė-
liau turės įvykti, nebent ,,Drau-
gas” turimas patalpas pats nu-
pirktų. Kur keltis? Teigėte, kad
yra trys vietos, bet nė viena jų
netinka redakcijai ir administra-
cijai. Kiek girdėjau, bent vienoje
iš tų vietų jau buvo pradėti re-
monto darbai, siekiant patalpas
pritaikyti naujiems poreikiams.
Kas nutiko?

– Tėvų marijonų neliko Čikagoje,
vienuolyno pastatas liko tuščias. To-
dėl tėvai marijonai nori visą nuo-
savybę parduoti, įskaitant ir ,,Drau-
go” pastatą. Pirmiausia buvo pasiūly-
ta pirkti ,,Draugo” užimamas patal-
pas dienraščio leidėjams. Visa proble-
ma – leidėjai neturi pinigų. ,,Draugo”
pastatas pritaikytas spaudos dar-

bams. Jei atsirastų mecenatas (ar me-
cenatų), pasilikus vietoje, išsispręstų
kai kurios svarbios problemos kaip
saugumas, archyvas ir persikėlimo iš-
laidos. Jūs girdėjote gerai, kad vieno-
je vietoje jau buvo pradėtas remontas.
Nors patalpa išdažyta, bet ,,Draugo”
leidėjams lieka įvesti elektrą kompiu-
teriams, dauginimo ir lankstymo ma-
šinoms bei vėdinimą vasarai. Visa ši
įranga reikalauja didesnės elektros
įtampos, kuri, pagal gautą profesio-
nalų apskaičiavimą, kainuotų 28,000
dol. Jei atsiras mecenatas, bandysime
tęsti remonto darbus. 

– Buvo siūlymų tėvams mari-
jonams nuoširdžiai padėkoti už
ilgalaikį ,,Draugo” globojimą ir
toliau eiti savo keliu. Ką Jūs
manote šiuo klausimu?

– ,,Draugo” leidėjai buvo patys
tėvai marijonai, jie globojo ir leido
dienraštį 90 metų. Ne tik tarybos di-
rektoriai, bet ir visi dienraščio skaity-
tojai yra dėkingi už jų pasiaukojimą
lietuviškai veiklai Amerikoje. Jei bus
galimybė, eisime savo keliais.

– Jeigu toks draugiškas at-
siskyrimas vis tiek įvyktų, rei-
kėtų kurti naują arba glaustis
prie jau esančios pelno nesie-
kiančios organizacijos, sugeban-
čios toliau ,,Draugą” leisti. Ar
tokiu leidėju galėtų ir sutiktų
būti Draugo fondas, kuriam šiuo
metu Jūs vadovaujate?

– Ar yra šiais laikais tokia orga-
nizacija, kuri norėtų aukotis lietu-
viškai, ne bulvarinei spaudai, kaip
aukojosi tėvai marijonai? Draugo fon-
das jau aštuonerius metus finan-
siškai remia dienraščio leidybą ir
rems tol, kol Fondas turės pinigų.
Draugo fondas buvo sukurtas dien-
raštį remti, bet ne perimti visą jo lei-
dimą. Belieka apgaileistauti, kad
mūsų tautiečiai neprisimena Draugo
fondo savo testamentuose. 

– Savo vedamajame teisingai
pastebėjote krintantį prenume-
ratorių skaičių dėl neišvengia-
mos mirties, o naujų skaitytojų,
Jūsų žodžiais tariant, neišaugi-
nome. Vilties kibirkštėlę jau-
niems skaitytojams duoda inter-
netinio ,,Draugo” galimybė. Tai-
gi, galime arba garbingai, kartu
su Margiriu žūti, arba atsigręžti į
šių dienų bei ateities technologi-
ją, galvoje turiu internetinį
,,Draugą”. Aišku, galimi ir abu
formatai iki mūsų karta išmirs.
Ką manote Jūs?

– Internetinis ,,Draugas” reika-
lingas, bet jis turi būti apmokamas.
Vis dėlto dauguma ,,Draugo” skaity-
tojų neturi kompiuterių ir popierinis
laikraštis būtinas. Ar internetas iš-
gelbės ,,Draugą” nuo ,,mirties”, paro-
dys tik laikas. Jau keletą metų
,,Draugas” savo dalį medžiagos inter-
nete pateikia nemokamai, nors dien-
raštis už tai pinigų negauna.

– Gerai, kad rūpinatės ,,Drau-
go” archyvų likimu. Rašote, kad
archyvų negali priimti nei ALKA
Putname nei archyvai, esantys
Jaunimo centre, Čikagoje. Ar su
tomis vietomis jau buvo kalbėta,
ar gavote tokius kategoriškus ir
neigiamus atsakymus?

Nukelta į 9 psl.

M. Remienė: ,,Viskas
atsimuša į finansus”

R. Kriaučiūnas kalbina Draugo fondo tarybos pirmininkę,
vieną iš dienraščio leidėjų tarybos narių M. Remienę
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Atkelta iš 1 psl.
Kitais metais Lietuvoje bus šven-

čiamas Nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtmetis. Ta proga Lietuvos
ganytojai ateinančius metus skelbia
Padėkos už laisvę metais, kurių tema
– „Esate pašaukti laisvei”. 

Ganytojai aptarė, kaip kuo pla-
čiau supažindinti tikinčiuosius ir visą
visuomenę su neseniai Popiežiaus
Benedikto XVI-ojo paskelbta encikli-
ka „Caritas in Veritate”. Enciklika
šią savaitę išleista ir lietuvių kalba.
Planuojama kitais metais surengti en-
ciklikoje nagrinėjamai socialinio teisin-
gumo temai skirtą konferenciją Seime. 

Atsižvelgdami į šiuo metu Lietu-
voje paskelbtą gripo epidemiją Lietu-
vos ganytojai nutarė, kad šv. Mišių
metu ramybės palinkėjimo apeiga bū-
tų atliekama tik pagarbiu galvos palen-
kimu šalia esantiems tikintiesiems. 

Vysk. R. Norvila dalijosi minti-
mis apie Briuselyje vykusį COMECE
posėdį, kurio metu buvo pristatyta

įsigaliojusi Europos Sąjungos Lisabo-
nos sutartis. Atkreiptinas dėmesys,
kad Lisabonos sutarties preambulėje
pripažįstamas religijos įnašas, kuriuo
remiasi visa Europa, ir tai, kad  Są-
junga gerbia valstybių narių Bažny-
čių ir religinių sąjungų ar bendruo-
menių statusą, nustatytą nacionali-
nės teisės. Pripažindama tų Bažnyčių
ir organizacijų savitumą bei konkre-
tų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis at-
virą, skaidrų, nuolatinį dialogą. 

Posėdžio dalyviai aptarė, kaip
vyksta pasirengimas Lietuvos jauni-
mo dienoms, kurios vyks 2010 m. bir-
želio mėn. Panevėžyje. Parengtas in-
ternetinis puslapis, kuriame paskelb-
ta renginio programa.  

Ganytojams buvo pristatytas do-
kumentinis filmas, skirtas paminėti
Lietuvos vardo tūkstantmečio jubi-
liejų. Jame atsispindi Bažnyčios ke-
lias Lietuvos istorijoje. Ganytojai ti-
kisi, kad šis dokumentinis filmas bus
rodomas ir per nacionalinę televiziją.

R. Šimašiaus teiginiai papiktino
žydû bendruomenê�

Tiriami Vilniaus valdžios planai 
parduoti savivaldybès dangoraižî 

Mirè Lietuvos biçiulis lenkû�
istorikas Jerzy Lileyko
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Vilnius, gruodžio 4 d. (President.lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė susitiko su Baltarusijos Pelesos ir Rimdžiūnų lietuviškų mo-
kyklų mokiniais. „Jūs esate mums labai brangūs. Kalbate, mokotės, dainuo-
jate lietuviškai. Tačiau turite stengtis mokytis ir dirbti dar daugiau, nes esate
mūsų vaikai, Lietuvos ambasadoriai”, – kreipėsi į susirinkusius Baltarusijos
lietuvių mokinius prezidentė Dalia Grybauskaitė. Valstybės vadovė pabrėžė,
kad ne Lietuvoje gyvenančiam jaunam lietuviui labai svarbu dėti aktyvias pa-
stangas siekiant žinių ir mokslo.                                    President.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Lietuvos mokykloms bus padovano-
tas Lietuvos tūkstantmečio parodos
katalogas ,,Lietuva senuosiuose isto-
rijos šaltiniuose”, kuriame pateikia-
mi dokumentai, atspindintys Lietu-
vos valstybės ir visuomenės pirmojo
tūkstantmečio raidą.

Šis leidinys – viena iš naujų pilie-
tiškumo bei tautinio ugdymo prie-
monių, atskleidžianti tautos istorijos,
kultūros savitumo suvokimą, tautos
tapatumo puoselėjimą.

Kataloge spausdinama per 200
Lietuvai svarbiausių dokumentų ar
jų faksimilių – nuo pirmojo Lietuvos
vardo paminėjimo 1009 m. Kvedlin-
burgo analuose iki Lietuvos valsty-
bingumo atkūrimo ir įstojimo į
NATO ir Europos Sąjungą.

Vertingiausi katalogo dokumen-
tai – Kvedlinburgo analai, Mindaugo,
Gedimino ir kitų Lietuvos valdovų
raštai, Krėvos sutarties ir Liublino

unijos aktai, Abiejų Tautų Respubli-
kos padalijimų, tautinio atgimimo do-
kumentai, 1991 m. kovo 11 d. aktas,
seniausi žinomi žemėlapiai, kiti lei-
diniai – iš viso per 200 Lietuvai svar-
biausių dokumentų ar jų faksimilių.

Kai kurie šių dokumentų į Lie-
tuvą parodos laikotarpiui buvo at-
vežti iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos,
Ukrainos, Vokietijos, Švedijos, Aust-
rijos, Vatikano ir kitų šalių archyvų
ar bibliotekų; kiti dokumentai buvo
atrinkti iš gausių Lietuvos archyvų,
bibliotekų ir muziejų fondų. Į vieną
leidinį jie sudėti pirmą kartą.

Kataloge ne tik išryškinamos
svarbiausios Lietuvos istorijos aki-
mirkos, bet ir atskleidžiami tradici-
niai istoriniai regioniniai bei visos
Europos politiniai, diplomatiniai,
kultūriniai ryšiai.

Švietimo ir mokslo ministerija šį
leidinį paskirstys šalies vidurinėms
mokykloms ir gimnazijoms.

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) –
Vilniaus apygardos prokuratūra pra-
dėjo tyrimą dėl Vilniaus valdžios pla-
nų parduoti administracinį savival-
dybės pastatą teisėtumo.

Vilniaus miesto savivaldybės tar-
nyba trečiadienį pritarė mero konser-
vatoriaus Viliaus Navicko siūlymui
rengti galimybių studiją dėl sostinės
savivaldybės pastato pardavimo. Per
tarybos posėdį apsispręsta tik dėl ga-
limybių studijos parengimo, o klausi-
mas dėl paties pastato pardavimo pa-
liktas ateičiai.

Savivaldybės opozicija kritikavo
tokį valdančiųjų sprendimą. Vilniaus
valdančiosios daugumos atstovas vi-
cemeras socialdemokratas Romas
Adomavičius sakė neįsivaizduojantis,
dėl ko galėjo būti pradėtas tyrimas.

,,Prokurorai patys sprendžia, ar

yra įtarimų dėl kokių nors pažeidi-
mų. Norėčiau tikėti, kad tai susiję tik
su teise ir teisėtvarka, o ne su politi-
ka”, – kalbėjo vicemeras.

Jis teigė, kad galimybių studijos
rengimo procesas dėl pradėto tyrimo
neturėtų sustoti ir yra viešas.

Vilniaus vadovai dar spalio pa-
baigoje aptarė galimybę parduoti
prieš kelerius metus pastatytą dango-
raižį ir jį nuomotis iš naujųjų savi-
ninkų. 20 aukštų dangoraižis pri-
klauso savivaldybės įmonei ,,Vilniaus
kapitalinė statyba”, kuriai savivaldy-
bė dar moka likusią pastato kainos
dalį, t. y. po 8 mln. litų per metus.

Stiklinį dangoraižį sostinės Kons-
titucijos pastate Vilniaus valdžia pa-
statė 2004 metais už 74 mln. litų, par-
davusi Gedimino prospekte ir kitose
miesto vietose turėtas patalpas.

Mokykloms dovanojamas Lietuvos
t∆kstantmeçio parodos katalogas 

Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA) –
Varšuvoje gruodžio 2 d. mirė vienas
žymiausių lietuvių kilmės lenkų me-
no istorikų, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės (LDK) pilietis profeso-
rius Jerzy Lileyko, dažnai vadintas
Lenkijos meno istorijos patriarchu,
valdovų mecenatystės, istorinių rezi-
dencijų tyrinėtoju.

Šviesaus atminimo popiežiaus
Jono Pauliaus II Liublino katalikiš-
kojo universiteto profesorius habili-
tuotas daktaras J. Lileyko gimė 1932
m. Lietuvos Brastoje. Jis visada pa-
brėždavo esąs lietuvis, senosios LDK
pilietis. Studijavo Varšuvos universi-
tete, mokslinį darbą pradėjo vado-
vaujamas garsių lenkų meno istorikų
Wladyslaw Tomkiewicz ir Stanislaw
Lorentz, kurie taip pat buvo artimai
susiję su Lietuva ir daug dėmesio sa-
vo darbuose skyrė LDK paveldui.

Baigęs studijas J. Lileyko dirbo
Lazenkų karališkųjų rūmų muzieju-
je, vėliau Varšuvos miesto istorijos
muziejuje, prisidėjo prie Varšuvos ka-
rališkosios pilies atkūrimo projekta-
vimo ir įgyvendinimo.

Nuo 1980 m. profesorius dirbo
Lenkijos mokslų akademijos Meno
institute Varšuvoje, kuriame sulaukė
emeritūros. Nuo 1988 m. J. Lileyko
savo veiklą susiejo su Liublino katali-
kiškuoju universitetu.

J. Lileyko parengė ir išleido kelio-
lika veikalų, tapusių meno ir kultū-
ros istorijos tyrinėjimų klasika. Pro-
fesorius taip pat buvo daugelio moks-
linių konferencijų organizatorius ir
jų medžiagos, kitų straipsnių rinki-
nių leidėjas ir redaktorius, kelių šim-
tų mokslinių straipsnių periodinėje
spaudoje autorius, rašė apie Lenkijos
ir Lietuvos valdovų rezidencijas.

Visuose savo mokslo darbuose
profesorius daug dėmesio skyrė Lie-
tuvai, LDK valstybingumui, kultūros
ir meno paveldui. 2009 m. liepos 6 d.
profesorius paskutinį kartą lankėsi
Vilniuje ir dalyvavo simbolinio at-
kurtų, bet neįrengtų LDK valdovų
rūmų atidarymo iškilmėse.

2010-uosius paskelbè Pad∂kos už laisvê metais

Vilnius, gruodžio 4 d. (BNS) –
Lietuvos teisingumo ministro Remi-
gijaus Šimašiaus teiginiai, kad lietu-
vių kolaboravimas su naciais naiki-
nant žydus oficialiais formaliais bū-
dais nevyko, sukėlė pasaulio žydų
bendruomenės pasipiktinimą.

Pasaulio žydų kongreso prezi-
dentas Ronald S. Lauder Lietuvos
Vyriausybės atstovo teiginius šios žy-
dų organizacijos tinklalapyje pavadi-
no ,,klaidinančiais ir neparemtais is-
toriniais faktais”.

Pasak jo, Lietuva, skirtingai nuo
kitų Europos šalių, negali veltis į po-
lemiką, ar jos gyventojai padėjo nacių
persekiojamiems žydams.

,,Toks istorijos perrašymas yra
visiškai nepriimtinas. Vietoj pripaži-
nimo, kad daug lietuvių aktyviai ko-
laboravo su nacių okupantais, kaip
praeityje darė buvę Lietuvos vadovai,
ministras R. Šimašius pasirenka tai-
kiai kalbėti apie revizionistus savo
šalyje. Neįmanoma patikėti, kad kas
nors šiandien galėtų ginčyti antise-
mitizmo vaidmenį Lietuvos žydų nai-

kinime, kai daugelio lietuvių kolabo-
ravimas su nacių okupantais yra ge-
rai aprašytas. Kitos Europos šalys ga-
li ginčytis, kad jų gyventojai gynė ir
saugojo žydus nuo nacių. Lietuva
negali”, – teigė R. S. Lauder.

R. Šimašius, savo tinklaraštyje
atmetęs kaltinimus Lietuvai buvus
,,antižydiška” ir kolaboravus su na-
ciais, pareiškė, kad Lietuva į istorijos
klausimus turi atsakinėti pakelta
galva.

,,Kaltinant Lietuvą antisemitiz-
mu ar kolaboravimu yra įžeidžiamas
šimtų Lietuvos žmonių, kurie gelbėjo
žydus, atminimas. Kaip galima kal-
tinti Lietuvą kolaboravimu su na-
ciais, jei šis kolaboravimas jokiais ofi-
cialiais formaliais būdais tiesiog ne-
vyko”, – teigė R. Šimašius.

Jis taip pat pabrėžė, kad nepai-
sant dedamų pastangų naciai Lietu-
voje taip ir nesugebėjo sukurti savo
SS legiono – priešingai nei Latvijoje
ar Estijoje bei daugelyje kitų oku-
puotų šalių.

A. a. profesorius Jerzy Lileyko.
Valdovų rūmų nuotr.
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Ukrainoje – prezidentin∂ karštlig∂�  
mina tai, kad savo veiksmais Gruzi-
joje Kremlius parodė ryžtą siekti savo
interesų ginklu, o Rusijos parlamen-
tas greitai priims įstatymą, leidžiantį
naudoti Rusijos karines pajėgas už
šalies ribų. Rusijoje dabar be perstojo
vyksta plataus masto kariniai moky-
mai, ir norisi paklausti: „Su kuo ruo-
šiamasi kariauti?” Juk jei pirmoje
spektaklio dalyje ant sienos kabo šau-
tuvas, tai paskutinėje jis būtinai iš-
šauna. Preteksto „iššauti” Ukrainoje

net kurti nereikia. Ten užtenka už-
degti degtuką, ir įvyks didžiulis spro-
gimas (blogiausiu atveju – įsižiebs pi-
lietinis karas).

Taigi Rusija rodo jėgą ir ambici-
jas, tačiau ar ji ryšis tiesioginiam įsi-
kišimui į Ukrainos reikalus, kad ga-
lutinai išspręstų jos dvilypės tapaty-
bės problemą? Manytina, kad spren-
dimas priklausys nuo dviejų dalykų.

Pirmasis – žiūrint, kuria linkme
pakryps prezidento rinkimai. Spren-
džiant iš dabartinės padėties, į ant-
rąjį turą turėtų patekti V. Janukovyč
ir J. Tymošenko (nebent V. Juščenka,
remiamas Vakarų, kuriems jis yra ga-
na patogus kandidatas, surengtų ko-
kią nors avantiūrą). Taigi Rusija turi
pasirinkimą tarp dviejų blogybių.
Nors V. Janukovyč dažnai yra suvo-
kiamas kaip prorusiškas politikas, iš
tiesų jis jau tapo ukrainietišku poli-
tiku (tai daryti jį verčia vidinės
aplinkybės), ir apskritai Ukrainoje
nėra nei prorusiškų, nei antirusiškų
(išskyrus galbūt V. Juščenka) politi-

kų. Pagaliau, vieną kartą Maskva jau
aiškiai parėmė V. Janukovyč ir kartu
su juo skaudžiai pralaimėjo. Manyti-
na, kad dabar ji vadovausis amerikie-
tišku posakiu ir „nedės visų kiauši-
nių į vieną krepšį”. Kitaip tariant, ji,
siekdama savo interesų, dirbs ir su V.
Janukovyč, ir su J. Tymošenko. Blo-
giausia Kremliui yra tai, kad Ukrai-
nos politikai yra meistrai dalinti pa-
žadus, bet neskuba jų laikytis. Todėl
nei V. Janukovyč, nei J. Tymošenko
neužtikrina Rusijai pergalės, bet ir
pralaimėjimo nežada. Todėl manyti-
na, kad jeigu laimės kuris nors iš jų-
dviejų, Maskva jėgos varianto nesi-
ims, nes ir esama padėtis jai bus gana
patogi: arba tam tikri Rusijai palan-
kūs sprendimai, arba galimybė toliau
skatinti Ukrainoje sumaištį, žai-
džiant V. Janukovyč ir J. Tymošenko
priešprieša.

Antrasis dalykas, kuris irgi gali
sulaikyti Rusiją nuo karinių veiksmų
Ukrainos atžvilgiu, yra tvirta Ameri-
kos nuostata šiuo klausimu. O ką gi
Amerika? Šiandien tikimybė, kad
JAV aktyviai parems V. Juščenka ar
palaimins jo krizinės padėties sukūri-
mo ir nepaprastosios padėties šalyje
įvedimo planą, yra palyginti maža (o
be tokio palaiminimo V. Juščenka nie-
ko nedarys). Tai lemia kelios prie-
žastys. Pirma, šiuo metu didžiausias
Amerikos rūpestis yra vidinė ekono-
minė krizė ir padėtis Afganistane.
Antra, šiuo metu JAV ir Rusijos san-
tykiai gerėja ir apskritai susidaro
įspūdis, kad Maskva už tam tikrus
žingsnius gavo iš Washington carte
blanche veiksmams NVS erdvėje (pri-
siminkime labai santūrią Amerikos
reakciją Rusijos ir Gruzijos karo atve-
ju bei aktyvesnę Maskvos paramą
JAV politikai Irano atžvilgiu, įskai-
tant sprendimą atidėti priešlėktuvi-
nės gynybos rinkinių S-300 parda-
vimą Teheranui; pagaliau, D. Medve-
dev negalėtų nei iš šio, nei iš to imti
ir paskelbti V. Juščenka laišką-ulti-
matumą, kuris, beje, buvo paskelbtas
greitai po B. Obama apsilankymo
Maskvoje). Taigi tikėtina, kad karo
tarp Rusijos ir Ukrainos nebus, ne-
bent Kremlius pats nuspręstų  pa-
greitinti įvykius, kas yra abejotina,
nes tai būtų labai rimta krizė su labai
rimtomis pasekmėmis be jokios „per-
galės” garantijos.

Vadim Volovoj
Geopolitika.lt

Ukrainoje egzistuoja toks para-
doksas, kad neeiliniai rikimai šalyje
vyksta dažniau už eilinius. Šį kartą
viskas lyg ir pagal taisykles, nors ke-
lis kartus buvo iškilusi bendrų pirma-
laikių Aukščiausiosios Rados ir prezi-
dento rinkimų galimybė. Taigi prezi-
dentinė kampanija Ukrainoje prasi-
dėjo daug anksčiau, negu buvo pa-
skelbta oficialiai. Kalbant konkrečiau –
nuo įnirtingų ginčų dėl rinkimų datos.

Šalies prezidentas Viktor Juš-
čenka iš pradžių pasiūlė rengti rinki-
mus 2010 m. sausio 17 d. O šalies
parlamentas buvo priėmęs sprendi-
mą, pagal kurį jie turėjo įvykti 2009
m. spalio 25 d. Tačiau vėliau Konsti-
tucinis teismas pripažino šį Rados
sprendimą nekonstituciniu. Galiau-
siai buvo sutarta dėl prezidento siūly-
tos datos, nors Julija Tymošenko dar
bandė prastumti 2009 m. gruodžio 27
d. variantą, bet, kaip tiksliai pažy-
mėjo Regionų partijos vadovas Vik-
tor Janukovyč, balsavimas prieš pat
Naujuosius metus būtų tikras „ciniz-
mas”. Visų šių įvykių esmė yra labai
paprasta. V. Juščenka, kurio populia-
rumas tarp ukrainiečių jau seniai yra
mažas, nori išlikti valdžioje kuo il-
giau. O opozicinė Regionų partija ir
pusiau opozicinis J. Tymošenko blo-
kas (JTB), atvirkščiai, siekė kuo
ankstesnių prezidento rinkimų, kad
galėtų greičiau jį nuversti ir pasida-
linti/monopolizuoti valdžią. Pastarąjį
mūšį V. Juščenka kaip ir laimėjo, bet
karas laukia sunkus.

Pagrindiniai kandidatai

Šiuo metu galimi pretendentai į
aukščiausias šalies pareigas yra ke-
turi. Pirmiausia tai pagrindinis Uk-
rainos opozicionierius V. Janukovyč,
kurio vertinimai bent jau šiuo metu
yra aukščiausi. Tačiau tuo pat metu
jo vertinimas yra ir nepastoviausias.
Didžiausias V. Janukovyč koziris yra
esamos šalies valdžios kritika. Jo šū-
kis – „oranžiniai” save diskreditavo ir
įstūmė šalį į gilią krizę. Be to, V. Ja-
nukovyč žada glaudesnius santykius
su Rusija. Didžiausi jo kandidatūros
trūkumai, nepaisant palyginti užtik-
rintos finansinės padėties, yra chariz-
mos ir aiškios nuomonės įvairiais
klausimais nebuvimas ir nepakanka-
mai stiprus politinių technologijų pa-
ruošimas (kūrybiškumas).

Didžiausia V. Janukovyč varžovė
yra J. Tymošenko, kuri šiuo metu yra
patekusi į gana keblią padėtį. Viena
vertus, ji yra valdžios dalis ir turi sa-
vo rankose tam tikrus „administra-
cinius išteklius”. Kita vertus, kaip
premjerė, ji yra tiesiogiai atsakinga
už sunkią šalies padėtį. Tačiau Julija
nebūtų Julija, jeigu nesugebėtų išsi-
sukti. Jos logika tokia: ji dirba, bet jai
trukdo. Svarbiausi jos pranašumai,
kuriais ji sugeba patraukti savo pu-
sėn net, atrodytų, ištikimiausius var-
žovų rinkėjus – stipri charizma ir ge-
ra politinių technologų komanda. Ta-
čiau praktika rodo, kad jai gerai se-
kasi kovoti rinkimuose, bet sunkiai
sekasi dirbti. Tai yra didžiausias jos
trūkumas, ir nuo to jos rinkėjai jau
pavargo. Bet per rinkimus svarbiau-
sia yra priversti rinkėjus balsuoti ne
protu, o akimis ir širdimi, o tai J. Ty-
mošenko visada sekėsi ir gali pasisek-
ti vėl, juolab kad V. Janukovyč rinkė-
jas yra sąlyginai nespastovus.

Trečiasis pretendentas į prezi-
dentus yra buvęs Aukščiausiosios Ra-
dos pirmininkas Arsenij Jaceniuk. Jis
iš esmės bando save pristatyti kaip
visiškai naują politinę figūrą ir žada
viską pakeisti taip, kad būtų gerai,
nes taip, kaip anksčiau, toliau gyven-
ti nebegalima. Tačiau, atrodo, Ukrai-
nos rinkėjams jo permainų pažadai
įspūdžio nedaro. Apskritai jis tik dar
labiau skaldo vadinamąjį „oranžinį”
rinkėjų sparną, nes atima balsus pir-

miausia iš J. Tymošenko ir V. Juš-
čenka, o ne iš V. Janukovyč.  Tačiau V.
Janukovyč žada iš esmės tą patį, tad
prorusiškai nusiteikę rinkėjai turėtų
balsuoti už jį kaip už didesnes gali-
mybes laimėti turintį kandidatą.

Pagaliau, nors dauguma specia-
listų pažymi, kad dabartinis Ukrai-
nos vadovas V. Juščenka jau yra „poli-
tinis lavonas”, kategoriškai teigti,
kad jis neturi jokių galimybių laimėti
prezidentines lenktynes, nederėtų.
Šiuo atveju pravartu prisiminti Bo-
ris Jelcin pavyzdį, kai jis „pakilo iš
pelenų” ir sugebėjo nugalėti komu-
nistą Genadij Ziuganov. Kita vertus,
V. Juščenka padėtis yra labai sudėtin-
ga. Jo politikos bruožai – gana aršus
nacionalizmas ir politinių barikadų
nuo Rusijos, kaip pagrindinės grės-
mės Ukrainos teritoriniam vientisu-
mui ir apskritai nepriklausomybei,
statymas – ne vienija, o labiau kiršina
visuomenę ir yra populiarūs tik tarp
radikalių Ukrainos nacionalistų. Čia
galima prisiminti garsią frazę iš filmo
„Operacija ‘Y’”: „Nuo revizijos mus
išgelbės tik apiplėšimas.” Kitaip ta-
riant, nuo visiško politinio žlugimo V.
Juščenka gali išgelbėti tik labai iš-
skirtinės aplinkybės, kuriomis pasi-
naudodamas jis galėtų įvesti šalyje
nepaprastąją padėtį ir taip išlikti val-
džioje. Tokiomis aplinkybėmis galėtų
tapti, pavyzdžiui, neramumai, paska-
tinti kokios nors V. Juščenka  (arba
Rusijos) surengtos provokacijos Kry-
mo pusiasalyje, kur nacionalinė įtam-
pa tarp rusų, totorių ir ukrainiečių
tik didėja ir separatistinės nuotaikos
yra akivaizdžios. 

Tolimojo ir artimojo užsienio
veiksnys

Kalbant trumpai ir aiškiai, Uk-
rainos geopolitinė svarba jau seniai
visiems yra puikiai žinoma. Kaip pa-
žymėjo JAV politologas Zbigniew
Brzezinski, be Ukrainos visos Rusijos
neoimperinės ambicijos yra tuščios
svajonės. Savo ruožtu Rusija pasta-
ruoju metu visiškai neslepia savo
nuostatos, kad ji turi gyvybinių inte-
resų „artimajame užsienyje” ir nori
turėti Ukrainoje normalią (suprask,
prorusišką) valdžią. Dar labiau nera-

Scanpix nuotr.
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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 

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 

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 

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 antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Atkreipiame dėmesį, jog neseniai
JAV ir kai kuriose Europos šalyse pa -
pli to visiškai nauja tapatybės va gys -
čių rūšis – šįkart nukreipta į mobilių -
jų telefonų savininkus. Jos esmė – as -
me ninių mobiliųjų telefonų numeriu
at siunčiamose žinutėse pranešama
apie neva užblokuotą banko sąskaitą,
pra šant paskambinti nurodytu tele-
fonu ir „išsiaiškinti” smulkmenas. Ši
apgavystė, dar vadinama „smishing”
(nuo žodžio „short text message”
arba SMS), yra skirta susirinkti as -
me ninius aukų duomenis, įskaitant
So cial Security bei banko sąskaitos
nu merį.

Kadangi šiais laikais mobiliuo-
sius telefonus turi ir jais naudojasi
dau guma žmonių, ši susisiekimo
prie monė yra itin patraukli visokio
plau ko sukčiams. Tačiau jei iki šiol
suk čiai dažniausiai naudodavosi mo -
biliaisiais telefonais siekdami įvairių
ki tų tikslų (siūlydami abejotinas pa -
slau gas ar prekes, siekiant „sužvejo -
ti” asmeninius „klientų” aukų duo -
me nis, talpindami mobiliųjų telefonų
numerius abejotinos vertės skelbi-
muose ir pan.), pastaruoju metu
aukomis tampa ir nieko neperkantys
bei dažnai apie gresiančius nemalo -
nu mus nė nenutuokiantys mobiliųjų
te lefonų savininkai. 

Kad ir kaip būtų gaila, minėta
ap  gavystė, susijusi su tapatybės va -
gys te, toli gražu nėra vienintelė. Ki -
tas dažnas būdas pasipelnyti telefonų
savininkų sąskaita – naudoti jų tele-
fono „tapatybę” saviems skambu -
čiams. Šiuo tikslu arba specialiai ati -
da roma mobilaus telefono sąskaita
ki to asmens vardu, prieš tai išviliojus
jo/jos asmeninius duomenis, arba ap -
gaulės ar programinio „įsilaužimo”
bū du sužinomas telefono serijinis
(ga myklos duotas) numeris bei abo-
nento numeris. Ši informacija po to
„perprogramuojama” į kitą telefono
aparatą, kuriuo naudojantis sąskaita
už skambučius kaupsis originalaus
telefono savininkui(-ei). Apie visas
šias išmones sukčių aukos paprastai
su žino tik gavę milžiniškas telefono
sąs kaitas. 

Kartais negerų ketinimų turin-
tys asmenys taip pat gali pasiklausyti
svetimų pokalbių arba, „įsilaužę” į
te lefono programinę įrangą, sekti
tiek skambučius, tiek jo savininko
bu vimo vietą. Kartais į telefoną įren -
gia ma speciali šnipinėjimo įranga sa -
vi ninkui nė nežinant. Tai atlikus, te -
le foną taip pat galima „priversti”
skam binti, savininkui(-ei) net neįta -
riant, į mokamas telefono linijas bei
už sienyje esančius numerius. Maža
to, įvairių programų pagalba sukčiai
kar tais „išsiurbia” kreditus iš iš an k -
sto apmokėtų („prepaid”) telefono
sąskaitų, pervesdami juos į savąsias.
Pa siklausymo bei „įsilaužimo” ti ki -

mybė ypač padidėja naudojantis radi-
jo bangų pagalba valdoma „laisvų
ran kų” įranga (Bluetooth ir kt.). Nuo
šių išmonių iš dalies apsaugo slapta -
žo džiai bei antivirusinės programos,
ku rių specialias versijas mobiliems
te lefonams jau yra sukūrę daugelis
in ternetinės antivirusinės įrangos
tie kėjų.

Kai kada į telefonus atsiunčia -
mos žinutės apie „itin palankias” ko -
kios nors kompanijos akcijų kainas
pri verčia jų savininkus patikėti ir įsi -
gy ti tų akcijų. Tokiu būdu privilioję
pa kankamai lengvatikių, sukčiai įsi -
gud rina parduoti bevertes savo ar sa -
vo pažįstamų kompanijos akcijas už
ne blogą pelną. Taip pat pasitaiko,
kad atsiunčiamose žinutėse „pers pė -
ja  ma” apie netrukus prasidėsiančią
te lefoninės rinkodaros bangą, mobi -
lių jų telefonijos paslaugų tiekėjams
pa viešinus visų klientų numerius. Ži -
nu tėje pateikiamas numeris, kuriuo
pa skambinus neva galima pareikšti
ne norą būti paviešintųjų sąraše. De -
ja, paskambinus juo vėliau paaiškėja,
jog nelaimingasis telefono savininkas
ta po apgavikų auka. Nurodytas nu -
me ris arba neegzistuoja iš viso, ar ba
prisiskambinus paaiškėja, jog juo at -
si liepęs asmuo neturi nieko bendro
su jokiais numerių paviešinimais.
Blo giausiu atveju netgi gali tekti ap -
mo kėti nemažą sąskaitą už skam-
butį. 

Kaip apsisaugoti nuo šių ap ga -
vys čių? Pirmasis patarimas labai pa -
prastas – saugokite savo telefoną! Ne -
duokite juo naudotis nepažįsta miems
asmenims, nepalikite ištisą die ną ant
darbo stalo kavinėje ar par duo  tuvėje.
Kai kurie telefono gamin to jai (pvz.,
Apple) jau siūlo specialias duo menų
ištrynimo iš telefono apa ra to paslau-
gas, kurios užtikrina, kad praradę
telefoną galėsite nuoto li niu būdu iš jo
iškart pašalinti visą suk čiams nau-
dingą informaciją.

Užsisakę naują aparatą paštu,
bū tinai reikalaukite pristatymo per
kur jerį ar per paštą su jūsų parašo
rei kalaujančiu patvirtinimu. Tokiu
bū du nereikės rizikuoti, kad paliktas
prie jūsų buto durų telefonas bus pa -
vog tas ar sugadintas ar kad reikės
pri imti neaiškiomis aplinkybėmis pa -
žeis tą paketą. Visuomet atidžiai per -
žiū rėkite telefono sąskaitas ir, paste-
bėję netikslumų, nesidrovėkite išsi -
aiš kinti, už ką ir dėl ko mokate. Be
bū tino reikalo neduokite savo telefo -
no numerio nepažįstamiems ir nepa -
si tikėkite žmonėmis, su kuriais no rė -
tu  mėte turėti bet kokių verslo rei ka -
lų, tačiau nežinote apie juos nieko, iš -
sky rus mobilaus telefono (greičiau -
siai netikro) numerį. 

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

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�

KĄ DERĖTŲ ŽINOTI APIE
APGAVYSTES MOBILIŲJŲ
TELEFONŲ SAVININKAMS

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

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

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

Tel. 773-476-2242

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

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

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

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

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

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

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

Kryñiañodis Draugas Nr. 058

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems JAV $150.00
Mes nusiųsime
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
,,Draugą” jų vardu.

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

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

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!

Vertikaliai:

1. Lašas po lašo ir … pratašo. 2. Karštį traukiantis vaistinis augalas pla-
čiais gyslotais lapais, kitaip trauklapis. 3. Napoleonas sakė: „Ne auksas ir ...
sudaro tikrą turtą, bet išmintingas jų naudojimas”. 4. S. Šimkaus daina „Kur
… samanota”. 5. Paukštis, taikos simbolis. 7. Nervų sistemos centrinė dalis.
8. Įrankis skylėms gręžti. 13. Mokslas apie sveiką aplinką ir ligų profilaktiką.
14. V. Mykolaičio-Putino romanas „… šešėly”. 15. Gydymo įstaiga, kur dirba-
mas ir mokslinis bei mokomasis darbas. 16. Pagarbus itališkas kreipimasis į
moterį. 21. Kieta kelių danga. 22. Gimtoji vieta, gimtieji namai, gimtinė. 23.
Kuo užsiklojama gulint, apklotas, užklotas. 25. Arešto namai. 26. Rytų ger-
manų gentys, 455 m. nusiaubusios Romą. 27. „… skarota, … žalia, meškutė
gauruota ją lanko šile”. 29. Natūrali ar dirbtinė reljefo pakopa.

Horizontaliai:

5. Skyrybos ženklas. 6. Įvairiaspalviai arba tapyba papuošti stiklai. 9.
Notaro, advokato kontoros tarnautojas. 10. Gėlytė, burianti: myli, nemyli… .
11. Parengiamoji, pradedamoji dalis, įvadas. 12. Nedidelis baldas, sudarytas iš
atvirų lentynėlių, knygdėtė. 17. Artimas, geras draugas. 18. Mėsos ar daržovių
nuoviras. 19. Skraidomojo aparato vairuotojas. 20. Tekanti mergina ar
moteris, nuotaka. 24. Stiprus tirpalas, ekstraktas. 26. Vakaro pasilinksmini-
mas. 28. M. Sluckio romanas „… į kalnus ir atgal”. 30. Metalinė blizganti
žuvelė su kabliukais žuvims gaudyti. 31. Meksikietiška degtinė, varoma iš
agavos sulčių. 32. Lydant smėlį gaunama medžiaga. 33. Svečių kambarys,
salonas. 34. Besisukantis pramoginis įrenginys su sėdynėmis.

Atkelta iš 5 psl.
– Dėl ,,Draugo” archyvo nuvyku-

si į Putnamą asmeniškai kalbėjau,
bet ALK’oje vietos šimtamečio dien-
raščio archyvui nėra. Panašus atsa-
kymas gautas ir iš Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro. Gali atsirasti
vieta rūsyje, bet ar tai tinkama vieta
archyvui?

– Siūlote ,,Draugo” archyvui
nupirkti dabartinį ,,Draugo”
pastatą, nors lėšų nėra. Ar ne-
būtų pigiau ir praktiškiau bent
svarbiausią archyvinę medžiagą
pervesti į kompiuterinį sandė-
liavimą ir viską laikyti nors ir
batų dėžutėje? Manyčiau, kad

tokio pavidalo sutelktus lobius
mielai priimtų bet koks archyvas
Amerikoje ar Lietuvoje.

– Leidėjų taryba jau keletą metų
svarsto apie ,,Draugo” archyvo per-
kėlimą į kompiuterinį sandėliavimą.
Vis dėlto pastatas yra reikalingas ne
tik archyvui, bet ir kitoms, mano jau
anksčiau minėtoms problemoms.
Tačiau viskas atsimuša į finansus –
tiek archyvo problema, tiek saugu-
mas bei persikėlimas ar pasilikimas
vietoje. 

– Ačiū Jums už suteiktą in-
formaciją, pasidalijimą rūpes-
čiais ir ateities planais.

M. Remienė: ,,Viskas atsimuša
į finansus”
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AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Moterų klubas ,,Alatėja” Padė-
kos savaitgalį Balzeko muziejuje
šventė savo 4-ąjį gimtadienį.

Pradėdami šventę pristatėme
,,Rugutės” fondą, kuris tą patį šešta-
dienį Vilniuje šventė savo 5-ąjį gimta-
dienį. Jų puslapyje (www.rugute.lt)
radome žodžius, kurie nusako ne tik
jų Fondo, bet labai tinka ir mūsų klu-
bo susikūrimo priežastis:

Iš daugybės akių lyg žvaigždžių, 
Iš daugybės širdžių ir minčių, 
Ir iš didelio noro įžiebti. 
Iš gėrio, tiesos ir kantrybės, 
Iš sąžinės, vilties, stiprybės 
Ir iš didelio noro mylėti. 
Iš švelnumo, užuojautos, meilės, 
Iš tikėjimo, ryžto, teisybės 
Ir iš didelio noro padėti.
Iš daug daug gerumo ir noro nors

truputį pakeisti kažkieno pasaulį gi-
mė ir mūsų moterų klubas. Penktuo-
sius gyvavimo metus pradėjome siun-
tiniu su kalėdinėmis dovanėlėmis
,,Rugutei” ir finansine parama jų 5-
ojo gimtadienio proga. Fondo įkūrėja
Edita Abrukauskienė rašo:

,,Atsidariusi Jūsų atsiųstą kvie-
timą, perskaičiusi žavius žodžius apie
ketinimą sukurti baladę iš gels-
tančių lapų ir jų kvapo, pasmalsavau,
kada gi rugučiukų Draugės švenčia
gimtadienį. Buvau maloniai nuste-
binta, pamačiusi datą – lapkričio 28
d., nes šiemet būtent ši diena yra ta,
kurią numatėme minėti penktąjį
‘Rugutės’ gimtadienį, susirinkdami
jaukiai susikaupimo akimirkai ir šil-
tam arbatos puodeliui Šv. Ignoto
bažnyčioje. 

Tyliai šypsausi, nes tą dieną dar
vienerius veiklos metus minėsime ne
vieni – mintimis būsime kartu su
Jumis, širdyse linkėdami ‘Alatėjai’
kuo didesnės sėkmės ir tolimesnių
gražių bei prasmingų darbų.

Liūdna, bet Rugučiukų vis dau-
gėja, galiu nedrąsiai pasidžiaugti ne-
bent tuo, kad tyliai stebėdamos Fon-
do veiklą, vis daugiau šeimų pasiryž-
ta pradėti bendrauti vieni su kitais,
dalintis patirtimi.

Noriu dar kartą priminti, kad
brangiausia dovana mums – žinoji-
mas, kad nuolat esate su mumis kar-
tu, kad palaikote, neužmirštate, gal-
vojate. Niekada nerasiu tinkamų žo-
džių išreikšti begalinę padėką Jums
už tai. Ir noriu, kad žinotumėte –

širdimi visada esu su Jumis.” 
Su šiuo Fondu mūsų klubas

draugauja jau 3 metai ir ta draugytė
padeda suvokti, kad viskas labai lai-
kina ir trapu, jei tavo vaikas serga,
viskas labai paprasta – jei jis sveikas.
O padėti, palaikyti morališkai – nieko
nekainuoja, kiekvienas gali aplankyti
jų puslapį internete, perskaityti vai-
kų istorijas, dalyvauti kiekvieno vai-
kučio forume, ten parašyti palaikymo
žodžius, kurie labai daug reiškia ser-

Ketvirtasis ,,Alatėjos” gimtadienis nusidažė
oranžine – vilties, gerumo ir kilnumo – spalva

gančiųjų artimiesiems. O artėjančių
švenčių proga kviečiame pasiųsti ir
finansinę dovanėlę.

* * *
Ketveri metai klubui – visai ne-

daug. Mes nesilyginame su visų ger-
biama „Saulute” ar kitomis moterų
organizacijomis, kurios skaičiuoja de-
šimtis gyvavimo metų ir šimtus tūks-
tančių aukų.

Bet ir mes turime kuo pasi-
džiaugti – tai daugiau kaip 30 dėžių,

išsiųstų į Lietuvą „Rugutei”, mokyk-
loms, vaikų namams, atskiroms šei-
moms; tai renginių metu surinkti
pinigai ir perduoti ligoniams Lietu-
voje ir čia JAV – iš viso 15,000 dol. Tai
keletas surengtų vakarėlių draugams
ir bičiuliams, kelios šventės parke,
koncertų ir parodų lankymas, susi-
tikimai su psichologėmis ir dar daug
visokių kitokių susibėgimų – gara-
žiniai išpardavimai, saldumynų kepi-
mas, išvykos – visa tai suvienija mus
– drauges, bičiules ir šiaip gražias
moteris, mamas ir žmonas. Šią gim-
tadienio šventę norėjome dovanoti
savo draugams ir rėmėjams. 

,,Alatėja” oranžinės 4-ojo gimta-
dienio šventės metu džiaugėsi, kad
gera kartu su draugais ir bičiuliais
vėl jausti rudenį, nors jau mažai nus-
palvintą ugninėmis spalvomis, bet
alsuojantį ramybe ir balto stebuklo
laukimu. O kad laukimas neprailgtų,
kai pro tirštą debesų skraistę taip
retai mums nusišypso saulė, kvie-
tėme sušildyti savo sielas gerumu,
muzika, šokiu, o akis – oranžine spal-
va, kuri, pasirodo, reiškia jėgą, garbę,
kilnumą ir gerovę. Norėjome, kad
kiekvienas svečias surastų savyje ir
šalia esančiame kažką gražaus,
džiaugsmingo, galinčio pakelti nuo-
taiką net ir darganotu oru.

Buvome labai laimingos, kad į
mūsų šventę susirinko 130 svečių,
tarp jų – ir kelios šeimos, palaikan-
čios mus nuo pirmojo mūsų susiėji-
mo, ir nauji bičiuliai, kurie ypač
parėmė mus praėjusiais metais – ver-
slininkė Angelė Kavak, dienraščio
,,Draugas” redaktorė Laima Apana-
vičienė, viešnia iš Lietuvos, ,,Draugo”
kultūrinio priedo redaktorė, rašytoja
Renata Šerelytė, ,,Amerikos lietuvio”
redaktorius Bronius Abrutis, mūsų
klubo draugės psichologės Laima
Zavistauskas ir Stasė Stašienė. 

Šventės programoje norėjome
apsukti ratą per visus keturis metų
laikus. Tai mums padaryti padėjo
Virgis Kaveckas, Vytas Beleška,
,,Dance Due’’ šokėjų pora, Eglės šo-
kių studijos šokėjai ir Vytas Monkus.
Šokiams grojo ir dainavo Tomas Vi-
tavičius ir Rasa Zubreckaitė. Nuo-
širdžiai dėkojame visiems pasiro-
džiusiems ir savo kūryba prisidėju-
siems prie mūsų šventės. Taip pat
dėkojame ir kitiems mūsų rėmėjams,
įsteigusiems laimikius loterijai, laik-
raščiams ,,Aidas” ir ,,Draugas”, skel-

Šventėje apsilankė viešnia iš Lietuvos, ,,Draugo” kultūrinio priedo redaktorė, rašytoja R. Šerelytė (viduryje).
L. Apanavičienės nuotr.

,,Alatėjos” moterys kartu su šventės svečiais dainuoja savo himną.                               D. Jakubauskienės nuotr.

Koks gimtadienis be torto?                                 D. Jakubauskienės nuotr.
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SMIEDT!SMIEDT!
Iš Rusijos su užkandžioIš Rusijos su užkandžio

maišeliu maišeliu –– lietuviška odisėjalietuviška odisėja
Nijolè Jankutè

Nr. 1

Na, kas čia per pavadinimas, nu-
stebs skaitytojas ir... pradės skaityti.
Taip ir aš nustebau ir su įdomumu
perskaičiau David Smiedt knygą –
apie viešnagę Lietuvoje „From Rus-
sia with Lunch – Lithuanian Odys-
sey”. Tai Pietų Afrikos Respublikoje
gimusio ir vėliau Australijoje apsi-
gyvenusio žydo įspūdžiai, lankant
dabartinę nepriklausomą Lietuvą,
kurioje 1907 m. gimė jo senelis Mau-
rice Dibowitz, o visa plati giminė gy-
veno Biržų apylinkėje. Sulaukęs 18
m. Maurice išemigravo į P. Afriką.
Kodėl patraukė jis į tokią neįsivaiz-
duojamą tolybę, nei šeimai, nei gi-
minėms nebuvo aišku. Galbūt, jauno
vyruko troškimas pamatyti nežino-
mus kraštus, gal brutali Rusijos caro
kontrolė, palietusi visas jo valdomas
tautines grupes, nežinia. Bet, kaip
šios knygos autorius David rašo, gal
senelio prisiminimai buvo per skau-
dūs, nes pradėjęs dainuoti „My
Yddishe Mama”, jis tuoj susigraudin-
davęs.

• • •
Į P. Afriką iš carinės Rusijos val-

domos Lietuvos pabėgdavo ne tik žy-
dai. Į tą pasaulio galą patraukdavo
Sibiro ir caro kariuomenės vengdami
arba geresnio gyvenimo ilgėdamiesi
jaunuoliai, pvz., mano močiutės bro-
lis, įpykęs ant našlio tėvo, vedusio
jauną žmoną ir jai užrašiusio visą
ūkį, iškeliavo kuo toliausiai...

Grįžtant prie Smiedt senelio
Maurice Dibowitz, sužinome, kad jo
šeimos vardas/pavardė buvę Mozė
Dibobis. P. Afrikoje jis gerai įsikūręs,
prasigyvenęs ir nieko apie jaunystę
Rusijos valdomoje Lietuvoje nepasa-
kojęs. Tačiau anūkas David savo kil-
me visada labai domėjęsis, todėl ir
šioje knygoje su meile ir humoru ap-
rašo visą šeimą ir močiutę, jau gimu-
sią Capetown mieste, žodžiu, tikrą
„afrikaaner”, kurios tėvai taip pat
buvę emigrantai – Lietuvos žydai. Se-
nelių dukra Renecia, autoriaus ma-
ma, ištekėjo už „afrikaaner” Smiedt,
gana ištaigingai gyveno to meto P. Af-
rikos baltųjų „apartheid” režime, ap-
tarnaujami juodaodžių tarnų.

Autorius ir jo šeima apsigyveno
Australijoje 1987 m. Čia David vedė
krikščionę merginą ir pasijuto gana
nutolęs nuo savo žydiškumo. „Valgau
kiaulieną ir piktinuosi Izraelio val-
džios žiaurumais kitataučiams, – rašo
David, – bet mėgstu ir vertinu žy-
dišką humorą.” Tačiau P. Afriką jis va-
dina „mylimuoju kraštu”. Nors ten jo
gimtinė, kelio atgal nebėra. Ar jis jau-
čiasi australu? Nors jau 20 metų jis
čia, bet labiau jaučiasi pirmos kartos
emigrantu, kurio šaknys – Lietuvoje.

Nežinoma Lietuva

„Norėjau pajusti dabartinę Lie-
tuvą, paragauti jos maisto ir pasi-
džiaugti kvailybėmis, kurios užklum-
pa sovietų valdžioje buvusias tautas,
dabar be atodairos griebiančias pir-
mojo pasaulio gėrybes”, – sako David.
Na ir džiaugiasi, ir linksminasi jis,
kaip išmano. Jau pro lėktuvo langą
Lietuvos gamtovaizdis jį sužavi: vis-
kas žalia, žalia, tai ne Australijos
sausos dykumos! Bet lėktuvo patar-

nautoja jį „pritrenkia” ne tik nudėvė-
ta uniforma, bet  ir besaikiu išsidažy-
mu!

Apsistojęs kažkokiame Vilniaus
viešbutyje, kuriame nėra vonios, bet
paslaugus durininkas gali svečiui
pristatyti uždarbiaujančią gatvės
merginą, David iškeliauja apžiūrėti
miesto ir vos nepakliūva po trolei-
busu, kurį vairuoja labai pikta vai-
ruotoja (jos plaukai sušiaušti į tokį
kuodą, kurio net kulka neperkirstų!).
Gedimino prospekte jam sekasi ge-
riau. Čia jį sužavi Dramos teatro fa-
sado juodos mūzos, o dar labiau –
praeivės lietuvaitės, nes jų veidų dar
nesužalojo „atjauninimo epidemija”.
Tačiau vyrukai atrodo pikti: jų akys
kietos ir laiko tavo žvilgsnį, kol išsi-
gandęs akis nuleidi.

David žavisi Vilniaus bažnyčio-
mis, ypač, tartum Napoleonas, Šv.
Onos, ir susitinka su Rūta, tikra vil-
niete. Ne tik jos anglų kalba ir dailiu
veideliu grožisi David, bet dar labiau
gausiomis architektūros, istorijos,
etnografijos žiniomis, kurias Rūta
beria kaip žirnius keturiomis kalbo-
mis! Rūta jam – informacijos šaltinis,
ypač Lietuvos ir Vilniaus istorijos.
Tos žinios jam daug padeda rašant šį
travelogą. Didelį įspūdį autoriui pa-
daro Rūtos pasakojimas apie Sausio
13-ąją, paskutinį komunistinės Rusi-
jos siautėjimą ir jo aukas prie TV
bokšto.

Vilniaus linksmybės

Norėdamas pamiršti tragiškus
epizodus iš sovietinės Lietuvos istori-
jos, David keliauja „naktinėti” kartu
su netikėtai restorane susipažintais
australais turistais. Jie visi, vis gir-
tesni ir triukšmingesni, lanko vilniš-
kes „striptease” užeigas, kol vargšui
David tų „linksmybių” pasidaro per
daug. Tačiau, jo nuomone, „nakti-
nės” lietuvaitės – per gražios uždar-
biauti tose landynėse. Anot jo, dauge-
lis jų galėtų būti puikūs madų salonų
modeliai!

Kitą dieną išsipagiriojęs David
žingsniuoja Vilniaus gatvėmis, gatve-
lėmis viską apžiūrėdamas ir aprašy-
damas be jokių sentimentų, kaip
įžvalgiam svetimtaučiui dera. 

Tęsinį skaitykite kitame šeštadie-
nio numeryje. 

Atkelta iš 4 psl.    Lemont, prira-
šiusią užgaulių nesąmonių apie
išeiviją „Lietuvos ryte” (2007.9.24) ir
tą patį kalbėjusią per Lietuvos radiją.
Nepaisant to, ji vėl su paskaita buvo
pakviesta į „Santaros” suvažiavimą
Lietuvoje. Šį kartą jos paskaita buvo
kažkoks mišinys apie Amerikos impe-
rializmą ir tai, kas sieja Gvatemalą ir
Lietuvą. Žymiu santariečiu tapęs pro-
fesorius istorikas dr. Egidijus Alek-
sandravičius, Vasario 16-sios proga
kalbėdamas Lietuvos jaunimui Lon-
done, dėstė, kad įėję į platųjį pasaulį
neuždarytumėme savo lietuviškumo
tik į lietuvių kalbą. Taip pat pateikė
pavyzdžių, kad, sakoma, jog Vytautas
ir Jogaila kalbėjo lietuviškai tik tada,
kai norėjo, kad lenkai jų nesuprastų.
Tai va, jūs šeštadieninių mokyklėlių
mokytojai ir tėveliai, ten leidžiantys
savo vaikučius: pavojus gresia ne
tame, kad vaikučiai užmirš lietuvių
kalbą, bet kad jie joje užsidarys!
Juokas pro ašaras, kad šis santarietis
kviečiamas kalbėti svetur išvykusiam
jaunimui.

• • •
Santariečiai mėgsta pabrėžti

savo atvirumą, kitokios nuomonės
išklausymą ir priėmimą. Paėjusiame
jų suvažiavime Lietuvoje vienas kvies-
tas pranešėjas atpylė žiauroką kriti-
ką Valdo Adamkaus atžvilgiu. Toks
pranešimas labiausiai užrūstino
Amerikos santariečius. To tik ir rei-
kėjo laikraščiui „Lietuvos žinios”.
Jame pasirodė straipsnis, kur san-
tariečiai apkaltinami sovietmečiu
buvę užverbuoti ir bendradarbiavę su
sovietinėmis saugumo tarnybomis,
pateikti ir KGB dokumentų vertimai
su vadinamų agentų slapyvardžiais.
Panašūs kaltinimai kursavo ir išeivi-

joje, atgarsį jie turi ir dabar. 
Tie, kurie bent kiek yra susi-

pažinę su sovietiniais metodais,
tikrai nepatikės tais kaltinimais. Juk
juokdavomės, paskaitę „Gimtajame
krašte” raginimus, kad grįžtume,
nes, girdi, pabėgome prikalbinti bur-
žuazinių nacionalistų ir mums bus
atleista. Juokdavomės, kad tokiam ar
tokiam grįžusiam yra paskirtas bu-
tas, ir jis parodytas nuotraukoje, sė-
dintis prie radijo imtuvo. Ir kaip nesi-
juoksi, kad taip rašė mums, gyve-
nantiems erdviuose namuose užmies-
čiuose, turintiems didžiulius televizo-
rius ir po porą automobilių. Komu-
nistinėje santvarkoje visi vienas ki-
tam melavo. Paršelių augintoja didi-
no savo paršelių skaičių, kolchozo
pirmininkas prikultų javų kiekį, sau-
gumietis užsienyje – užverbuotų
agentų skaičių. Jei anuo laiku Gor-
bačiovui nebūtų buvę užtikrinta, kad
lietuviai jį su džiaugsmu sutiks, jis
tikrai nebūtų į Lietuvą vykęs, taigi,
sovietinis saugumas nebuvo visaži-
nis. 

Jokie santariečiai nebuvo užan-
gažuoti būti agentais ar šnipais,
nepaisant, kas tuose dokumentuose
rašoma, o iš tikro – ką išeivijoje buvo
galima šnipinėti. Partizanų judėjimas
jau buvo sužlugdytas, o „Katalikų
Bažnyčios Kronika” mus pasiekdavo
visai kitais keliais. Bet buvo laikas,
kai buvo ir agentų, ir kovoje palūžu-
sių tapusių išdavikais. Savo knygų
lentynose turiu ir Liūto Mockūno
„Pavargusį herojų” ir Daumanto
„Partizanus”. Deja, pirmoje knygoje
išdavikas išbaltintas tikrojo herojaus
sąskaita. Bet man „Partizanai” jau-
nystėje buvo ir iki dabar liko tarsi
testamentas. 

Herojai, išdavikai, prisitaikėliai

busiems apie mūsų šventę, ,,Atlantic
Express”, siunčiantiems mūsų dova-
nas su nuolaidomis ir gerb. St. Bal-
zekui, priėmusiam mus į savo mu-
ziejų.

Visus šiuos metus klubo moterys
artimai bendravo su čikagiškės Glo-
rijos šeima. Laikraščio skaitytojai ne
kartą skaitė apie 3-jų metukų ma-
žylę, susirgusią pikta onkologine liga.
Baltojo stebuklo belaukiant norime
tyliai pasidžiaugti geriausia pasta-
rųjų metų naujiena – Padėkos dienos
išvakarėse gydytojai patvirtino, kad
Glorija piktąją ligą įveikė, beliko su-
stiprėti ir atsigauti po daugiau negu
metus trukusios kovos ir šimtų su-
dėtingiausių operacijų ir procedūrų.
Suprantame, kad dar laukia daug
tyrimų, vaistukų ir kitų su ligonine
susijusių kelionių, tad ir toliau drau-
gausime. Skatiname ir skaitytojus
tapti Glorijos draugais, apsilankius
jos internetiniame puslapyje www.
helpgloria.com.

* * *
Oranžinė šventė praėjo. Prasi-

dėjo 5-ieji klubo gyvavimo metai. Nuo
pat klubo susikūrimo iki šiandien jo
narės yra Jurita Tamošiūnas, Sandra
Abrutienė, Ingrida Ulskienė, vėliau
prie mūsų prisijungė Lina Briaukus,
Rima Sinevičius, Vitalija Valuckienė,
Evelina Karalienė, Daiva Jakubaus-
kienė, Gitana Stonkienė, Edita Sipa-
vičienė, Vida Kaveckienė, Loreta
Timukienė, Laimutė Mockūnienė,
Jūratė Čepaitienė, Viktorija Turapi-
naitė, Goda Misiūnas ir Dalia Sobo-
levskienė. Įvairių renginių ar projek-
tų metu mus palaiko dar kelios mo-
terys. Tad mūsų ratas plečiasi, veikla
tampa įdomesnė, o mūsų klubo durys
visada atviros visoms ir visiems. Apie

mūsų veiklą galite paskaityti www.
alateja.us, kviečiame palikti ten savo
mintis, sumanymus, o gal žinote
žmonių, kuriems mes galėtume kaip
nors padėti?

Atviromis ir pilnomis meilės šir-
dimis pradedame penktuosius klubo
metus, kurie, tikime, bus taip pat įdo-
mūs, pilni naujų susitikimų ir gražių
darbų. Kviečiame moteris jungtis
prie mūsų, nes kai mes drauge – kal-
nus galime įveikti, ligas pažaboti,
kitus pakylėti ir pačios savimi di-
džiuotis!

Viena iš ,,alatėjų” – Viktorija  Tura-
pinaitė.      L. Apanavičienės nuotr.
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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

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

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

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

RIMAS
STANKUS

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

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

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

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

IEÍKO DARBO

IEÍKO DARBO

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu arba gali pakeisti
bet kurią dieną ar išleisti atostogų. Tu-
ri rekomendacijas, buitinė anglų kalba,
vairuoja. Tel. 717-592-1221.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Darbšti 24 metų mergina ieško bet
kokio ir bet kur darbo. Tel. 630-664-
8545.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį, re-
komendacijas, vairuojantis automobilį,
ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Tel. 773-715-5364.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.
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Penktadiená, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.)
MARIJONO MIKUTAVIÈIAUS KONCERTAS/POBÛVIS

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD.
áëjimas        bilietai @ $ 45.00  =

_____                            $________
Ðeðtadiená, liepos 3, 7 v.v.

MIESTELIO VAKARONË (choristams ir vaikams iki 7 m. áëjimas nemokamai)

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD.
áëjimas        bilietai @ $ 10.00  =

_____                            $________
Sekmadiená, liepos 4, 7 v.v

POKYLIS IR ÐOKIAI
SHERATON TORONTO AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTRE, 
801 DIXON RD.

vakarienë ir ðokiai         bilietai @ $100.00 =
_____                            $________

tik ðokiai – pradþia 9 v.v. bilietai @ $ 35.00  =
_____                            $________

Siunèiu uþ bilietus ið viso: =
$ ________

Pridedu aukà: =
$ ________

IÐ VISO: =
$ ________

Vardas, pavardë _______________________________________________________

Gatvës adresas  _______________________________________________________

Miestas              _______________________ Provincija/valstija________________

Paðto kodas       _______________________ Telefonas            ________________

El. paðtas           _______________________________________________________

Bilietus pasiimsiu informacijos centre
(Toronto Airport Marriott Hotel)

Praðau bilietus man atsiøsti paðtu

BILIETAI Á IX DAINØ ÐVENTÆ JAU PARDUODAMI
Dainø ðventës bilietai – puikios kalëdinës dovanos!

Netrukus ðeimos nariai ðvæs ðv. Kalëdas ir dalinsis dovanomis.
Dovanokime savo tëvams, savo vaikams, savo vaikaièiams, giminëms, draugams
bilietus á Ðventæ. Kokios puikios dovanos, kurios paliks graþiausius áspûdþius ir
parems lietuviðkà kultûriná gyvenimà!
Bilietus á patá Dainø ðventës koncertà galima pirkti tik per tinklalapá
www.dainusvente.org
Ten galima uþsakyti ir kitus bilietus. 
Gavus Jûsø uþsakymà iki gruodþio 10 d., bilietai bus Jums iðsiunèiami prieð
Kalëdas. Gavus uþsakymà po tos dienos, Jûsø parûpintu el. paðto adresu 
atsiøsime patvirtinimà-paþymëjimà áteikimui vietoj bilietø.
Neapmokëti bilietai nebus siunèiami. Bilietai negràþinami.

2010 M. LIEPOS 2-4 D.D. TORONTE, KANADOJE

Praðome èeká / “money order” raðyti:
IX Lietuviø dainø ðventë

Siøsti: Bilietai, IX Dainø ðventë, 
1 Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5G1

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIS VERTINAMAS VIENODAI

Daug sunkaus darbo ir 
penkiolika minučių šlovės
AMANDA SWAIN

Per paskutines dvi gegužės sa-
vaites apie mane buvo galima suži-
noti iš Lietuvos nacionalinės televi-
zijos, Lietuvos nacionalinio radijo bei
dienraščio „Lietuvos rytas”. Visi trys
informacijos šaltiniai netikėtai susi-
rikiavo į vientisą eilę. Turėjau laimę
užduoti klausimą poetui Marcelijui
Martinaičiui viename iš poezijos va-
karų ir tai buvo nufilmuota bei ro-
doma per Lietuvos nacionalinę televi-
ziją. Romo Kalantos susideginimo
metinių paminėjime, gegužės 14-tą
dieną, buvau supažindinta su žmogu-
mi, kuris šia proga davė interviu Lie-
tuvos nacionaliniam radijui bei pa-
siūlė korespondentui išklausyti ma-
no, amerikietės, nuomonę. Vėliau, vi-
sai netikėtai Lietuvos jaunimo pro-
gramos vakarienės metu mano kai-
mynystėje atsisėdo ,,Lietuvos ryto”
žurnalistė. Ji pasiteiravo, ar galėtų
parašyti trumpą žinutę apie ma-
ne – Vilniuje gyvenančią užsienietę.
Straipsnis su nuotrauka buvo išs-
pausdintas gegužės 30 dienos nume-
ryje. Greičiausiai praeitą pavasarį bu-
vau pati žymiausia amerikietė Vil-
niuje.

Nepaisant penkiolikos minučių
garbės, beveik aštuoni mėnesiai Lie-
tuvoje prabėgo ruošiant disertacinį
darbą, besigilinant į R. Kalantos susi-
deginimo faktą 1972 gegužę. Pir-
miausiai apsilankiau Valstybiniame
saugumo komitete (VSK), Lietuvos
Nacionaliniuose archyvuose. Keturis
mėnesius gilinausi į 1979 metais vy-
kusių demonstracijų dokumentaciją,
skaičiau apie įvykius, panašius į Ka-
lantos tragediją, bei kitus antisovie-
tinius protrūkius 1970-taisiais bei
Lietuvos jaunimo veiklą 1960-tai-
siais. Norėjosi surasti kuo daugiau
medžiagos ne tik apie R. Kalantos su-
sideginimą, sekusias demonstracijas,
bet ir apie Lietuvos jaunimo tuo-
metines nuotaikas bei judėjimus, an-
tisovietinę nuotaiką. Kadangi daug
dokumentų buvo sunaikinta arba iš-
vežta į Maskvą, neturėjau  tikro  su-
vokimo, ką teks atrasti. Tiesą pasa-
kius, buvau maloniai nustebinta by-
lose rasta informacija, bet tuo pačiu
jutau, kokie dideli istorijos tarpai yra
tiesiog pradingę. Pavyzdžiui, visiškai
neradau 1960–1970 metų bylų Vil-
niaus istorijoje.

Pagrindinė ir nemenka dalis sau-
gumo archyvų yra atvira besidomin-
tiems. Tačiau ta dalis, kur laikomos
žinios apie žmones, kurie teikė slaptą
informaciją, yra nepasiekiama. Nors
aš ir nebuvau susidomėjusi šiais „ry-
šininkais”, ši taisyklė galiojo ir mano
paieškos rezultatams. VSK veikla bu-
vo  paveiki  daugeliu atžvilgių, bet pa-
ti vidinė žinių kaupimo sistema vis
dėlto buvo keista. Po vertingos infor-
macijos paieškos Šiaulių miesto bylo-
je bandžiau toliau skverbtis į Pa-
nevėžio miesto bylą. Deja, negavau
leidimo tai daryti. Pasirodo, abi mies-
tų bylos turėjo skirtingą informacijos
užslaptinimo tvarką. Šiauliuose as-
meniniai įrašai buvo saugomi atski-
rai nuo visų kitų; todėl aš galėjau
skaityti visas bylas, bylojančias apie
antisovietinius veiksmus. Panevėžio
byloje asmeniniai įrašai buvo saugo-

mi bendrai su kita informacija, taigi
man nebuvo suteikta galimybė jų
pamatyti. Nepaisant šių nesėkmių, aš
nufotografavau apie 3,000 puslapių
su skirtingais dokumentais. Perskai-
čiau ir pasidariau santrauką apie 500
įvairiausių tardymų bei apklausų,
pareiškimų, kadangi tai buvo sunkiai
įskaitomi ir nefotografuotini rank-
raščiai, kuriuos teko skaityti ir nag-
rinėti archyvų skaitykloje.

Vėliau domėjausi Komunistų par-
tijos archyvais. Mane domino LKP
kalbų nuorašai bei ataskaitos apie
tuometinius įvykius Kaune. Martyno
Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje
radau nemažai spaudos iš 1989 ir vė-
lesnių metų, kur buvo kalbama apie
Kalantą ir 1970-tųjų jaunimą. Vėl
susikaupė apie tūkstantis puslapių
įdomios medžiagos, dokumentų. Nors
surinktos informacijos kiekis yra tik-
rai didelis, aš džiaugiuosi, kad radau
tiek medžiagos artimos mano temai.
Tikrasis darbas prasidės, kai šį ru-
denį, grįžusi į Seattle, imsiuosi diser-
tacijos rašymo.

Mano laikas Lietuvoje praėjo ne
tik besidarbuojant. Labai džiau-
giuosi, kad teko būti Lietuvoje 2009-
taisiais, kai švenčiamas Lietuvos
vardo tūkstantmetis ir Vilnius pui-
kuojasi Europos kultūros sostinės
vardu. Nuo Kaziuko mugės iki Rasų
šventės vidurvasarį, nuo gatvės mu-
zikantų festivalio iki Dainų šventės –
visą pavasarį ir visą vasarą Vilnius
džiugino renginiais. Kaip vienas iš
mano lietuvių draugų pasakė: ,,Ma-
nau, kad lietuviai su ekonomine krize
kovoja turėdami tik po vieną festivalį
vienu metu.” Buvau laiminga galė-
dama prisijungti prie jų.

Amanda Swain University of Wa-
shington (UW), Seattle yra Istorijos
katedros daktaro laipsnio kandidatė,
šiuo metu rašanti disertaciją apie
socialinę ir politinę R. Kalantos
susideginimo svarbą 1972-aisiais.
Įsigijusi magistro laipsnį UW Rusų
ir Rytų Europos studijų programoje,
1990-aisiais metais Amanda buvo
viena iš pirmųjų Baltijos studijų pro-
gramos studentų.

Iš anglų kalbos vertė 
Nomeda Lukoševičienė

,,Tulpė Times”

SEATTLE, WA

Amanda Swain.

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
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  



• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s
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Kalėdinių dovanų galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje
Artėja Kalėdos. Jau dabar suka-

me galvas, ką padovanoti draugams,
giminaičiams, šeimos nariams šių
gražių švenčių proga. Siūlome pasi-
dairyti po ,,Draugo” knygynėlio len-
tynas ir galbūt čia rasite tai, ko ieš-
kote.

Kompaktinės plokštelės

Jų knygynėlyje tikrai yra visokių
– ir poeziją mėgstantiems, ir muziką
mylintiems. Poezijos mylėtojams siū -
lome poeto Bernardo Brazdžio nio
100-mečiui skirtą albumą ,,Per pa -
saulį keliauja žmogus”. Tai ge ra
dovana poezijos mėgėjams. Jame iš -
kilaus poeto eiles skai to aktoriai Vir  -
ginija Ko chan skytė ir Petras Vens lo -
vas, skamba kompozitoriaus Vid -
manto Bartulio muzika. Kaina – 17 dol.

Knygynėlyje galite nusipirkti
tau tos dainiaus Maironio 145-osioms
gimimo metinėms skirtą rinkinį, ku -
riame skamba paskutiniai akto riaus
Laimono Noreikos (1926–2007) įrašai
ir 1966-aisiais metais įskaityta – di -
džiausiu visais laikais tiražu išleista
li teratūrinė plokštelė – „Mai ronis.
Lyrika. Skaitovas Laimonas No-
rei ka”. Kaina – 15 dol.

Muzikos mylėtojams pirmiausia
siūlome įsigyti kompaktinių plokšte -
lių su kalėdinių giesmių įrašais. Tai ir
Montreal lietuvių choro įrašai ,,Ka-
lėdos” bei ,,Adeste Fideles”, bei
Toronto vaikų choro ,,Gintarėliai
kompaktinė plokštelė ,,Kalėdinės
giesmės”. Taip pat knygynėlio len-

tynoje rasite Vilijos Kerelytės įdai-
nuotą plokštelę ,,My Chrismas Gift
to You” ir Akademinio skautų są-
jūdžio 85 metų jubiliejaus proga filis-
terių skautų sąjungos Čikagos sky-
riaus išleistą Vilijos Kerelytės įdai-
nuotą kompaktinę plokštelę ,,Prie
liepsnojančio laužo”. O gal kas jau

ilgisi vasaros? Tiems siūlome V. Ke-
relytės – ,,Tau būsiu vasara”. Visų
anksčiau minėtų kompaktinių plokš-
telių kaina – 15 dol.

Stiklo dirbiniai

Nuostabi kalėdinė dovana – ės -
dinto stiklo gaminiai. ,,Draugo”
kny gynėlyje galite įsigyti ovalios ir

apvalios formos tokių dirbinių. Jais
galėsite papuošti kalėdinę eglutę, ar
tiesiog kaip papuošalą pasikabinti
ant kaklo. Stiklo ovale ar apskritime
įvairiausi piešinėliai – Vytis, kalėdi-
niai ornamentai ir t. t. Kiekvienas
darbelis įdėtas į dėžutę. Kaina – 15
dol.

Knygos

Nors kasdien internetinis pasau -
lis vis labiau skverbiasi į mūsų gyve -
nimą, dar daugelis mėgsta pa skaityti
gerą knygą ar pavartyti kny gą-albu -
mą. Ypač tai smagu daryti šaltais žie -
mos vakarais.  Knygų pasirin kimas
kny gynėlyje – tikrai didelis. Tad siū -
lome keletą knygų, kurios bus puiki
dovana Kalėdų proga.

Pirmiausia norime pasiūlyti
lietuvių-anglų kalbomis išleistą foto-
albumą ,,Lietuvių kultūrinis pa -
veldas JAV”. Jis supažindina skai -
tytojus su gausiu Amerikos lietuvių
kultūriniu palikimu Amerikoje:  Ame   -
rikos lietuvių istorija, Lietuvos Res -
publikos ambasada, lietuvių kul tū -
riniais centrais, pirmosiomis lietuvių

bažnyčiomis, taip pat bažny čiomis ir
jų architektūra po 1950 me tų, vie-
nuolynais, jaunimo stovyklo mis, ne-
kilnojamu menu, pamink lais ir kop-
lytstulpiais, lietuvių kapinėmis.
Kiek vienas albumo skyrius turi
trum pą aprašymą. Albumas gausiai
ili ustruotas – yra daugiau kaip 350
spal votų nuotraukų; kietais virše-
liais, 224 psl.

Fotoalbumas yra puiki dovana
giminaičiams, pažįstamiems ir kita -
tau čiams draugams. Kaina – 40 dol.

,,Draugo” skaitytojams siūlome
įsigyti ir knygą, skirtą dienraščio
šimt mečiui paminėti – „‘Draugui’ –
100. Už tikėjimą ir lietuvybę”. Į

šią Lietuvoje išleistą istorinio pobū-
džio knygą sudėta ne viena dešimtis
at s ki rų straipsnių, atspindinčių skir -
tin gus šio laikraščio periodus. Daug
medžiagos paimta iš įvairių leidinių,
išleistų prieš daugelį metų. Knyga
gausiai ilius truota. Besidomintiems
dien raš čio ,,Drau gas” istorija tai bus
tikrai puiki kalėdinė dovana. Kaina –
45 dol.

Jei turite draugų, besidominčių
lietuvių liaudies dainomis, siūlome
Danutės Krišto paitės parengtą, lei-
dyklos „Krantai” 2008 metais išleis tą
Gražinos Krivickienės ir Viktoro Pet -
ravičiaus knygą-albumą ,,Dainos.
Vieux chants Lituaniens”.

Išsipildė autorės noras – G. Kri -
vickienės gimimo šimtųjų ir mirties
dešimtųjų, taip pat išleidimo šešias-
dešimtųjų metinių proga ja gali pa -
sidžiaugti ir nepriklausomos Lie tu -
vos skaitytojai! Rinkinyje pateikiama
devyniasdešimt suvalkiečių dai nų,
sugrupuotų į devynis skyrius. Lietu-
vių kultūrai reikšminga knyga gali
būti gražia kalėdine do va na. Kaina –
40 dol.

Kas iš mūsų nėra aplankęs arba
bent girdėjęs apie vieną nuostabiau -
sių Lietuvos vietovių – netoli Šiaulių
stūksantį Kryžių kalną? Tai švento
susikaupimo, gilių padėkos jausmų,
jautrių prašymo maldų vieta.

Huberto Smilgio ,,Kryžių kal -
nas” – nedidelio formato, ryškių

spal  vų ir įspūdingų nuotraukų foto -
in formacinis leidinys, kurį išleido
Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių
krašto leidykla ,,Saulės delta”, lietu-
vių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis
– taip pat puiki kalėdinė dovana.  Al -
bu mo kaina 10 dol.

Mėgstantiems poeziją siūlome tik
šiais metais išleistą Angelės Lau -
ciūtės poezijos rinkinį  ,,Pasku tinis
sugrįžimas”. Knygoje – apie 200 e i -
lė raščių, sukurtų 1958–2009 metais,
atspindinčių autorės gyvenimo ke  lius
bei takelius. Autorės nuolat kartoja -
mą gimtosios šalies ilgesį gali su -
prasti kiekvienas užsienio lietuvis.
Rin kinio kaina – 8 dol.

Dažnas amerikietis svečias ar
drau gas mūsų paprašo lietuviško
mais  to recepto. Pirmiausia visiems
,,ant liežuvio” – kugelis. Tačiau be šio
maisto lietuviai turi daug kitų maisto
gamybos receptų. 

Dar 1955 metais Josephine J.
Dauz vardis surinko lietuviško maisto
gaminimo re cep  tus ir anglų kalba
išleido knygą ,,Popular Li thuanian
Recipes”. Su darytoja ,,pataikė kaip
pirštu į akį”. 2000 metais buvo išleis-
tas jau 12-asis šios receptų knygos
lei dinys. Tad galima tvirtinti, kad
ame rikiečiai domisi lietuviška vir-
tuve. Knygos kaina  — 20 dol.

Besidomintiems menu siūlau
puikų albumą ,,Vik toras Siman -
kevičius. Graphic Ar tist”. Varty -
dami albumą meno mylėtojai galės
susipažinti su įvairialype dai lininko
kūryba – karikatūromis, pie   ši niais
tu šu, ko liažais, monotipijo mis, lino -
raiži niais, ekslibriais, skul p tū   romis.
Tai gera dovana ne tik jį pa žino -
jusiems, bet ir tiems, ku rie do mi si
lietuvių iš eivių kūryba.

Knyga išleista anglų ir lietuvių
kalbomis, kaina – 35 dol.

,,Draugo” knygynėlyje taip pat
galite įsigyti kalėdai čių bei nu sipirkti
kalėdinių atvirukų. Pasi rinkimas –
tikrai didelis. Vieno atvi ru ko kaina –
1 dol. 

Visko neišvardysi. Tad kviečiame
užsukti ir patiems pasidairyti, kokia
dovana galėtumėte nudžiuginti savo
draugus. „Draugo” knygynėlis dirba
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd.
Street, Chicago, IL

Visas prekes galima įsigyti paštu,
pridedant 10.25 proc. mokestį, už si -
sa kant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. (kompaktinių plok šte -
lių persiuntimas – 3 dol.). Per siun -
čiant daugiau prekių, už kiek vie ną
papildomai siunčiamą prekę – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant pra šome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Kviečiame užsisakyti kalėdines
dovanas paštu ar nusipirkti atvykus į
knygynėlį.

Paruošė L. A.
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Mylimai dukrai ir sesutei
A † A

SAULEI

netikėtai mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiu
tėvams gerb. dr. LINUI ir RIMAI SIDRIAMS, sesutėms,
broliams ir visai giminei.

Kartu liūdi ir dalinasi šiuo dideliu skausmu

Regina Pollack

Iškeliavus į Amžinojo gyvenimo Viešpatiją
A † A

SAULEI SIDRYTEI,

nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius dr. LINĄ ir RIMĄ
SIDRIUS, sesutes LINĄ, VIJĄ, GAJĄ ir ŽIBĄ, brolius
RIMĄ, VINCĄ ir GINTĄ, o taip pat ir visos giminės
narius.

Apolonija, Petras, Rokas, Justinas,
Matas, Renata Steponavičiai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ELENA BUTEIKYTĖ-RUKIENĖ

Mirė 2008 m. gruodžio 9 d.
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos gruo -

džio 9 d. 8 val. ryto Šv. Pranciškaus koplyčioje St. Petersburg
Beach, Floridoje ir gruodžio 13 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matu-
laičio mi sijoje, Lemont, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly -
vau ti šiose Mišiose ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę: dukros Aristida ir Rimantas Parakininkai ir
šeima, Daiva ir Česius Bakšiai ir šeima 

Ir kitą rytą sveikinsi tenai,
Ir bus tau visos naktys nebebaisios,
Ir skleisies tu, it žiedas, amžinai,
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

Bernardas Brazdžionis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
gruodžio 1 d. Dellwood, Minnesota, atsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų
my lima mamytė, močiutė, sesutė bei uošvienė 

A † A
GENUTĖ MILDA ALILIONYTĖ

PALAIKIENĖ

Velionė gimė 1932 m. kovo 4 d. Panevėžyje, Lietuvoje.
Visada labai mylėjo muziką, meną ir gamtą. Jos gyvenimas buvo

pil nas grožio. Ji visada liks mūsų širdyse.
Nuliūdę liko: dukrytė dr. Liana Palaikis-Spevacek ir jos vyras dr.

John Spevacek, sūnūs Robertas ir Renius Palaikiai, anūkas Eric
Vytas Spevacek, brolis Henrikas Alilionis ir sesutė Elena Sirutienė
su šeimomis.

Myliu Tave visa širdimi, Dieve!
Kai pasibelsiu į Tavo dangiškų namų duris,
Prašau, atidaryki jas man, Tėve! 

A † A
ALDONA KATILIŪTĖ

VALUKONIENĖ 

Mylima Mama, Motulė, Promočiutė iškeliavo į amžinybę 2009
m. gruodžio 2 d., 92 metus bebaigiant. 

Gimė 1917 m. gruodžio 23 d. Voroneže, Rusijoje. Į Ameriką su
vy ru a. a. Jonu ir dukra Ramune atvyko 1949 m. Gyveno Detroite, o
vė liau Los Angeles.

Giliai nuliūdę liko: duktė Ramunė Žemaitaitienė su vyru Romu,
anū kė Vilija, anūkas Vytas su žmona Živile, proanūkis Ignas, sesuo
Sau lė Jonynienė su šeima ir a. a. brolio Miko Katiliaus šeima Aus -
tra li joje.

Velionė palaidota Forest Lawn kapinėse, Los Angeles, po šv.
Mišių Šven to Kazimiero bažnyčioje. Prašome prisiminti a. a. Aldoną
maldose.

Liūdinti šeima

DVIDEŠIMT TREJŲ, VIENUOLIKOS IR
AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES

SUKAKTYS

A † A
ONA IZOKAITIENĖ

1991.XII.12

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius asmenis.
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas bus atnašau-

jamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park).
Prašome maldoje prisiminti a. a. Oną, a. a. Ramintą, a. a.

Donatą ir kitus šeimų mirusiuosius.

Liūdinčios šeimos

A † A
RAMINTA

IZOKAITYTĖ
PRAPUOLENIENĖ

1986.XII.1

A † A
DONATAS

PRAPUOLENIS
1998.XII.4

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

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

A † A
ekonomistas 

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

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

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

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin
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�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė įvyks š. m. gruodžio 6 d. 2
val. p. p. – šv. Mišios tėvų jėzuitų
koplyčioje, 3 val. p. p. Jaunimo centro
didžiojoje salėje vyks oficiali dalis.
Atskiras vietas ir stalus užsisakyti
ga lite telefonais: 708-447-4501 (Mil -
da Šatienė) arba 708-636-6837 (Anelė
Pocienė). 

��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Visi kvie -
čiami dalyvauti Labdaros vakare ir
pa remti JAV LB Socialinių reikalų
ta rybą. Vie tas užsisakyti galite pa-

skambinę į So cialinių reikalų raštinę
Birutei Po die nei tel.: 773-476-2655

�Mar  quette Park apylinkės ben -
druomenės susirinkimas įvyks gruo-
džio 13 d. 12:30 val. p. p. ,,Seklyčioje”
(2711 W. 71st Street, Chicago, IL
60629). Apie esamą apylinkės padėtį
kalbės Juozas Polikaitis. Kviečiame
visus atvykti. Tel. pasiteiravimui:
773-247-5944 (Dalė Blekienė).

��Jauno lietuvių kilmės kompo -
zitoriaus Charles Halka (tėvas – če -
kas, motina – lietuvė) opera ,,Julius”
bus atidarytas trečiasis festivalis
,,Nau josios operos akcija”, vyksiantis
Vilniuje 2010 m. kovo 23–28 die no -
mis. Kūrinys ,,Dipukų rauda” (išt -
rau ka iš operos ,,Julius”) jaunųjų
kompozitorių kūrinių chorui kon kur -
se „Vox Juventutis’09”, vykusiame
2009 m. birželio mėn. Kotrynos baž -
nyčioje, Vilniuje, laimėjo II premiją. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

2,500 dol. įnašas:
Prof. Raymondas ir Birutė Vis -

kan tos, garbės nariai, iš viso 3,700
dol., West Lafayette, IN

300 dol. įnašas:
Algimantas ir Birutė Bubliai, iš

vi so 415 dol., Bloomfield Hills, MI
150 dol. įnašas:
Vytautas Jonaitis, garbės na -

rys, iš viso 1,000 dol., Grand Rapids, MI
50 dol. įnašas:

Julia Smilgienė, iš viso 900 dol.,
Chicago, IL

Genovaitė Saliga, iš viso 50 dol.,
Forest Park, IL

Alicia Solienė, iš viso 250 dol.,
mirusio vyro dr. Henriko atminimui,

Juno Beach, FL
40–25–20–15 dol. įnašai: 
Eugenija Kolupailaitė, garbės

na rė, iš viso 1,000 dol., Chicago, IL
Bruno Jaselskis, iš viso 155 dol.,

Evanston, IL
Aldona Krištolaitienė, iš viso 425

dol., Berwyn, IL
Algimantas ir Amanda Mulioliai,

iš viso 540 dol., Euclid, OH
Elizabeth Berchau, iš viso 95

dol., Walnut Creek, CA

Draugo fon das nuoširdžiai dėko-
ja visiems aukotojams.

Prisiminkime Draugo fondą Šv.
Kalėdų proga.

Kalėdinės dovanos Draugo fondui

Draugo fondo 2008–2009 metų Kontrolės komisijos nariai (iš kairės): Vida Sa-
ke vičiūtė, Antanas Paužuolis, Sigutė Užupienė.    ,,Draugo” archyvo nuotr.

Draugo fondo kontrolės komisijos aktas
Kontrolės komisija, susidedanti

iš Antano Paužuolio, Sigutės Užu pie -
nės ir Vidos Sakevičiūtės, susirinkusi
2009 m. spalio 28 d. ,,Draugo” patal -
po se, patikrino Fondo iždininko Leo -
pol do von Braun vedamas atskaito -
my  bės knygas, apimančias laikotarpį
nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m.
gruodžio 31 d. ir laikotarpį nuo 2009
m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 27 d.

Komisija rado, kad:
1. Įrašai apie gautus Draugo fon -

do narių ir rėmėjų įnašus yra labai
len gvai patikrinami.

2. Papildžiusiems įnašus ne tik
pa dėkojama, bet ir nurodoma visa pa -
aukota suma.

3. Pajamų ir išlaidų knygos yra
ve damos labai tvarkingai pagal iž di -

nin ko metodus. Knygose įrašytos su -
mos sutinka su banko pranešimais ir
ki tais pateisinamais dokumentais.
In vesticijos kompanijos pateikti pra -
ne šimai su išsamia informacija, kur,
kiek buvo investuota, yra laikomi vie -
noje vietoje. Iždininko metodai yra
lengvai suprantami.

4. Administracinės išlaidos su da -
ro mažiau nei 10 proc. vajaus pa ja mų.

5. Iždininko šiam suvažiavimui
pa   ruoštos 2008 m. ir 10 mėnesių 2009
m. apyskaitos atitinka įrašus kny -
gose.

6. Komisija siūlo pareikšti pa dė -
ką iždininkui Leopoldui von Braun
už pasiaukojimą ir labai kruopštų
dar bą.

Kontrolės komisijos info

Žiemos festivaliui Navy Pier tradiciškai 
papuošta lietuviška eglutė

Kaip ir ankstesniais metais Čika-
gos laisvalaikio ir pramogų centre
Na vy Pier festivaliui „Žiemos stebuk-
lai” papuošta ir lietuviška Kalėdų eg -
lutė. Gruodžio pirmosiomis dieno mis
didžiojoje Navy Pier festivalių sa lėje
bu vo sparčiai ruošiamasi kasme ti -
niam šventiniam renginiui: kabina -
mos šviečiančios ir žibančios girlian-
dos, statomos dekoracijos, įrenginėja-
mi atrakcionai ir, žinoma, dabinama
begalė tradicinių šventinių medelių.

Puošmenas iš šiaudelių kurian -
čios menininkės Marijos Kriaučiū nie -
nės dėka, lietuviška eglaitė kaip vi -
suomet išskirtinė ir nepaprastai daili
– ant jos šakų lengvai nutūpė baltos

snaigės, sūpuojasi angelėliai, žemyn
leidžiasi tradicinių sodų girliandos.
Dekoruoti medelį gerb. Marijai pa -
dėjo Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus darbuotoja Karilė Vaitkutė, o
pir  moji pasidžiaugti lietuviška eglute
atskubėjo generalinė konsulė Čikago-
je Skaistė Aniulienė. Dėkodama už
pa sididžiavimo vertą papuošimą ge -
ne  ralinė konsulė moterims padova -
no jo po Lietuvos tūkstantmečiui skir -
tą knygą.

Maloniai kviečiame atvykti pasi-
grožėti boluojančia tauti ne eglute.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

Lietuviškos Kalėdinės eglutės puošimo akimirka (iš kairės): Balzeko lietuvių
kul tūros muziejaus darbuotoja Karilė Vaitkutė, menininkė Marija Kriaučiū -
nienė ir generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Ramūno Astrausko nuotr.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai

Geras sumanymas savo draugus, gimines, pažįstamus pasveikinti per
„Draugą”.

Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo” admi-
nistracijai.

Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus mūsų dienraštyje.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.5 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Ketvirtadienio, gruodžio 3 d., ,,Drau go” numeryje Vandos Gvil die nės
gimtadienio proga skelbtų aukotojų sąraše neteisingai buvo išs paus din  tas
Petro Kazlausko vardas.  Drau go fon do taryba atsiprašo P. Kazlausko ir skaity-
tojų.                  


