
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.32 LT
1 EUR — 3.45 LT

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė
besidžiaugianti, kad naujai kuriama
ir palankumą Rusijai rodanti Kazi-
miros Prunskienės partija ,,viską at-
virai skelbia”, nes visiems tampa aiš-
ku, ,,su kuo turime reikalą”.

Apžvalgininkai K. Prunskienės
Lietuvos liaudies sąjungą sieja su pro-
rusiškomis jėgomis. Šeštadienį stei-
giamajame suvažiavime dalyvavęs

Rusijos Dūmos Tarptautinių reikalų
komiteto vadovas Konstantin Kosa-
čiov sukritikavo Lietuvos politinę sis-
temą. Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas, atsiliepdamas į tai,
pareiškė, kad jo ir kitų žinomų Rusi-
jos politikų viešnagė rodo bandymus
daryti įtaką Lietuvos vidaus politi-
niam gyvenimui.

Steigiamajame partijos suvažia-
vime, be K. Kosačiov, dalyvavo ir Ru-

sijos ambasadorius Lietuvoje Vladi-
mir Čchikvadzė, atstovai iš Kalinin-
grado srities, Baltarusijos, Kazachs-
tano.

K. Prunskienė savo kalboje sakė
nesibaiminanti, jog partija gali būti
vadinama prorusiška, nes, pasak jos,
šia kryptimi ir reikia ieškoti strategi-
nių santykių, siekiant šaliai naudos.

Šeštadienį įsteigta partija kitais
metais tikisi sudaryti kandidatų są-

rašą 2011 metų savivaldybių tarybų
rinkimams.

Anksčiau Valstiečių liaudininkų
sąjungai priklausiusi K. Prunskienė
iš partijos pasitraukė liepos pradžioje.

K. Prunskienė 1990–1991 metais
buvo pirmoji Lietuvos premjerė po
nepriklausomybės atkūrimo, 2004–
2008 metais ji ėjo žemės ūkio minist-
rės pareigas.

•Sveikata. Amžius – iš-
minties aušra (p. 2, 9)
•K. Prunskienės liaudies
šokis (p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Iš saulėtos California į
apniukusią Lietuvą – ap-
lankyti tėvo (p. 4)
•Nuomonė. JAV Kongre-
sas ir korupcija (p. 4)
•Du stambūs zuikiai vie-
nu šūviu (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (130) (p. 9)
•Lietuvos kariuomenės
įsteigimo paminėjimas (p.
10)

Prasidedant pasaulinèms deryboms dèl
klimato girdisi niùrùs perspèjimai

K. Prunskienè îkùrè Lietuvos liaudies sâjungâ
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Kopenhaga, gruodžio 7 d. (AFP/
BNS) – Kopenhagoje pirmadienį pra-
sidėjo didžiausios per visą istoriją pa-
saulinės derybos dėl klimato, kuriose
dalyvauja 15,000 dalyvių iš 192 vals-
tybių ir nuo kurių sėkmės, kaip per-
spėjama, priklauso pasaulio likimas.

Delegatams susirinkus Danijos
sostinėje, 45 valstybių laikraščiai
bendrame kreipimesi skelbia, kad va-
dovai turi dvi savaites pasauliui nuo
klimato kaitos padarinių išgelbėti.

Mokslininkai ir aktyvistai patei-
kia niūrius perspėjimus dėl sausrų ir

potvynių, audrų ir kylančio vande-
nynų vandens lygio, jei šių derybų
metu nebus pasiektas ambicingas ko-
vos su klimato kaita paktas.

Šio viršūnių susitikimo tikslas
yra sudaryti naują paktą dėl taršos
,,šiltnamio poveikį” sukeliančiomis
dujomis mažinimo po to, kai 2012
metais baigs galioti Kyoto protokolas.

Delegatai, tarp kurių bus ir JAV
prezidentas Barack Obama, turi pa-
rengti gaires, kaip mažinti atmosfe-
ros taršą dujomis, kurios sulaiko Sau-
lės šilumą ir trikdo Žemės klimatinę
pusiausvyrą. Susitikimo dalyviai taip
pat turi nustatyti pagalbos neturtin-
goms šalims, kurios labiausiai pajus
galimus baisius klimato kaitos pada-
rinius, finansavimo tvarką. Šios dery-
bos vyksta pagal Jungtinių Tautų
bendrąją klimato kaitos konvenciją
(UNFCCC).

Per tolesnes derybas 2010 m. tu-
rėtų būti parengtos detalės tam, dėl
ko bus susitarta Kopenhagoje.

45 valstybių laikraščiai bendrame kreipimesi skelbia, kad vadovai turi dvi
savaites pasauliui nuo klimato kaitos padarinių išgelbėti. Balsas.lt nuotr.

Tradicinės Jaunimo centro vakarienės dalyviai: (stovi iš k.) Jėzuitų vyresnysis kun. Antanas Gražulis, SJ, Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė, buvęs garbės kon-
sulas Vaclovas Kleiza, (sėdi iš k.) Draugo fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė, Jaunimo centro tarybos pirminin-
kas Vaclovas Momkus, Asta Kleizienė ir Juzė Ivašauskienė. Jono Kuprio nuotr.

Čikaga, gruodžio 7 d. (,,Draugo”
info) – Sekmadienį, gruodžio 6 d.,
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyko
Jaunimo centro tradicinė vakarienė.
Ją pradėjo šio Centro valdybos pirmi-
ninkė M. Šatienė. Sveikinimo žodį ta-
rė LR generalinė konsulė Skaistė

Aniulienė, Lietuvos ir Latvijos jėzui-
tų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ
ir Čikagos lituanistinės mokyklos di-
rektorė Jūratė Dovilienė. Lietuvių
Fondo tarybos pirmininkas Rimas
Griškelis Centrui įteikė piniginę do-
vaną. Deimantinio 60-mečio proga

buvo pasveikinti Moterų klubo pirmi-
ninkė Anelė Pocienė ir jos vyras Ed-
vardas. Jaunimo centro tarybos pir-
mininkas Vaclovas Momkus pristatė
Centro rėmėjus. Meninę programą
atliko solistė Lijana Kopūstaitė-Pau-
letti ir akompaniatorė Lisa Kristina.



vyresnio amžiaus sulaukęs žmogus
atlieka geriau. Poetas aprauda laiko
tėkmę ir bando išvysti nykstantį gro-
žį. Gydytojas ieško gamtos senėjimo
paslapčių ir stengiasi pats savo ran-
komis padėti žmogui įveikti jį
kamuojančias ligas, bet vienas jis to
padaryti negali.

Žmogus turi pažinti savo kūną,
jo sandarą, juk ir prie paprasčiausio
prietaiso pridedama, kaip juo tinka-
mai naudotis, ko ir kada negalima
daryti. Kūdikiui gimus, niekas ne-
pasakys, kaip jį auginti. Pradžioje jį
auklėja tėvai, vėliau mokytojai, dės-
tytojai, auklėjasi ir pats žmogus.
Kiekvienas žmogus yra pats savo
gyvenimo architektas.

Mums Dievas davė tokią uni-
kalią proto galią, tokį galvos sme-
genyse nešiojame ,,kompiuterį”, ko-
kio nė vienas pasaulio mokslininkas
nesugeba ir nesugebės pagaminti.
Tam mūsų kompiuteriui reikia siųsti
teigiamą informaciją, ir visi mūsų re-
zultatai bus teigiami. Didysis seno-
vės išminčius, garsusis daktaras Hi-
pokratas yra pasakes, kad žmogaus
kūnas pats gydo savo negalavimus,
tad mums tereikia pažinti savo kūną
ir pačiam save gydyti.

Tūkstančiai žmonių miršta nuo
širdies ligų, didelio kraujospūdžio,
kraujotakos sutrikimų. Ir šis skaičius
nuolat didėja. Galime drąsiai teigti,
kad ankstyvos mirties priežastys yra
netinkama žmogaus mityba, gyven-
sena, dviejų trečdalių tokių mirčių
buvo galima išvengti. Išėjęs į pensiją
žmogus sistemingai nedirba, pasi-
keičia jo gyvenimo ritmas, jis nu-
stoja domėtis aplinka ir gyvena
trumpiau negu dirbantys jo amžinin-
kai. Geriatrijos draugijų principas
yra toks: vyresnio žmogaus metams
reikia pridėti gyvenimo, o ne gyve-
nimui metų!

Baimė pasenti

Senatvė būna jauki ir giedra, jei
žmogus ja laiku pasirūpina. Geras
patarimas gali tikrai daug padėti, bet
negalima užmiršti, kad kiekvienas
žmogus – individualus, turintis nusi-
stovėjusias pažiūras į pasaulį, tad
nereikia stengtis jam piršti savo prin-
cipų. Dėl gyvenimo reikia kovoti, o
senatvei reikia iš anksto pasirengti.
Senesniems žmonėms reikia prielan-
kumo. Požiūris į vyresnius žmones
yra kultūringumo rodiklis.

Nukelta į 9 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Labai gaila, tačiau dauguma žmo-
nių su siaubu laukia to, ką vadiname
senatve, pabaiga ir išnykimu. Iš tik-
rųjų toks požiūris reiškia, kad jie bijo
gyvenimo. Tačiau gyvenimas juk yra
begalinis. Amžius – tai ne prabėgę
metai, o išminties aušra.

Jaunimas pasiėmė seną bažnyti-
nę giesmę ir padarė ją studentų him-
nu. Jame sakoma: ,,Gaudeamus igi-
tur, juvenes dum sumus…” (Taigi
džiaukimės, kol jauni esame…), ta-
čiau džiaugtis reikia ne tik jaunystė-
je, bet ir senatvėje.

Jaunystė ir senatvė – ir viena,
ir kita gražu ir poetiška

Senėjimas – natūralus procesas.
Mūsų dienomis didesnioji žmonijos
dalis yra sulaukusi garbingo am-
žiaus, bet nepasakysi, kad tie žmonės
kankintųsi ar būtų niekam tikę – to-
kie jie atrodo tik jaunimui, kuris pa-
gyvenusius žmones lygina su savo
amžininkais, savo gyvensena ir mąs-
tysena. Vienaip žiūrima ir reaguoja-
ma, kai jaunas žmogus ką nors už-
miršta, jis neteisiamas, jis nekri-
tikuojamas, bet visados pateisinamas
jo užsimiršimas, sakant, jog jis jaunas
ir išsiblaškęs. Bet vos tik senyvas
žmogus ką užmirš, tuoj bus sakoma,
kad jis senas, kad jau nėra iš jo ko
norėti. Ir tokie dalykai labai veikia
patį seną žmogų. Blogiausia, kad jis
pats ima tuo tikėti ir pasiduoda tai
minčiai, o neigiamas nusiteikimas
veda į pražūtį.

Senatvė iš tiesų skiriasi nuo jau-
nystės – juk ir besisukantis gamtos
ratas nuolat keičia įvairius dalykus ir
juos perrikiuoja. Vienaip atrodo gaivą
ir brandą žadantis pavasaris, ir visai
kitaip – suglebimą ir netektį pri-
menantis ruduo. Bet ir viena, ir kita
yra savaip gražu ir poetiška.

Džiaukimės, kol jauni esame, bet
nepamirškime, kad pernelyg didelio
lėbavimo rezultatas yra sunki senat-
vė. Sunkios jaunystės ydų, žalingų
aistrų pasekmės išryškėja tik po
daugelio metų. ,,Gaudeamus”, bet
protingai ir gražiai. Nebijokime gy-
venimo, bet pagalvokime ir apie atei-
tį. Jau jaunystėje reikia pradėti ruoš-
tis senatvei, tik, deja, jaunam žmogui
tai atrodo lyg fantazija, kuri jo ne-
palies. Ir jei jau sulaukėme garbingo
amžiaus, tai pasistenkime jį padaryti
gražų, giedrą ir naudingą.

Senas žmogus jau ne toks judrus
kaip jaunas. Jam savo antspaudą yra
uždėjęs patyrimas ir amžius, bet, be
abejo, ir jis gyvenime gali rasti savo
vietą. Neabejotina ir tai, kad pasta-
raisiais dešimtmečiais jis daug kur
užleidžia vietą jaunimui.

Ankstesniais laikais senyvi žmo-
nės buvo garbinami, deja, dabar tą
garbinimą pakeitė abejingumas ir net
priešiškumas. Jaunimas ieško naujų
kelių, reikalauja sau teisių ir jas išsi-
kovoja. Gausėja jaunimo vadovaujan-
čiame vaidmenyje ir tai yra verta pri-
tarimo, tačiau nereikėtų nekreipti
dėmesio ir į vyresnio amžiaus sulau-
kusį žmogų.

Išorė atspindi vidų

Susirgusiam žmogui įmanoma

padėti tik tada, kai žinomos visos jo
ligos detalės, visos ją sukėlusios prie-
žastys. Norint susidaryti tikresnį po-
žiūrį į vyresnio žmogaus ligą, reikia
tas priežastis įvertinti, numatyti,
kokias komplikacijas liga gali sukelti
ir kaip jų būtų galima išvengti.
Metams bėgant, smarkiai keičiasi ne
tik žmogaus išorė, bet ir vidus. Su-
sidarius vaizdą apie jo ligas bei tų
ligų savitumus, galima lengviau iš-
vengti klaidų, nes kova su nežino-
mais dalykais yra bergždžias dar-
bas.

Kiekvienas žmogus pats kuria
savo pasaulį, savo gyvenimą. Tai la-
bai svarbu suvokti. Kitaip sakant,
mūsų kūnas, dvasinės ir fizinės svei-
katos būklė, santykiai šeimoje, san-
tykiai su žmonėmis ir aplinkiniu pa-
sauliu, darbas, finansinė padėtis – vi-
sa tai yra mūsų minčių, jausmų ir
emocijų atspindys išorėje. Jeigu mes
patys kuriame savo pasaulį, vadinasi,
mes galime jį ir pakeisti.

Gyvenimas pasidarys lengvesnis,
jei mes nebijosime pasijuokti ir iš sa-
vęs. Kaip sugadins visų pobūvio sve-
čių nuotaiką, jei jame vienas žmogus
sėdės surūgęs, jei jam bus viskas ne-
gerai, jei prie visų ims kabinėtis. Ta-
da ir visi kiti nukabins nosis. Prie-
šingu atveju – linksmas žmogus pa-
kels visiems kitiems nuotaiką. Daug
yra žmonių, kurie verkšlenimu, de-
jonėmis nori gauti kitų dėmesį, užta-
rimą, paguodą. Tokie žmonės save
žlugdo ir dažnai gali susirgti. Papras-
tai gyvenimas parodo, kad besišyp-
sančios akys daug daugiau kenčia,
negu ašarotos. Linksmas žmogus gy-
venime daugiau laimi, nes jis sugeba
grumtis su gyvenimu, nepasiduoti ir
išlikti stiprus.

Žmogus yra pats savo
gyvenimo architektas

Darbingumo palaikymu suin-
teresuotas ne tik individas – tai svar-
bu visuomenei, tautai. Žmogus įdeda
daug darbo, kol baigia mokslą, įgyja
specialybę ir to darbo vaisiai subręsta
tik gerokai vėliau. Tam tikrus darbus
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Šios dienos ,,Draugo” skyre-
lyje ,,Lydi šventadienis” kun. R.
Gurkšnys skatina mus pamąstyti
ir atrasti, ką mes iš tikrųjų no-
rime daryti, ką norime nuveikti,
kokių talentų turime, kaip no-
rime juos panaudoti tarnaudami
kitiems. Jo teigimu, jei dabar
dar negalime viso savo laiko
tam skirti, pabandykime ieškoti
galimybių kitiems patarnauti,
pasiūlykime jiems savo pagalbą.
Manau, jog šie kunigo žodžiai
puikiai tinka apibrėžti savano-
rystę ir savanorių darbą, kurie
savo laisvą laiką aukoja kitiems.
Juos verta prisiminti ir dėl pra-
ėjusį šeštadienį, gruodžio 5 d.,
visame pasaulyje paminėtos
Tarptautinės savanorių dienos.
Savanorystės ir labdaros dvasia
ypač stipri čia, išeivijoje. Todėl
nors vėluodama sveikinu visus
savanorius, vienu ar daugybe
darbų prisidėjusių prie kitų
gerovės.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Blogėja Amerikos katalikų
padėtis

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš daugelį metų buvo populiarus anekdotas, kad Amerikoje di-
džiausią religinę bendruomenę sudaro Romos katalikai, o antrąją
pagal skaičių didžiausią bendruomenę sudaro buvę Romos kata-

likai. Dabar toks anekdotas jau nebejuokingas. Oficialiais duomenimis,
2009 m. JAV buvo 68,115,001 katalikas. Tai visu milijonu daugiau negu
prieš metus. Dabar Romos katalikai sudaro 22 proc. visų krašto gyvento-
jų. Tai dalis informacijos, paskelbtos OSV katalikų savaitraščio 2009 m.
lapkričio 15 d. laidoje.

2008 metų vasario mėnesį ,,Pew Forum on Religious & Public Life”
studija rado, kad JAV 38 mln. katalikų nebėra katalikai. JAV valdžios duo-
menys sako, kad 2000 metais krašte gyveno 35.3 mln. ispanų kilmės žmo-
nių. Apskaičiuojama, kad trys ketvirtadaliai jų buvo pakrikštyti katali-
kais. Iki šio šimtmečio vidurio numatoma, kad ispanų kilmės katalikai
JAV sudarys bent pusę visų katalikų. Trinity College apskaičiavimu, kata-
likai dabar sudaro trečdalį suaugusiųjų, gyvenančių California ir Texas
valstijose ir apie ketvirtadalį suaugusiųjų katalikų Florida valstijoje. JAV
šiaurės rytuose katalikų proporcija nukrito nuo 43 proc. iki 36 proc.

Stebėtini pasikeitimai matomi kunigų bei vienuolių skaičiuose. 1965
m. JAV turėjo 58,632 kunigus (35,925 vyskupijų žinioje ir 22,707 vie-
nuolynuose). 2009 m. bendras kunigų skaičius nukrito iki 40,666 (27,594
vyskupijose ir 13,072 vienuolynuose). 1965 m. kunigais buvo įšventinti
994 vyrai. Tais metais buvo 8,325 seminaristai. Vėliausi skaičiai rodo, kad
per metus turėta 472 šventinimus į kunigus, o seminarijose mokėsi 3,357
seminaristai. Susirūpinęs dėl mažėjančio pašaukimų skaičiaus popiežius
Benediktas XVI 2009-uosius paskelbė Kunigų metais.

Sumažėjo ir moterų vienuolių ir brolių vienuolių. 1965 m. buvo
179,954 vienuolės, dabar tas skaičius nukrito iki 59,601. Nukrito ir brolių
vienuolių skaičius – nuo 12,271 iki 4,863. Gelbstint susidariusią padėtį
parapijos vis dažniau ir dažniau pasikliauja diakonais ir pasauliečiais.
Naujas diakonų vaidmuo, patvirtintas Antrajame Vatikano suvažiavime,
plečiasi, dabar JAV priskaičiuojama 16,380 diakonų. Pasauliečių apašta-
lavimo pareigose JAV yra 35,000 apmokami asmenys. Tūkstančiai kitų ti-
kinčiųjų savanoriškai talkina oficialias pareigas Bažnyčios hierarchijoje
turintiesiems.

Matomi dideli pasikeitimai ir katalikiškose mokyklose. 1965 m. veikė
10,931 katalikiška pradinė mokykla su 4,566.809 mokiniais. Dabar tokių
mokyklų yra 6,028 su 2,557.000 mokinių. Sumažėjo ir katalikiškų gim-
nazijų bei mokinių skaičius. 1965 m. veikė 2,465 gimnazijos su 708,535
mokiniais. Dabar turima 1,220 gimnazijų su 624,515 mokiniais. Tuo pačiu
padidėjo mokinių skaičius, gaunantis katalikiškų tiesų mokymą už kata-
likiškų mokyklų ribų.

Pastebimi pokyčiai ir tikinčiųjų religinėje praktikoje. Sumažėjo daly-
vavimas šv. Mišiose. Lyg pateisinant, yra teigiančių, kad geru kataliku
netampama dažnai lankant šv. Mišias. 1965 m. apie 70 proc. suaugusiųjų
katalikų dalyvaudavo šv. Mišiose kas sekmadienį. Dabar tas nuošimtis,
pagal pernai metų duomenis, nukrito iki 34 proc.

Pastebimas kartų skirtumas. 45 proc. katalikų, subrendusių prieš
Antrąjį Vatikano suvažiavimą (įvykusį 1962–1965 m.), šv. Mišias išklauso
kas savaitę ar dažniau. Po Suvažiavimo išaugusioje kartoje tik 18 proc. šv.
Mišias lanko kas savaitę. Griebiantis už šiaudo, galima pirštu rodyti į
kitus kraštus, pvz., Prancūzijoje 1972 m. 20 proc. išklausydavo šv. Mišias
kas savaitę. Dabar ta proporcija nukritusi iki 4,5 proc. Daugiau nei 65
proc. jų yra vyresni nei 50 metų amžiaus.

Atgailos ar susitaikymo sakramento praktika irgi mažėja. Pagal 2008
m. duomenis, 30 proc. JAV katalikų sakėsi išpažinties ėję rečiau nei kas
metai. Tiesiog neįtikėtina, bet kiti 45 proc. prisipažino išpažinties nieka-
da nebuvę. Tik du nuošimčiai sakėsi priimantys šv. Komuniją bent kartą
į mėnesį. Apklausinėjimai pakartotinai parodo, kad daug JAV katalikų
arba nėra susipažinę su pagrindinėmis jų religijos tiesomis, arba jų ne-
paiso.

Kaip statistiškai atrodo kitos tikinčiųjų bendruomenės JAV? To pa-
ties šaltinio OSV savaitraščio žiniomis, katalikų statistika, palyginti su
protestantų, nėra tokia tragiška. Tik žydai ir mormonai turi mažesnį na-
rių nubyrėjimą nei katalikai. 76 proc. žydų ir 70 proc. mormonų lieka išti-
kimi savo religijai. Katalikų nuošimtis šiuo atveju yra 68 proc. Tuo tarpu
baptistų, liekančių ištikimais savo religijai, nuošimtis yra 60 proc., liu-
teronų – 59 proc., metodistų – 47 proc., episkopalų – 45 proc., presbite-
ronų – 40 proc. ir t.t.

Tačiau negalima nesirūpinti katalikų gretas apleidžiančiais. Padėtį
geriau suprasti padeda „Pew” apklausa, atlikta pernai metais. Išvadoje
teigiama, kad du trečdaliai buvusių katalikų Bažnyčią apleido ir niekur
kitur neįstojo, nes nesutiko su Bažnyčios mokymais. Trys iš dešimties
tarp išstojimo priežasčių paminėjo kunigų ištvirkavimo skandalą. Dau-
gumas Bažnyčią paliko prieš 24-siuos metus. Mažai vilties duoda pastan-
gos pritraukti naujus konvertitus, nes per vienerius metus pusė jų
nubyra. Turimi skaičiai apie krikštą, sutvirtinimo sakramentą, moterystę
irgi pamažu krenta žemyn.

CARA duomenimis, JAV turi 5.8 proc. pasaulio katalikų, 10,5 proc.
pasaulio kunigų, 10 proc. pasaulio vienuolių brolių, 9 proc. pasaulio mo-
terų vienuolių ir 43,6 proc. pasaulio diakonų. Tad, palyginti su likusiu pa-
sauliu, JAV gal ir nėra taip blogai. Aišku, galėtų būti daug geriau.

VLADIMIRAS LAUÇIUS

Būti Lietuvoje Kazimira Pruns-
kiene yra politiškai patogu ir populia-
ru. Šatrija, premjerė, partijos pirmi-
ninkė (naujosios demokratijos, mote-
rų, valstiečių, liaudies), kandidatė į
prezidentus... Kas tik nori. Šatrijos
amplua – tik gera pradžia (pusė
darbo, kaip sakoma).

Galiausiai istorijos ratas apsisu-
ka, ir į taktą žengiantiems K. Pruns-
kienės sveikinti Kremliaus emisa-
rams (mat ši prorusiška ponia sukūrė
dar vieną partiją) į sąmonę ima bel-
stis kolaborantų posmai (...).

„Nesibaiminkime būti pavadinti
prorusiški, proslaviški ar kokiu kitu
vardu, nes tai yra natūralus, atviras,
manau, racionalus ir nacionalinius
interesus atitinkantis požiūris į ben-
dradarbiavimą su mūsų kaimynais”,
– pareiškė K. Prunskienė, steigdama
gruodžio 5 d., šeštadienį, naują parti-
ją, šįkart – Liaudies sąjungos pava-
dinimu. (...)

„Gintarinę ledi” pasveikinti at-
vykusio Rusijos Valstybės Dūmos
tarptautinių ryšių komiteto pirmi-
ninko Konstantin Kosačiov atvežtą
žinią savo ruožtu atitiktų cituotų
liaupsių sovietams žodžiai: „Nūnai
plačiai atvertos durys...”

K. Kosačiov išgyrė „konstruk-
tyvią ir kūrybingą” naujos K. Pruns-
kienės partijos darbotvarkę Rusijos
atžvilgiu. „Deja, daugelis Lietuvos
partijų savo politines platformas
Rusijos atžvilgiu kuria ant antagoniz-
mo, Rusijos, kaip Lietuvos kaimynės,
demonizacijos. Savaime suprantama,
su tokiomis partijomis mums nėra
apie ką kalbėti”, – neslėpė savo kiši-
mosi į Lietuvos vidaus reikalus Šatri-
jos svečias iš Maskvos. Jo teigimu,
politinis gyvenimas Lietuvoje atsi-
lieka nuo pasaulyje vykstančių pro-
cesų ir tarptautinių santykių. Užtat
K. Prunskienės vadovaujama Liau-
dies sąjunga, K. Kosačiov požiūriu,
esanti „atsilikusios” Lietuvos poli-
tinės pažangos užtikrinimas.

„Džiaugiuosi, kad dabar, akivaiz-
du, šis atsilikimas mažės. Tikiuosi,
kad ‘Vieningoji Rusija’ ir Liaudies
sąjunga galės realiai pasitarnauti
gerinant Lietuvos ir Rusijos santy-
kius”, – dėstė K. Kosačiov mūsų par-
tinio gyvenimo rusifikacijos planą.
Rusų parlamentaras įteikė K. Pruns-
kienei dovaną – meškos atvaizdą,
kuris yra Vladimir Putin remti
įsteigtos „Vieningosios Rusijos” sim-
bolis. Padarė Lietuvos politikei meš-
kos paslaugą, įteikęs tą mešką? Vargu
bau: nuotaikos Lietuvos visuomenėje
rusų meškai gana palankios. Ne tiek
dėl meilės Rusijai, kiek dėl nemeilės
demokratijai.

Štai čia, ko gero, ir glūdi tikroji
K. Prunskienės flirto su Kremliumi
problema. K. Prunskienė kaip poli-
tikė savaime nėra itin populiari: jos
partijos nesėkmė per pernykščius
Seimo rinkimus bei jos asmeninis
žlugimas tiek vienmandatėje apygar-
doje, tiek per šiųmetinius prezidento
rinkimus tai patvirtina. K. Pruns-
kienės saulė Lietuvai nusileido ten
pat, kur ir Stalino Konstitucija (pa-
menate: „Mums Konstitucija kaip
saulė šviečia...”).

Nebūtų savaime populiari ir atvi-
rai prorusiška kurios nors politikės
ar partijos laikysena, jei ne vienas
esminis „bet”. Mat V. Putin Rusija,
kaip ir kadaise Stalino Rusija, daug
kam Lietuvoje atrodo esanti pažadė-

toji „teisingumo ir tvarkos” žemė,
palyginti su lietuviška „netvarka”.
Ten liaudžiai „gera gyventi”, o vals-
tybės reikalai „puikiai” tvarkomi
tvirta vienasmene ranka, kurios,
anot apklausų, Lietuvoje daug kas
ilgisi.

Trumpai tariant, tam tikrą Lie-
tuvos visuomenės dalį gundo ne tiek
pati Rusija, kiek jos politinė santvar-
ka, įsivaizduojama kaip geriausias
liaudies gerovės modelis. Mylėti de-
mokratinę gerovės valstybę gal ir
bepigu kur nors Švedijoje, Lietuvoje
paprasčiau yra mylėti V. Putin arba
Staliną. Donelaičio būrui-artojui gera
politika turi sietis ne tiek su šviesia
galva, kiek su tvirta ranka. Patriar-
chaliniai žemės ūkio stereotipai –
gajūs. Todėl, kai K. Prunskienė sako
nebijanti būti prorusiška, tikėtina,
kad jos rinkėjų vaizduotė kaipmat
supriešina lietuvišką „proamerikie-
tišką netvarką” ir „palaidą balą” su
būro širdžiai miela, Rusijos propa-
gandos gražiai apdainuojama putiniš-
ka „tvarka”. Ir tai gali lemti K.
Prunskienės įsteigtos Liaudies sąjun-
gos politinę sėkmę. Gal ne triuški-
namą, bet apčiuopiamą sėkmę.

Visuomenė, kuri Tėvynę myli
kaip savo „žemelę”, bet nejaučia
demokratinės pareigos valstybei ir
santvarkai, yra viso labo „liaudis” –
tai, ko reikia Rusijai ir kuo pasivadi-
no K. Prunskienės partija. K. Pruns-
kienė neblogai suvokia minėtas nuo-
taikas ir neatsitiktinai parinko parti-
jai pavadinimą, atitinkantį jos rin-
kėjui būdingą patriotizmo sampratą.
Patriotizmo, kuris yra „liaudiškas” ir
ištikimas ne santvarkai, bet liaudies
šokiams, „savai žemelei”, krepšiniui,
tautiniams rūbams ir rūtų darželiui.
Patriotizmo, kurį Lietuvoje sėkmin-
gai puoselėjo sovietai, išstumdami
juo, kaip pakaitalu, valstybinio pat-
riotizmo idėjas.

Štai kaip pati K. Prunskienė
išaiškino savo partijos pavadinimą:
„Yra liaudies tradicijos, patarlės,
muzika. Logiška, kad politika taip
pat gali būti vadinama tuo žodžiu, jei
ji iš tikrųjų atstovauja ne vienai gru-
pei, o visai liaudžiai, jei yra orientuo-
ta į harmoniją...”

Tiesiai – į aptarto liaudiškojo
patriotizmo sentimentų ir nuostatų
„dešimtuką”. K. Prunskienė + liau-
dis ir liaudies dainos = meilė Tė-
vynei. (...) K. Prunskienės liaudies
dainos ir šokiai su K. Kosačiov pra-
ėjusį šeštadienį, tiesa, labiau priminė
ne kaimo kapelų skleidžiamus liau-
dies ausiai mielus garsus, bet rusišką
„kazačioką”. Tačiau prorusiškai nu-
siteikusios liaudies ausies tai nė kiek
netrikdo. Juolab kad ir mūsų užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas Ušac-
kas yra pasakęs: „Žiūrėdami vieni
kitiems į akis bei kolegiškai, drau-
giškai kalbėdami, galime rašyti naują
Lietuvos ir Rusijos santykių puslapį”.
Štai ir verčiame jį – tą puslapį.

• • •
Lyg ir patriotinių jėgų šiandien

valdoma Lietuva su šiuo puslapiu,
panašiu į tualetinio popieriaus ruloną
ant pietų stalo, atrodo gana gėdingai.
Bet patriotinės jėgos šito nepastebi,
nes yra labai užsiėmusios. Jos ieško
slaptų CŽV kalėjimų. Jų dabar ne-
valia trukdyti dėl smulkmenų.

Mat dešiniesiems Lietuvos pat-
riotams šiemet buvo politinis ap-
reiškimas: „Dėl visko kalta Ameri-
ka!” Amen. Nukelta į 11 psl.

K. PRUNSKIENĖS LIAUDIES ŠOKIS:
„KAZAČIOKAS” SU KREMLIUMI
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

„Atvežiau jums į Lietuvą saulę”,
– šypsojosi lapkričio viduryje kelias
dienas Lietuvoje praleidusi Sylvia
Zalagėnas, iš saulėtosios California
valstijos į Vilnių atvykusi aplankyti
savo tėvo. Beveik savaitę, kol ji
viešėjo tėvų gimtinėje, saulė nė karto
taip ir nepasirodė – visas dienas buvo
apsiniaukę ir lijo, o išsigiedrijo tik
tada, kai Sylvia jau buvo išvykusi.

Santa Monica gyvenanti S. Za-
lagėnas gimė Kanadoje, kur bėgdami
nuo Lietuvos okupacijos atsidūrė jos
tėvai. Kostas Zalagėnas daug metų
dirbo inžinieriumi, savo namuose Či-
kagoje, ten praleido kelis dešimtme-
čius, sukaupė didelę lietuviškų knygų
biblioteką. Pastaruoju metu, prieš
sugrįždamas į Lietuvą, K. Zalagėnas
buvo artimiausias dailininkės Mag-
dalenos Birutės Stankūnės kaimy-
nas.

Kai 2005 metų vasarą aplankiau
Zalagėnus jų namuose, tada šei-
mininkas man užsiminė, jog kūrybin-
goji Magdalena ir jį užkrėtė tapyba,
tad, jau sulaukęs brandaus amžiaus,
paėmė į rankas teptuką ir pradėjo
tapyti. Deja, prieš kelerius metus
mirė sunkiai sirgusi jo žmona, ir K.
Zalagėnas apsisprendė grįžti į Lie-
tuvą.

„Tėvelis man pasakė, kad nenori
atsidurti senelių namuose Čikagoje, o
nori būti tarp lietuvių. Visi jo draugai
Čikagoje jau buvo išmirę, giminių
taip pat neturėjome, tad kartu nu-
tarėme, jog grįš į Lietuvą. Jis apsigy-
veno netoli Vilniaus esančiame Ge-
rontologijos centre, kur turi tikrai ge-
ras gyvenimo sąlygas, juo labai rū-
pinamasi”, – sakė S. Zalagėnas.

K. Zalagėnas kartu su savo duk-
romis Sylvia ir Rima Sell, Čikagoje
gyvenančia pedagoge, atskrido į Lie-
tuvą prieš pat 2008-ųjų metų Kalė-

das. Tada buvo labai šalta, tad iš Ca-
lifornia atvykusi Sylvia negalėjo at-
sistebėti atšiauria Lietuvos žiema.
Tai buvo jau antrasis Sylvia apsi-
lankymas tėvų žemėje – pirmą kartą
ji čia viešėjo dar sovietmečiu, 1987
metais, irgi žiemą, tad per tą laiką
atrado visiškai pasikeitusią Lietuvą.

Šiemet Sylvia rengėsi aplankyti
tėvą Padėkos dienos išvakarėse, ta-
čiau kelionę teko paankstinti, kai
sužinojo, kad jo sveikata pablogėjo.
Vos jai atvykus į Lietuvą, K. Zala-
gėnui buvo įdėtas širdies stimuliato-
rius ir jo sveikata pagerėjo, iš ligo-
ninės jis vėl sugrįžo į Gerontologijos
centrą. Dukra tikisi, kad ateinančių
metų balandį 94-ąjį gimtadienį pa-
sitiksiantis tėvas dar pagyvens.

„Tėtis turėjo tikrai ilgą ir gražų
gyvenimą. Dabar atvykusi į Lietuvą
sutvarkiau visus dokumentus, kad
ateityje būtų įvykdyta jo paskutinė
valia – po mirties jis nori būti kre-
muotas, o urna su pelenais sugrįš į
Čikagą ir atguls šalia mano motinos
Lietuvių tautinėse kapinėse”, – sakė
S. Zalagėnas.

Aplankiusi tėvą, Sylvia vėl
išskubėjo į California. Šioje valstijoje
ji jau gyveno iki 1994-ųjų, kai didžiu-
lis žemės drebėjimas sugriovė jos na-
mus ir teko išvykti į Čikagą. Tačiau
saulėtoji valstija visada traukė, tad
kai prieš kelerius metus atsirado
darbo vieta ir galimybė sugrįžti, Syl-
via vėl grįžo ir įsikūrė Santa Monica.

S. Zalagėnas dirba kompanijoje
„AvoxEros”, kuri yra didžiulės pran-
cūzų įmonės „Zodiac” padalinys. Ši
kompanija gamina įvairią lėktuvų
įrangą, saugumo sistemas, orlaivių
detales. Ji turi padalinius ne tik
Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet
ir Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje
Britanijoje, taip pat Tunise.

Sylvia yra šios kompanijos par-
davimų direktorė, turi nemažai pa-
valdinių. Dauguma kolektyvo narių –
vyrai, Sylvia ten yra vienintelė lietu-
vė. Dar neseniai įmonėje dirbo 450

STASYS SURANTAS

Dar ir dabar ekonomika yra nuo-
smukyje: jau apie 1 mln. amerikiečių
prarado savo namus ir daugiau nei
trys milijonai amerikiečių yra gavę
įspėjimus (foreclosure notices) apie
nuosavybės praradimą. Maždaug 15
mln. amerikiečių yra bedarbiai, 37
milijonai gyvena skurde, iš kurių –
mažiausiai 12 proc. visų pensininkų.

Ką daro mūsų atstovai, iš kurių
yra daug milijonierių, Kongrese norė-
dami padėti paprastiems ir vidurinės
klasės gyventojams? Pirmiausia, jie
šiemet 4,700 dol. pasididino algas.
Tai JAV valdžiai (mums) kainuos 2.5
mln. dol. jau šiais metais.

Išlaikyti jų įstaigas, priedus, pvz.,
nemokamą gyvybės draudimą, dide-
les pensijas, 32 per metus visiškai
apmokamas keliones į savo atstovau-
jamas valstijas ir nemažai apmokamų
kelionių į kitus kraštus, taip pat
įvairius priedus, pvz., nuolaidas kai-
noms (,,tax free shops”), nemokamą
gėlių pristatymą jų įstaigoms ir t. t.,
kainuoja daugiau, nei šešiaženklės
atstovų algos ar milijonai mokesčių
mokėtojų (mūsų) dolerių.

Galima klausti, kiek dienų tie
vargšai tikrai dirba valstybei ar
mums, kada jie turi laiko, jei rūpinasi
kitų rinkimų reikalais, ieško pinigų ir
t. t.? Ne visuomet taip buvo. Pra-
džioje ir ilgesnį laiką Kongreso narys
gaudavo tik 6 dol. per dieną, tik nuo
1815 metų buvo įvesta metinė 1,500
dol. alga. Jeigu Kongreso nariams
reikėjo padėjėjų, atlyginimus jiems
šie turėjo mokėti iš savo kišenės.
Daug Kongreso narių, kurie nebuvo
turtingi, turėjo dar ką nors dirbti,
kad galėtų išgyventi. Kitaip sakant,
jie dirbo iš meilės kraštui ir pareigos.
Reikia paminėti, kad ir dabar yra
keletas atstovų, kurie atsisakė algų
padidinimo, bet palengva pinigais ir
galia valdžioje korupcija suvilioja
nemažai ir ,,patriotų”. Prasidėjusi
korupcija tęsėsi iki 1873 metų, kai po
balsavimo pusė senbuvių negalėjo
grįžti kitam terminui. Tačiau tada
buvo nubalsuota skirti 5,000 dol.
išėjimo dovaną. Tuo metu tai buvo
nemaža suma. Šis sprendimas susi-
laukė didelio pasipiktinimo spaudoje
ir kitur.

Prasidėjo kai kurios reformos

(spoils system), bet reformos dėl žmo-
nių silpnybių retai kada ilgiau tęsiasi.
Palengva kai kurie asmenys atranda
būdų, kaip apeiti kontrolę ir vėl
prasideda korupcija. Daug kas kalti-
na atstovus, kad šie nekreipia pa-
kankamai dėmesio į savo valstijos gy-
ventojus, naudoja įtaką leidžiant fe-
deralinius pinigus, siekdami pasipel-
nyti ar rinkti aukas. Taip pat jie kal-
tinami nelegaliais ryšiais su kokiu
nors atstovu (lobbyst groups), ne vi-
sos finansinės informacijos atsklei-
dimu, ,,pork barrel” įstatymų priėmi-
mu, kuomet prie svarbių sprendimų
yra prikabinamos ir visai nesvarbios
ar net nereikalingos išlaidos.

Tad nėra ko stebėtis, kad žmonės
yra nepatenkinti. Nesena ,,USA
Today” apklausa rodo, jog tik 19
proc. JAV gyventojų pritaria valdžios
sprendimams. Kur dirbančiam žmo-
gui, turinčiam 19 proc. įvertinimą,
bus pakeltas atlyginimas? Kongreso
nariai dėl to nesirūpina, nes nuo
1989 m. jiems kasmet automatiškai
pakeliama alga. Tiesa, yra atstovų,
kurie nenori šių metų pakėlimo ir
norėtų, kad tas metinis kėlimas būtų
panaikintas. Iš tikrųjų žmonių nepa-
sitenkinimas dėl 2.5 mln. algų pa-
kėlimo (tarp kitko, mes tiek kas 15
minučių išleidžiame karui Irake) yra
tik menka priežastis.

Šiandien daug atstovų gyvena
pernelyg gerai – vežiojami limuzi-
nais, skraidomi privačiais lėktuvais ir
maitinami ,,gourmet” patiekalais –
jie yra taip toli nuo savo atstovau-
jamų žmonių.

Reikia dramatiškų pasikeitimų,
sako prezidentas Obama, ir mes visi
turime prisidėti ten, kur galime. Pre-
zidentas padarė mažą, bet simbolinį
žingsnelį, sakydamas: ,,Šeimos su-
veržia savo diržus, tą pat turi padary-
ti ir Washington.” Obama deklaravo,
kad užšaldo Baltųjų Rūmų tarnauto-
jų, kurie uždirba daugiau nei 100,000
per metus, algas.

Winston Churchill yra pasakęs:
,,Politikas galvoja apie kitus rinki-
mus – patriotas galvoja apie kitą
kartą.” Ar ne laikas mūsų atstovams
Kongrese nustoti būti politikais ir
atsiminti, kad jie turi tarnauti žmo-
nėms.

Naudotasi ,,The Ruterford Insti-
tute Bulletin“ ir kita spauda

Iš saulėtos California valstijos į apniukusią
Lietuvą – aplankyti tėvo

žmonių, dabar dėl krizės jų skaičius
gerokai sumažėjo. „Ekonomikos kri-
zę labai pajautėme. Sumažėjo par-
davimų, lėktuvų įranga rečiau atnau-
jinama, tad iš kompanijos buvo
atleista nemažai darbuotojų, mažes-
nės ir likusiųjų algos. Be to, nuolat
kyla mokesčiai, pragyventi tampa vis
sunkiau, ir kiekvienas bijo, kad ir jo
neatleistų iš darbo”, – pasakojo S.
Zalagėnas.

Anksčiau darbo reikalais Sylvia
tekdavo dažnai skraidyti į kompani-
jos centrinę būstinę Prancūzijoje,
taip pat Italiją, Vokietiją, Graikiją.
Dabar kelionių gerokai sumažėjo.
Šiemet dalį atostogų Sylvia panaudo-

jo kelionei į Lietuvą, o likusią dalį
praleido Turkijoje – šalyje, kurioje
lankėsi jau ne pirmą kartą ir kur,
kaip ji sako, galėtų gyventi ilgai.

„Gaila, kad visus tris kartus lan-
kiausi Lietuvoje tada, kada čia šalta
ir niūru. Norėčiau aplankyti šią šalį
vasarą, pamatyti daugiau miestų,
gamtos, pajūrį, nes tėvai nuo mažų
dienų daug kalbėjo apie gimtinę,
namuose visada kalbėjome tik lietu-
viškai”, – sakė Sylvia, puikiai kalban-
ti lietuvių kalba, nors California ją
vartojanti labai retai. Ji tikisi, kad
dar sugrįš į tėvų ir senelių šalį ir
įvertins jos grožį.

JAV Kongresas ir korupcija
K. Zalagėnas norėjo gyvenimo sau-
lėlydį praleisti Lietuvoje.

Sylvia Zalagėnas norėtų aplankyti
Lietuvą vasarą.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

NUOMONNUOMONĖĖ
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Niekas neatsiliepė į Alekso
Vitkaus straipsnį ,,Afganistane buvo
įklimpę sovietai, dabar įklimpo
Obama”, rašytą „Drauge” š. m. lap-
kričio mėn. 12 d. Aš ir kiti skaitytojai,
kurie seka karo įvykius Afganistane,
nustebome JAV prezidento Barack
Obama apkaltinimu straipsnyje. Ne
Obama pradėjo karą Afganistane, jis
šį karą paveldėjo iš ankstyvesnio
šalies prezidento, kuris Ameriką

įklampino į nereikalingą karą ir
milžiniškų lėšų eikvojimą. Tad kodėl
nekaltinamas prezidentas, kuris tą
padarė?

Skaitantys spaudą pastebės, jog
prezidentas Obama stengiasi iš šios
balos garbingai išeiti, nors tai ir
nebus lengva, ir gali užtrukti kiek
laiko.

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL

ISTORIKAI TAIP PAT SUKLYSTA

Gerb. Algis Virvytis lapkričio 6 d.
„Drauge” vėl pakartotinai (antrą
kar tą) prašo „geros valios žmonių
rim tai susimąstyti, išreikšti savo
nuo monę garsiai ir aiškiai”, pa pil dy -
da mas savo rugsėjo 29 d. „Drauge”
iš spausdintą viešą kreipimąsi dėl tin -
ka mų istorijos vadovėlių ir knygelių
trū kumo vaikams ir mokiniams Lie -
tuvoje. Šiame lapkričio 6 d. laiške jis
jau daugiau užsimena apie užsienio
lie tuvius, skatina juos pabusti.

Atsakiau „Drauge” spalio mėnesį
į jo pirmą viešą kreipimąsi, daviau sa -
vo telefono numerį. Sulaukiau gerb.
Virvyčio skambučio, nors savo lap -
kričio 6 d. laiške jis to atsiliepimo ir
mūsų pokalbio nemini. Ilgokai ir
drau giškai pasikalbėjome, ap si kei tė -
me nuomonėmis, pasiūliau aiškų ir
kon kretų asmenį istorijos va dovė-
liams ar knygelėms parašyti. Po kal -
bio metu išgirdau, pajutau ir su pra -
tau apie gerb. Virvyčio asmeninę pa -
ramą atskiriems asmenims ar vie ne -
tams Lietuvoje ir po to patirtus nu -
sivylimus. Nors visi išgyvename ir
blo gio, ir gėrio mūsų gyvenime, su ti -
ki me, kad gėrio yra daug daugiau ne -
gu blogio. Būtų labai gražu, nau din ga
ir įdomu išgirsti daugiau apie gerb.
Virvyčio paskelbtus jo pa skir tus
„milijonus” tautiškam lietuvių auk -
lėjimui, per paskutinį mėnesį iš da -
lintus „kilniems Lietuvos rei kalams”.
Labai prašau gerb. Vir vyti,
pasidalinkite su mumis, skai ty to jais,
kas, kur ir kiek gavo tos Jūsų „mi -
lijonų” paramos. Tokie darbai gar -
siau kalbės už žodžius.

Kiek asmeniškai patyriau, skai -
čiau Lietuvos ir išeivijos spaudoje bei
gir dėjau iš pažįstamų, daug geros va -
lios žmonių Lietuvoje ir užsienyje –
mo kytojų, rašytojų, mokyklų ir svar -
biau sia – tėvų – diegia tautiškumą,
pa triotiškumą, meilę, pagarbą Lie tu -
vai ir jos žmonėms. Konkretūs pa vyz -
džiai yra Jėzuitų mokyklos Kaune ir
Vil niuje, Vasario 16 gimnazija Vo kie -

ti joje, ateitininkų, skautų ir kitos jau -
nimo organizacijos, jų vadovai ir sto -
vyklos, Jaunimo kongresai, įvai rių
religijų parapijos, jų atliekami ge ri
darbai ir ateities vizijos. Daug ra šy -
tojų rašo knygas jaunimui ir jau ni mo
žurnalus, jų yra visose bib lio te ko se,
mokyklose, internete ir kitur. Tik
kar tais reikia ieškoti, patiems duoti
ar kur nors surasti daugiau pinigų jų
lei dimui ir spausdinimui Lietuvoje.
Išei vijos labdaros organizacijos, kaip
„Sau lutė”, ,,Lietuvos Našlaičių glo -
ba”, ,,Lietuvos Vaikų viltis”, „Vaiko
var tai į mokslą” ir kitos kas metai
ski ria šimtus tūkstančių dolerių jau -
ni mo paramai. Pabarimai ir „pa mok -
slai” dažnai mažai padeda, bet darbai
ir konkreti parama garsiai kalba.

Mano nuomonė yra, kad kaip
mū sų tautos istorija rodo, užsienio
lie tuviai neišnyko nuo maždaug 1850
me tų imigracijos iki dabar. Jie per
praėjusius kelis šimtus metų „ban ga -
vo” iš Lietuvos ir toliau „atbanguos”.
Jie gyveno, kūrė lietuviškas or ga ni -
za cijas ir spaudą gyvenamuose kraš -
tuo se, mylėjo Lietuvą iš kitų kraštų,
jai ir jos žmonėms visaip padėjo. Taip
bu vo praeityje, yra dabar, bus ir
ateityje. Gyvenimas nesibaigia su
mumis, kaip nesibaigė su mūsų se ne -
liais ir tėvais. Kiekviena karta esame
ki tokia. Matome, kad lituanistinių
mo kyklų, mokytojų ir mokinių skai -
čius didėja, sporto klubai auga, ku ria -
si naujos studentų organizacijos.
Prieš metus buvau suskaičiavęs per
šim tą JAV valstijose inkorporuotų or -
ganizacijų, kurių dauguma rū pi na si
ne tik išeivijos lietuvių tau tiš ku mu,
jaunimu, bet ir Lietuvos gerove. Lie -
tuvių Fondas nepolitikuoja ir lie tu -
vybės išlaikymui išeivijoje ar Lie tu vo -
je (švietimui, kultūrai, jaunimui) yra
paskyręs apie 14 mln. dolerių. Aiš kiai
matome, kad geros valios žmo nės
daug dirba.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

GEROS VALIOS ŽMONÈS DIRBA

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

PRANAS VISVYDAS

Žinoma, be muškietų, be tykoji-
mo. Tik darniu darbu. Pirmas – Los
Angeles šeštadieninio radijo klubas
parapijos salėje lapkričio 22 d. po pa-
maldų savo pobūvyje paminėjo Lietu-
vos kariuomenės sukūrimo dieną.
Antras – sutelkė būtinų lėšų tolimes-
niam egzistavimui.

Salėje galėjo būti ir daugiau stalų
su radijo rėmėjais. Vis dėlto, žinant,
kaip šis rudens sezonas yra ap-
krautas aukšto kalibro, kišenes pa-
tuštinančiomis sukaktimis, ir toks
atvykusių radijo rėmėjų skaičius
buvo pakankamai svarus. Džiugino
faktas, kad priekyje sėdėjo žavioji
viešnia, aktorė Rūta Lee-Kilmonytė
šalia gerb. Albino Markevičiaus ir
savo vyro Mr. Webb Lowe. Prie jų – ir
aukštaūgis vienuolis pranciškonas
Numgaudis, pradžioje, pasveikinęs
čia esančius ir mūsų kariuomenę, su-
kalbėjo invokaciją.

Mano vieta prie penktojo stalo,
papuošto trim raudonomis rožėmis,
buvo puiki, su aplink mielais pažįs-
tamų lietuvių veidais. Kėdė pasitaikė
nugara į sceną. Nieko tokio – juk ga-
lima atsisukti ir stebėti, kas vyksta
salės priekyje. Mankšta kaklui rei-
kalinga.

Antanas Polikaitis paeiliui sugie-
dojo du himnus – juk esame dviejų
himnų piliečiai. Radijo vedėjas Ro-
landas Žukauskas (savo grakščiu
lieknumu primenąs prezidentą Oba-
ma) perskaitė trumpą esė, parašytą
čia apylinkėje gyvenančio karinio
mokslo žinovo Algirdo Kanaukos,
apie mūsų kariuomenę. Klausiausi
atidžiai, nes ir pats jaunystėje buvau
karys. Ilgiau nei pusmetį pačiame
fronte, akis į akį su šaudančiais į mū-
sų pusę.  Vargome visi vienodai, o
sunkiai sužeisti didžiai kentėjo. At-
simenu, vienas nešamas į lauko „ligo-
ninę” maldavo, jei numirs, ištraukti
iš jo kišenės laiškutį ir nusiųsti jo
motinai į tolimą miestą.

Turiu pasakyti, minint karius,
programoje tinka moterų kvartetas.
Jos – Gražina Grinkevičienė (vado-
vė), Nijolė Lembertienė, Ina Skar-
džiūtė ir naujas sopranas Vaiva Pa-
žemėnas – pradėjo su pajautas glos-
tančia „Pasilik širdyje” (muzika  A.
Raudonikio, žodžiai A. Koncevičiaus),
„Samanėle” (muz. M. Tamošiūno,
žodžiai J. Nekrošiaus) ir „Ruduo”
(autorius nežinomas). Tada joms
akompanuojančios ponios – fortepi-

jonu  Regina Smolyansky ir smuiku
Danutė Griškevičienė – atliko gerai
surepetuotą duetą, turbūt muziki-
niame repertuare labiausiai žinomą
Bokerinio „Menuetą”. Nieko sau. Ši
melodija gyva mano lūpose nuo pat
gimnazijos laikų ir dažnai niūniuoju,
jei virtuvėje pusryčiams nesvyla ma-
no kepami blynai.

Po to moterys įžengė į sceną su
kariškomis kepuraitėmis. Įsitempu-
sios. Juodi sijonai. Juodos palaidinu-
kės su blizgančiais taškeliais. Toks
švytėjimas scenoje joms būtinas. Pa-
dainavo ritmingą „Savanorių dainą”
(be autoriaus). Sekė tiesiog nepaste-
bėta „Augo putinas” (lietuvių liau-
dies daina), na, ir Europoje visad po-
puliari melodinga „Amsterdamo
tulpės” (muz. Andre Rieu). Turėjo
kartoti. Spėju, ir toliau jos darbuosis
kvartete. Jei ko nors pageidaučiau,
tai tik jų įtaigios embleminės dainos,
kuri pakerėtų auditoriją ir verstų
dainuoti kartu, padėjus tekstų lape-
lius ant kėdžių.

Trumpai pakalbėjo Radijo klubo
pirmininkė Genovaitė Plukienė. Ji ir
pietų šeimininkė, itin gabi šioje srity-
je, bet iškalbos lygiu nepasižymi, kaip
ir aš. Be jos, radijo vedėjai yra Re-
gina Gasparonienė, Deividas Strolė,
Gražina Grinkevičienė ir Rolandas
Žukauskas.

Rolandas šį pokylį-minėjimą ve-
dė aiškiai, dalykiškai, be jokių
įmantrybių. Vedant loteriją jam talki-
no saulutės aitrumu besišypsanti
Rūta Lee. Ji iš maišo ištraukinėjo bi-
lietus, o jis skaitė numerius. Iš varžy-
tinių buvo parduodamas scenoje ka-
bėjęs vertingas gobelenas – Lietuvos
Vytis. Berods, suma peržengė 800, o
aliejinio gamtovaizdžio nesiekė  šim-
tinės. Varžėsi ir dėl balto lietuviško
sūrio. Irgi atrakcija. Patiko man ir
linksmas programos lankstinukas su
šalmuotu Lietuvos kariu ir iškelta
trispalve viršelyje.

Užbaigiant, svečiams, o ypač dos-
niems aukotojams, dėkojo Radijo
klubo vicepirmininkė Ona Katilienė.
Energinga veikėja! Ji telefonu daug
ką ragino atvykti. Viską deramai su-
organizavo. Jos dėka dalyvavo ir mi-
nėta Hollywood žvaigždė, ir akor-
deonistas Česlovas Geštautas. Man
jis ne sykį priėjęs grodamas padai-
nuoja „Klouno dainą”, pagal Vyt.
Bložės žodžius. Atsimenu tekstą.
Pritariu jausmingai – joje ir mano
gyvenimo dalis.

Du stambūs zuikiai
vienu šūviu

Los Angeles moterų kvartetas su akompaniatorėmis pianiste Regina Smo-
lyansky ir smuikininke Danute Griškevičiene ir renginio viešnia Rūta Lee-
Kilmonyte.                                                         Vaivos Pažemėnas nuotr.
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JK lietuviai nenori, kad ambasadâ
paliktû E. Grabažis

Vilnius, gruodžio 7 d. (Lietu-
viams.com) – Jungtinėje Karalystėje
(JK) gyvenantys lietuviai rengia pa-
rašų rinkimo akciją po peticija, ragi-
nančia, kad Lietuvos Vyriausybė tau-
pymo sumetimais ambasadoje Lon-
done nuo ateinančių metų vasario 16
d. nepanaikintų ministro patarėjo pa-
reigų ryšiams su bendruomene.

„Manau, tai nemaža netektis JK
lietuviams,” – savo laiške rašo Bend-
ruomenės tarybos narys Andrius
Kasparavičius.

„Mes manome, kad toks žingsnis
prieštarauja LR Vyriausybės skelbia-
mų tikslų – globalios Lietuvos ir ry-
šių su išeivija stiprinimo – vykdymui.
Taip pat norėtumėme pabrėžti, kad
tik su esamo ministro patarėjo Er-
nesto Grabažio nenuilstama pagalba
buvo surengta nemažai išskirtinių
Bendruomenės renginių, kuriuose
Bendruomenė vienijosi, diskutavo,
švietėsi įvairiomis svarbiomis temo-
mis su išskirtiniais mokslininkais,
menininkais, visuomenės veikėjais ir
politikais. Nuoširdžiai E. Grabažiui

bendradarbiaujant su kitomis organi-
zacijomis pirmą kartą LR diplomati-
jos istorijoje diskusijas ir kitus rengi-
nius buvo galima ne tik stebėti, bet ir
užduoti klausimus nuotoliniu būdu,
realiu laiku. Londono Lietuvių Bend-
ruomenė buvo vienintelė Lietuvių
Bendruomenė iš užsienio miesto tie-
sioginio eterio metu per TV3 pasvei-
kinusi Lietuvą ir jos gyventojus vardo
tūkstantmečio minėjimo proga liepos
5 dieną,” – rašoma peticijoje.

„Norėtumėme pabrėžti, kad Lon-
donas ir Jungtinė Karalystė yra tan-
kiausiai apgyvendinta Lietuvos išei-
vių teritorija, reikalaujanti didžiau-
sio dėmesio ir išteklių. Tuo pačiu ma-
nome, kad įgyta patirtis galėtų ir tu-
rėtų būti pritaikoma kitose šalyse.
Esame įsitikinę, kad panaikinus mi-
nėtas pareigas, įvairių Bendruome-
nės organizacijų ir narių bendravi-
mas susilpnės, Bendruomenė taps už-
daresnė,” – toliau dėstoma peticijoje.

Peticija skirta Vyriausybei ir Už-
sienio reikalų ministerijai.

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
Parlamentinį tyrimą dėl galimo slap-
to Jungtinių Valstijų Centrinės žval-
gybos valdybos (CŽV) kalėjimo Lie-
tuvoje atliekančio Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto
(NSGK) pirmininkas Arvydas Anu-
šauskas teigia iš buvusių valstybės
vadovų gavęs vertingos informacijos.

A. Anušausko teigimu, vienas ty-
rėjus dominęs dalykas – aukščiausių
valstybės pareigūnų informuotumo
lygis tiriamu klausimu.

Valdą Adamkų NSGK apklausė
kaip 2004–2009 metais prezidento
pareigas ėjusį asmenį, Algirdą Bra-
zauską – kaip buvusį premjerą.

Anot NSGK pirmininko, šią sa-
vaitę komitetas iš esmės planuoja
baigti liudytojų apklausas. Gali būti,
kad kitą savaitę dar parodymus duos
nušalintasis prezidentas Rolandas
Paksas.

Paklaustas, ar numano, kokio
žmogaus liudijimo laukia prezidentė
Dalia Grybauskaitė, A. Anušauskas
atsakė: ,,Šią savaitę mes apklausas

baigiame. Visi žmonės jau bus apsi-
lankę.”

NSGK dar neliudijo Valstybės
saugumo departamento (VSD) gene-
ralinis direktorius Povilas Mala-
kauskas, buvęs prezidento V. Adam-
kaus ir premjero Gedimino Kirkilo
patarėjas Albinas Januška, buvęs
VSD direktoriaus pavaduotojas Da-
rius Jurgelevičius ir kt.

Tyrėjai taip pat yra paprašę pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės pa-
aiškinimų raštu. Mat ji anksčiau yra
pareiškusi turinti ,,pagrįstų įtari-
mų”, kad slaptas CŽV kalėjimas Lie-
tuvoje galėjo veikti.

Parlamentinį tyrimą atliekantis
NSGK jau yra apklausęs buvusius ir
esamus VSD pareigūnus, buvusius
prezidentų patarėjus, buvusius ka-
riuomenės vadus, pasienio tarnybos
vadovus, Vilniaus oro uosto vadovą.

NSGK planuoja apklausti visus
2002–2005 m. įvairias pareigas ėju-
sius asmenis, kurie galėjo būti infor-
muoti apie slapto CŽV kalėjimo įren-
gimą Lietuvoje, jeigu šis buvo.

Norinçiûjû emigruoti padaugèjo
penkis kartus 

Sergamumas gripu Lietuvoje maž∂ja

Lietuvos kariai sunaikino bombâ�

Brėmenas, gruodžio 6d. (ELTA) – Klaipėdos ,,Žuvėdros” šokėjams nepa-
vyko apginti pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblių čempionų
vardo. Šeštadienį Brėmene (Vokietija) vykusiose planetos pirmenybėse Euro-
pos čempionai klaipėdiečiai pelnė sidabrą. ,,Žuvėdros” pirmajai komandai,
atlikusiai programą ,,James Bond”, trys teisėjai skyrė pirmąją vietą, du – ant-
rąją ir du – trečiąją. Pasaulio čempionu tapo Brėmeno ,,Gruen Gold Club”
ansamblis, bronza atiteko kitam Vokietijos kolektyvui – ,,TSZ Velbert”. Klai-
pėdos universiteto sportinių šokių ansamblis, kurį treniruoja Skaistė ir Romal-
das Idzelevičiai, pasaulio vicečempionu tapo penktą kartą. Klaipėdiečiai šešis
kartus iškovojo auksą, o penkis pelnė bronzą.

,,Žuvėdros” antroji komanda, atlikusi programą ,,Brazil”, tarp šešių finalo
dalyvių liko penkta. Čempionate dalyvavo 19 ansamblių iš 12 šalių. Šokėjus
vertino ir teisėja iš Lietuvos Daiva Mitkuvienė. J. Kuprio nuotr.

Vilnius, gruodžio 7 d. (Delfi.lt) – Šiaulių pietiniame gyvenamajame ra-
jone sekmadienio vidurdienį susirinko tūkstantinė besidžiaugiančių tikinčiųjų
minia – buvo pašventinta nauja bažnyčia. Jos žmonės laukė nuo 1988 metų.
Baltą maldai suglaustų delnų formos bažnyčią suprojektavo šiauliečiai archi-
tektai Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys. Ši bažnyčia – ketvirta šventovė
miesto tikinčiųjų bendruomenei ir pirmoji, pastatyta per pastarąjį šimtmetį.
Galimybė pastatyti naują bažnyčią atsirado, kai parapija už 10,5 mln. litų
pardavė turimą sklypą su kultūros namų statiniais bendrovei ,,VP Market”, o
pati nusipirko kitą žemės sklypą.                               J. Dapšausko nuotr.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
Lietuvoje norėtų emigruoti 36,4 proc.
didžiųjų mietų gyventojų, tuo tarpu
pernai balandį jų buvo tik 6,9 proc.
Dar 33,4 proc. miestiečių teigia, kad
norėtų emigruoti iš Lietuvos, jei gy-
venimo sąlygos stipriai pablogėtų ir
sumažėtų pajamos.

Emigruoti nenorėtų tik 28,8
proc. didžiųjų mietų gyventojų, tuo
tarpu 2008 m. balandį jų buvo 62,6
proc., rodo savaitraščio ,,Veidas” už-
sakymu tyrimų bendrovės ,,Prime
consulting” atlikta apklausa.

19,2 proc. norinčių emigruoti
miestiečių teigė, kad geriausios sąly-
gos emigrantams iš Lietuvos šiuo me-
tu yra Airijoje, 18,2 proc. – Didžiojoje
Britanijoje, 17,8 proc. – JAV, nors per
krizę šiose valstybėse darbą susirasti
kur kas sunkiau.

Skandinavijos šalis, kuriose dar-
bo dabar susirasti lengviau, minėjo
vidutiniškai tik po 3 proc. apklaustųjų.

,,Prime consulting” apklausą,
ku-rioje dalyvavo 500 didžiųjų
Lietuvos miestų gyventojų, atliko
lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis.

Vilnius, gruodžio 7 d. (Lietu-
viams.com) – Susirgimų gripu skai-
čius po truputį mažėja, pirmadienį po
Vyriausybės pasitarimo sakė sveika-tos
apsaugos ministras Algis Čaplikas.

„Žemaitijoje truputėlį didėja ser-
gamumas, o nuo Vidurio Lietuvos į
Rytų Lietuvos pusę susirgimų skai-
čius mažėja. Aš kalbu apie bendrą
skaičių, ne tik pandeminio gripo, bet
ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijos bei gripo atvejus. Bendras
skaičius Lietuvoje dabar artėja prie
115 susirgimų 10,000 gyventojų”, –
sakė ministras, pridūręs, jog į Lietu-
vą pamažu ateina sezoninis gripas.

Ministro teigimu, vakcina nuo
pandeminio gripo anksčiausiai Lie-
tuvą turėtų pasiekti metų pabaigoje.

„Geriausiu atveju mes ją turėtu-
me metų pabaigoje. Jeigu gamintojai
bus pasiryžę pateikti šią vakciną į
Lietuvą”, – sakė A. Čaplikas, pridū-
ręs, kad su gamintojais vyksta „sun-
kios derybos”.

Lapkričio pabaigoje Sveikatos ap-
saugos ministerija skelbė, kad vakcinai
įsigyti buvo skirti papildomi 300,000
litų iš ministerijos sutaupytų pinigų
ir tų, kurie atsirado perskirsčius mi-
nisterijos vykdomų programų finan-
savimą.

Vilnius, gruodžio  7 d. (Delfi.lt) –
Gruodžio 5 d. Lietuvos vadovauja-
mos Afganistano Goro provincijos at-
kūrimo grupės dešimtosios karių pa-
mainos (PAG-10) išminuotojai su-
naikino 500 kilogramų svėrusią avia-
cinę bombą, kėlusią grėsmę netoliese
esančio kaimelio gyventojams.

Į PAG karius pagalbos kreipėsi
Afganistano Goro provincijos Nacio-
nalinio saugumo departamento at-
stovai, prašydami sunaikinti šalia to-
limos gyvenvietės rastą sprogmenį.
Rasta aviacinė bomba buvo likusi

nuo Sovietų sąjungos ir Afganistano
karo laikų.

Lietuvos kariai kartu su Nacio-
nalinio saugumo departamento at-
stovais nuvyko į sunkiai pasiekiamą
Loqmanam gyvenvietę viename iš
provincijos rajonų. Atokioje kalnuo-
toje vietovėje beveik trijų kilometrų
aukštyje vykdytus sprogdinimo dar-
bus trukdė 14 laipsnių šaltis, storas
sniego sluoksnis. Įvertinę padėtį, Lie-
tuvos kariai saugiai nugabeno sprog-
menį į vietą kalnuose, kur jį sunaikino. 

Vyksta tyrimas dèl CŽV kalèjimo 
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ATĖNAI
Atėnuose nerimstant neramu-

mams, kurie prasidėjo minint pir-
mąsias policijos nušauto paauglio
mirties metines, grupė jaunuolių pir-
madienį surengė išpuolį prieš polici-
jos nuovadą. Maždaug 20 jaunuolių
akmenimis apmėtė policijos nuovadą,
esančią netoli miesto centro, likus
vos kelioms valandoms iki planuotos
studentų ir mokinių demonstracijos.
Kaip pranešė policija, vienas iš jau-
nuolių buvo suimtas.

BUKAREŠTAS
Rumunijos prezidento pareigų

siekiančio Mirceos Geoana Socialde-
mokratų partija paskelbė turinti
sukčiavimo sekmadienio rinkimuose
įrodymų ir pažadėjo užginčyti rezul-
tatus, pagal kuriuos nedidele per-
svara laimėjo dabartinis šalies prezi-
dentas Traian Basescu. Suskaičia-
vusi 99,95 proc. balsalapių Centrinė
rinkimų komisija pranešė, kad T.
Basescu gavo 50,33 proc.,  M.Geona –
49,66 proc. balsų. 

VARŠUVA
Šeštadienį Varšuvoje išėjo pasku-

tinis Kairiųjų demokratų sąjun-
gos dienraščio ,,Trybuna” numeris.
Dienraščio leidėja akcinė bendrovė
,,Ad Novum” tikisi grįžti į rinką kitų
metų vasario 1 d. Laikraščio leidėjai
sako, kad finansavimo laikraščiui
ieško net užsienyje. ,,Trybuna” tira-
žas buvo 50,000 egzempliorių, jis tu-
rėjo 1,000 prenumeratorių. Neatme-
tama galimybė, jog dienraštis keis
savo pavadinimą ir taps nepriklauso-
mu leidiniu. 

RYGA
Pirmadienio rytą priešais Lat-

vijos vyriausybės pastatą Rygoje sto-
vėjo jau septynios palapinės, kurių
gyventojai protestuoja prieš ministrų
kabineto vykdomą politiką ir reika-
lauja, kad jis pasirūpintų žmonėmis.
Akcijos dalyviai nusiteikę protestuoti
ilgesnį laiką ir reikalauja imtis ne-
atidėliojamų priemonių nedarbui
pažaboti ir įvesti mažoritarinių par-
lamento rinkimų sistemą.

MASKVA
Po atlikto teisminio medicininio

tyrimo paaiškėjo, kad lapkričio 27 d.
sprogimui nugriaudėjus ,,Nevos
eksprese”, žmonės žuvo ne nuo
sprogimo. Juos užmušė patogūs, nuo
vagono grindų atitrūkę krėslai. Visi
per šį teroro išpuolį žuvę keleiviai
sėdėjo paskutiniame traukinio va-
gone, kuris buvo toliausiai nuo
sprogimo epicentro, todėl jie galėjo
likti gyvi. Tyrimas patvirtino, kad
keleiviai mirė nuo mechaninių trau-
mų, patirtų susidūrus su kitais daik-
tais.

BAGDADAS 
Bagdado šiitų rajone, berniukų

mokyklos kieme, pirmadienį sprogus
bombai, penki mokiniai žuvo, dar 25
buvo sužeisti, pranešė policija. Kiek
anksčiau pirmadienį sunitų rajone
nežinomi ginkluoti užpuolikai nu-
šovė penkis sargybinius, buvusius
patikrinimo poste šiaurinėse Bagda-
do prieigose, pranešė policija. Visi
žuvusieji priklausė ,,Sahwa” pajė-
goms, kurias anksčiau palaikė Jung-
tinės Valstijos, o dabar – Irako vy-
riausybė. 

WASHINGTON, DC
JAV Centrinei žvalgybos val-

dybai (CŽV) leista peržiūrėti Europos
Sąjungos (ES) piliečių bankų įrašus,
praneša britų „The Sunday Times”.
Pranešama, kad finansinių operacijų
išrašai gali padėti surasti įtariamus
teroristus ar asmeninis, finansuo-
jančius išpuolius. Teigiama, kad susi-
tarimas tarp Washington ir Briuselio
visiškai įsigalios po 2 mėnesių. Su-
tarta, kad CŽV paimti duomenys
Amerikoje bus saugomi 5 metus.
Pastebima, kad sutartis tarp JAV ir
ES yra vienpusė ir europiečiai neturi
galimybių peržiūrėti amerikiečių
bankų sąskaitas JAV bankuose.

MEKSIKAS
Meksikos šiaurinės Čihuahua

valstijos Siudad Chuareso mieste,
kuriame vyksta kruvinas karas tarp
įtakingų narkotikų kartelių, sekma-
dienį nužudyta mažiausiai 15 žmo-
nių, pranešė vietos pareigūnai. 

Rusijoje paskelbtas gedulas dèl
žuvusiûjû per gaisrâ klube

Šeštadienį Permės krašte buvo paskelbtas trijų dienų gedulas.
Reuters/Scanpix nuotr.

Vilnius, gruodžio 7 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev šeštadienį pasirašė įsaką, pagal
kurį gruodžio 7 dieną visoje šalyje pa-
skelbtas gedulas dėl gaisro Permės
naktiniame klube ,,Chromaja lošadj”
(Šlubas arklys), per kurį žuvo dau-
giau kaip 100 žmonių.

Prezidentas nurodė Tverės kraš-
to ir federalinės valdžios įstaigoms
suteikti materialinę paramą sužeis-
tiesiems ir žuvusiųjų šeimoms, taip
pat pranešti jam apie to įvykio tyrimo
eigą.

Anksčiau šeštadienį Permės
krašte buvo paskelbtas trijų dienų
gedulas. Regiono administracija pra-
nešė, kad žuvusiųjų šeimoms bus
išmokėtos 100,000 rublių (apie 7,800
litų) pašalpos.

Gaisras Permės naktiniame klu-
be kilo naktį iš penktadienio į šeš-
tadienį, kai jame vyko vakarėlis, mi-
nint to klubo 8-ąsias metines. Tuo
metu klube buvo apie 250 žmonių, iš

kurių 103 mirė dėl nudegimų, apsi-
nuodiję dūmais, taip pat dėl kilusios
spūsties. Daugiau nei 130 buvo su-
žeisti, daugelis – sunkiai. Atpažinti
68 žuvusieji.

Pagrindine gaisro priežastimi
laikomas pirotechninių užtaisų nau-
dojimas uždarose patalpose. Tyrėjai
iškėlė antrą versiją, jog klubas už-
siliepsnojo dėl netvarkingos elektros
įrangos. Pranešama, kad anksčiau to
klubo valdytojams du kartus buvo
skirtos baudos dėl priešgaisrinių
reikalavimų pažeidimų.

Tiriant šį įvykį buvo sulaikyti du
asmenys: klubo vykdomoji direktorė
Svetlana Jefremova ir vienas iš jo
įkūrėjų Anatolij Zak, kuris mėgino
pasislėpti nuo teisėsaugos. Pastarasis
sakė neturintis nieko bendra su ta
nelaime, nes klubą tik nuomojo
kitiems. A. Zak ir S. Jefremova įtaria-
mi pažeidę priešgaisrinės saugos
reikalavimus. Tyrėjai ieško dar ketu-
rių įtariamųjų.

JAV stiprins Osama bin Laden
medžioklê

Washington, DC, gruodžio 7 d.
(AFP/BNS) – Jungtinės Valstijos su-
stiprins tarptautinio kovotojų tinklo
,,al Qaeda” vadovo Osama bin La-
den, kuris, kaip manoma, slapstosi
kažkur kalnuose Afganistano ir Pa-
kistano pasienyje, paieškas, sekma-
dienį sakė vienas aukštas JAV parei-
gūnas.

,,Žvalgyba praneša, kad ‘al Qae-
da’ vadovas yra kažkur Vaziristano
šiaurėje. Jis kai kada būna Pakistano,
o kai kada – Afganistano pusėje”, –
nurodė JAV prezidento patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais
James Jones.

Paklaustas, ar JAV prezidento
Barack Obama administracija pla-
nuoja atnaujinti O. bin Laden paieš-
kas, J. Jones atsakė: ,,Manau, taip.”

,,O. Bin Laden yra ‘al Qaeda’
tikslų ir idėjų simbolis, todėl nepa-
prastai svarbu jį sučiupti”, – televi-
zijai CNN sakė J. Jones, kuris yra JAV
jūrų pėstininkų atsargos generolas.

Jo komentarai, kad O. bin Laden
kai kada gali būti ir Afganistane,
prieštarauja ankstesniems JAV parei-
gūnų pareiškimams, esą ,,al Qaeda”
vadovas nuolat slapstosi Pakistane.

JAV gynybos sekretorius Robert
Gates yra pažadėjęs susekti O. bin
Ladeną, tačiau sekmadienį jis pa-

reiškė, kad žvalgybos agentūros jau
kelerius metus negavo patikimos
informacijos, kur galėtų būti ,,al
Qaeda”  vadovas.

O. bin Laden laikomas 2001 m.
rugsėjo 11 d. teroro išpuolių New
York ir Washington, kurie nusinešė
beveik 3,000 žmonių gyvybes, pagrin-
diniu sumanytoju, už kurį Jungtinės
Valstijos yra pažadėjusios 50 mln.
dolerių premiją.

Praėjusią savaitę nurodęs pasiųs-
ti į Afganistaną dar 30,000 JAV karių
B. Obama ir jo padėjėjai argumenta-
vo, kad Talibanas veikia išvien su O.
bin Laden vadovaujamu tinklu, todėl
įveikti ,,al Qaeda” įmanoma tik
sutriuškinus Afganistano sukilėlius.
JAV administracija taip pat perspėjo,
kad Talibano pergalė Afganistane
gali destabilizuoti padėtį branduolinį
ginklą turinčiame Pakistane.

Washington spaudžia Islama-
badą sutriuškinti Pakistane įsitvirti-
nusius talibų ir ,,al Qaeda” kovotojus,
o aukšti Jungtinių Valstijų pareigū-
nai sekmadienį gyrė Pakistaną dėl
surengto didelio karinio puolimo
prieš sukilėlius. R. Gates sakė, kad
JAV pajėgos nepersekios Talibano
vadovų Pakistane ir kad Islamabado
saugumo pajėgos turi pačios įveikti
kovotojus.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

ŠIAURĖS AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI
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DETROIT, MI
LYDI ŠVENTADIENIS

ANTRASIS ADVENTO SEKMADIENIS

LAUKIMAS IR ENTUZIAZMAS

Nusivilk, Jeruzale, gedulo bei
vargo drabužį ir apsirenk puošniai-
siais rūbais garbės, kurią tau amžiais
suteikia Dievas. /Bar 5, 1/

Šio sekmadienio skaitiniai moko
mus šiandien aktyviai laukti Jėzaus
gimimo, su entuziazmu darbuotis,
nes Dievas per mus ir šiais metais no-
ri paliesti dar daugiau žmonių.
Evangelija kviečia veikti, daryti kon-
krečius darbus, su entuziazmu ir
užsidegimu toliau nešant Gerąją
Naujieną į pasaulį. Per adventą turi-
me nusimesti senąjį „vargo ir gedulo
drabužį”, atsiversti ir savo gyvenimu
ištvermingai rodyti Dievo garbę ir
šlovę.

Šiandien norėčiau pasidalyti
mintimis apie entuziazmą. Rašytojas
ir poetas Ralph W. Emerson sako:
„Entuziazmas yra viena iš galin-
giausių jėgų. Kai ką nors darote,
darykite visomis jėgomis. Įdėkite į tai
savo sielą. Paženklinkite savo asme-
nybės antspaudu. Būkite aktyvus,
energingas, entuziastingas ir ištiki-
mas – tada įveiksite savo darbą.
Nieko žymesnio niekada nebuvo pa-
siekta be entuziazmo.” Dažniausiai
mūsų gyvenime užsidegimas, moty-
vacija ir entuziazmas būna labai
laikini dalykai, kai jiems įtaką daro
kokie nors išoriniai veiksniai (pini-
gai, pripažinimas, pagyrimas ar pa-
tirtas malonumas). Tikrasis entuzi-
azmas kyla iš pačių žmogaus širdies
gelmių. Tai dvasinės prigimties už-
sidegimas ir energija.

1971 metais vienos amerikiečių
šeimos septyniolikmetė dukra lau-
kėsi kūdikio. Jos tėvai, sužinoję, kad
kūdikio tėvas juodaodis, patarė jai:
„Sunaikink kūdikį ir tęsk savo gyve-
nimą. Pašalink šią klaidą, nes tavęs
laukia puiki profesinė karjera. Ne-
griauk savo ateities.” Tačiau būsimo-
ji motina, daug keliaujanti ir koncer-
tuojanti talentinga pianistė, atkirto:
„Aš gimdysiu ir auginsiu šį kūdikį.”
Tėvai ją išvarė iš namų ir daugelį
metų su ja nebendravo. Kūdikio tėvas
taip pat pasitraukė. Ji glaudėsi pas
draugus. Sunkaus gyvenimo slegia-
ma, ji pradėjo vartoti narkotikus.
Vieną dieną ji sutiko gatvėje nepažįs-
tamą moterį, kuri jai papasakojo apie
Jėzaus meilę ir padovanojo jai Šven-
tąjį Raštą. Skaitydama jį, nusprendė
pavadinti savo vaiką Izraeliu. Ji pra-
šė: „Dieve, globok mano vaikelį. Te-
gul Izraelis bus tavo palaimintas ir
talentingas žmogus.” Kūdikis turėjo
ypatingą muzikinį talentą. Vaikas
galėjo groti daugeliu instrumentų ir
kurti dainas. Vėliau jis subūrė savo
muzikos grupę, pradėjo rašyti krikš-
čioniškas giesmes. Jis groja įspūdingą
muziką, kurią teko ir man girdėti.
Israel Houghton jau yra laimėjęs po-
rą pačių aukščiausių muzikos apdo-
vanojimų savo krašte.

Jis galėjo tapti toks pat nelaimin-
gas ir neturtingas vaikas, kaip ir dau-
gelis kitų, kurie gyveno tame rajone.
Tačiau nuoširdi motinos malda ir en-
tuziazmas visa tai pakreipė kita
linkme. Nepatyręs tėvo meilės, sene-
lio atstumtas, šiandien jis „sėdi ant
mylinčio ir nuolat jį gausiai laimi-

nančio Tėvo kelių”. Dabar jis vienoje
bažnyčioje kiekvieną sekmadienį šlo-
vina Dievą savo sukurtomis giesmė-
mis. Savo gyvenimu ir giesmėmis
Israelis jau palietė šimtų tūkstančių
žmonių širdis įvairiose šalyse. Šian-
dien žinome, kad tas vaikas, kuris
atrodė klaida,  visiškai nebuvo klaida.
To žmogaus atėjimas į šį pasaulį ir jo
vaikystė atrodė nieko gero nežadanti.
Tačiau Dievas niekam nesuteikia
gyvybės, pirmiau nesukūręs jam savo
dieviško plano. Todėl mums belieka
tik nusikratyti „vargo praeities” ir
entuziastingai ieškoti Jo mums skir-
tos gyvenimo misijos, ją surasti ir
vykdyti.

(...)

Neseniai teko skaityti apie vieną
didelę Jungtinių Amerikos Valstijų
mokyklą, kuri įsikūrusi vieno did-
miesčio neturtingame priemiestyje,
garsėjančiame gaujomis ir prekyba
narkotikais. Daugelis tos mokyklos
mokinių nesiekia aukštojo išsilavini-
mo. Tačiau mokytojas Rafe Esquith
padeda savo mokiniams pasiekti dvi-
gubai geresnių rezultatų negu kitų
klasių mokytojai. Jo mokiniai ne tik
labai gerai išmoksta anglų kalbą, bet
ir puikiai vaidina dramos būrelyje,
kuris žinomas visoje šalyje. Rafe-
klasėje kabo didelis užrašas: „Trum-
piausio kelio nėra.” Šalia padėtos žy-
mių universitetų vėliavėlės primena,
kur studijuoja jo buvę mokiniai. Pats
Rafe jau apdovanotais aukščiausiais
savo šalies ir Britanijos medaliais. Jo
klasėje dažnai lankosi ugdymo srities
žinovai, bandydami suprasti mokyto-
jo sėkmės principus.

Mokytojas jau apie 30 metų dar-
buojasi 6 dienas per savaitę, po 12
valandų, beveik neatostogaudamas.
Jis mėgsta parodyti, kad literatūra,
teatras, muzika ir net matematika
gali teikti džiaugsmo ir malonumo.
Rafe sako: „Esu paprastas žmogus,
kuris neleido šiuolaikinei švietimo
sistemai paversti savęs robotu, kokie
tapo daugelis labai talentingų moky-
tojų. Aš klasėje labai daug dėmesio
skiriu dvasingumui. Savo meilę nuo-
latiniam mokymuisi ir tobulėjimui
perduodu vaikams. Aplink mokyklą
viešpatauja skurdo ir nusivylimo dva-
sia. Mano klasėje vaikai uoliai dirba,
siekdami didelių aukštumų, ir sma-
giai leidžia laiką kartu. Tai nuosta-
bus gyvenimas.”

Žodis „entuziazmas” kyla iš grai-

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Kaip norėtųsi pasakyti tiek daug,
bet širdis neišrenka tinkamų žodžių.

Kaip norėtųsi būti šalia ir tiesiog
apkabint, bet kartais skausmas viską
užgožia.

Lieka mintys ir žodžiai, neištarti
žodžiai, kurių niekas, išskyrus Tave,
nesupras...

Viskas telpa Tavy, Tavo žodyje,
Mamyte.

Šeštadienį, lapkričio 21 d., per
„Lietuviškų melodijų” radijo progra-
mą laidos redaktorius Algis Za-
parackas pranešė, kad jo mamytė
Stasė Zaparackienė jau ramiai miega
amžinu miegu ir laukia susitikimo su
savo bendro gyvenimo draugu, vyru
a. a. Antanu Zaparacku. Per progra-
mą nuskambėjo viena iš anksčiau
įrašytų reklamų, kurią prieš daugelį
metų įskaitė pati S. Zaparackienė. Po
kelių valandų sužinojome, kad po
skausmingos ilgos ligos Viešpaties
angelas pašaukė S. Zaparackienę pas
save ir ji iškeliavo į Dievo namus.  Iki
pat savo mirties a. a. S. Zaparackienė
buvo apsupta savo šeimos narių.

Sekmadienio rytą per „Amerikos
lietuvių balso” radijo programą ši
liūdna žinia pasklido po visą Detroit
lietuvių apylinkę.

Atsisveikinimas su velione a. a.
Stase Zaparackiene vyko pirmadienį,
lapkričio 23 d., Harris laidojimo na-
muose, Livonia, Michigan. Laidotu-
vių apeigomis rūpinosi a. a. S. Zapa-
rackienės marti, Val S. Bauža laidoji-
mo namų direktorė Yolanda Zapa-
rackienė. Rožinį kalbėjo Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos adminis-
tratorius kun. Gintaras Jonikas. Gra-
žų, jautrų ir jausmingą atsisveiki-
nimą vedė Y. Zaparackienė.

A. a. Stasė Čepšytė-Zaparackienė
gimė 1918 m. gegužės 12 d. Lietuvoje.
1938 m. sausio 15 d. Kaune susituokė
su A. Zaparacku. 1944–1946 m. gy-
veno Prūsijoje, Bavarijoje ir Vokieti-
joje. 1949 m. gegužės 29 d. po Antro-

jo pasaulinio karo Zaparackų šeima
emigravo į JAV. Iš New York atkelia-
vo į St. Clare, Pennsylvania, kur gy-
veno kelerius metus. Po to Zaparackų
šeima atkeliavo į Michigan valstiją ir
gyveno Highland Park, Royal Oak ir
West Bloomfield miesteliuose. Zapa-
rackai užaugino du vaikus – Algį ir
Žibutę. Velionė buvo „Lietuviškų me-
lodijų” radijo programos ilgametė
pranešėja ir talkininkė. Ji rėmė lietu-
višką veiklą ir organizacijas.

JAV Lietuvių Bendruomenės Mi-
chigan apygardos vardu pirmininkė Ja-
nina Udrienė, o  Akademikų skautų są-
jūdžio vardu Rimas Griškelis išreiš-
kė gilią užuojautą ir pasakė daug gra-
žių atsisveikinimo žodžių, pasidalijo
maloniais asmeniniais prisiminimais.

Užuojautą pareiškė organizaci-
jos: Akademinis skautų sąjūdis,
Geležinio vilko skautų būrys, Lietu-
vos Dukterys, „Amerikos lietuvių
balso” bei „Lietuviškų melodijų” ra-
dijo programos. Buvo gautas buvusio
Lietuvių Bendruomenės Michigan
apygardos pirmininko Vytauto Ka-
manto ir jo žmonos Gražinos užuo-
jautos laiškas.

Šeimos gyvenimo atsiminimais
pasidalijo velionės vaikai – Algis ir dr.
Žibutė Zaparackas-Knepper.

Tiek per šermenis, tiek Dievo
Apvaizdos parapijos kultūros centro
mažojoje salėje buvo galima išvysti
velionės nuotraukas. Visose jose a. a.
S. Zaparackienė buvo įamžinta su
savo šeimos nariais. Visur ir visuo-
met ji buvo linksma, draugiška ir šei-
myniška.  Atsisveikinimas laidojimo
namuose baigtas visų dalyvių sugie-
dotu Lietuvos himnu.

S. Zaparackienės laidotuvės įvy-
ko š. m. lapkričio 24 d., antradienį,
Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje.
Velionė buvo atvežta viena valanda
anksčiau prieš Mišias, kad draugai ir
pažįstami galėtų paskutinį kartą at-
sisveikinti.  A. a. Stasė skendėjo dau-
gybėje gėlių puokščių. 

Nukelta į 11 psl.

Prisimenant 
a. a. Stasę Zaparackienę

kų kalbos žodžio „entheos”, kuris
reiškia „pripildytą Dievo”. Kai mus
užlieja Dievo dvasia, jaučiamės įkvėp-
ti naujiems siekiams, veiklai ir tar-
navimui. Vienus žmones Dievas įkve-
pia tapti sportininkais, lenktyni-
ninkais, nebijančiais jokių nesėkmių.
Kitus jis kviečia ištvermingai darbuo-
tis dėl vargstančiųjų savo krašte.
Panašiai jis kvietė ir motiną Teresę
rūpintis mirštančiaisiais Kalkutoje.
Kai esame kupini užsidegimo ir en-
tuziazmo, galime lengvai atsikelti 4
valandą ryto ir darbuotis, darydami
savo mėgstamą, dažnai labai daug
jėgų ir ištvermės reikalaujantį darbą.
Tokie žmonės net ir vėlai vakare su-
randa naujų jėgų kantriai ir pasi-
aukojamai darbuotis, vykdydami sa-
vo misiją gyvenime. Tikrasis entu-
ziazmas kyla, kai žmogus atranda tai,
kam jis yra pašauktas į šį pasaulį.
Tikroji žmogaus gyvenimo misija
atsiskleidžia tada, kai jis mėgsta savo
darbą, kai jis daro tai, kam yra gimęs,
kai jis atlieka tai, ką jam sako jo
mylinti širdis. Jei jums labai patinka
tai, ką darote, jei jūsų veikla yra pras-
minga, jei jūsų darbas teikia džiaugs-
mą, tai esate teisingame kelyje.

Klauskime savęs: „Ar dirbu tai,

ką norėčiau dirbti? Ar darau tai, kam
esu pašauktas į šį pasaulį? Kaip turiu
praleisti savo gyvenimo laiką? Ar
turiu tęsti tai, ką dariau iki šiol, ar
imsiuosi ko nors naujo?” Dauguma
alkoholikų, depresijos, nerimo ir viso-
kių baimių varginamų žmonių neturi
ir neieško savo tikrų, didelių ir įkve-
piančių tikslų gyvenime. Dauguma
mano sutiktų laimingų žmonių sako,
jog jie mėgsta savo darbą taip, kad jį
galėtų dirbti ir be jokio atlyginimo.
Jie atrado tai, ką mėgsta daryti ir iš
to pragyvena.

Jei dirbate nemėgstamą darbą,
tai klauskite savęs: „Ką darydamas
laisvalaikiu jaučiuosi laimingas? Ką
darydamas jaučiu entuziazmą, susi-
laukiu pripažinimo, lengviausiai ben-
drauju su kitais, patiriu gyvenimo
prasmę ir pilnatvę?” Šie atsakymai
parodys jums, kaip sužadinti daugiau
entuziazmo ir užsidegimo savo gyve-
nime. Tegul tai būna jūsų advento
meto nusiteikimas ir aktyvus lauki-
mas. Dievas tikrai nori parodyti jums
tą kelią, kuriuo eidami nestokosite
užsidegimo, entuziazmo ir būsite lai-
mingiausi.

Sutrumpinta.
Bernardinai.lt

Israel Houghton.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

Stuburo ir skausmo ligos 

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
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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Deja, per visą kalinimo laiką
tokią ,,peredačią” aš buvau gavęs tik
vieną kartą, ir tai ne tiesiogiai nuo
tetos ar sesers, kurių prašiau, o nuo
sesers draugų – Dailės instituto stu-
dentų. Tai buvo tokia ,,miesčioniška”
siunta: saldainiai (,,bonbonkės”), dar
kažkas. Bet tai atsitiko kiek vėliau.
Daugiau iš ,,laisvės” manęs niekas
nešelpė, bet ir aš daugiau nieko ne-
prašiau (tikiuosi, jog nelikau niekam
skolingas).

Nors čia ir negaudavau maisto
siuntų, bet ir draugų dėka nealkau.
Tikrą badą teko patirti vėliau, jau
būnant lageryje, o čia, šioje vieno liki-
mo draugijoje, mane, kaip negaunan-
tį ,,peredačių”, išrinko 8-tos kameros
seniūnu, t. y., kaip juokais vadindavo,
,,kolchozo pirmininku”.

Mano naujos, ,,pirmininko” pa-
reigos buvo tokios. Jeigu kas iš ,,kol-
chozo” gyventojų gauna ,,peredačią”,
aš ją priimu iš savininko rankų ir
dedu į kameros kampą, į ,,bendrą ka-
tilą”, o vėliau viską dalinu visiems po
lygią porciją, išskyrus rūkalus, nes ne
visi buvo rūkoriai. Bet ir rūkalai rū-
koriams buvo išdalijami po lygiai.

Dienos metu kameroje būdavo
ramybė, nes visi išvarginti naktinių
tardymų, snūduriavo, nors miegoti
ar gulėti buvo uždrausta. Tuo įkyriai
rūpinosi prižiūrėtojas. Avėdamas
veltiniais, jis tyliai prieidavo prie
kameros durų ir žvilgčiojo pro vilke-
lį.

Vakarais buvo tradicinės maldos,
kurias, žinoma, vesdavo kunigas. O
naktimis buvo labai sunku užmigti.
Kieme buvo užvedami ,,dvižokai” –
varikliukai, kurie normaliai naudoja-
mi elektros energijai gaminti, pavyz-
džiui, kaime – kino projekcinei apa-
ratūrai ar panašiai. Čia jie tarnavo
visai kitam tikslui – kaip ir Rainiuo-
se, savo garsiu tarškesiu ,,dvižokai”
turėjo nustelbti kankinamų žmonių,
ypač moterų, riksmus ir dejones, o
tuo pačiu ir tardytojų šauksmus ir
koliojimąsi. Bet ir pro to įkyraus pler-
palo garsus, kartas nuo karto buvo
galima aiškiai užgirsti širdį verian-
čius riksmus ir pagalbos ar prakeiks-
mus sadistams šaukiančius kanki-
namųjų balsus. Šie košmariški garsai
mus kamuodavo kasnakt.

Maža to, naktimis pastoviai bu-
vome išvedinėjami tardymams. Pri-
žiūrėtojas tyliai pradaręs ,,kormuš-
kę” (angą kameros duryse, pro kurią
paduodavo maistą) iššaukdavo kalinį,
sakydamas: ,,Na būkvū A, B, C,…” ir
t.t. Buvo ištariama tik pirmoji kalinio
pavardės raidė. NKVD gerai įsisavino
abėcėlę ir vienoje kameroje sugrūsda-
vo tik po vieną ,,raidę”.

Kai naktį atsidarydavo ,,karmuš-
kė”, visi sustingdavo, laukdami kokią
raidę ištars prižiūrėtojas. Aš išeida-
vau ,,na būkvū Č”, nes tokio antro
nebuvo.

Neprisimenu, po antrojo ar tre-
čiojo iškvietimo, kai enkavėdistas
pareikalavo smulkiai papasakoti apie
mano tarnybą rusų kariuomenėje ir
vėliau, aš pakliuvau į keblią padėtį.
Tardymas užsibaigė tuo, kai sustojau
ties karo pradžia. Todėl žinojau, kad
kitame aš jau turėsiu pasakyti, kokiu
būdu pakliuvau į vokiečių belaisvę.
Tardytojas viską protokolavo, todėl
tai užtrukdavo gana ilgai.

Grįžęs į kamerą nerimavau:
,,Kaip išsisukti neužsiminus apie

žudynes?”; ,,O gal jie jau viską žino,
todėl geriau nemeluoti...” Tokių ir
panašių klausimų ir abejonių kamuo-
jamas, aš sutikau dieną. Mano ka-
meros draugai taip pat nežinojo, kad
esu nepageidautinas baisaus nusikal-
timo liudininkas. Jaučiau poreikį su
kažkuo pasitarti tuo klausimu, bet
tuo pačiu bijojau būti išduotas. Pa-
galiau apsisprendžiau, kad savo pas-
laptimi geriausia būtų pasidalinti su
kunigu – jis turbūt buvo vyriausias iš
mūsų, o, be to, ir tokios išpažintys
jam ne naujiena. Vakare, suradęs tin-
kamą progą, kai kiti snaudžia ar už-
siėmę savais reikalais, aš prisėdau
prie kunigo Želvio ir trumpai ir labai
tyliai papasakojau apie savo proble-
mą.

– Ir dabar nežinau, ar tą viską
man reikia pasakyti tardytojui, – už-
baigiu savo kalbą. Laukdamas atsa-
kymo atidžiai apsidairiau, atrodė,
niekas į mus nekreipia dėmesio.

Kunigas Želvys mane dėmesin-
gai, su ašaromis akyse išklausė ir taip
patarė:

– Mielas Leonai, jokiu būdu apie
tai jiems nepasakok! Tai tave gali
pražudyti! Tu esi liudininkas, kuriuo
jie panorės bet kuriomis priemo-
nėmis atsikratyti. Dabar jiems užteks
laiko tave pribaigti. Visiškai niekam,
net geriausiems draugams daugiau
nepasakok, ką matei ir patyrei Červe-
nėje. Geriausia – užmiršk tai. O jeigu
tavęs paklaus, kokiomis sąlygomis ir
iš kurios vietos grįžai į Lietuvą, sa-
kyk jiems, kad ,,į vokiečių belaisvę
pakliuvai sužeistas prie Smurgainių,
netekęs sąmonės, suėmę tave laikė
Karaliaučiaus lageriuose, po to pa-
ėmė į Savisaugos dalinius ir t. t.”

Tai buvo tikrai išmintingas pa-
tarimas, nes karo pradžioje nemažai
Lietuvos karininkų ir kareivių iš 29-
jo korpo kartu su lietuviškai perreng-
tais rusais iš tikrųjų buvo patekę į
Karaliaučiaus lagerius. Mat apie
1944–1945 metus kažkokiame bolše-
vikų leidžiamame laikraštyje Kaune
kunigas buvo perskaitęs, kad tie Lie-
tuvos kariai ir karininkai, kurie Rau-
donosios armijos sudėtyje priešinosi
vokiečių okupantams, buvo ten kali-
nami.

– Be to, kiek žinau, – toliau kal-
bėjo kunigas Želvys, – visi Lietuvos
kareiviai ir karininkai vėliau buvo
paleisti į tėvynę. Deja, ne visi spėjo
iki to išgyventi – 23 ar 25 lietuviai
mirė badu. Tik dar kartą sakau, nie-
kam neprasitark apie tas žudynes,
nes bolševikai tave sunaikins! Tu la-
bai gerai padarei, kad pasitarei su
manimi!, – aiškino susijaudinęs kuni-
gas.

Kito tardymo metu aš ir papa-
sakojau tą kunigo pakuždėtą ,,istori-
ją”, tikėdamasis, kad ji ne tik man
gyvybę išsaugos, bet už tai dar ir ma-
žesnę bausmę gausiu. Tardytojas,
nors ir labai stengėsi mane supai-
nioti, buvo priverstas užrašyti tai, ką
aš papasakojau.

Taip, kunigo dėka aš suklastojau
savo parodymus ir tokiu būdu vėl
išlikau gyvas. Už tai lieku nuošir-
džiai dėkingas kun. J. Želviui, ir da-
bar, lankydamas Šv. Antano bažny-
čią, kiekvieną kartą neužmirštu pa-
simelsti prie jo a. a. kapo šventoriu-
je.

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.
Daugybė žmonių bijo senatvės.

Jie nesijaučia užtikrinti dėl ateities,
nes tikisi, kad, metams bėgant, jų
psichinė ir fizinė būklė vis labiau
blogės. Ką jie galvoja, ką jaučia, tas ir
atsitinka, nes savo pasąmonei siun-
čia vien tik tokią informaciją. 

Žmogus pasensta tada, kai nusto-
ja domėtis gyvenimu, kai atsisako
svajonių, praranda smalsumą ir ne-
siveržia užkariauti naujų pasaulių.
Jeigu jūsų protas bus atviras nau-
joms idėjoms ir naujiems interesams,
jeigu nebijosite pakelti uždangos ir
įsileisti dienos šviesos ir įkvėpimo,
kurį atneš nauji gyvenimo ir visatos
vėjai, būsite jauni ir energingi.

Dietos, vitaminai ir įvairiausių
rūšių pakaitalai neišsaugos jūsų
jaunystės. Tik nuo mąstymo priklau-
so, ar žmogus sensta, ar išlieka jau-
nas. Jeigu visą laiką galvosite apie
grožį, kilnumą, gėrį, sieloje išliksite
jauni, nesvarbu, kiek iš tikro turėsite
metų.

Žmogaus protas nesensta

Geriau nesakykite: ,,Aš senas”.
Sakykite: ,,Esu kupinas dieviškosios
išminties.” Nepasiduokite darbovie-
tės, spaudos, statistikos peršamam
įvaizdžiui, kad seni žmonės viena ko-
ja jau stovi karste, yra sukriošę, nu-
karšę ir niekam nereikalingi. Nenu-
sileiskite, kad jus užmigdytų tokia
propaganda. Skelbkite gyvenimą, o
ne mirtį! Įsivaizduokite, kad esate
laimingas, linksmas, klestintis, svei-
kas, ramus ir stiprus. Garsiai tą sau
sakykite kasdieną – tokius ženklus
gavęs jūsų ,,kompiuteris” tokį jus ir
padarys. 

Skaitome knygose ar laikraščiuo-
se, girdime per televiziją, kad koks
nors žmogus išėjęs į pensiją pradėjo
studijuoti universitete, kad aštuo-
niasdešimties sulaukęs pasidarė dai-

lininku, rašytoju, kad kažkokį apara-
tą sukūrė ir t. t. Visą gyvenimą tokių
žmonių buvo daug. To pasiekia tik tie
žmonės, kurie sulaukę senatvės ne-
nuleidžia rankų. Todėl nors jų fizinė
būklė susilpnėja, bet dvasinė ir pro-
tinė galia net pastiprėja, nes jie
,,mankština” smegenis kiekvieną
dieną. Pvz., graikų filosofas Sokratas
išmoko groti muzikos instrumentais,
būdamas aštuoniasdešimties. Ge-
riausias savo drobes Mikelandželas
taip pat nutapė sulaukęs aštuonias-
dešimties. Tokio pat amžiaus buvo ir
Simonidas Kejietis, kai laimėjo apdo-
vanojimą už savo poeziją, Johanas
fon Gete, kai užbaigė ,,Faustą”, bei
Leopoldas fon Ranke, kai pradėjo ra-
šyti ,,Pasaulio istoriją’’, kurią pabai-
gė būdamas devyniasdešimt dviejų. 

Šį sąrašą būtų galima pratęsti.
Apsidairykime savo bendruomenėje
ir pamatysime, kiek rasime brandaus
amžiaus žmonių, kurie sugeba rašyti,
kurti, būti aktyvūs, dalyvauti visuo-
meninėje veikloje, sportuoti ir t. t.
Pamačius tokius žmones, pirmiausia
reikia pasakyti sau: ,,Aš ir iš tokio pat
molio drėbtas! Jei jis gali, tai ir aš
galiu!” Tokia būtų teigiama ir sveika
galvosena, tokia linkme reikėtų pa-
veikti ir nuteikti save. Niekad negali-
ma pavydėti tokiems žmonėms. Pa-
vydu mes tiems žmonėms nepakenk-
sime, o tik sau. Pavydas – yra stabdis,
kuris stabdo mus mąstyti, gerbti,
įvertinti, o dar blogiau, kad pavydas,
kaip kirminas, ėda žmogų iš vidaus ir
atveda prie visokių ligų.

Tad jeigu esate pensininkas,
pradėkite domėtis gyvenimo dėsniais,
pradėkite džiaugtis gyvenimu ir
kiekviena diena. Užsiimkite tuo, apie
ką svajojote visą gyvenimą. Gilinkitės
į naujas temas ir išbandykite naujas
idėjas.

Pasinaudota medžiaga iš biblio-
tekėlės ,,Žmogus ir sveikata”.

AMŽIUS – IŠMINTIES AUŠRA



visko, bet ji kovojo labai narsiai. Lie -
tuvoje siautė bermontininkai, komu-
nistai, lenkai ir kitokie gaivalai. Dau -
giausiai sunkumų turėta su lenkais.
Lenkai sulaužė pasirašytas sutartis,
ir jų kariuomenė užgrobė Vilniaus
kraštą. Lietuviai, nors ir būdami silp-
niau ginkluoti, prie Širvintų ir Gied -
raičių, vadovaujami pulkininko Jo no
Variakojo, sumušė lenkų kariuo -
menės dalinius ir turėjo laisvą kelią į
Vilnių. 

Lietuva turėjo sunkumų ir su
latviais, kurie norėjo pasigriebti daug
Lietuvai priklausančių žemių ir nus-
tumti lietuvius toliau nuo jūros. Žvel-
giant į istorijos užrašus, pastebime,
kad teisingumas ne visada laimi. Is to -
rija rodo, kad drąsieji visada užsitik-
rina pergalę”.

Kalbėtojas pabrėžė, kad be su -
kurtos kariuomenės Lietuva nebū tų
pajėgusi išlaikyti paskelbtą Ne pri -
klausomybę. Ją lietuviai išlaikė did -
vyrių, aukojusių savąsias gyvybes,
svei katą, dėka. 

Dr. R. Kašuba savo pranešime
pa minėjo ir partizanų veiklą, pabrėž-
damas, kad tik jų dėka turime ma -
žiau atėjūnų. Partizaninės kovos, jų
kančios ir trėmimai, išugdė Lietuvos
gyventojų kovos dvasią ir atvedė į
Kovo 11-ąją,  Nepriklausomybės at -
kū   rimą.

Pranešėjas paminėjo ir lietuvių
jau nuolių ryžtą nepasiduoti okupan-
tams. Daugelis jų mielai stojo į Ple -
chavičiaus kariuomenės dalinius,
kovojo su lenkų „Armija Krajo va” da -
li niais Vilniaus krašto apylinkėse.

Neužmirštamos lietuvių karių
pa stangos sulaikyti artėjančią rusų
armiją prie Sedos. Paskaitininkas
pra nešime taip pat pabrėžė, kad lie -
tuviai per amžius neatsisakydavo tar-
nauti kariuomenėje. Pirma jame ir
Antrajame pasauliniuose karuose
visada dalyvavo ir lietuviai, pasiruošę
ginti laisvę nuo priešų. Daug lietu vių
jaunuolių tarnavo ir Amerikos ka -
riuomenėje, keliolika jų yra pasiekę
aukštą rangą. 

Minint Lietuvos kariuomenės
įkū rimo 91-sias metines, turime reik š-
ti meilę ir pagarbą visiems laivės ko -

votojams, atidavusiems savąsias gy -
vybes už visų lietuvių laisvę. Jie
kovojo, kad mes gyventume laisvėje.

Kitas kalbėtojai buvo Šaulių są -
jungos vadas M. Abarius ir jo jaunasis
pavaduotojas inž. L. Orentas. Jis taip
pat pabrėžė, kad tik karių pasiaukoji-
mo dėka Lietuva apsigynė nuo ją puo -
lančių priešų. Kariai, partizanai nebi-
jojo atiduoti savąsias gyvybes už Lie -
tuvos laisvę.

Buvo padėkota šaulių, ramovėnų
organizacijoms už šį paminėjimą ir
siūloma nepamiršti lapkričio 23-osios
– Ka riuo menės įsteigimo dienos.

Po pranešimo šaulių vadas M.
Abarius priėmė trijų asmenų, įstoju -
sių į Šaulių organizaciją, pasiža dė -
jimą atlikti visas organizacijos parei -
gas, puoselėti lietuviškumą. Pasiža -
dė jimą davė: Petras Baranauskas,
Da lia Grigienė ir Aldona Vildžina vi -
čienė. Džiugu matyti, kad į šaulių ei -
les įsijungia naujai atvykę mūsų tėvy-
nainiai, nes tik jie išlaikys šią organi-
zaciją tolimesnėms kartoms. 

Minėjimas baigtas eilėraščiu, ku -
rį perskaitė poetė Vilija Vakarytė, ir
giesme „Lietuva brangi”. 

Pabaigoje minėjimo vedėjas Si gi -
tas Savic kas padėkojo visiems prog -
ramos dalyviams ir susirinkusiems
bei pakvietė visus pabendrauti ir pa -
sistiprinti.
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Paminėtos muziko B. Prapuolenio 25-osios mirties metinės
EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuviai po lietuviškų pa -
maldų Šv. Antano bažnyčioje lapkri -
čio 22 d. parapijos mokyklos pastate
prisiminė vos 45 m. sulaukusį bei ne -
tikėtai amžinybėn 1984 m. lapkričio
17 d. iškeliavusį muzikos ir dainos
pa saulyje jau spėjusį gražiai užsire ko -
menduoti buvusį šio telkinio gyvento-
ją Bernardą Prapuolenį.

Gausus tautiečių būrys, susirin -
kęs į „kavinės” kambarį, išklausė pri -
siminimų apie Bernardą, kuris, be ki -
tų darbų, vadovavo ir Šv. Antano pa -
rapijos chorui. Daugiausia kalbėjo iš
Putnamo, CT, atvykusi ir 20 metų
Palaimintojo Jurgio Matulaičio slau-
gymo namuose dirbanti jo sesuo, taip
pat muzikė, Aldona Prapuolenytė,
ku ri gyvendama Cicero ne tik globojo
moksleivius ateitininkus, bet ir 1983
–1988 metais buvo Šv. Antano para pi -
jos vargonininke. Ji pagyrė dabar tinę
vargonininkę Vilmą Meilutytę už ne -
didelio bažnytinio chorelio subū rimą.
Ilgesnį laiką Cicero nebuvusi Al dona
pasidžiaugė čia sutiktais seniai maty-
tais pažįstamais.

Prisiminimų apie B. Prapuolenį
pabėrė ir dr. Jolita Kisieliūtė-Naru -
tienė, adv. Saulius Kuprys, Arūnas
Zailskas, Aldona Zailskaitė ir kiti.
Taip pat kalbėjo velionio brolis dvy -
nys Ma rius, kuris talkina dabarti -
niam Šv. An tano parapijos chorui ir
giedojo sek madienio pamaldų metu. 

Buvo sukalbėta malda už prieš
25 m. Amžinybėn iškeliavusį Pra puo -
lenių šeimos atstovą. 

Programai va dovavo Jonė Bobi -
nienė, pasižymėjusi Cicero lietuvių
veikėja.

Koncertavo Amerikoje 
ir užsienyje

B. Prapuolenis (gimė 1939 m.
Ky   bartuose). Čikagos konservatori jo -
je įgijo bakalauro laipsnį. Jis daug
dirbo JAV ir Kanados lietuvių jauni-
mo stovyklose, mokydamas jaunimą
lietuviškų dainų. Mokytojavo Čikagos
aukštesniojoje lituanistinėje mokyk-
loje, dėstė lietuvių liaudies mu ziką.

Dainavo Lyric Opera of Chicago
ir Chicago Symphony Or chestra cho-
ruose, yra sukūręs antraeilių vaidme -

LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮSTEIGIMO PAMINĖJIMAS
ANTANAS PAUŽUOLIS

„Mes šauliai ir mes gynėjai bran -
gios laisvės Lietuvos, visad bū sim,
kaip budėję už jūrų marias ir Var tus
Aušros. Mums nebaisūs sun kūs žy-
giai, nebaugina mūsų, ne” – vadovau-
damiesi šiuo šūkiu generolo Dau-
kanto jūrų šauliai, talkinant ki tiems
šauliams ir ramovėnams, su ruošė
Lietuvos kariuomenės įkūrimo pa-
minėjimą. Lietuvos kariuome nės pra-
džia – 1918 m. lapkričio 23 d. Tad
buvo paminėtos 91-osios metinės.

Pagarba rengėjams už parodytą
meilę mūsų kariuomenei. Jūrų šaulių
vienetui vadovauja energingas Sigi -
tas Savickas.

Minėjimas pradėtas vėliavų pa -
kė   limu Jaunimo centro sodelyje ir
vai niko padėjimu prie Laisvės kovų
paminklo bei amžinosios liepsnos
uždegimu kri tusiams kariams. Lieps -
ną uždegė išeivijos šaulių vadas My -
kolas Abarius ir jo pavaduotojas, jau-
nas šaulys Linas Orentas, specialiai
atvykę iš Detroito, MI. 

Tėvų jėzuitų koplyčioje šv. Mišias
už žuvusius karius ir kovotojus už
laisvę atnašavo kun. Antanas Gražu -
lis, SJ.  Pasibaigus pamaldoms daly -
viai rinkosi į Jaunimo centro kavinę
tolimesnėms iškilmėms.

Susirinkimo vadovas S. Savickas
pakvietė visus dalyvius sugiedoti
Ame rikos ir Lietuvos himnus ir atsis-
tojimu pagerbti mirusius karius bei
šaulius. Kun. A. Gražulis, SJ sukal -
bė jo padėkos maldą, prašant Dievo
pa laimos susirinkusiems ir šaulių or-
ganizacijos vadovams ir jų šeimoms. 

Minėjimo prelegentu buvo pak -
viestas prof. dr. Romualdas Kašuba.
Kalbėtojas labai išsamiai papasakojo
apie kariuomenės įsteigimą – ,,Tai
buvo labai neramūs laikai. 1918 m.
vasario 16 d. Lietuva pasiskelbė esan-
ti nuo nieko neprik lau soma ir de mok -
ratinė. Nepriklausomybės pa skel  bi -
mas ne visiems patiko. Buvo bandy -
mų šį laisvės troškimą užgniaužti.
Tuo metu Lietuva buvo karų, oku -
pan tų nualinta. Vyriausybė nu ma tė,
kad be kariuomenės ji nepajėgs iš -
laikyti laisvės siekių, tad paskelbė
kreipimąsi į lietuvių tautą, kviečian tį
savanorius į Lietuvos ka riuo menę. Į
šį kvietimą atsiliepė per 3,000 sa -
vanorių. Tai ir buvo pirmieji mūsų
kariuomenės daliniai. Kariuo menei
trūko aprangos, ginklų ir mais to, bet
nepaisant trūkumų, ji buvo labai
veik sminga. 

Vėliau buvo paskelbta mobilizaci-
ja didesnių kovos vienetų sudarymui. 

Lietuvos kariuomenei trūko

Jūrų šaulių generolo Daukanto kuo-
pos vadas Sigitas Savickas veda
minėjimo programą.

Prie vėliavų išsirikiavo šauliai (iš kairės): Vincas Zinkus, Linas Marganavičius,
Jonas Šlapelis, Povilas Juodeikis.                     Zigmo Degučio nuotraukos

nų Lietuvių Operos Čikagoje pastaty-
muose.

Vykdant Pasaulio Lietuvių Ben d -
ruomenės kultūrinių ryšių su už sie -
nio lietuviais programą gastroliavo
(kar  tu su soliste Nerija Linkevičiūte
ir pianiste Raimunda Apeikyte) Vene -
sueloje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Ar -
gentinoje. Gastrolės Pietų Ame rikoje
tęsėsi visą mėnesį. Labiausiai pavy -
kęs koncertas, sutraukęs apie 400
klausytojų, buvo Buenos Aires, Ar -
gen tina, lietuvių salėje.

Kaip lapkričio 22 d. Cicero vyku-
sio B. Prapuolenio 25-ių mirties me -
tinių paminėjimo metu buvo pasaky-
ta – šio muziko netektis buvo di delis
nuostolis ne tik Cicero, Čikagos, bet
ir visos Amerikos lietuviams. Tai jau -
čiama dar ir dabar, nors prabėgo jau
25 metai nuo jo netekties.

Pasibaigus oficialiai daliai, dar
ne mažai tautiečių norėjo asmeniškai
pasikalbėti su iš Putnam, CT atvyku-
sia Aldona ir Cicero seniai matytu jos
broliu Aurelijumi bei jo žmona, kuri
Cicero lankėsi pirmą kartą. Gaila,
kad į šį susitikimą negalėjo atvykti
Prapuolenių šeimos narys Jurgis.

Ciceriečiams gerai pažįstamas Ma-
rius Prapuolenis kalba savo brolio
muziko Bernardo pagerbime Cicero. 

Edvardo Šulaičio nuotr.
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Atkelta iš 8 psl.
Gedulingas šv. Mišias koncele-

bravo Zaparackų šeimos ilgametis
draugas, tėvas jėzuitas kun. Antanas
Saulaitis, SJ, specialiai atvykęs iš
Lemont, IL ir Dievo Apvaizdos admi-
nistratorius kun. G. Jonikas. Mišių
metu giedojo Edvardas Skiotys, jam
vargonais akompanavo ir pritarė Rita
Giedraitienė. Šv. Raštą ir tikinčiųjų
maldas skaitė velionės giminaitės
Laura Lapšytė ir Laima Garbonkie-
nė.

Savo pamoksle kun. Saulaitis pa-
pasakojo apie savo draugystę su a. a.
Stase ir visa Zaparackų šeima. Susi-
pažino jie lageryje, kai a. a. Stasė bu-
vo 28 m. amžiaus. Stasė buvo miela,
maloni, svetinga ir graži tiek savo
vidumi, tiek išvaizda. Atiduodame ją į
Dievo rankas. Būkime dėkingi už ga-
limybę ją pažinti. Ypatingai prieš JAV
minimą Padėkos dieną prisiminkime
ir dėkokime Dievui už a. a. Stasę ir
visa tai, ką Dievas suteikė Zaparackų
šeimai. Prieš pabaigiant šv. Mišias, L.
Lapšytė ir L. Garbonkienė perskaitė
eilėraštį „Atsisveikinimas su mamy-
te”. Šv. Mišiose dalyvavo daugiau nei
šimtas žmonių.

Po šv. Mišių 35 automobilių vilk-
stinė palydėjo a. a. S. Zaparackienę į
Šv. Kapo (Holy Schepulchre) kapines,
kur velionė buvo palaidota šalia vyro.
Paskutines religines apeigas vedė
kun. Saulaitis. Ant karsto buvo
užbertas žiupsnelis Lietuvos žemės ir
smėlio nuo Atlanto vandenyno pa-
krantės. Apeigas baigė visų dalyvių
sugiedota giesmė „Marija, Marija”.
Pradedant šeima, kiekvienas dalyvis
atsisveikino su a. a. S. Zaparackiene,
padėdamas po gėlę ant jos karsto.

Šermenų pietūs vyko Dievo Ap-
vaizdos parapijos kultūros centre,
kur dalyvavo per 100 žmonių. Dukra
dr. Žibutė padėkojo visiems daly-
viams už jų paramą, dalyvavimą ir
pagalbą jos šeimą ištikus sunkiai
valandai. Padėkojo draugams ir kole-
goms, kurie atvyko iš tolimesnių vie-
tovių – Čikagos ir Denver, prisiminti
jos mielą ir brangią mamytę. Padė-
kojo kun. Saulaičiui už jo atvykimą ir
atnašautas šv. Mišias, kun. Jonikui
už šv. Mišių koncelebravimą, L. Lap-
šytei ir L. Garbonkienei už skaitinius

bažnyčioje. Padėkojo savo brolienei Y.
Zaparackienei už gražų ir rūpestingą
laidotuvių surengimą ir atsisveiki-
nimą.

Dr. Žibutė paminėjo, kad mamytė
pageidavo būti palaidota su violeti-
niais drabužiais ir kad kun. Saulaitis
atliktų paskutines jos religines apei-
gas.  A. a.  Stasės pageidavimai buvo
išpildyti. Buvo padėkota a. a. Stasės
globėjai Julytei, kuri rūpestingai,
kaip atsiųstas angelas, globojo jos
mamytę. Visiems padėkojo, maloniais
prisiminimais apie savo uošvę pasida-
lijo ir dr. Žibutės vyras Povilas Knep-
per. Ši jį lietuviškai išmokė pasakyti
„Aš myliu tave”.

Velionės sūnus, Lietuvos Respub-
likos garbės konsulas Detroit Algis
Zaparackas savo ir žmonos vardu
padėkojo visiems už gausų dalyvavi-
mą, aukas Lietuvių Fondui, Lietuvos
Jėzuitų Baltijos projektui (Lithua-
nian Baltic Jesuit Project), kuris re-
mia jėzuitų gimnazijas Kaune  ir Vil-
niuje, už šv. Mišias bei daugybę gėlių.

Pasiilgsime Jūsų švelnių žodžių,
geros širdies ir meilės pilnų
spindinčių akių.

Kiekvienam dalykui yra
paskirtas metų laikas.

Ir yra laikas viskam po dangumi.
Laikas dalintis
Laikas rūpintis
Laikas mylėti
Laikas duoti/dovanoti,
Laikas atsiminti
Laikas išsiskirti,
Tu savo laiku nuostabius

dalykus sukūrei,
Viskas, ką Tu darei,

išliks amžinai.

Ilsėkis ramybėje, miela ir brangi
a. a.  Stase Zaparackiene. Su Dievu!

Giliai nuliūdę liko sūnus ir mar-
ti, Algis ir Yolanda Zaparackai, dukra
dr. Žibutė Zaparackas-Knepper ir
žentas dr. Povilas Knepper, anūkės
Audra Baužaitė, Liana Schlissel,
Nikutė Peters ir Kate Knepper su
šeimomis, provaikaičiai Eric, Aidin,
Alex, Sophia, Sadie ir Donavan, duk-
terėčios Stasė Ragalienė ir Elytė
Grigarienė, sūnėnai Raimundas ir
Kęstutis Lapšiai, pusbrolis Aloyzas
Eiva ir kiti giminės JAV, Austrijoje ir
Lietuvoje.

A. a. Stasę Zaparackienę išlydint į Amžinybę. Dešinėje stovi a.a. Zaparac-
kienės sūnus Algis ir dukra Žibutė.               Iš Zaparackų asmeninio albumo.

Prisimenant 
a. a. Stasę Zaparackienę

Atkelta iš 3 psl.  Netrukdykime
jiems tuo tikėti: neofitai paprastai
būna labai atkaklūs. Juk tai gali būti
jų išsvajotas „naujas Lietuvos ir
Rusijos santykių puslapis”.

Į K. Prunskienės ir K. Kosačiov
„kosačioką” – „kazačioką” sveikai
sureagavo ir nepadarė Lietuvai gėdos
Seimo Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas Audronius Ažubalis, atsi-
sakęs su K. Kosačiov susitikti neofi-
cialiu lygiu. Gerai, kad URK pirmi-
ninkas turi politinį stuburą. Bet ar jį
tebeturi valstybė? O gal jos užsienio
politika šiandien remiasi veikiau tuo,
kas yra po stuburu? Na, žinote...
pragmatizmu!

K. Prunskienės įsteigtos Liau-
dies sąjungos kreipimasis į „liaudį”
primena sovietmečio dėmesį „pažan-
giam” visuomenės elementui, SSRS
cementui – vadinamam proletariatui.
Sovietinės indoktrinacijos kurptas
proletaras – tai žmogus be politinės
tėvynės, pasirengęs tarnauti prole-

tariato vienytojui – Kremliui ir, rei-
kalui esant, išduoti savo valstybę, ku-
rią, žinia, valdo storpilviai kailiniuo-
ti buržujai. K. Prunskienės „liaudis”
– tai beveik sovietmečio proletariatas.

Pamenate „Pravdos” šūkį: „Visų
šalių proletarai – vienykitės!”? Šian-
dien jei nei „visų šalių”, tai bent jau
„artimojo užsienio” proletarus, ma-
tyt, pasišovė vienyti „Vieningoji
Rusija”. Tuo ir galima būtų paaiškin-
ti K. Kosačiov glėbesčiavimąsi su K.
Prunskiene ir šių dviejų politikų pro-
rusišką liaudies šokį. Ir dar Viktoras
Uspaskichas, atvykęs į naujos parti-
jos steigiamąjį suvažiavimą, savo
papratimu išdergė savo (o gal ne
savo?) valstybę. (...) Jei K. Prunskie-
nės partija sugebės šį klausimą įkalti
į rinkėjų galvas kaip sau palankią
alternatyvą, tai balsų per artėjančius
rinkimus ji gali tikėtis surinksianti
tikrai nemažai. (...)

Sutrumpinta.
Delfi.lt

K. PRUNSKIENĖS LIAUDIES ŠOKIS...

Lietuvos Respublikos Generaliniam konsului ir di-
džiam Lietuvos patriotui, mūsų kolegai

A † A
VYTAUTUI ČEKANAUSKUI

mirus, Amerikos ir Meksikos Lietuvos Respublikos Gar-
bės konsulai reiškiame gilią užuojautą žmonai JANINAI,
vaikams ir jų šeimoms.

Ingrida Bublys, Ohio
Randolph Miller, Oregon

Rimas Česonis, New York
Algimantas Karnavičius, Florida

Stanley Balzekas,  Florida
William Altman, Texas

Saulius Anužis, Michigan
Kęstutis Žygas, Arizona

Vytautas Lapatinskas, Washington
Dennis  Garrison, California
Otto Veinsreideris, Minnesota

Thorsteinn Gisgason, New Hampshire
Romas Kličius, Georgia

Asta Michels, Nevada
Algis Zaparackas, Michigan

Ronen Weisser Landau, Mexico

Gerbiamam Lietuvos Respublikos Garbės genera-
liniam konsului

A † A
VYTAUTUI ČEKANAUSKUI

ilgai ir uoliai tarnavusiam savo mylimai tėvynei, bet
vis tiek radusiam laiko būti mums nepaprastai geru
kaimynu ir draugu, iškeliavus į užsitarnautą gražią
amžino poilsio vietą.

Skaudžiai pasigendame ir giliai užjaučiame bei
liūdime kartu su žmona JANINA, dukrų  DAIVOS, RI-
TOS ir VIDOS šeimomis, svaine ALFONSA PAŽIŪ-
RIENE, giminėmis ir mylimaisiais.

Eglė ir Bronius  Arai
Stasė ir Vytautas Fledžinskai

Birutė Gricienė
Danguolė Navickienė

Dalilė ir Antanas Polikaičiai
Juozas  Raibys

Alfonsas Tumas
Rymantė Vizgirdaitė
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��Socialinių reikalų taryba ir Vy -
resniųjų lietuvių centras š. m. gruo -
džio 12 d. 4 val. p. p. ,,Seklyčioje” ruo -
šia metinį Labdaros vakarą. Muzi ki -
nę programą atliks Stasė Jag minienė
su savo talkininkais. Visi kvie čiami
dalyvauti Labdaros vakare ir pa remti
JAV LB Socialinių reikalų ta rybą,
kuri ištisus metus tiesia ran ką vi -
siems pagalbos reikalingiems lie tu -
viams: žilagalviams, vienišiems, varg -
stantiems ir naujakuriams. Centre
taip pat įsikūrę ir veikia Lietuvos
našlaičių globos komitetas, Lietuvos
vaikų vilties komitetas, Lietuvos par-
tizanų globos komitetas, Socialinių
reikalų raštinė, radijo stotis ,,Margu -
tis II”, ,,Dirvos” savaitraščio redakci-
ja, žurnalo ,,Pensininkas” redakcija
ir kt. Vie tas į Labdaros vakarą už -
sisakyti galite paskambinę į So cia -
linių reikalų raštinę Birutei Po die nei
tel.: 773-476-2655.

�Kviečiame už sukti į tradicinę
Kalėdinę mugę, ku ri vyks gruodžio
12–13 dienomis, šeš tadienį ir sekma-
dienį, nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je, Lemonte. No rinčius prekiauti,
pra šome skam bin ti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

�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).

��Lietuvos istorijos diskusijų klu-
bas š. m. gruodžio 13 d., sekmadienį,
11:30 val. p. p. kviečia visus į Bri gh -
ton Park mokyklos salę, 2745 W. 44th
St., Chicago, kur tei si ninkas, rašyto-
jas, istorikas Pranas Jur kus pristatys
mokslininkės isto ri kės Jūratės Stat -
kutės de Rosales veikalus. Bus rodo -
mas trumpas filmas ,,Įdomioji Lietu -
vos istorija”. Po pa skaitos vyks dis -
kusijos, vaišės. Dau giau informacijos
tel.: 773-627-2137 (Algimantas).

��Ateitininkų Kūčios. Kviečiame
registruotis. Jau tradicija tapusios ir
žmonių pamiltos Kūčios įvyks gruo -
džio 20 d. Jaunimo centre. 1 val. p. p.
– šv. Mišios. Po to – kalėdaičiai, lietu-
viški Kūčių valgiai, jaunimo progra-
ma ir šventiškas bendras giedojimas.
Registruokitės pas Oną Daugirdie-
nę: odaugirdas @ hotmail. com arba
skambinkite tel. 630-325-3277. Visi
maloniai kviečiami.

��Š. m. gruodžio 28–29 d. nuo 9
val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų na -
muose (1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL), rengiama biblijinė stovyk-
la pirmo–šešto skyriaus mokslei -
viams. Šių me tų tema – „10 Dievo įsa -
kymų”.  Re   gis tracija iki gruodžio 15 d.
Kreip tis į seselę Laimutę tel.: 630-
243-1070 ar ba el. paštu: 

ses.laimute@ yahoo. com

�Šv. Trejybės parapijos salėje
(53 Capitol Ave., Hartford, CT)  gruo -
džio 12 d. šeštadienį, 5 val. p. p. bus
švenčiamos Kūčios. Kūčiose valgysi -
me 12 tradicinių patiekalų, gie dosi -
me, laušime kalėdaičius, džiaug si mės
eg  lute. Informacija tel.: 860-657-9067
(Danutė Grajauskienė).  Rengia  JAV
LB Hartford valdyba. 

�Gruodžio 13 d. Phi ladelphia
skau tai kviečia visus apy  linkės lietu-
vius ir jų šeimas bei draugus 12 val.
p. p. kartu susėsti prie šventinio kalė-
dinio stalo Šv. Andrie jaus lietuvių pa -
rapijos salėje. Prašome iš anksto
užsisakyti bilietus pas Ma rytę Su -
šinskienę tel.: 215-969-2117 arba pas
Laimą Bagdonavičienę tel.: 609-268-
8045. 

�Detroito „Žiburio” mokyklos
tra dicinė „Kalėdų eglutė” ruošiama
sekmadienį, gruodžio 20 d., Dievo
 Ap  vaizdos salėje, tuoj po šv. Mišių.
Programė lėje da ly vaus visi mokyklos
mokiniai. Atvyks visų laukiamas Ka -
lėdų Senelis. 

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

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Daktaro Kazio Bo  belio politinė biografija”

Skelbiamas konkursas Lietuvos
Res publikos ambasados Kanadoje
sek retoriaus pareigybei užimti nuo
2010 m. vasario 1d.  Darbuotojo pa -
grindinės funkcijos: dirbti ambasado-
riaus asistentu, tvarkyti atstovybės
kanceliariją ir buhalteriją.

Reikalavimai:
Turėti ne mažesnę kaip dviejų

me tų darbo patirtį tvarkant buhalte -
riją bei finansus, vedant dokumentų
apskaitą ir jų sisteminimą.

Laisvai kalbėti ir rašyti lietuvių
ir anglų kalbomis.  Prancūzų kalbos
įgūdžiai – privalumas.

Gebėti bendrauti su žmonėmis,
sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu
ir raštu.

Mokėti dirbti kompiuteriu, taip
pat valdyti, kaupti ir sisteminti infor-
maciją.

Savarankiškai organizuoti savo
darbą, būti darbščiam ir iniciaty viam,
nepriekaištingo elgesio.

Kandidatai privalo iki 2010 m.
sausio mėn. 5 d. į ambasadą atsiųsti:

Gyvenimo aprašymą (curriculum
vitae), 30x40 cm nuotrauką, įtrau -
kiant informaciją apie gimimo vietą,

gimimo metus, vardą, pavardę, moks -
lo ir darbo patirtį bei kontaktinę in -
for maciją.

Du rekomendacinius laiškus iš
mok s lo įstaigos ar darbdavio.

Atrinktas kandidatas privalės
pereiti saugumo patikrą ir pateikti
už pildytą klausimyną bei pasiža dė ji -
mą su papildoma 30x40 cm foto nuot -
rauka. Šiuos dokumentus galima ras -
ti ambasados tinklalapyje skirsnyje
,,Praktika ambasadoje” (žr. nuo ro dą
,,rasti čia”), arba užsisakant iš amba -
sa dos. 

Bazinis atlyginimas pagal LR Vy -
riausybės patvirtintas normas. Prie -
das prie atlyginimo bus nustatomas
pagal kvalifikaciją ir 2010 m. pa t -
virtin tą ambasados sąmatą. 

Paruoštus dokumentus atsiųsti
paš tu šiuo adresu ne vėliau kaip iki
2010 m. sausio mėn. 5 d.:   Embassy
of Lithuania, 150 Metcalfe Street,
Suite 1600, Ottawa, Ontario, K2P
1P1, Canada. Ant voko pažymėti:
,,Sekretoriaus konkursas”.

Informaciją atstovybėje teikia
To mas Margaitis tel.: +1 613-567-
5458 (trum pasis nr.: 28) arba e-paštu:
ottawa@lithuanianembassy.ca.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS KANADOJE
SEKRETORIAUS PAREIGYBEI

KALĖDŲ PAMALDŲ IR RENGINIŲ TVARKARAŠTIS

Lietuvių evangelikų liuteronų Ziono parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) 

Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485; el. paštas:( zionlithlutheran@aol.com 

Trečias Advento sekmadienis, gruodžio 13 d., 10:30 val. r. – jungtinės
pamaldos su Šv. Komunija, Sekmadieninės mokyklėlės kalėdinė pro-
grama. Po pamaldų vaišės, atvyks Kalėdų senelis 

Penktadienis, gruodžio 18, 2009. 4 val. p. p. – ,,Spindulėlio”  kalėdinė
programa ir šventė. Kalėdų Senelis

Pirmadienis, gruodžio 21 d., 4 val. p.p. – kalėdinės pamaldėlės
,,Spindulėlio” vaikams ir tėvams

Ketvirtadienis, gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos
su šv. Komunija; gieda parapijos choras, solistė

Penktadienis, gruodžio 25 d. – Šventos Kalėdos. 9:30 val. r. – kalėdinės
pamaldos anglų kalba su šv. Komunija; kalėdinių giesmių giedojimas. 11
val. r. – kalėdinės pamaldos lietuvių kalba su šv. Komunija; kalėdinių
giesmių giedojimas

Sekmadienis, gruodžio 27 d. – 10:30 val. r. – jungtinės pamaldos, ka -
lėdinių giesmių giedojimas

Kevirtadienis, gruodžio 31 d. – 6 val. v. – tradicinės Naujų metų išvaka -
rių pamaldos anglų kalba su šv. Komunija

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai

Geras sumanymas savo draugus, gimines, pažįstamus pasveikinti per
„Draugą”. Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo”
administracijai. Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus mūsų dienraštyje.

IŠ ARTI IR TOLI...

Jono Aničo knygoje – dr. Kazio
Bobelio poli ti nės veiklos dalis, api-
manti jo gyve ni mo emigracijoje laiko-
tarpį. ,,Derin da mas politinę veiklą su
mediko profesija ir vadovaudamas
žymiausioms lietuvių išeivijos politi-
nėms organiza cijoms, dr. K. Bobelis
įnešė reikš min gą indėlį į kovą dėl
Lietuvos išsivadavimo iš svetimųjų
okupacijos...” – pra tarmėje teigia
knygos autorius. Iš esmės dr. Bobe-
lis Lietuvos okupacijos laikotarpiu
daugeliui JAV ir kitų laisvojo pa-
saulio šalių lietuvių buvo  labiau ži-
nomas savo politine veikla, ypač kaip
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vy-
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo ko-
miteto vadovas. Savo veikla jis nu -
sipelnė ne tik pripažinimo, bet ir pa -
garbos, todėl  knyga bus, be abejo,
ypač įdomi vyresnio amžiaus skaity-
tojams, kurie ne tik dr. Bobelį paži-

nojo, bet daugelis kartu su juo daly-
vavo toje pačioje politinėje veikloje ir
darbavosi Lietuvos laisvės bylai. Ta -
čiau ji taip pat sudomins ir jaunes -
niuosius, kurie galės plačiau susipa -
žinti su užsienio (ypač Amerikos) lie -
tuvių darbais ir rūpesčiais, siekiant
tė vynės išsivadavimo iš sovietų oku-
pacijos.

Turinys padalintas į šešis pag -
rin dinius skyrius (kiekviename yra
ke  li poskyriai): ,,Tautos tragedijos
pa  ženklinta jaunystė”; ,,Mediko pro-
fesijos keliais”; ,,Amerikos Lietuvių
Tarybos pirmininkas”; ,,Vyriausiojo
Lie tuvos Išlaisvinimo komiteto pir -
mininkas”; ,,Vyriausiasis Lietuvos
Iš laisvinimo komitetas” ir Atgimi -
mas; ,,ALTa, VLIKas ir dr. K. Bobelis
KGB akiratyje”. Ne mažiau svarbūs
yra knygos priedai: ,,Dr. Kazio Bo be -
lio gyvenimo ir veiklos chro no lo gija
(iki 1992 m.)”; ,,Summary” (palygin-
ti plati ir išsami santrauka anglų kal -
ba); ,,Priedas” (svarbių ALTos ir
VLIKo veiklos bei kitų dokumentų
faksimilės), ,,Šaltiniai ir literatūra”;
,,Asmenvardžių rodyklė”; pastaroji
api ma 14 puslapių!

Knyga gausiai iliustruota istori -
nė mis asmenų bei įvykių nuotrau ko -
mis. Ją išleido De veinių kultūros fon-
das.

Kaina  —  20 dol. Knygą galima
įsi gyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašo-
me paskambinti administracijai tel.
773-585-9500.

Parengė B. R.


