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Liustracija baigėsi KGB pergale 

A. Čaplikas: Seimas pralošė realią kovą su KGB. 

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) -
Seimo vicepirmininkas Algis Čapli
kas apkaltino opozicinius konserva
torius bei parlamentinį Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetą ne
mokšiškai ir neatsakingai įtakojus 
liustracijos procesą Lietuvoje ir taip jį 
iš esmės sužlugdžius. 

„Stebint į ką išvirsta 'urapatrio-
totų' sukurstytas ir nevykusiai įgy

vendintas liustracijos procesas Lie
tuvoje, negaliu atsikratyti įspūdžio, 
kad garsiai KGB šmėklomis gąsdi
nantys konservatoriai ir faktiniu jų 
įrankiu tapęs Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas iš tie
sų pralošė realią kovą su KGB", -
pastebi Seimo vicepirmininkas Algis 
Čaplikas. 

Kaip teigiama Seimo išplatinta

me pranešime spaudai, anot A. Čap
liko, reali liustracija neįvykdyta, 
KGB bylos pralošiamos ne tik Lietu
vos, bet ir užsienio teismuose, Lius
tracijos komisija išsilakstė, preziden
tas yra priverstas su Seimu žaisti at
grasų ir sunkiai besuvokiamą įsta
tymų pakeitimų bei pataisų ping 
pongą, o Valstybės saugumo departa
mentas sudaužytas ir apšauktas ko
ne kitos valstybės priedangos organi
zacija. 

Liberalcentristo nuomone, nuo 
pat pradžių liustracija uzurpavę poli
tiškai angažuoti nemokšos įstūmė į 
aklavietę ne tik patj liustracijos pro
cesą, bet ir visą valstybę. 

„Kaip parodė gyvenimas, toks 
'visuomenininkų' hobis tapo pana
šus į nuogalių pasilakstymą po dilgė
les. Gerai suvokiu, kad reikalauti at
sakomybės iš liustracijos procesą ne
vykusiai pradėjusių ir taip jį sužlug-
džiusiųjų yra tas pats kas norėti iš 
ožio pieno, tačiau tauta bent jau tu
rėtų žinoti savo 'herojų' pavardes. O 
jų ieškoti toli nereikia, kaip taisyklė 
jie išsiskiria rėksmingu itin kate
gorišku neapeliaciniu kalbėjimu ir 
visišku nesugebėjimu racionaliai 
dirbti", - teigia A. Čaplikas. 

Vyriausiam Lietuvos jaunavedžiui — 102-eji 
Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) — 

Kaunietis 102 metų Stanislovas Gri
gas, vedęs 76 metų Bronę Mikutienę, 
vadinamas vyriausiu ne tik Lietuvos, 
bet gal ir visos Europos jaunikiu. 

,,Mano žiniomis, Lietuvoje tokio 
garbaus amžiaus jaunikio dar nebu
vo. Galbūt tai — ir visos Europos re
kordas", — dienraščio „Lietuvos ry

tas" Kaunui skirtam priedui „Lai
kinojo sostinė" sakė lapkričio 3 dieną 
porą sutuokęs Kauno rotušes cere-
monmeistras Kęstutis Ignatavičius. 

Nuosavame name Žaliakalnyje su 
žmona įsikūręs senolis sveikas ne pa
gal metus — vaikšto be lazdos, pajė
gia atlikti įvairius ūkio darbus. 

„Vakar sutaisiau durų spyną, 

šiandien apkasiau medžius. Visą gy
venimą nevengiau fizinių krūvių, 
daug dirbau, nerūkiau, niekada ne
piktnaudžiavau alkohcliu — turbūt 
tai ir yra mano stiprybės paslap'tis", 
— svarstė guvaus būdo jaunavedys. 

S. Grigas ir B. Mikutienę anks
čiau buvo sukūrę šeimas, tačiau an
trąsias puses jau yra palaidoję. 

i^T" 

Siame 
numeryje: 

• S k a u t y b ė s ke l ias . Prae i t i e s 
a t g a r s i s (p. 2) 
•At le id imas a t e i n a p e r 
n u o d ė m ė s i špaž in imą, o ne 
p e r užmarš t į (p. 3) 
• Š i l u v o s ž inia iše iv i joje nr. 1 
(p. 4) 
• N a u j a B o s t o n a p y l i n k ė s 
v a l d y b o s p i r m i n i n k ė (p. 5) 
•Laiškai , n u o m o n ė s , komen
tara i (p. 5, 8) 
• M i e s t o p a n o r a m a (p. 6) 
•Mažoj i L ie tuva (p. 8) 
•Indi ja pr ieš 20 m e t ų (26) (p. 
9) 
•„XX a. s laptiej i archyvai" vėl 
Čikagoje (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.38 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Seimo narių gretas papildė 
teisininkas K. Čilinskas 

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) — 
Teisininkas Kęstutis Čilinskas an
tradienį Seimo posėdyje davė priesai
ką ir tapo 141-uoju Seimo nariu. 

Seimo nariu K. Čilinskas buvo 
išrinktas spalio 21 dieną Dzūkijos 
vienmandatėje apygardoje, įveikęs fi
nansinėmis machinacijomis įtariamą 
buvusį Darbo partijos vadovą Vik
torą Uspaskichą. 

Jokiai partijai nepriklausantį 
teisininką iškėlė Tėvynės sąjunga, 
kurios frakcijos nariu jis ir taps. 

Teisininkas pagarsėjo gindamas 
buvusią „Krekenavos agrofirmos" 
sūdytoją Dalią Budrevičienę, kuri 
viešai prabilo apie apgaulingą aps
kaitą ir atlyginimus „vokeliuose" 
Viktoro Uspaskicho kontroliuotoje 
įmonėje, bei atstovavo Baltarusijoje 
žuvusio saugumo karininko Arvydo 
Pociūno našlei Liudvikai Pociūnie
nei. 

Kęstučio Čilinsko priesaika Seime. 
Eltos nuotr 
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Lietuvai veriasi 
Šengeno erdvė 

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) — . 
Lapkričio 8 d., Briuselyje posėdžiau
sianti Europos Sąjungos teisingumo 
ir vidaus reikalų ministrų taryba 
svarstys siūlymą Lietuvai panaikinti 
asmenų ir transporto kontrolę prie 
ES valstybių narių vidaus sienų. Pa
sak „Agence Europe" cituojamų dip
lomatinių šaltinių Briuselyje, mi
nistrų taryba siūlys Lietuvai prisi
jungti prie Šengeno erdvės nuo šių 
metų gruodžio 21d. 

Šio tikslo Lietuva drauge su ki
tomis ES naujokėmis siekė ketverius 
metus ir jis buvo įrašytas į Vyriausy
bės pirmaeilių ir svarbiausių darbų 
sąrašą. 

Sienų atvėrimo ir įsiliejimo į 
Šengeno erdvę ceremoniją gali būti 
pradėta gruodžio 21d. Baltijos šalyse 
ir užbaigta gruodžio 22 d. Slovėni
joje. Oro uostų vartai Šengeno erd
vės narių piliečiams bus atvert i 
2008-ųjų kovą, keičiant žiemos — va
saros laiką, nes tai susiję su keičia
mais lėktuvų skrydžių grafikais. 

Didžiausia Šengeno susitarimo 
reikšmė asmenims yra ta, kad ker
tant Šengeno valstybių narių sienas 
jiems nebereikės pateikti kontrolei 
paso, neteks eilėse pasienyje gaišti ir 
krovinių vežėjams. Prie dabar 13 
valstybių vienijančios Šengeno erd
vės prisijungus 9 naujosioms ES 
valstybėms (Lietuvai, Latvijai, Čeki
jai, Estijai, Lenkijai, Maltai, Slova
kijai, Vengrijai, Slovėnijai) ir Šveica
rijai, šiai erdvei priklausančių šalių 
piliečiai turės absoliučiai lygias gali
mybes nevaržomi keliauti iš vienos 
valstybės į kitą. 

PERIODICALS 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. pastas: ausra67@sbcglobal.net 

Praeities atgarsis 
1965 metais lapkričio 13 dieną 

New York Įvyko gausi Amerikoje 
gyvenančių pabaltijiečių demon
stracija ir eisena už laisvę. Jos tikslas 
buvo pareikšti Jungtinėms Tautoms 
(JT), Amerikai bei laisvajam pasau
liui, kad Pabaltijo tautos buvo ne
teisėtai pavergtos po komunistiniu 
jungu. Tai buvo masinis politinis 
žygis, kuriame tarp kitų dalyvavo 
14,000 Amerikos lietuvių. Demons
tracijos prasidėjo Madison Sąuare 
Garden su minėjimu. Po to tūkstan
čiai žmonių, iškėlę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vėliavas bei plakatus, žygia
vo per New York gatves iki Jungtinių 
Tautų būstinės. Ten, aikštėje, per 
garsiakalbius buvo skaitomas mani
festas. Jame pareikšta, kad Pabaltijo 
kraštų suverenitetas buvo per prie
vartą atimtas ir jie neteisėtai buvo 
įjungti į Sovietų Sąjungą. Tai plačiai 
nuskambėjo Amerikos spaudoje, radi
jo ir TV žinių programose. 

Dešimt Akademikų skautų asme
niškai pasireiškė šiose demonstra
cijose. Šiam dešimtukui priklausė: 
Janina Tallat-Kelpšaitė-Prapuolenie-
nė, Rūta Domarkaitė-Grigienė, Gied-
rė Galinytė-Pencylienė, Živilė Pali-
liūnaitė-Simaitienė, Aušra Kubiliūtė, 
Vacys Garbonkus, Uogintas Kubilius, 
Jurgis Senbergas, Virginija Bobinaitė-
Zukauskienė ir Bronius Andriukaitis. 

Čia pateikiame ištrauką iš inter
viu, išspausdintą Akademinio Skautų 
Sąjūdžio leidinyje „Mūsų Vytis" 1965 
metais. 

— Kaip jums kilo idėja nueiti 
j Jungt ines Tautas? 

— Grupė draugų, dar iš vasaros 
stovyklos, stovėjome prie Jungtinių 
Tautų pastato ir dalinomės įvairiais 
įspūdžiais, kai prie mūsų priėjo pažįs
tamas latvis dr. Dzintars Paegle ir 
pasiūlė aplankyti patį Jungtinių Tau
tų susirinkimą. Drauge drąsu. Pagal
vojome, o kodėl ne? Prie durų, kaip ir 
visi turistai, nusipirkom bilietus ir 
nuėjome į salę, kurioje vyko Jungti

nių Tautų Saugomo tarybos sesija. 
— Ką darėte nuėję \ salę? 
— Salė buvo beveik sausakimšai 

pilna kitų žiūrovų. Pasibaigus vienai 
sesijai, per pertrauką tarėmės, ką 
daryti (kaip atkreipt i J T atstovų 
dėmesį į pabaltijiečių padėtį). Pasi
baigus pertraukai, pradėjo kalbėti 
Rhodezijos JT atstovas. Kai baigėsi jo 
kalba, mes nutarėm: ,,Pasiruoškim, 
trys, keturi," — ištarė Uogintas, ir 
drauge kuo garsiau sušukome. 
„ADMIT THE BALTIC STATES TO 
THE UN." 

— Kokia buvo reakcija į š\ 
šūkį? 

— Jungtinių Tautų posėdžiau
jantys atstovai tuoj nusiėmė ausines 
ir pradėjo klausti, kas dedasi. Rusijos 
atstovas atsistojo ir apleido salę. Po 
to viskas labai greit dėjosi. Prie mūsų 
prisistatė salės policija ir s tumte iš
stūmė iš JT salės. Su mumis išstūmė 
ir kelis aplinkinius žmones, kurie gal 
net nežinojo, kas tos ,,Baltic States" 
yra. Matėme, kaip viena kinietė, 
pasimetusi ir išsigandusi, aiškinosi 
policijai. Priėjo prie mūsų UN securi-
ty (JT saugumas) ir liepė berniukams 
nueiti į tardymo kambarį. Mergaites 
paleido. 

— Kas ats i t iko vargšams bro
liams tardymo kambaryje? 

— Kai tik įėjome, pirmiausia 
iškratė kišenes, pažiūrėjo, ar turim 
ginklų. Visus nufotografavo su pola-
roid foto aparatu ir tada kiekvieną 
atskirai apklausinėjo. 

— Maždaug k o j ū s ų klausė? 
— Pirmiausia paklausė asme

niškų žinių: vardą, pavardę, kur gy
vename, kur dirbame ar mokomės. 
Reikėjo parodyti kokią nors identi
fikaciją. Gavę ir patikrinę šias as
meniškas žinias, pradėjo teirautis, 
koks buvo mūsų tikslas. Išaiškinom, 
kad lauke šiuo laiku vyksta demons
tracijos, prašančios teisėtos laisvės 
Pabaltijo tautoms, kad mes tikimės, 
jog demonstracijos atkreips pasaulio 
dėmesį į tautų neteisingą pavergimą. 

Demonstraci joje dalyvavo (iš kairės): Uogintas Kubilius, Aušra Kubiliūtė, 
Rūta Domarkaitė-Grigienė, Živilė Palil iūnaitė-Simaitienė, Vacys Garbon
kus, Jurgis Senbergas, Giedrė Gal inytė-Pencyl ienė ir Janina Tal lat-
Kelpšai tė-Prapuolenienė. Nuotraukoje t rūksta: Virginijos Bobinaitės-
Žukauskienės ir Broniaus Andriukaičio. G. Peniko nuotr. 

Savo mažu žygiu norėjom gauti tam 
reklamos ir atkreipti laikraščių ir 
viso „Communications" didesnį dė
mesį. Prisispyrę klausė, kokiai poli
tinei grupei priklausome. Sunku bu
vo išaiškint, kad priklausome Akade
miniam Skautų Sąjūdžiui. Iš viso, 
kas tie akademikai skautai buvo sun
ku išaiškinti. Klausė, kada įkūrėme 
Akademinį Skautų Sąjūdį. Išaiški
nom, kad mes neįkūrėme, o kad dar 
Lietuvoje, dėl kurios laisvės mes 
dabar šaukėme, ši studentų organi
zacija buvo įkurta. Klausė,, ar mes tik 
dabar visi susipažinome. Aiškinome, 
kad visi vasarą drauge stovyklaujame 
ir suvažiavimuose kartu dalyvau
jame. Vienas pradėjo kreiptis į mus 
rusiškai, bet mes nesupratom, ką jis 
mums sakė. 

— Ar pareigūnų elgesys su 
jumis buvo mandagus? 

— Taip, klausinėtojai buvo labai 
mandagūs. Nei fiziniai, nei žodžiu 
mūsų visai neįžeidė. Baigus klaus
inėjimą, suvedė visus drauge ir aiški
no, kokį mes didelį, kenksmingą 
žingsnį savo gyvenime įvykdėm. Sis 
įvykis bus visada įrašytas į mūsų 
bylas. Dirbantys praras valdžios dar
bus ir 1.1. Sakė, kad buvo pakvietę 
miesto policiją mus areštuoti, bet dėl 
mūsų dabartinio gražaus elgesio 
nutarę mus paleisti. Pabrėžė, kad 
daugiau į Jungtinių Tautų patalpas 
neturime teisės sugrįžt. Palydėjo ligi 
durų ir įsakė išeit. 

— Kokia buvo reakcija? 

Mindaugo draugovė VVashing-
tort, DC. Priekyje: Gaja Palubinskytė, 
Te o Palubinskas, Antanas Petrait is, 
Matas Mickus, Monika Locatis, A n 
drius Mickus, Renata Pet ra i ty tė , 
Gabrielė Gedo, Erikas Laignel. An t 
ro je. Draugininkas Paulius Mickus, 
Laima Pauliūtė-Palubinskienė, Vy
lius Leškys. Andrėja Staer tow-Hen-
rv. Tomas Skučas. 

vi lk iuku antro patyr imo laipsnio 
programa reikalauja iš jaunesniųjų 
skautu parašyt i ir išsiųsti laišką.. 
Bepianuojant užsiėmimus, ki lo m i n 
tis pasiusti laiškus Lietuvos ka re i -
, u^mv kūne tarnauja '-ake ir Af
ganistane 

Spalio 20 d., Šeštadieni, d raugo 
ves nartai rašė Kalėdinius sve ik i 
nimus ir piešė įvairius paveikslėlius 
Lietuvos kareiviams. Už kelių savai
čių, laiškus perduosim Lietuvos a m 
basadoriui, o jis pasirūpins jų pe r 
siuntimu kareiviams. 

Budėkime! 
Brolis Tomas 

— Mūsų žygis buvo paskelbtas 
United Press-International prane
šime. Tuo stengėmės kuo daugiau 
atkreipt JT atstovų ir visuomenės 
dėmesį į demonstracijos tikslą ir 
Lietuvos bei kitų Pabaltijo kraštų 
teisėtos laisvės reikalavimą. 

Paruošė Danguolė Bielskienė 
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ATLEIDIMAS ATEINA PER 
NUODĖMĖS IŠPAŽINIMĄ, 

O NE PER UŽMARŠTĮ 

Andrius Kubilius 
LR Seimo vicepirmininkas, 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 

Tenka pastebėti, kad Prezidentas 
ne pirmą kartą vetuoja įstatymus, 
susijusius su liustracijos procesu, bet 
iki šiol nepateikė aiškiau savo vizijos 
ir savo matymų, kaip, jo manymu, šį 
procesą reikėtų toliau tvarkyti. 

Antra. Po pastarojo Prezidento 
veto aš neįsivaizduoju, kad šiame 
Seime būtų įmanoma tvarkyti dar ko
kius nors liustracijos reikalus, ži
nant, kaip sudėtinga buvo pasiekti 
bent minimalų sutarimą dėl to įstaty
mo, kuris buvo priimtas ir kurį Pre
zidentas vetavo. O tai reiškia, kad 
Europos žmogaus teisių teismo 
sprendimas, kuriame buvo nurodyta 
daryti pakeitimus liustracijos įstaty
muose, nebus įvykdytas. Tai reiškia, 
kad nepradės veikti ir profesionali 

Pasipriešinimas 
tokiam procesui, laiko 
tempimas, galvojant, 
kad užmarštis atves 
prie susitaikymo, yra 
visiškai klaidingas 
požiūris. 

liustracijos komisija. Komisija, vado
vaujama Dalios Kuodytės, padarė 
daug, bet pamačiusi, kad visuomeni
nis darbas tokioje komisijoje yra ribo
tas, atsistatydino, ši komisija negalės 
būti pakeista profesionalia komisija. 
Tai reiškia, kad galios ankstesnis 
įstatymas ir teks formuoti tokią pat 
visuomeninę komisiją. 

Nelabai suvokiu Prezidento prie
kaištų dėl to, kad įstatymas neatitin
ka Seimo procedūrų. Manau, kad Sei
mo procedūras turi nagrinėti ne Pre
zidentas ar Vyriausybė, bet Seimas. 
Gali susidaryti pavojingas preceden
tas, kai Prezidentas bus įveliamas į 
vis naujus procedūrinius Seimo aiš-
kinimusis. Noriu priminti, kad Pre
zidentas savajame veto Seimo priim
tam įstatymui išsakė tik vieną prie
kaištą, girdi, Seimas neįvykdė visų 

procedūrų, nesikreipė į Seimo etikos 
komisiją. Taigi kuriamas pavojingas 
atvejis, kai Prezidentas taps dar 
viena etikos ir procedūrų komisija, 
nagrinėjančia Seimo procedūras. 

Paskutinis dalykas — Prezidento 
pageidavimas, kad liustracijos įstaty
mas vestų link tautos susitaikymo, 
yra gražus, bet jo realizavimas pri
klauso pirmiausia nuo to, ar tos poli
tinės jėgos, kurios vienaip ar kitaip 
save kildina iš buvusio sovietinio 
režimo, pirmiausia tur iu mintyje 
kairiąsias politines jėgas, pagaliau 
suvoks, kad susitaikymui reikalingas 
liustracijos procesas, todėl ir turi būti 
įgyvendintas. Iki šiol šios jėgos prieši
nosi bet kokiam liustracijos procesui. 
Kitaip sakant, jos nematė reikalo 
vienaip ar kitaip pripažinti ano laiko
tarpio klaidų, nusikaltimų ir ieškoti, 
kaip tai įvertinti ir sukurti procesą, 
kuris vestų prie visuomenės susi
taikymo. Pasipriešinimas tokiam pro
cesui, laiko tempimas, galvojant, kad 
užmarštis atves prie susitaikymo, yra 
visiškai klaidingas požiūris. Tai rodo 
Ispanijos patirtis. Net prabėgus 60 
metų po pilietinio karo, kaip t ik 
praėjusią savaitę Ispanijos parlamen
tas priėmė dar vieną įstatymą dėl 
pilietinio karo vertinimo. Kitaip sa
kant, šitos žaizdos per užmarš t į 
neužgyja. Vienintelis kelias, kurį žino 
civilizuotas pasaulis, yra a tv i ras 
kalbėjimas, nuodėmių prisipažinimas 
ir po to prašymas atleidimo. Atlei
dimas ateina per nuodėmės išpaži-
nimą, o ne per užmarštį. Štai ką 
reikia suvokti. 

Aš manau, kad Prezidento veiks
mas vetuojant šį įstatymą nėra tas 
veiksmas, kuris racionaliai vestų į tos 
problemos tinkamą suvokimą ir jos 
sprendimą. Nes dar kartą kartoju -
neįsivaizduoju, kad Seimas ras tų 
naujų būdų, kaip šią problemą 
spręsti. Prezidentas, pasakęs A, tur i 
pasakyti ir B ir pats imtis iniciatyvos 
pateikti tokį liustracijos proceso tei
sinį reglamentavimą, kuris, jo maty
mu, išspręstų visas problemas. 

Jeigu Prezidentas nieko daugiau 
nepasiūlys, nėra kito sprendimo, kaip 
tik siūlyti nepritarti jo veto, kadangi 
šiame įstatyme, kurį Prez identas 
vetavo, yra numatyta, kad vietoj vi
suomeninės komisijos pradėtų dirbti 
profesionali komisija ir yra atsižvel
gta į Europos žmogaus teisių teismo 
primygtinį nurodymą Lietuvai iš 
apribojimų buvusiems kadr in iams 
KGB darbuotojams išbraukti ribo
jimus dirbti privačiose verslo struk
tūrose. 

Nors turiu pasakyti, kad abejoju, 
ar mums pavyks įveikti Prezidento V 
Adamkaus veto. Matydamas balsų 
pasiskirstymą ir matydamas, kad 
kairioji pusė yra pasirinkusi kelią, jog 
nereikia jokio liustracijos reglamen
tavimo, o reikia viską vilkinti, prog
nozuočiau, jog jiems balsų blokuoti 
mūsų pastangas atmesti Prezidento 
veto tikrai gali pakakti. 

Parengta pagal 
spaudos konferenciją 
2007 m. lapkričio 5 d. 

Jei ne mes, tai kas? 
Jei ne šiandien, tai kada? 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Antraštėje pateikiamas iššūkis taikomas spaudos darbuotojams, 
ypač Lietuvių žurnalistų sąjungai (LŽS). „Drauge" (2007.10.16) 
skaitėme LŽS pranešimą, kad „Išeivijos žurnalistai ieško būdų 

pagyvinti savo organizacijos veiklą". Aprašytame LŽS valdybos posėdyje 
buvo svarstyta, kokiais būdais galima atgaivinti LŽS veiklą. Sąjunga turi 
apie šimtą narių, tačiau „...nemaža jos narių dalis yra garbaus amžiaus, 
vis daugiau jų iškeliauja amžinybėn". Vienas pasiūlymas buvo surengti 
LŽS narių pabendravimo vakarą Čikagos apylinkėje, i jį pakviečiant ir šiai 
Sąjungai nepriklausančius JAV lietuvių žiniasklaidos atstovus. Jei buvo 
kitų siūlymų veiklai pagyvinti, jie pranešime spaudai nebuvo paminėti. 

Kaip LŽS narys noriu tą pradėtą sąrašą veiklai pagyvinti pratęsti su 
savo pasiūlymais. Ne tiek svarbu, kad pasiūlymai būtų kuo ypatingi ar 
išbaigti. Svarbiau, kad jie toliau būtų gvildenami bei gerinami ar, radus 
geresnių, būtų padedami j stalčių. 

Pirmiausia noriu pakomentuoti priminimą, kad LŽS nariai, iki metų 
pabaigos nesusimokėję nario mokesčio, nebus laikomi LŽS nariais. Mano 
siūlymas būtų su tuo nesiskubinti, o susitvarkyti taip, kad nariai paštu 
gautų tvarkingą priminimą apie narystės pratęsimą, nario mokesčio dydį 
ir susimokėjimo terminą. Taip sėkmingai tvarkosi didelė dauguma šio 
krašto organizacijų. Panašiai yra ir su spaudos prenumeravimu. Prenu
meruojamų leidinių administracija skaitytojams visa tai praneša, o ne 
pasikliauja jų atmintimi, kad šie laiku atsilygintų. 

Taip pat siūlau neskubėti susijungti su Lietuvos žurnalistų sąjunga, 
nors nežinau reikalavimų narystei. Prisibijau, kad gali būti, jog narystei 
reikalingas universiteto laipsnis žurnalistikoje ar dar kokios kitos 
biurokratinės kliūtys, kurių JAV lietuvių spaudos bendradarbiai nesuge
bės peršokti. O kas būtų, jeigu sąlyga narystei būtų pažymėjimas, kad žur
nalistas iš tos profesijos užsidirba pragyvenimui? Čia gera proga prisi
minti ir skaitytojams priminti, kad tie garbaus amžiaus LŽS nariai dirbo, 
plušo ir rašė ne dėl honorarų ar prestižo, bet iš meilės spaudai ir reikalo 
išeivijos lietuvius jungti, juos informuoti. Jie buvo ir turbūt tebėra dau
giausia savanoriai. Sį nuogąstavimą paremiu savo patyrimu, man pano
rėjus įstoti į Lietuvos psichologų sąjungą. Pasirodo, kad ten išeivijos psi
chologai nėra pageidaujami, nebent jie yra Lietuvos piliečiai. 

LŽS valdyboje yra vicepirmininkas narystei. Puiku! Konkretus siūly
mas jam. Pats vicepirmininkas ar jo sudaryta grupė turėtų sistematiškai 
sekti visą JAV išeivijos spaudą. Su pastebėtais naujais spaudos darbuoto
jais jis turėtų susisiekti ir juos asmeniškai paskatinti paduoti prašymą 
LŽS-gos narystei. Gali būti ir įgudusių spaudos darbuotojų, kurie iki šiol 
neprisiruošė savo prašymą paduoti, nes jautėsi nekvalifikuoti. Šitoks na
rių būrimas pabrėžtų spaudos darbo visuomeniškumą, savanorystę, o ne 
profesinio pasiruošimo pagrindu grįstą narystę. Turime apie dešimt lietu
viškų periodinių leidinių JAV Juos stebėti ir bendradarbius kviesti bendron 
organizacijon nebūtų toks didelis darbas, o naudos tai gali tikrai duoti. 

LŽS kasmet galėtų visuomenei suruošti spaudos mugę ar pristatymą 
didesniuose ar mažesniuose lietuvių telkiniuose. Ten įvairių laikraščių ir 
žurnalų atstovai savo leidinius galėtų įdomiai pristatyti, taip pat būtų 
pasiruošę priimti ir prenumeratas. Prieš keletą metų „Dirvos" redakto
rius buvo atvykęs į Detroit su pranešimu visuomenei apie savo redaguo
jamą laikraštį. Vėliau jis man rašė, kad buvo tikrai nustebęs, kiek mažai 
apie „Dirvą" susirinkusieji žinojo. Visai neseniai „Draugo" vyriausioji re
daktorė su savo grupe JAV LB Cicero apylinkės buvo pakviesta pakalbėti 
apie „Draugą". Iš straipsnių spaudoje atrodo, jog šis pabendravimas buvo 
prasmingas ir šiltai priimtas. Taigi, reikia tokias pastangas praplėsti ir, 
gal svarbiausia, nebijoti prie to paties stalo tuo pačiu metu susodinti kele
to leidinių atstovus. 

Jau kuris laikas aimanuojame apie spaudos darbuotojų, ypač jaunų 
žmonių, stoką išeivijoje. Proga LZS imtis iniciatyvos ir suruošti kursus 
spaudos darbuotojams. Tokius kursus turint atsirastų ir norinčiųjų juose 
dalyvauti. Dar turime jaunimo organizacijas, lituanistines mokyklas, Li
tuanistikos institutą, kur to jaunimo apstu. Reikia juos sudominti, juos 
įtraukti, jiems savo „amato" paslaptis perduoti. Jei ne šiandien, tai kada? 

Ką tik skaitėme JAV LB Kultūros tarybos pranešimą spaudai apie 
paskirtas 2007 metų Kultūros tarybos dailės, muzikos, spaudos ir tautinių 
šokių premijas. Pirmoms trims minėtoms premijoms skirti buvo sudary
tos specialios komisijos. Laureatą Tautinių šokių mokytojo(s) premijai 
parinko Lietuvių tautinių šokių institutas. Kodėl negalėtų LŽS pasisiūlyti 
ir pasirūpinti spaudos darbuotojo premijai sudaryti komisiją ir parinktą 
laureatą pristatyti Kultūros tarybai, panašiai kaip Lietuvių tautinių šokių 
institutas daro? Jei toks sumanymas nebūtų priimtinas, reiktų pagalvoti 
apie pačios LZS rengiamą „daug žadančio spaudos darbuotojo" konkursą. 
Būtina su laiku užsiauginti pakaitalus sau. Jeigu ne LZS, tai kas tuo 
pasirūpins? 

Pasinaudodamas šia proga sveikinu 2007 m. JAV LB Kultūros tarybos 
Spaudos darbuotojo-bendradarbio premijos laureatą Aleksą Vitkų. Tuo 
pačiu pakartoju pranešime spaudai esančią informaciją, kad premijos 
visiems laimėtojams bus įteiktos iškilmingoje kultūrinėje šventėje lap
kričio 25 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Visų Kultūros tarybos 
premijų mecenatas yra Lietuvių fondas. 
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Šiluvos žinia 
Išeivijoje nr. 1 (2007 m. lapkritis) 

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTIS 

„APSIREIŠKUSI DIEVO 
MOTINA PAKVIETĖ GARBINTI 

SAVO SUNŲ... 
400 metų Lietuvoje ir už jos ribų sklinda Šiluvos žinia. Dievo 

Sūnaus Motina Švč. M. Marija apsireiškė Šiluvoje ir skundėsi: „Čia 
buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama". Išgirdę šią 
žinią, tikintieji skubėjo j Šiluvą, trokšdami permaldauti Dievą už savo 
nuodėmes ir apsileidimus, išmelsti trokštamų malonių ir padėkoti už 
gautąsias. 

Nūdien Šiluvos įvykis gali atrodyti labai tolimas, todėl neaktualus 
XXI a. žmogui. Taip mąstyti galima tik nejsigilinus i Dievo Motinos ap
sireiškimo Šiluvoje esmę. Net sovietmečiu nebuvo tiek pavojaus 
prarasti tikėjimą kaip šiandien. Žmonės meldžiasi pinigams, kuria nau

jus stabus - grožio karalienes 
ir šou žvaigždes, religija tampa 
krepšinis, o moralinis nuos
mukis galutinai užmerkia sie
los akis, kad jos nematytų Die
vo šviesos. Net tikintys žmo
nės, stokodami pasitikėjimo 
Kristaus Bažnyčia, dažnai 
blaškosi tarp prietarų, reinkar
nacijų ir naujųjų „apsireiš
kimų". 

Prieš 400 metų katalikai 
Lietuvoje ir ypač Šiluvos apy
linkėse buvo išgąsdinti ir su
trikę panašiai kaip mokiniai po 
Kristaus nukryžiavimo. Šilu
vos bažnyčia buvo nugriauta, 
dokumentai ir liturginiai reik
menys užkasti į žemę, o iš
tikimųjų vis mažėjo. Apsireiš
kusi Dievo Motina pakvietė 
garbinti savo Sūnų ir atgaivino 
tikėjimą ne tik Šiluvoje, bet ir 
visoje Lietuvoje. 

Bėgant amžiams Lietuvos 
katalikai patyrė skausmingų 
išbandymų. Carinė Rusija sie

kė nugirdyti Lietuvą, surusinti ją ir palenkti į stačiatikybę. Tikintieji 
neturėjo teisės melstis iš lietuviškų maldaknygių, o bažnytinė veikla 
negailestingai varžyta. XX amžiuje, sovietinei Rusijai okupavus Lie
tuvą, prievarta skleidžiama bedievyste kėsintasi į Katalikų Bažnyčią, 
siekta, kad žmogus liktų be Dievo ir taptų klusniu totalitarinės siste
mos sraigteliu. Sovietinė valdžia bijojo Šiluvos ir visaip trukdė tikin
tiesiems joje lankytis. Tačiau ji nepaliovė traukusi žmonių ir palaikiusi 
jų ryžtą nepasiduoti prievartai ir išsaugoti tėvų tikėjimą. 

Marijos apsireiškimas Šiluvoje - didelė Dievo dovana mums, tik 
turime gerai ja pasinaudoti. Viliuosi, jog tam vaisingai pasitarnaus 
pasirengimas Šiluvos Jubiliejui. Apsireiškimo žinią Lietuvoje ir už jos 
ribų bandys skleisti ir šis naujasis leidinys. Visus geros valios tautiečius 
prašau palaikyti Šiluvos žinių leidimą ir skleidimą, kad jis pasiektų 
mylinčius Dievo Motiną ir trokštančius Lietuvai prisikėlimo. 

Per Šiluvos Dievo Motinos Marijos užtarimą meldžiu Dievą, kad 
2008 m. švęsdami apsireiškimo Jubiliejų atnaujintume savo tikėjimą, o 
mūsų širdys taptų gražia ir nesugriaunama Jėzaus Kristaus šventove. 

Arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius 

„Šiluvos žinia" nr. 1, 
2007 m. gegužė 

Ats iųski te savo žinias 

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejų švęsti ruošiasi visi išei
vijoj6 gyvenantys lietuviai: parapijos, misijos ir bendruomenės, 
organizacijos ir institucijos, parapijų klebonai ir lietuvių sielovado
je dirbantys kunigai, vienuolijos, pastoracinių tarybų nariai ir visi 
tikintieji. Į šį „Šiluvos žinios" aplinkraštį prašome siųsti aprašymus 
bei nuotraukas iš piligriminių kelionių į Šilines Lietuvoje ar į Dievo 
Motinos šventoves išeivijoje, savo atsiminimų ir Dievo malonės 
patyrimų aprašymus. Pasidalinkime sumanymais, kaip kiekvienoje 
vietovėje organizuojame pasirengimą Jubiliejui, kas šia proga 
vyksta ar numatoma suruošti. 

Rašykite ir siųskite: siluva.iseivijoje(a gmail.com, arba 
paštu: Šiluvos žinia, c/o Lithuanian Daily Draugas, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago IL 60629, U S A . 

PRIEŠ AMŽIUS PASĖTAS 
DIEVO ŽODIS 

švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsi
reiškė 1608 metais. Tai pirmasis Marijos 
apsireiškimas Europoje ir veikiausiai 
vienintelis, kai Marija kalbėjo kitos kon
fesijos žmogui. Seniausioje rašytinėje 
Šiluvos istorijoje, kurią parengė kan. M. 
Sviekauskas apie 1651 m., pasakojama: 
„Artimo kaimo piemenėliai, ganydami 
bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant 
vieno didelio akmens Mergaitę iššukuo
tais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį 
ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį 
vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos 
kalvinų katechetą ir pranešė, ką matę. 
Katechetas, pasikvietęs bakalaurą, var
du Saliamoną, prisiartino prie akmens ir 
taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip 
buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs jis 
kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?" Mer
gaitė atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai 
šioje vietoje buvo garbinamas mano Sū
nus, o dabar čia ariama ir sėjama". Tai 
tarusi ji pranyko. Katechetas su baka
lauru, kaip klaidatikiai, paniekino tą 
regėjimą laikydami jį piktosios dvasios 
padaru. 

Piemenėliai, grįžę su banda į namus, 
šį įvykį ėmė skleisti tarp savųjų. Vienas 
senas ūkininkas, daugiau kaip šimto 
metų amžiaus, iš senatvės beveik apa
kęs, tarė savo kaimynams: „Mieli kaimy
nai, sakykit ką norit, bet aš jus tikinu, 
kad ant to akmens buvo ne koks gundy
mas, bet pasirodė toji Mergelė su savo 
sūneliu, kurio garbei anoje vietoje sto
vėjo senovinė katalikų bažnyčia. Kiek aš 
atsimenu, prieš aštuoniasdešimt metų 
mūsų ponai sugriovė ją ir panaikino". 

Dievo gerumas ir Jam išt ikimų 
žmonių pamaldumas 

Kai šis pasakojimas pradėjo plisti 
tarp valstiečių įvairių miestelių turguo
se, pasiekė ir Žemaičių vyskupijos ofici-
olą. Jis tuo metu buvo Jo Prakilnybė 
kun. Kazakevičius Smolka, kanaunin
kas, o vėliau tos pačios vyskupijos pa-
vyskupis. Jis, susirūpinęs Dievo garbės 
plitimu, nuvyko į Šiluvos valsčių ir 
rūpestingai apklausė visus mačiusius tą 
vaizdą. Vėliau atidžiai peržiūrėjo Žemai
čių kunigaikštijos žemių rejestrą, ieško
damas jame tos fundacijos aktų. Ilgai 
ieškojęs ir neradęs, negreitai pastebėjo 
dvi nežymiai suklijuotas korteles, kurias 
labai rūpestingai išskyręs negalėjo 
įskaityti paties rašto, tik šiuos aiškiai 
išlikusius žodžius: „O aš, Morkienė 
Vnučkienė, ... maršalkienė ir šias stab
meldžių žemes visiems laikams pri
jungiu prie mano Šiluvos zboro..." Išė
męs iš rejestro tą raštą vėl nuvyko į Šilu
vos valsčių ir primygtinai prašė to seno 
ūkininko, kad parodytų vietą, kurioje jo 
atminimu stovėjusi katalikų bažnyčia. 
Senukas leidosi prikalbinamas ir liepė jį 
vesti į tą dirvą, kuri tais metais buvo 
rugiais apsėta. Jis tikino, kad nors ir 
aklas, bet apčiuopomis parodysiąs seno
sios bažnyčios ir užkasto lobio vietą. Vos 
atvestas į tą vietą staiga praregėjo. Pa
dėkojęs Viešpačiui Dievui už stebuklingą 
regėjimo sugrąžinimą jis nurodė vietą, 
kur reikėjo kasti. Kasant atrasta skrynia 
su Šiluvos bažnyčios lobiu. 

Paakintas tokios laimingos dalykų 
eigos ir tokių aiškių Dievo pagalbos žen-

klų viltingai nuteiktas Jo Prakilnybė 
kun. Kazakevičius ėmėsi teisiniu keliu 
atgauti Šiluvos bažnyčios žemę, kuri jai 
priklausė pagal fundaciją". Istorija 
baigiama liudijimu apie Dievo gerumą ir 
maloningumą - Šiluvoje Dievui atgautos 
ne tik bažnytinės žemės, bet ir žmonių 
širdys. Kan. M. Sviekauskas rašo, kad 
čia „didėja Dievo gerumas ir J a m 
ištikimų žmonių pamaldumas". Būriais 
plūstantys maldininkai Šiluvoje patiria 
Viešpaties malonių, atgauna kūno ir 
dvasios sveikatą. 

N e n u t r ū k s t a m a J ė z a u s K r i s t a u s 
g a r b i n i m o t r a d i c i j a 

Nustatyta, kad Marijos apsireiš
kimą matė tikri istoriniai asmenys -
kalvinų seminarijos rektorius - baka
lauras Saliamonas Grocijus ir Šiluvos 
kalvinų katechetas Mikalojus Fiera. 
Tyrinėjant kalvinų archyvus paaiškėjo, 
kad pastarasis dėl neaiškių priežasčių po 
Marijos apsireiškimo gana greitai (1609 
m.) išsikėlė iš Šiluvos. 1614 m. kalvinų 
Vilniaus Sinodas jį grąžino į Šiluvą. Pa
prastai Sinodas tirdavo pamokslininkų 
pasitraukimo priežastis, netgi juos dėl to 
peikdavo, bet šį sykį to nedarė ir dar po 
metų M. Fierai leido iš Šiluvos pasi
traukti. M. Fieros pabėgimas, nuo 1609 
m. ėmusi krikti kalvinų seminarija lei
džia spėti, kad kalvinus veikiausiai 
paveikė koks nors neįprastas įvykis. 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje t ikrumą 
patvirtina ir nenutrūkstama kulto tradi
cija, Žemaitijos vyskupų rodomas išskir
tinis dėmesys Marijos apsireiškimui 
Šiluvoje. Vysk. Aleksandro Sapiegos 
1643 m. pastatydinta mūrinė koplyčia 
Marijos apsireiškimo vietoje, atrodo, jau 
buvo ne pirmoji. Vysk. Jono Lopacinskio 
1774 m. spalio 31 d. prašyme Šventajam 
Sostui, kad Šiluvos klebonui bū tų 
suteiktos infulato teisės, rašoma, jog 
Šiluvos bažnyčia atgauta „ypatinga Die
vo malone bei nuostabia Dievo Gim
dytojos pagalba... aiškiam stebuklui 
tarpininkaujant (mediante evidenti 
miraculo)". 

Šiluvoje Marija išsakė didžiausią 
savo troškimą - kad būtų garbinamas jos 
Sūnus. Marijos troškimas turėtų tapti ir 
mūsų, krikščionių, troškimu garbinti 
Viešpatį Jėzų Kristų. Šiluvoje Marija ro
dė ne į save, bet į savo Sūnų Jėzų — tik
rąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą. Laukuose, 
kuriuose buvo ariama ir sėjama, Marija 
kvietė prisiminti prieš amžius šiose 
vietose pasėtą Dievo žodį, gyvybės žodį. 
Religinius nesutar imus išgyvenusioje 
Šiluvoje Marija kalbėjo kitos konfesijos 
žmogui - kalvinui. Ar šis unikalus faktas 
nėra Viešpaties per savo Motiną perduo
tas raginimas krikščionims susitaikinti? 
Nes tik per susitaikinimą įmanu pasiek
ti taiką ir ramybę, atgauti- kūno ir dva
sios sveikatą. „Taikos Karaliene!" - krei
pėsi popiežius Jonas Paulius II 1993-ai-
siais į Šiluvos Mergelę, „Ligonių Svei
kata!" - daugel metų su pasitikėjimu 
šaukdavosi Šiluvos Dievo Motinos tikin
tieji. 

Pagal Kauno arkivyskupijos 
šaltinius parengė 
N. Šmerauskas 

http://gmail.com
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Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas 
Lšackas ir Rima Girniuvienė. 

Nauja Boston apylinkės 
valdybos pirmininkė 

SIGITA ŠIMKUVIENE 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkė 

Mano straipsnių tikslas papasa
koti apie tuos žmones, kurie aukojasi 
ir suranda laiko Lietuvių Bendruo
menės veiklai. 

Viena iš mano herojų - JAV LB 
XVII Tarybos narė, prieš kelis mėne
sius tapusi Boston apylinkės pirmi
ninkė, Rima Girniuvienė. J i gimė ir 
užaugo Lietuvoje, Tauragės mieste, 
kuriame ir dabar gyvena jos tėvai. Ri
ma, baigusi pirmą vidurinę mokyklą, 
savo pirmąsias studijas pasirinko 
Pramoninę civilinę statybą Vilniaus 
Gedimino Technikos universitete, 
vėliau baigė žurnalistiką Vilniaus 
universitete. Prieš išvykdama į JAV, 
Rima dirbo Lietuvos Radijo ir Televi
zijos Jaunimo reikalų redakcijoje 
„Juventus" - laidų redaktore. 

Į Ameriką Rima atvyko su 7 mė
nesių dukra Monika Gimiute 1994 
metų kovo 14 dieną. Juokais ji save 
vadina meilės tremtine, mat ji atvyko 
pas savo vyrą, Amerikos lietuvį Tomą 
Girnių. 

Tomas, baigęs Harvard Universi-
ty ir apsigynęs daktaratą iš Taikomo
sios matematikos California Institute 
of Technology, viešėdamas Lietuvoje 
surado savo tikrąją meilę. 

Taip Boston lietuvių gretos pasi
pildė dar viena jauna lietuviška šei
ma. Jauna mama, paauginusi dukrą, 
stojo į studentų gretas ir University 
of Masachussetts, Boston įsigijo ma
gistrą iš taikomosios sociologijos. Ri
ma dirba draudimo kompanijoje, yra 
atsakinga už kompiuterines progra
mas, jas tikrina ir analizuoja. Darbas 
ganėtinai įdomus. 

Jau daugiau kaip dešimt metų 
Rima su šeima dalyvauja Neringos 
stovyklos veikloje, vasaromis ji dirba 
su vaikais, daug jėgų atiduoda dirb
dama Neringos talkose. Jau atvykusi 

Rima gana greitai ir aktyviai įsijungė 
į Boston lietuvių apylinkės veiklą. Šią 
vasarą apylinkės žmonės vieningai iš
rinko ją valdybos pirmininke. Dar 
nuo seno Boston garsėja savo Kultū
riniu subatvakarių klubu, į kurio val
dybą Rima taip pat įeina. 

Dar ne taip seniai, prieš keletą 
metų iškilus pavojui Sv. Petro baž
nyčiai būti uždarytai, Rima Girniu
vienė buvo iš tų, kuri subūrė bendra
minčius į „Sv. Petro parapijos drau
gai" organizaciją, sugebėjo įrodyti, 
kad lietuviams tikrai reikalinga baž
nyčia. Bendruomenininkė daug prisi
deda prie bažnytinio parapijos gyve
nimo. Vieną kartą per mėnesį šioje 
lietuvių bažnyčioje vyksta jaunimo 
Mišios. Rima su ,,Jaunu širdžių" an
sambliu, kuriam ji dabar vadovauja, 
groja gitara per Mišias. Kartu su ja 
groja ir duktė Monika, kuri jau pa
auglė. Mama džiaugiasi, kad duktė 
yra puiki mokinė, šoka ir dainuoja, 
žaidžia europietiška futbolą, su dide
liu džiaugsmu lanko Neringos sto
vyklą. 

Rima turi vieną didelę svajonę 
parašyti ir išleisti savo knygą. Ma
nau, kad ji bus tikrai įdomi visiems 
lietuviams. 

Nauja valdybos pirmininkė Rima 
Girniuvienė su savo kūrybingais ir 
energingais nariais: Estera Girdaus-
kiene, Regina Balčaitiene, Eriku Nar
kevičium, dr. Edvardu Bubniu, Diana 
Zibaitiene, turi tikslą įtraukti kuo 
daugiau jaunų, naujų lietuvių įtrauk
ti į lietuvišką veiklą, padėti jiems 
greičiau prisitaikyti svečioje šalyje, 
dalintis informacija. Valdybos pirmi
ninkės nuomone, LB turi ruošti įdo
mius renginius, kurie pri trauktų 
žmones ir sužadintų jų norą būti ak
tyviais visuomenininkais. Linkime 
Rimai ir jos bendraminčiams kuo ge
riausios sėkmės stiprinant Lietuvių 
Bendruomenės veiklą Boston! 

MARGUTIS II 
MARCUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

5 į f C / 1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . iki 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

MSffiOMl 
Rašykite mums eL paš to adresais: 

rec$akcija@d r a u g a s . o r g 
d a I ia c i d z i k a i t e @ g m a i l . c o m 

VERSLO REKLAMOS YRA NEPAGEIDAUJAMOS 
Perskaičiusi Donato Janutos 

nuomonę spalio 31 d. „Drauge" 
„'Draugo' finansiniai pamatai", no
riu pareikšti savo nuomonę dėl vieno 
jo teiginio, jog „Prenumeratų ir skel
bimų skaičius nurodo leidinio svei
katą ir ateitį." 

Prenumeratų skaičius taip, bet 
nebūtinai skelbimų skaičius. 

Mano šeimoje „Draugas" lankosi 
jau daugiau nei 50 metų. Turiu norą 
skaityti jį nuo pirmojo puslapio iki, 
sakykim, 12-tojo, nes nėra tiek daug 
reklamų, kiek jų yra savaitiniuose 
laikraščiuose. D. Januta nepažymėjo, 
kiek paštas kainuotų, jei kasdieninis 
laikraštis būtų pilnas reklamų ir 
todėl gal 24 puslapių. Taip pat reiktų 
pagalvoti, kiek tada paštas kainuotų 
siųsti į užsienį, jeigu laikraštis tal
pins reklamas, pradedant visokiomis 
draudimo paslaugomis ir baigiant gal 

plaukų šukuosenų salonų skelbi
mais! Užsienio skaitytojui tokia 
informacija nėra naudinga. 

Mano p a t a r i m a s yra palikti 
„Draugą" visai be reklamų, bet 
spausdinti t ik pokylių ir kitų ren
ginių bei ku l t ū ro s kalendorių su 
patikslinta informacija. Aš asmeniš
kai reaguoju t ikta i į „Draugo" ren
ginių kalendorių. 

Daug kas y ra pareiškę man, kad 
nenori mokėti už kasdieninę prenu
meratą, nes j ie neranda laiko kas 
dieną laikraštį skai tyt i , jog j iems 
ir savaitinio už tenka . Be to, savait
raščių p r e n u m e r a t o s yra žymiai 
pigesnės. Todėl da rau išvadą, kad kai 
kuriems yra re ikšmingiau pinigus 
taupyti „baltajai", o ne smegenų lavi
nimui. Apgailestautina. 

E l e n a S k a l i š i e n ė 
Waukegan, IL 

APIE MOKSLININKES IR KARVIŲ MELŽĖJAS 
Neaišku, ko Angelė Kavak siekia 

savo laišku ir kodėl ji kritikuoja Se
mėnienę. 

Kavak rašo, kad nereikėtų ener
giją eikvoti smulkmenų aiškinimuisi, 
tačiau pati nori sužinoti Semėnienės 
amžių ir kimba prie jos žodžių. Jeigu 
tai ne „smulkmenos", tai turbūt 
Kavak supranta tą žodį kaip nors 
kitaip negu jis apibrėžiamas žodyne. 
(Dar keisčiau, kad Kavak viename 
sakinyje korespondentę Bončkutę 
teisina, o kitame lyg ir pati ją pavadi
na „ragana".) 

Prieš mėnesį išėjo ta korespon
dentė ant scenos su savo pirmu 
straipsniu ir kvailai bei įžūliai, be 
jokio reikalo iškoneveikė išeiviją. 
Kada išeivija protestavo prieš tuos 
pasityčiojimo žodžius, ta korespon
dentė, vis dar būdama scenoje, 
atsiliepė su dar viena savo - pasi
skolinant jos pačios terminologiją -
anti-,,patriotiška patranka" ir ap
šaudė visus su dar daugiau purvo. 

Jeigu kas nuoširdžiai būtų no
rėjęs taikos ir ramybės, tai būtų ty
liai išvedęs tą žurnalistę iš scenos ir 
leidęs visiems užmiršti, kas ten 
įvyko. Tada būtų atsiradusi ramybė. 
Tačiau dabar atsistoja kitas žmogus 
ir vietoj to, kad nuvestų ją tyliai nuo 
scenos, teisina tą taškymąsi. 

Ir koks t a s teisinimas? Kavak 
sako: „atleiskite, čia t iktai jaunystė" . 
Ar ta korespondentė kokia j auna 
piemenėlė, ku r i karves bemelžiant 
netyčia įlipo į karvės purvą ir todėl 
apsitaškė ir k i tus aptaškė? Kur dingo 
ta mokslininkė, kuri neva moksliškas 
paskaitas pr is tato šviesuolių suvažia
vimuose? Kur t a šauni laikraščio 
redaktorė? Jeigu žmogus pretenduoja 
į mokslą ir kitokias aukštybes, tegul 
ir prisiima atsakomybę, o ne ieško 
užtarėjų, kur ie mėgina išteisinti ne
pateisinamą elgesį. 

Ir ką su kuo Kavak nori „su
taikyti"? Nejaugi gerb. Kavak tikrai 
tiki, kad galima sutaikyti išeiviją su 
tos lyg išsimokslinusios, lyg neišsi
mokslinusios korespondentės pasi
tyčiojimo žodžiais? Ramybės ir taikos 
ieškoti yra ki lnus tikslas. Bet jeigu 
tikslas tikrai buvo taika ir ramybė, 
vietoj to, kad nagrinėti Semėnienės 
amžių ir žodžius, reikėjo paprastai, 
ramiai ir tyliai, be jokio žodžio kores
pondentę, k a r t u su visomis jos 
„šinšilomis" ir „satyrais", išvesti iš 
scenos. Tada būtų žmonės užmiršę 
visą įvykį ir bū tų buvę jau seniai 
ramu. 

D o n a t a s J a n u t a 
San Francisco, CA 

AČIŪ UŽ ALYVOS ŠAKELĘ! 
Maloniai nuteikė Angelės Kavak 

laiškas „Taikos ir ramybės". Jau vien 
tik antraštė skambėjo tarsi atskridęs 
baltas taikos balandėlis su alyvos ša
kele snapelyje! O ir pats laiško turi
nys neapvylė — bylojo teigiamai. Ar 
neteisingai rašė vokiečių poetas Jo-
hann Christoph Friedrich von Schil-
ler: „Daryk gerai, tuo maitinsi die
viškus ūglius žmonėse; kurk grožį — 
tu skleisi dieviškus daigus!" Ach, kad 
mes visi tai visam laikui įsidėmėtume 
ir dorai vykdytume! Ar nebūtų žaves
nis pasaulis? 

Negirdėta kad šaukštas medaus 
bites pritrauktų, tačiau daug girdėta, 
kad šaukštu deguto pagadinsi visą 
statinę medaus. Ir Bončkutei į svei

katą žinoti, jog medumi visko pasiek
si, o actu — nieko! Jei Kavak atrodė, 
kad mano laiškas kvepėjo irgi degutu, 
tai tikriausiai pagal lietuvišką prie
laidą atsiliepta „kaip šauksi — taip ir 
atsišauks!" J u k aišku be įrodymų, 
kad ugnį gesink ugnimi! Va, pykčio 
ten nebuvo n ė lašelio (nemoku pyk
ti!), tiktai gyniau išeivį, ne tur int į 
pykčio, autorės laiške primestai klai
dingai apšmeižtą. 

Nieko nereikia nei „aptramdy
ti", nei „sutaikyti", nes viena pusė 
nei karščiavosi, nei piktumu švais
tėsi. Tik buvo baisiai graudu, jog mū
siškė tėvynainė, naujoji atvykėlė, taip 
šiurkščiai užsipuolė savo pačios bro
lius bei seses, Nuke l ta į 8 psl. 

http://www.wcev1450.com
http://raugas.org
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IESTO PANORA 

Ant policininko diržo prisegtas Taser. 

Šlubuoja Illinois gyventojų 
sveikata 

Atlikus visose Jungtinėse Vals
tijose gyvenančių žmonių sveikatos 
įvertiniirią, nustatyta, kad amerikie
čių sveikata gerėja. Tačiau Illinois iš 
25-os vietos, kurioje valstija buvo 
2006 m., nukrito į 27-ą. Tai reiškia, 
kad šios valstijos gyventojų sveikata 
per metus pablogėjo. 

Vertinant amerikiečių sveikatos 
būklę, buvo atsižvelgta į 20 rodiklių. 

Tarp jų — rūkymas, vaikų skiepijimo 
paplitimas, kūdikių mir t ingumas , 
mirtingumas nuo vėžio bei širdies ir 
kraujagyslių ligų, sveikatos neapsi-
draudusiųjų skaičius. 

Illinois valstiją į žemesnę vietą 
gyventojų sveikatos būklės vertinime 
nustūmė šioje valstijoje gana paplitęs 
alkoholizmas, smurtiniai nusikalti
mai, nutukimas ir diabetas. 

Prasčiausia situacija sveikatos 
apsaugos srityje — Mississippi, Loui-
siana, Arkansas, Oklahoma ir Ten-

nessee. Sveikiausi amerikiečiai gyve
na Vermont. 

Policininkai senutę 
tramdė Taser 

Spalio 29 d. į 82 metų čikagietės 
Lillian Fletcher namus iškviesti po
licininkai su senute bendravo gink
lais — jie į moteriškę šovė iš elektri
nio nemirtino ginklo, vadinamo Ta
ser. Sis ginklas į auką šauna elektros 
išlydžiu ir laikinai padaro ją neveiks
nia. Panaudotas iš labai mažo atstu
mo, Taser gali būti ir mirtinas. 

Šiuo metu policijos vadovybę aiš
kinasi, kas iš tiesų atsitiko L. Flet
cher namuose. Kaimynai teigia iš
kvietę policiją po to, kai šizofrenija 
serganti senutė kurj laiką neatidarė 
durų. Jie norėjo, kad policija patik
rintų, ar moteriai nereikia kokios pa
galbos. Policininkų teigimu, L. Flet
cher atsisakė juo įleisti, tad jie į butą 
įsiveržė jėga. Senutė juos pasitikusi 
rankose laikydama plaktuką. Tuo
met policininkai, norėdami sutram
dyti senolę, panaudojo Taser. 

L. Fletcher giminaičiai mano, 
kad sutramdyti mažo ūgio, ne dau
giau kaip 160 svarų sveriančia senutę 
policininkai galėjo ir kitais būdais. Jų 
teigimu, būtų pakakę panaudoti po
licininko lazdą ar tiesiog plikomis 
rankomis išmušti senutei plaktuką 
iš rankų. 

Pastaruoju metu visuomenėje 
netyla diskusijos, ar policininkai tei
sėtai naudoja Taser. Atvejų, kai nuo 
šio ginklo nukenčia pavojaus vi-suo-

menei nekėlę žmonės, daugėja. 

Mero Daley planas skinasi 
ke l ią i viešumą 

Čikagos mero Richard Daley pla
nas, kaip užkamšyti milijoninę biu
džeto „skylę", pamažu skinasi kelią į 
viešumą. Miesto Finansų komitetas 
pritarė pakoreguotam R. Daley pla
nui, tačiau apylinkių pirmininkai (al-
dermen) skundėsi, kad vėl didinami 
mokesčiai „pasmaugs" čikagiečius ir 
pavers Čikagą „miestu, kuriame sun
kiausia pragyventi". 

R. Daley siūlo padidinti nekilno
jamojo turto mokesčius 83.4 mln. do
lerių. 250,000 dolerių vertės namo 
savininkui tai reikštų 20-čia dolerių 
didesnę metinę sąskaitą. 

Panašu, kad čikagiškiai daugiau 
mokės už alkoholį, ryšio paslaugas, 
automobilių registraciją, dujas, auto
mobilių statymą, į butelius išpilstytą 
vandenį ir net DVD nuomą. 

Mokyklinis autobusas pateko 
j avariją 

Pirmadieni po pietų į nedidelę 
avariją pateko mokyklinis autobusas. 
13 metų moksleivis ir vienas suaugęs 
keleivis buvo nuvežti į ligoninę. 
Jiems nustatyti sumušimai ir nu
brozdinimai. Avarijos priežastys ti
riamos. Panašu, kad vairuotojas ne
suvaldė transporto priemonės ir at
sitrenkė į skalbimo paslaugas tei
kiančią įstaigą, esančią 800-ajame 
East 89th Place kvartale. 

Milijardams žmonių gresia „klimato karai / / 

Daugiau nei 100 pasaulio šalių 
dėl pasaulinio atšilimo katastrofos 
gresia politinis chaosas ir masinė 
migracija, tvirtina britų dienraštis 
„The Guardian". 

Pasak jo, 46 valstybės, kuriose 
gyvena daugiau nei 2,7 mlrd. žmo
nių, jau dabar dėl besikeičiančio kli
mato susidūrė su dideliu karinių 
konfliktų bei karų pavojumi. 

Dar 56 valstybėms gresia politi
nė destabilizacija, kurios pasekmes 
pajus 1,2 mlrd. gyventojų. 

Tokią atšiaurią pranašystę pa
skelbė organizacija „International 
Alert", šią savaitę pristatysianti „Kli
mato konfliktu" pavadintą tyrimo 
ataskaitą. 

Tyrėjai priėjo išvadą, kad dėl kli
mato kaitos didėjanti dirvų erozija, 
pasaulinio vandenyno lygio kilimas, 
ledynų tirpimas ir stiprėjančios 
audros didžiojoje Afrikos, Azijos ir 
Pietų Amerikos dalyje sukels naujus 
karinius konfliktus ir socialines ka
tastrofas. Pavojaus zonoje - net Eu
ropa, rašo „The Guardian". 

„Klimato pokyčiai sudarys 
prielaidas kruviniems konfliktams, 
kurie savo ruožtu pablogins visuome
nės gyvenimo lygį ir jos galimybę 
įveikti klimato permainų pasekmes", 
— teigiama pranešime. 

Blogiausia tai, kad valstybės su
sidurs su resursų trūkumu ir stabilu
mo stygiumi, o tai trukdys joms ko
voti su globalinio atšilimo padari
niais, teigia „International Alert" ge
neralinis sekretorius Dan Smith. 

„Olandija nukentės nuo pasauli
nio vandenyno lygio kėlimo, karai ir 
konfliktai jai turbūt negresia, — sakė 
jis duodamas interviu 'Observer'. - Si 

šalis turi pakankamai resursų, kad 
galėtų imtis efektyvių veiksmų, prie 
to prisidės ir Olandijos politinė sis
tema. 

Tačiau kitoms valstybėms trūks 
dirbamos žemės ir vandens, jas nio
kos vis stiprėjančios audros, o nepa
kankamai efektyvios vyriausybės ne
galės užtikrinti, kad būtų naudoja
mos veiksmingos priemonės". 

Kaip pavyzdį D. Smith nurodė 
Peru. 

Geriamu vandeniu šią šalį iš es
mės aprūpina t i rps tantys ledynai. 
Tačiau iki 2015 m. pasaulinis atšili
mas sunaikins praktiškai visus le
dynus šioje teritorijoje, ir beveik visi 
27 milijonai šalies gyventojų susidurs 
su geriamojo vandens t rūkumu. 

Jei Peru valdžia imtųsi prie
monių jau dabar, būtų galima užbėgti 
už akių artėjančiai krizei. Tačiau ši 
valstybė beveik neturi efektyvaus de
mokratinio valdymo patirties, joje 
reguliariai kyla maištai, o vyriausybė 
užsiėmusi ter i tor iniais ginčais su 
Čile ir Ekvadoru. 

Taigi viskas greičiausiai pasi
baigs „chaosu, konfliktais ir masine 
emigracija", tvirtina „International 
Alert" vadovas. 

Kitoks pavojus pakibo virš Bang
ladešo. „International Alert" duome
nimis, su besikeičiančiu klimatu susi
ję pokyčiai jau dabar šioje šalyje ska
tina kruvinus susirėmimus. 

Vasaros sausros kar tu su stiprė
jančiais potvyniais pakrantės regio
nuose naikina derlių. Milijonai žmo
nių jau emigravo į Indiją, taip provo
kuodami vis rimtesnius konfliktus, 
kurie ateityje neišvengiamai bus dar 
žiauresni, rašo „The Guardian". 

Tirpstantys ledynai... 

Pagrindinis geriamojo vandens 
šaltinis Afrikoje yra Nigeris ir kitos 
per keletą valstybių tekančios didžio
sios upės. 

Jei sausros stiprės, o vandens 
šiose upėse mažės, konfliktai neiš
vengiami. 

Specialistų teigimu dauguma Eu
ropos valstybių šiuo metu yra pa
kankamai stabilios, kad galėtų susi
doroti su visuotiniu atšilimu. Išimtis 
- Balkanų šalys. 

Dėl karų politinė padėtis Ser
bijoje, Juodkalnijoje ir kitose šalyse 
yra pablogėjusi. Oro temperatūrai 
palaipsniui didėjant, o dirbamos že
mės plotams mažėjant gyventojų per
teklius neišvengiamai sukels prievar
tos proveržius, kurių valdžia nesuge

bės kontroliuoti. 
Dienraščio teigimu iš pirmo 

žvilgsnio stebina, kad šiame „rizikų 
žemėlapyje" yra net tokia šalis, kaip 
Rusija. 

„Maskva iš esmės nepraras Ru
sijos kontrolės, bet pasėlių plotų kai 
kuriuose regionuose mažėjimas baig
sis vietiniais maištais. Kažką pana
šaus šiandien galima pamatyti Čečė
nijoje", — tvirtina D. Smith. 

„International Alert" pabrėžia, 
kad klimato kaitos sukelti konfliktai 
- anaiptol ne miglotas ateities pavo
jus. „Jis jau ranka pasiekiamas", 
„International Alert" vadovą cituoja 
„The Guardian". 

Balsas.lt 

http://Balsas.lt
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naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Lenkijoje artinasi dvynių 
valdymo pabaiga 

Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski ir jo brolis dvynys, iš posto priverstas pa
sitraukti, Jaroslavv Kaczynski. 

Varšuva, lapkričio 6 d. (AFP/ 
BNS) — Lenkijos konservatorių mi
nistras pirmininkas Jaroslavv Ka
czynski pirmadienį savo broliui dvy
niui, šalies prezidentui Lech Ka
czynski įteikė atsistatydinimo raštą, 
taip nutraukdamas neįprastą politinį 
dvynių valdymą. 

J. Kaczynski buvo priverstas 
trauktis po to, kai dvynių katalikiška 
ir euroskeptiška partija „{statymas ir 
teisingumas" triuškinamai pralai
mėjo per spalio 21-osios rinkimus. 

L. Kaczynski naujuoju premjeru 
šią savaitę turėtų paskirti savo poli
tinį priešą Donald Tusk, kurio libera
li Pilietinė platforma laimėjo rinki
mus, sakė vienas prezidento padėjė
jas. 

,,Savo misiją vyriausybėje baigė
me aukštai pakeltomis galvomis. 
Ekonomika yra geros būklės, o pasta
rieji dveji metai sustiprino Lenkijos 
pozicijas Europoje", — Prezidentū
roje sakydamas atsisveikinimo kalbą 
pažymėjo J. Kaczynski. 

Per vėliau pirmadienį Įvykusį 
pirmąjį naujojo parlamento posėdį jo 
pasitraukimas buvo oficialiai patvir
tintas. 

Pastaruosius dvejus metus Ka

czynski užsitarnavo nuolat su kitais 
Europos Sąjungos (ES) vadovais besi
vaidijančių ir kompromisų šalies poli
tikos arenoje nepripažįstančių vado
vų reputaciją. 

D. Tusk žadėjo, kad jo prioritetas 
bus santykių su likusia Europos da
limi gerinimas. 

58 metų identiški dvyniai Ka
czynski, kurie išgarsėjo dar 7-ojo de
šimtmečio pradžioje kaip filmo vai
kams žvaigždės, savo dvivaldystę 
pradėjo 2006 metų liepą, kai J. Ka
czynski perėmė vadovavimą 10 mė
nesių išdirbusiai vyriausybei, nors 
anksčiau žadėjo nesiekti premjero 
posto. 

Tas pažadas buvo laikomas būdu 
išvengti rinkėjų susierzinimo dėl per
spektyvos, kad juos valdys du tokiais 
glaudžiais asmeniniais ryšiais susiję 
vyrai. Tai galėjo sumažinti L. Ka
czynski galimybes laimėti prezidento 
rinkimus. 

Bet galiausiai J. Kaczynski užė
mė populiaraus premjero Kazimierz 
Marcinkievvicz vietą — tai buvo vie
nas veiksmų stiprinant netvirtą trijų 
partijų koaliciją, kurią be „Įstatymo 
ir teisingumo" sudarė dar ir kraštuti
niai dešinieji bei populistai. 

Prieš protestus Venesueloje 
sužeista dešimtys žmonių 

Karakasas, lapkričio 6 d. (AFP/ 
BNS) — Venesueloje pirmadienį, li
kus dviem dienoms iki planuojamų 
protestų prieš prezidento Hug Cha-
vez konstitucines reformas, vieno 
universiteto studentai susirėmė su 
policija, ir per šiuos susirėmimus 
daugiau kaip 50 žmonių buvo sužeis
ti, o dar 35 — areštuoti. 

Televizija „Globovision" prane
šė, kad policijai prie Tačyros univer
siteto San Kristobalyje panaudojus 
gumines kulkas ir ašarines dujas, 
buvo sužeisti 52 studentai. 

Studentų vadovas Yon Goicoec-
hea televizijai sakė, kad 35 studentai 
buvo areštuoti. 

Rengdamiesi trečiadienio protes

tams prieš gruodžio 2-ąją numatytą 
referendumą dėl konstitucinių refor
mų, kuriomis, kaip perspėja kritikai, 
bus neregėtai išplėsti H. Chavez įga
liojimai, studentai reiškėsi ir Kara-
kase, Meridoje, Marakajuje ir Barki-
simete. 

Prie kelių universitetų studentai 
įrengė gatvių užtvaras ir sutrikdė eis
mą, bet vėliau a tkur t i tvarkos buvo 
iškviestos policija ir Nacionalinė 
gvardija. 

Protestuotojai reikalauja dviem 
mėnesiams atidėti referendumą, kad 
būtų daugiau laiko viešiems deba
tams dėl šių reformų, kurias įstatymo 
leidėjai patvirtino penktadienį. 

EUROPA 

ROMA 
Italijos policija Milane anksti an

tradienį surengė operaciją maždaug 
20-čiai žmonių, kurie, kaip įtariama, 
verbuoja mirtininkus išpuoliams Ira
ke ir Afganistane, suimti. „Galime 
patvirtinti, kad šiuo metu vykdoma 
20 areštų", — sakė policijos atstovas. 
Milano policijos kovos su terorizmu 
padalinys daugiau detalių paskelbs 
per spaudos konferenciją vidurdienį, 
pridūrė jis. Surengti tokią antitero-
ristinę operaciją, kuri taip pat vykdo
ma Prancūzijoje, Didžiojoje Britani
joje ir Portugalijoje, nurodė Milano 
teismas, pranešė italų naujienų ka
nalas ,,Sky-TG24". Per patikrinimus 
buvo rasta elektroninių nuotolinio 
valdymo sprogdiklių ir nuodų, taip 
pat — partizaninio karo instrukcijų. 

VIENA 
Vienoje baigėsi Serbijos valdžios 

ir etninių albanų Kosovo krašto va
dovybės tiesioginių derybų, kuriose 
dalyvauja Kontaktinė grupė (ES, 
Rusija ir JAV), ketvirtasis ratas. Kaip 
pranešė Serbijos televizijos kompani
ja RTS, šiose derybose Serbijos atsto
vai pasiūlė, kad Belgradas ir Priština 
palaikytų tarpusavio santykius pagal 
tokį modelį, kuris egzistuoja tarp Ki
nijos ir Honkongo. Serbijos preziden
tas ir premjeras Boris Tadiči ir Vo-
jislav Koštunica, kalbėdami pasibai
gus susitikimui, paaiškino, jog neke
tina kopijuoti Honkongo modelio, bet 
mano, kad jis yra geras pavyzdys bū
simiems Serbijos ir Serbijos autono
minio krašto tarpusavio santykiams. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos karalienė 

Elizabeth II antradienį Londone ati
darė ištaigingą naują tarptautinę 
traukinių stotį, kuri pradeda naują 
kelionių erą, kai į žemyninę Europą 
bus galima važinėti greitaisiais trau
kiniais. Saint Pancras — viktorijie-
tiškas gotikos šedevras, kuris ilgą lai
ką buvo užmirštas, — dabar stovi nu
blizginta ir tapo paversta prašmatniu 
geležinkelių mazgu, sujungiančiu 
Britaniją su Prancūzija ir Belgija. 
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Oceai 

Oficiali stoties atidarymo ceremonija 
vainikuoja 5,8 mlrd. svarų kainavusį 
ir 10 metų trukusį greitųjų traukinių 
Didžiojoje Britanijoje projektą. 109 
km linija sudarys sąlygas iš Londono 
į Paryžių nuvažiuoti per 2 vai. 15 
min., o iš Londono į Briuselį — per 1 
vai. 51 minutę. 

MEKSIKA 

VILJAHERMOSA 
Potvynių skandinamoje Pietų 

Meksikoje milžiniškai purvo ir van
dens sienai palaidojus atokią gyven
vietę, dingo mažiausiai 16 žmonių. 
Meksikos žiniasklaida pranešė, kad 
pietinėje Ciapos valstijoje nuošliaužai 
San Chuan Grichalva kaime užliejus 
apie šimtą namų, galėjo dingti iki 30 
žmonių. Televizijos reportažuose bu
vo matyti, kaip vanduo ir purvas yra 
apsėmęs didžiulį džiunglių plotą ir 
plyną lauką, kur prieš tai stovėjo 500 
gyventojų namai. Meksikos preziden
tas Felipe Calderon atšaukė savo 
kelionę į trijų dienų Iberijos ir Ame
rikos viršūnių susitikimą, kuris Čilės 
sostinėje Santjage prasideda ketvir
tadieni. 

AZIJA 

ISLAMABADAS 
Pakistano prezidento Pervez Mu-

sharraf įvesta nepaprastoji padėtis 
yra šalies vidaus reikalas, antradienį 
pareiškė Užsienio reikalų ministeri
ja, atmesdama tarptautinės bendrijos 
pasmerkimą. „Suprantame, kad dau
gelis mūsų draugų komentavo nepa
prastosios padėties šalyje paskelbi
mą, kuris visų pirma yra Pakistano 
vidaus reikalas", — sakė Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas Moham-
mad Sadiq. 

KABULAS 
Afganistano šiaurėje esančiame 

cukraus fabrike per mirtininko iš
puolį žuvo 90 žmonių, tarp jų — na
cionalinio parlamento nariai, pranešė 
policija ir viena parlamentarė. Poli
cijos pareigūnas sakė, kad Baghlano 
mieste per sprogimą, kuris nugriau
dėjo fabrike lankantis parlamentarų 
delegacijai, be minėtų žuvusiųjų su
žeista apie 50 žmonių. „Į ligoninę kol 
kas atgabenta 90 kūnų, dar 50 su
žeisti", — sakė Baghlano ligoninės 
direktorius dr. Khalilullah. 

1-800-77S-SEND 
www.atianticexpfesscorp.com 
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Kroviniu gabenimas 
taivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. fę^----\\ 

Air Freight -s j 
1 Automobiliu pirkimas bei 
Isiuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje latvvoįe. 
Esti]oje Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave 8ridgcview, IL 604S5 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tcl. I 800-775 7363 

http://www.atianticexpfesscorp.com
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MAŽOJI LIETUVA 
Kristijono Donelaičio 

takais ir takeliais 
KSAVERA BUTAUTIENE 
Būdviečių pagrindinės mokyklos 
lietuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytoja 

Pagaliau atėjo ilgai lauktoji diena 
- Būdviečių (Malomožaisko) pagrin
dinės mokyklos lietuvaičiai išvyko į 
kelionę po Karaliaučiaus kraštą. 
Tikslas vienas- Kristijono Donelaičio 
300-ųjų metinių jubiliejui artėjant, 
aplankyti vietoves, kuriose gyveno 
poetas. 

Sį ekskursija - tęstinė. Pirmoji 
įvyko birželio mėnesį Imanuelio 
Kanto universitete, kuriame K. 
Donelaitis studijavo Teologijos fakul
tete. Pasitinkant šią datą ir įgyven
dinant projektą „Mažoji Lietuva -
lietuviškos knygos, raštijos gimtinė" 
buvo suorganizuota ir daugiau ren
ginių. 

Nors atėjo vėlus ruduo, bet 
išvykos dieną saulelė dosniai dalijo 
savo spindulius, o Tolminkiemio 
medžiai pasitiko švytinčiomis aukso 
ir purpuro spalvomis. Pakelių lau
kuose mirgėjo lubinų ir rapso žiedai, 
plušėjo bulviakasio talkininkai. Ke
lias pirmyn ir atgal nebuvo trumpas, 
tačiau įdomus, nes kartu važiavo ir 
svečias iš Lietuvos - Tauragės rajono 
savivaldybės tarybos narys, mero 
patarėjas, Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos narys, poetas, režisierius ir 
aktorius Sigitas Kancevyčius. Žino
mas kultūrininkas kelionės metu ne 
tik fotografavo įžymias vietas, bet ir 
pasakojo apie knygos kelią į Didžiąją 

Muziejaus-bažnyčios fasadas. 
Sigito Kancevyčiaus ^uo*r 

Lietuvą. Sigitas kartu su į kelionę 
vykusia žmona Rasa, irgi knygų 
žinove, jau seniai palaiko draugiškus 
kaimynystės ryšius su lietuvaičiais, 
gyvenančiais šiame krašte: dovanoja 
knygas, rengia fotomeno parodas, 
dažnai nuvyksta su dovanomis. Šie 
žmonės visada laukiami lietuviškose 
bendruomenėse anoje pusėje Nemu
no. 

Lietuvoje žinomas menininkas 
Kancevyčius Tilžėje ir Karaliaučiuje 
jau yra surengęs trejetą savo parodų. 
Beje, šio menininko kūryba, prieš 
penketą metų jam su kolegomis R. 
Vaitkumi ir V Butkumi lankantis 
JAV buvo pristatyta Lietuvių dailės 
muziejuje Lemont. 

Grįžkime prie mūsų kelionės. 
Važiuodami gražiu asfaltuotu keliu 
pasukame į Jasnaja Poliana (buvę 
Trakėnai). Esame senųjų prūsų kraš
to pačiame viduryje: vokiško stiliaus 
pastatai, buvę žirgyno likučiai, gilus 
tvenkinys, nuostabus parkas su 
įvairiaspalviais medžiais ir vingiuo
tais takeliais. Parko viduryje stovi 
didžiulis ąžuolas, šalimais mokykla-
muziejus. Primenu savo lietuvnin
kams, kad kitoje Jasnoja Polianoje, 
kuri yra netoli Tūlos, gimė Didysis 
rusų rašytojas Lev Tolstoj. Apžiūrėję 
ir įsiamžinę važiuojame toliau. Pra
sideda gausybė švarių tvenkinių, 
kurie jau baigia apželti meldais tarp 
kurių dar plaukioja kelios gulbės. 

Ant kalvelės matyti medinė 
bažnytėlė su varpine. Čia jau nevyks
ta pamaldos. Pastatas virtęs K. 
Donelaičio memorialiniu muziejumi, 
ant kurio laiptų mūsų laukia šios 
įstaigos direktorė Liudmila Silova. 
Pasveikiname ją lietuviška duona ir 
medumi, o ji mums ilgokai pasakoja 
apie didį būrų dainių K Donelaitį, 
rodo eksponatus. Vaikai savo ran
komis paliečia poemos „Metai" pir
muosius leidinius bei vertimus į 
lietuvių kalbą. Visi užkopę į varpinės 
bokštą, išvystame viso Tolminkiemio 
panoramą, o požemyje aplankome 
kriptą, kur prie K. Donelaičio kapo 
vaikai lietuviškai deklamuoja Anzel
mo Matučio eilėraščio „Metų laikai" 
posmelius. Mažos rankelės ant kapo 
uždega žvakutes, padeda gėlių. 

„Senokai pas mus buvo toks 
gražus lankytojų būrelis", — šypsosi 
muziejaus darbuotoja stebėdama, 
kaip mes renkame šventoriuje lapus. 
Buvome pasiruošę ir rimčiau pa
dirbėti, tačiau matyti, kad čia nese
niai pasidarbuota grėbliu ir šluota. 

Važiuodami atgal sužinome kelią 
į lietuvių literatūros klasiko gimtinę 
- Lazdynėlius. Vos keli kilometrai 
nuo Gumbinės (dabar Gusevas). Šio
se vietose klasikas gimė, buvo krikš
tytas, kartu su tėvais dirbo žemę. 
Beje, daug paslapties gaubia šį jo 
gyvenimo laikotarpį, tačiau jo vaikys
tės potyriai dirbant žemės ūkio dar-

„DRAUGAS' i n f o r m u o | a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : Išeivi jos i r L ie tuvos Jungt is! 
„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys i r sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www.draugas.org 
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Kelionės j Tolminkiemį dalyviai K. Donelaičio muzie ju je-bažnyčio je. 

bus atsispindi kūrinyje „Metai". Tai 
iš čia jis išvykęs mokytis į Kara
liaučių apsistoja Tolminkiemyje. 
Šiuo metu Lazdynėliuose auga daug 
talkų metu pasodintų ąžuoliukų, ati
dengtas atminimo akmuo. Pakeliui 
užsukame į Gumbinę, kur 2004 me
tais spalio mėnesį atidengtas poeto 
bronzinis biustas. 

Laimingi, jog vaikščiojome K. 
Donelaičio takais ir takeliais grįž

tame namo. Liekame dėkingi šios ke
lionės rėmėjams Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės. 

Baigdama noriu pakviesti visus į 
Tolminkiemį, kurie turi galimybę ir 
jaučia pareigą nusilenkti lietuvių li
teratūros klasikui K. Donelaičiui, 
kurio 300 metų metinių minėjimui 
Lietuva jau aktyviai ruošiasi. 

Atkelta iš 5 psl. net ir naujuo
sius imigrantus, kaip ir ji pati. Na, ro
mėniškai tariant, errare humanum 
est, o lietuviškai atsakant — atleisti 
yra dieviška! 

Viena gera pamoka turėtų pa
liesti vadinamas žurnalistes — ne
liesti temų, nežinant visos tiesos, o, 
svarbiausia, nerašyti nepatikrinus ži
nių. Improvizuoti, sugalvoti, savo 
vaizduotės vaisius duoti — tai tikro 
laikraštininko griežtas tabu! Da
bar Bončkutės fantazija apie nuola
tinį išeivių valgymą, o ypač cepelinų 
iškėlimą — neatitinka tiesos, tai — 
muilo burbulo išpūtimas. Nei išeiviai 
„garbina" cepelinus, nei jie eina į 
renginius dėl valgio (pati cepelinų 
nevalgau) — dievaži, už tai galima 
galvą guldyti. Juk pasukęs į resto
raną gali pavalgyti ir pigiau, ir grei
čiau, ir patogiau. 

Antra, kaip Bončkutė gali kriti
kuoti renginių kokybę ar norą (?) juos 
pagerinti, jei Čikagoje visi žvirbliai, 
sutūpę ant telefono vielų, čirškia, kad 
net filosofuojantis sąžiningasis grai
kas Diogenes net su žiburiu niekad 
nesurastų Bončkutės jokiuose lietu
viškuose renginiuose... Nauja nesu
kūręs — sena negriauk — teatsimena 
ji. Pabaigai linkėtina Bončkutei su
bręsti, apmalšinti savo „mandrumą", 
apsišvarinti savo kalbą, apvalyti gal
voseną, o svarbiausia, pamilti savo 
tautiečius — brolius ir seses, ypač 
naujuosius imigrantus, ir paieškojus 
ką nors gera apie juos (norint surasti 
— visuomet randama) parašyti 
teigiamai apie juos! Shalom — taika, 
labas ir sudiev! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

NUOŠIRDI PADĖKA STASEI SEMĖNIENEI 
IR DONATUI JANUTAI 

„Draugo" skaitytojai ir tie, kurie 
seka įvykius kituose lietuviškuose 
laikraščiuose ar internete, yra dėkin
gi žurnalistams, tokiems kaip Stasė 
Semėnienė ir Donatas Januta už jų 
pareikštus tiesos žodžius „žurna
listėms" Monikai Bončkutei ir jos 
užtarėjai Kavak. 

Ačiū Stasei Semėnienei, Donatui 
Janutai ir kitiems spaudos darbuoto
jams, reagavusiems į neteisingus už
sipuolimus prieš senstančią ir kovo
jančią dėl Lietuvos laisvės išeiviją. 

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite 
ketvirtadienio „Drauge". 

' Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti-
. nai sutampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, 
I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei 
| nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be 
I adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba 
1 elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org 

http://www.draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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INDIJfi PRIEŠ ZO METg 
MIKSAS VITKUS 

Kr. 26 

Subyrėjus Mughal dinastijos im
perijai, trumpam laikui iškilo Ma-
ratha valdžia, kuri greitai perėmė be
veik visas anksčiau Mughal valdomas 
žemes. Tačiau jau 1761 m. Maratha 
kariuomenės vadas Shivaji buvo 
smarkiai sumuštas Afganistano val
dovų ir jis greitai išnyko iš Indijos 
istorijos. 

Udaipur yra bent keliais šimtais 
metų senesnis už Jaipur, jis didžiuo
jasi tuo, kad jo valdovai, ne taip, kaip 
Jaipur, niekada neleido savo dukroms 
ištekėti už Mughal dinastijos sūnų ir 
taip Įgyti sau sąjungininkų. Prisimi
niau Lietuvos istoriją, kur ne viena 
lietuvaitė nutekėjo j rusų žemes, pa
metė savo religiją ir ilgainiui užmir
šo, kas ji buvo buvusi. 

Mieste yra daugybė karališkų 
pilių, šventyklų ir karuose žuvusiems 
pagerbti kenotafų, o aplink miestą 
net keli ežerai. Istoriškai įdomūs 
saloje esantys Jagmandir rūmai, ku
riuose kurį laiką slapstėsi imperato
rius Shahjahan, sukilęs prieš savo 
tėvą Jahangir. Kitoje saloje atradome 
puikią Jag Nivas pilį, kurią imperato
riai naudojo kaip vasaros rezidenciją. 
Už 14 mylių, į šiaurę nuo Udaipur, 
yra Eklingji šventykla, pastatyta gry
nai iš marmuro. 

Indijoje a t s i r anda 
europieč ia i 

Nuo XV amžiaus Indiją pradėjo 
lankyti europiečiai. Pirmiausiai atvy
ko portugalai, po jų olandai. Pirmųjų 
atvykėlių tikslas buvo užmegzti jiems 
labai pelningą prekybą. Atvyko ir 
misionieriai platinti Kristaus mokslą, 
bet ilgainiui galingas Anglijos laivy
nas užvaldė vandenynus, ir anglai iš 
Indijos išstūmė visus europiečius 
konkurentus. Anglai atsiųsdavo savo 
kariuomenę, neva padėti vietiniams, 
tarp savęs besivaidijantiems valdo
vams, taip įgydami karinę persvarą. 
Taip ir panašiai anglai sugebėjo pre
kybinius santykius paversti tikru 
nežabotu kolonializmu, remiamu ka
rine galia. 

To nepakentė jaunas musulmo
nas, Bengalijos valdovas Sirad-ud-
daula, kuris užpuolė anglų fortą 
Calcutta mieste ir jį užėmė. Vyko ta
riamos skerdynės, nors kiti šaltiniai 
tvirtina, kad tokių nebuvo. Anglai 
panaudojo tai kaip pretekstą Indiją 

paimti į stipresnę globą. Garsus 
anglų pik. Robert Clive visiškai su
mušė musulmonų kariuomenę, ir 
taip nuo 1757 m. anglų padėtis In
dijoje pasidarė ne pirklių, bet užka
riautojų ir okupantų. Apie 1820 m. 
anglai pabaigė sutramdyti pasku
tinius Maratha imperijos likučius ir 
tapo visiškais Indijos valdovais. 

1774 m. Anglija paskyrė Warren 
Hastings pirmuoju Indijos guberna
toriumi, o jau 1876 m. savo karalienę 
Victoria pavadino Indijos imperatore. 
Anglų kalba buvo paskelbta valsty
bine kalba. Indija pasidarė žinoma 
kaip British India, kuriai priklausė 
dabar jau nepriklausomi Pakistanas, 
India, Burma ir Ceylon. 

A u r a n g a b a d 

Udaipur buvome tik vieną naktį, 
kitą rytą skridome į Aurangabad, 
esantį vakarinėje Maharashtra pro
vincijoje. Jau iš miesto vardo spren
dėme, kad čia rasime daugiau islamo 
įtakos. Tai vienas iš greičiausiai 
augančių Indijos miestų, skaičiuojan
tis jau apie 3/4 mln. gyventojų. XVII 
šimtmetyje Aurangabad tapo Mug
hal imperijos sostine. Čia dar galima 
pamatyti fortų griuvėsius ir Bibi ka 
Maąbara vardo mauzoliejų, kurį pas
tatė savo žmonai Begum paskutinis 
Mughal dinastijos imperatorius 
Aurangzeb (sosto ornamentas). Sis 
mauzoliejus, nors panašus į ką tik 
matytą Agra, jam toli gražu nepri
lygsta. 

Aurangzeb (1618—1707) valdy
mo metu jo imperija pasiekė savo 
didžiausią galybę. J i s buvo geras 
karvedys ir puikus krašto adminis
tratorius. Deja, būdamas pamaldus 
musulmonas, jis, kitaip nei toleran
tiški pirmtakai, spaudė hindu religi
jos tikinčiuosius ir taip valstybėje 
sukėlė nesantaiką. Po jo mirties 
imperija subyrėjo. 

Mūsų pagrindinis tikslas apsisto-
jant Aurangabad mieste buvo ne 
miestą, nors ir įdomų, apžiūrėti, bet 
aplankyti garsiąsias Ajanta ir Ellora 
iškasenas ar urvus. Pirmiausia leis
damiesi į ilgesnę kelionę, trumpai 
užsukome į čia pat prie miesto esan
čius budistų urvus, kurie buvo kasa
mi nuo III iki XI šimtmečio. 

B u s daug iau . 

Akių ligos 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArtherAve.St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik G r o v e : 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

j 

EUGENE C. DECKER, DDS P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lavvn, IL 
55 L VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 . 

Iv L Y C< 1 A 
SSNU 

LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

Atidaryta 7 dienas per savaitę nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v. 
UŽSAKYMAI W^T' ̂ 3 | PROGINIAI 

Į NAMUS įHINi UŽSAKYMAI 
ŠERMENŲ 

PIETŪS 
TREČIADIENIŲ 

POPIETĖS 
2711 W. 71 Street, Chicago, IL 

TEL. 773-476-2655, 773-476-1680 

PARDUODA 

P a r d u o d u v i e n o m i e g a m o j o 
4 5 , 3 9 m 2 b u t ą p r e s t i ž i n i a m e 

V i ln iaus ra j one b a i g i a m a m e 
f r e n g t i devyn iaukš ty je . 

Smulkesnė i n f o r m a c i j a Č ikago je 
708-7173738 

PASLAUGOS 

Senąsias budistų urv ines šventoves lanko i r v ie t i n ia i — A u r a n g a b a d . 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane 
Vilma Jarulienė 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

MM 

•*>,-; : 

s 

•"ttvftm^ m- Į . j 

HUOlaTlnlS 
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IEŠKO DARBO 

* Vyras ieško senelių, ligonių slaugy
mo darbo. Kvalifikuota mankšta, mais
to ruošimas, ūkio priežiūra, automo
bilis, 5 metų darbo patirtis, geros re
komendacijos. Tel. 708-925-8365, Pra
nas. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

,soffits'\ ,,decks"\ ,,guttcrs*\plokšti 
..shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ir 

IEŠKO DARBO 

* Mote r i s ieško žmonių slaugymo 
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos
togų. Tel. 312-492-8795. 

http://6918W.ArtherAve.St
http://www.illinoispain.com
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„XX amžiaus slaptieji archyvai" vėl Čikagoje 
2007 m. sausio 31d. Balzeko mu- . 

ziejuje vyko pirmasis lietuviško isto
rinės dokumentikos serialo „XX am
žiaus slaptieji archyvai pristatymas". 
Tada žiūrovai matė vieną iš serialo 
filmų „Šimtas paskutinių* valandų". 
Po apsilankymo Čikagoje vieną iš 
projekto autorių — TV žurnalistę 
Gražiną Sviderskytę kalbino Gied
rius Židonis. 

- Kokie fspūdžiai p o „XX a. 
slaptųjų a r c h y v ų " p r i s t a t y m o 
Washington, DC i r Čikagoje? 

- Komandiruotė JAV pralėkė aki
mirksniu, o paskui dar keliavome 
dirbti i Izraelj, Angliją, Siaurės Airi
ją, vyko mano filmų ir knygos prista
tymai Vilniuje ir Londone, todėl ge
rai smulkmenų nė nebepamenu. 
Bendras jspūdis liko netikėtai geras. 
Tikėjausi šiek tiek mažiau žiūrovų, 
galbūt ne tokio kantraus žiūrėjimo 
(juk Washington, DC amerikiečiams 
rodėme net dvi „'Lietūkio' garažo" 
valandas, kurios buvo įgarsintos lie
tuviškai, tik su angliškais subtitrais) 
ir ne tokių palankių komentarų bei 
klausimų po peržiūrų. Juk istorija 
nėra tikslusis mokslas, čia dažnai 
susikerta skirtingų žinių, skirtingų 
vertybių bei motyvų padiktuoti po
žiūriai. Aršių disputų, net ginčų daž
nai kyla tarp profesionalų, todėl ypač 
iš istorijos mėgėjų dažnai lauki aštrių 
strėlių (nors jos neretai lekia pro šalį, 
nes nebūna pagrįstos istorinėmis ži
niomis). Taigi skirtingų auditorijų — 
Amerikos istorikų ir lietuvių — be
maž vienodas susidomėjimas šiuo se
rialo Holokausto memorialiniame 
muziejuje Washington, DC ir Balzeko 
lietuvių muziejuje Čikagoje buvo gra
žus ženklas, kad kuriame lyg ir tikrai 
prasmingą dalyką. Na, ir Čikagoje, ži
noma, malonius įspūdžius paliko ypa
tingai šiltas, svetingas priėmimas. Už 
tai likom dėkingi visiems, su kuriais 
teko susitikti ir bendrauti. 

- Ar pa s t a ruo ju m e t u v y k s t a 
filmų d e m o n s t r a v i m a s L ie tuvo 
je? Kaip juos v e r t i n a v i s u o m e n ė ? 

- Stengiantis kuo naudingiau 
įgyvendinti serialo sklaidą, mums la
biau prasminga ne demonstruoti ats
kirus filmus, bet pristatinėti ne per 
seniausiai išleistą DVD rinkinį. J u k 
parodyti atskirus filmus galima * tik 
labai ribotai auditorijai. DVD rinki
niai, jau paskleisti šalyje per Švietimo 
ir mokslo, taip pat Krašto apsaugos 
ministerijas jau esantys prekyboje 
knygynuose ir internete, gali pasiek
ti dešimtis tūkstančių žmonių. 

Balzeko l ietuvių kul tūros muziejuje pc f i lmo peržiūros (iŠ kaires): LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. f i lmo kūrėja i : Gražina Sviderskytė, istorikas dr. Arvydas Anusauskas, operatorius Audrius Gudeliū-
nas ir Balzeko l ietuviu kul tūros muziejaus prezidentas Stanley Balzekas. Jr. Ritos Janz nuotr. 

Džiaugiuosi, kad pirmasis DVD rin
kinio tiražas vos paskleistas baigia 
„išgaruoti". Įvertinusi šį poreikį be
veik neabejoju, kad metų pabaigoje, 
kai gaminsime antrąjį serialo rinkinį 
(jame bus dar septyni valandos truk
mės filmai), išleisime ir papildomą 
pirmo rinkinio tiražą. 

. Taigi kovo pirmąją mes surengė
me pirmą didelį DVD rinkinio prista
tymą visuomenei Vilniuje, šiuo metu 
planuojama pristatyti jį visos šalies 
istorijos pedagogams Pedagogų rai
dos centre. Beje, filmų peržiūras įvai
riuose miestuose rengia atskiros 
DVD įsigijusios įstaigos ar instituci
jos, įvairūs švietimo ar kultūros cen
trai : dažnai paskambina ir prašo lei
dimo įvairiomis progomis demonst
ruoti filmus savo renginių metu. 

- Kokie a t e i t i e s p l a n a i ? 
- Serialo „ateitis" sparčiai ku

riama šiandien: jau sumontuotos trys 
iš septynių naujųjų dalių, šiemet jau 
vyko daug kelionių ir didesnių scenų 
filmavimų; dabar filmuojamos dar 
t rys dalys vienu metu, nes iki rudens 
tur ime baigti montuoti visas septy
nias dalis. Nuo rugsėjo iki gruodžio 
LNK ir TV1 kanalai ketina kas sa
vaitę parodyti visą serialą — keturio
lika dalių, todėl turime pasirengti 
transliacijai, pasirūpinti šios progra
mos anonsais TV eteryje. Taip pat jau 
nuo rugpjūčio suplanuoti antrojo 
DVD rinkinio gamybos darbai. Ant

rasis DVD rinkinys turėtų pasirodyti 
vėliausiai gruodį. Taigi šie metai su
planuoti iki pabaigos, ir darbų yra 
tiek, kad brangi kiekviena diena. 

Aš viliuosi, kad išleidę antrą 
DVD rinkinį ir, jei reikės, papildomus 
tiražus, šio serialo kūrybą laikysime 
baigta. Tačiau kartu šiek tiek tuo 
abejoju, nes antai bendraautorius is
torikas dr. Arvydas Anusauskas nese
niai klausė, ar pritarčiau, jei jis šiek 
tiek pakeistus scenarijus su papildo
ma serialo kūrimo medžiaga išleistų 
atskira knyga. 

- Ką pa l inkė tumėte išeivijos 
ž iū rovu i ? 

- Kaip ir kiekvienam nuoširdžiai 
linkiu, kad prie TV ar kompiuterio 
praleistas laikas būtų prasmingas. 

Nesitikime ir nesiekiame, kad žiūro
vas būtinai pritartų mūsų pateiktai 
vizijai, kad sutiktų su mūsų kelia
momis įvykių versijomis ar paantrin
tų klausimams, kuriuos užduodame. 
Laikytume, kad pasiekėme tikslą, jei 
pamatęs vieną ar kitą mūsų filmą 
žiūrovas susimąstęs atsiverstų knygą 
ar aptartų įspūdžius su bičiuliais, 
kolegomis, kad diskutuotų, svarstytų 
ir keltų savo klausimus. Juk tai ir 
yra švietimas arba savišvietos ugdy
mas. Taigi, svarbiausia, kad vaizdu 
perteiktos žinios pasiektų žmonių 
sąmonę ir, kai kuriais atvejais, jų 
širdis, kad neleistų nugrimzti į už
marštį įvykiams ar herojams, kurių 
pamiršti mums ne tik nedera, bet ir 
nevalia. 

Lapkričio 17 diena, šeštadienį, 7 vai. v. Balzeko lietuviu kultūros 
muziejuje bus rodomas filmas „Laivyno paradas". Tai vienas iš isto
rinės dokumentikos serialo „XX amžiaus slaptieji archyvai" filmų. „Laivyno 
paradas" atkuria Klaipėdos krašto istoriją tarpukario metais, kuri aiški ir 
skaidri atrodo nebent mokykliniuose vadovėliuose. Reta kino kronika ir 
vaidybinėmis scenomis atskleidžiamas sudėtingas vyksmas: vadinamasis 
sukilimas 1923 m. ir autonomijos statuso suteikimas, paskui Vokietijos 
pradėtas įnirtingas krašto vokietinimas, sensacija tapęs nacių teismas 
Kaune 1935 m., Vokietijos ultimatumas ir krašto praradimas 1939 m. 
Pirmq kartą rodomas visiškai slaptai 1938 m. nacių parengtas Klaipėdos 
krašto užėmimo planas, kodiniu pavadinimu „Laivyno paradas" („Flot-ten-
parade" - vok.). Dokumentą JAV archyvuose atsitiktinai radęs istorikas jj 
tyrinėjo ištisą mėnesj, kol iššifravo Reicho valdininkų naudotą pusiau ka
rišką žargoną, vadinamąjį „Nazzi Deutch" ir karinės žvalgybos kodus. 

MUZIKINIS PROJEKTAS „GERIAUSI IŠEIVIJOS BALSAI" 
(Muzikinės dramos-miuziklo „Mindaugas" pristatymas) 

Artėjant Lietuvos tūkstantmečio 
paminėjimui ir siekiant deramai įver
tinti Lietuvos valdovo karaliaus Min
daugo nuopelnus Lietuvos valstybei 
įamžinant jo atminimą, kilo mintis 
sukurti šiuolaikišką monumentalų 
sceninį muzikinį kūrinį. Tikimės, kad 
šis veikalas nors iš šalies užpildytų 
spragas mūsų kultūroje, nes apie 
Lietuvos valstybės fundatorių Min
daugą ir Lietuvos valstybės kūr i 
mąsi žinių turim labai mažai. Tuo 
pačiu, šis veikalas galėtų suart int i 
viso pasaulio lietuvius ir bendruo
menes 

Pagrindine idėja: meninėmis iš
raiškos priemonėmis atskleisti Lietu
vos valstybes suvienijimo istoriją, vie
ningos Lietuvos reikšmę ir padėt} 

tuometinėje Europoje, Mindaugo 
kaip asmenybės dramą. Tuo labiau, 
kad šių dienų Lietuva susiduria su 
panašiomis aktualijomis, tai laviravi
mas tarp dviejų ugnių: rytų ir va
karų, tradicinio nacionalizmo ir kos
mopolitizmo, progreso ir regreso, 
tautinio identiteto problemos, i r t.t. 
Taigi, šie ginčai yra aktualūs iki pat 
šių dienų. 

Muzikinė drama-miuziklas „Min
daugas" — meninių idėjų visuma, 
išreikšta šiuolaikinėmis meno išraiš
kos priemonėmis ir technologijomis 
fgarsas, apšvietimas, audio-vizua-
linės instaliacijos ir efektai), derinant 
simfoninį orkestrą su sutartinėmis, 
džiaz. rock muzika ir atvirkščiai, ap
jungiant šiuolaikinį vokalo skambesį 

su klasikiniu, chorinę muziką, šokį ir 
t.t. Libretą ir tekstus kuria Janina 
Laniauskienė, muziką — kompozito
r ius Gediminas Rimkus-Rimkevi-
čius. 

„Mindaugui" atlikti reikės nema
žo būrio atlikėjų (simfoninis orkest
ras, mišrus choras, ritmo grupė, solis
tai. Taip pat reikės įgarsinimo ir 
apšvietimo technikos bei technikinio 
personalo). Būtų nuostabu suburti 
atlikėjus tiek iš Lietuvos, tiek iš viso 
pasaulio lietuvių bendruomenių, to
dėl t ikimės iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės palaikymo ir glau
daus, turiningo ir kūrybiško ben
dradarbiavimo. 

Kūrinio trukmė apie 1,5 vai 
„Mindaugas" gali būti atliekamas per 

kasmetinę valstybinę šventę — Min
daugo karūnavimo dieną (liepos 6d.). 
Atlikimo vieta galėtų būti Kalnų par
kas, Vingio parkas, Katedros aikštė 
Vilniuje arba bet kuri kita vieta, 
pasiūlyta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės. 

Kviečiame išeiviją dalyvauti, tiki
mės palaikymo bei malonaus bend
radarbiavimo. 

Mus pasiekti galite: ei. paštas: 
kultūriniaiprojekt ai@gmail.com 
tel. +370-61012200; + 370-61345942 

Su geriausiais linkėjimais nuo 
kūrybinės grupės -

kompozitorius Gediminas 
Rimkus-Rimkevičius 

poetė Janina Laniauskienė 

mailto:ai@gmail.com
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Kas žinotina apie BBB 
ALDONA SMULKST1ENE 

Š. m. spalio 30 d. specialiame 
„Chicago Tribūne" priede „Consu-
mer Resource Guide" (vadovas varto
tojams) pateikta daug naudingos me
džiagos, žinotinos visiems vartoto
jams. Apie tai čia trumpai. 

BBB (Better Business Bureau) 
yra 81 metų veiklos patirti turinti ne 
pelno siekianti institucija, kuri, iš 
vienos pusės, nori padėti vartotojams 
renkantis įvairių kompanijų patar
navimus, kad jie būtų geri ir patiki
mi, o iš kitos pusės — nori apimti 
patarnavimų tiekėjus, kad jų pasiūla 
atitiktų aukštus BBB reikalavimus. 

Siame priede kalbama ir apie 
įvairius atnaujinimus bei naujus 
kelius BBB darbe. Pvz., akreditavi
mas. Anksčiau geromis pripažintos 
kompanijos buvo vadinamos „BBB 
Member", dabar — „BBB Accredited 
Business", tai reiškia, kad akredi
tuotieji turi priimti ir išlaikyti aukš
tus reikalavimus: integralumo (integ-
rity) ir patikimumo (reliability). 

BBB pertvarkė savo tinklalapį, 
pasirinko logo ir šūkį „Start with 
Trust" (Pradėk su pasitikėjimu). 
BBB stengsis įvairiomis žiniasklaidos 
priemonėmis dar plačiau informuoti 
vartotojus ir maždaug apie 80,000 ki
tų kompanijų, nesančių BBB akredi
tuotais nariais. BBB ne tik pataria, 
bet ir įspėja vartotojus, pranešdama, 
pvz., apie labdaros organizacijas ar 
sukčiavimus. BBB priima vartotojų 
skundus (vien tik 2006 m. jų yra gau
ta 47,000), padeda išspręsti ginčija
mus klausimus, susijusius su gautais 
patarnavimais, padeda apsisaugoti 
nuo neaiškių ar suktų verslininkų. 

2006 metais vartotojams BBB suteikė 
3,1 milijoną pranešimų įvairiais klau
simais. 

BBB teikia patarimus apie debito 
ir kredito kortelių atsakingą naudo
jimąsi. Supažindina su įvairiomis ap
gavystėmis (scams). Penkias, pačias 
didžiąsias, pamini ir specialiame prie
de. Tai „Advance fee lender" — kai 
žadama greita paskola už tam tikrą 
mokestį; nusiuntus tą mokestį, pa
skolos nebegaunama. „Check scams" 
— kai atsiunčiamas stambus čekis, 
pranešama apie kokį nors laimėjimą 
ir prašoma čekį įdėti į savo sąskaitą 
banke ir atsiųsti nemažai pinigų už 
patarnavimus. Žmogus, pasiuntęs pi
nigus, tik ištuština savo banko są
skaitą, nes čekis yra netikras. 
„Loterry/Svveepstake" pranešimai 
panašūs į suktybes su čekiais; „Phi-
shing scams" — kai prisidengus ban
ko vardu ar kokia nors kita įstaiga, 
prašoma asmeninės svarbios infor
macijos, o jos suteikimas gali atvesti 
prie jūsų tapatybės pasisavinimo. 
„Fraudulen t online employment 
offers" (sukti pasiūlymai darbui). 
Dažnai pasiūlymai, kurie kalba apie 
„shipping", „billinąual manager", 
„payment processor", bei pasiūlymai 
apie finansus apskritai būna tik sukti 
pasiūlymai, ieškantys aukų pinigams 
perplauti. O tai yra nusikaltimas. 

Norint susisiekti su BBB, galima 
skambinti tel.: 312-832-0500 darbo 
dienomis nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Automa
tiškas telefonas (tas pats numeris) 
veikia visą parą. BBB tinklalapio 
adresas yra: www.chicago.bbb.org. 
Faksas: 312-832-9985. BBB adresas 
Čikagoje: 330 N. Wabash Ave., Suite 
2006, Chicago, IL 60611. 

Margumynai 

Popierinius bilietus galutinai pakeis 
elektroniniai 

Jau greitai vykstant į kelionę lėk
tuvu užteks pasiimti tik pasą arba as
mens tapatybės kortelę - nuo kitų 
metų birželio dauguma pasaulio avia
kompanijų popierinius bilietus bus 
priverstos pakeisti elektroniniais. 

Pasaulyje jau 84 proc. visų kelio
nės bilietų yra elektroniniai, Lietu
voje šis rodiklis yra kur kas prastes
nis - tik kas ketvirtas bilietas yra 
elektroninis. Tačiau pagrindinėms 
šalies oro bendrovėms neseniai pra
dėjus siūlyti elektroninius bilietus, 
tikimasi, kad iki šių metų pabaigos 
popierinių bilietų bus parduodama 
tik apie 10 proc. - „ 

Elektroninį bilietą visiems skry
džiams aviakompanija „airBaltic" 
pasiūlė prieš kelias savaites. Didžiau
sia jos konkurentė „flyLAL" elektro
ninius bilietus nuo spalio 17 d. siūlo 
septyniems maršrutams. Galutinai 
atsisakyti popierinių bilietų bendrovė 
ketina iki šių metų pabaigos. 

Dabar Lietuvos oro bendrovės 
naudoja tarpinį variantą - prieš skry
džio registraciją keleivis pateikia pa
są, o oro uosto darbuotojas jam iš
spausdina bilietą. Su elektroniniu bi
lietu keliaujantis žmogus popierinio 
bilieto negauna, jam tereikia paso. 

„Keliauti taps paprasčiau - žmo
gus sutaupys laiko, o oro bendrovės -
pinigų", - Taline surengtame elek
troninio bilieto pristatyme aiškino B. 
Dūko. 

Vienas pagrindinių privalumų 
keleiviui - elektroninio, bilieto ne-

reikia važiuoti atsiimti. Toks bilietas 
negali būti pamestas, pavogtas ar pa
mirštas, nes informacija apie bilietą 
saugoma specialiame serveryje. 

Anot jos, aviakompanijai nauda 
taip pat akivaizdi - nebereikia rūpin
tis popierinių bilietų blankų užsaky
mu, jų platinimu agentams. Taip pat 
sumažėja rezervacijos sąnaudos, tau
pomas laikas, paprasčiau aptarnauti 
keleivius. Be to, visada galima žinoti, 
kas tuo metu vyksta su bilietu, .t. y. ar 
keleivis užsiregistravo į reisą, ar ke
leivis keitėsi bilietą ir pan. 

Kaip teigia tarptautinė oro vežė
jų asociacija (IATA), atsisakiusi po
pierinių: bilietų, visa pasaulio, oro 
t ranspor to industrija sutaupys 3 
mlrd. JAV dolerių kasmet. Skaičiuo
jama, kad išleisti vieną popierinį bi
lietą aviakompanijai kainuoja 12 do
lerių, o elektroninis bilietas bendro
vei kainuoja tik dolerį. Anot IATA, 
šiuo metu platinamiems popieri
niams bilietams per metus reikia iš
kirsti 50 tūkst. medžių. 

„airBaltic" generalinis direkto
rius Tadas Vizgirda teigė, kad diegus 
elektroninio bilieto sistema, bendro-
vė sutaupys daug lėšų. Anot jo, tai 
ypač svarbu dabar, kai oro bendro
vėms atėjo nelengvi laikai - naftos 
kainoms vos ne kasdien šturmuojant 
naujus rekordus, sparčiai brangsta 
degalai. 

Mindaugas Biliauskas 
Alfa.lt 

A t A 
SOFIJA BEIGIENĖ 

MAŽIONYTĖ 
Mirė 2007 m. lapkričio 5 d. 12:02 vai. ryto, sulaukusi 86 metų. 
Sofija gimė 1921 m. balandžio 2 1 d . Lietuvoje. 
Gyveno Lemont, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytenis Beiga su žmona Lisa; sesuo Elena 

Janušauskienė; dukterėčios Dana Jennings; Danu tė Kelpšienė su 
šeimomis; sūnėnai Vytas, Algis, Paulius Janušauskai ; Evaldas Lat
vys; Romanas, Antanas, Juozas ir Rimas Stropai su šeimomis bei 
ki t i giminės. 

A. a. Sofija buvo žmona a.a. Kazimiero, sesuo a.a. Anicetos Stro-
pienės, Onutės Mažionytės, Stasės Latvienės, Edvardo ir Alberto 
Mažionių, te ta a. a. Vlado Stropaus . 

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 6 d. nuo 2 vai. p.p. iki 8 
vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(ant kampo Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 7 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. S v. Mišios bus aukojamos 10 valy ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Sofija bus 
palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir ar t imuosius dalyvau
t i šiose laidotuvėse. 

Liūdint i š e i m a 

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

Po sunkios ir ilgos ligos 2007 m. spalio 26 d. amžinybėn iške
liavo 

A t A 
JONĖ (JEANNIE) LINKUS 

LAPINSKAITĖ 

Gimusi Čikagoje ir turėjusi laimės 20 metų gyventi Lietuvoje. 
Palaidota Lietuvių Taut inėse kapinėse šalia savo vyro a.a. 

Petro Linkaus. 
Ilsėkitės ramybėje. 

S e s u o P r a n u t ė S o š i e n ė su š e i m a 

Artimai draugei 
A t A 

REGINAI KUDZMIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnums dr. 
LINUI ir DARIUI su šeimomis, seseriai MARAI 
VYGANTIENEI ir jos dukroms MONIKAI ir dr. 
KRISTINAI su šeimomis. 

/ » . 

Aldona Naudžiuvienė su dukromis 
Ingrida ir Renata bei ją šeimomis, 

Algirdas Kanauka su šeima 

Mylimos sesers ir tetos 
A t A 

REGINOS KUDZMIENĖS 

netekus, su meile užjaučiame p. MARĄ, MONIKĄ, 
PAULIŲ, KRISTINĄ bei daugybę giminių ir artimųjų. 

Krumplių ir Kenton šeimos 

• 

http://www.chicago.bbb.org
http://Alfa.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* SU ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 

• L R generalinis konsulatas Či
kagoje kartu su Lietuvos institutu 
lapkričio 9-11 d. visus maloniai kvie
čia į III Lietuviškų filmų festivalį Či
kagoje, vyksiantį Gene Siskel kino 
centre, The Gene Siskel Film Center, 
164 North State Street, Chicago, IL 
60601. Galėsite pamatyti pastarai
siais metais lietuvių režisierių sukur
tas kino juostas. ,,Diringas" (rež. Ig
nas Miškinis, sukurtas 2006 m.) bus 
rodomas lapkričio 9 d., penktadienį, 8 
vai. v. (kartojamas - lapkričio 12 d., 
pirmadienį, 6 vai. v.). „Septyni nema
tomi žmonės" (rež. Šarūnas Bartas, 
sukurtas 2005 m.) bus rodomas lap
kričio 10 d., šeštadienį, 5 vai. v. (karto
jamas - lapkričio 13 d., antradienį, 8 
vai. v.). „Aš esi tu" (rež. Kristijonas 
Vildžiūnas, sukurtas 2006 m.) bus ro
domas lapkričio 11 d., sekmadienį, 5 
vai. v. (kartojamas - lapkričio 15 d., 
ketvirtadienį. 8:15 vai. v). Tel. pasitei
ravimui: 312-846-2600. Įėjimas - 9 dol., 
studentams 7 dol., nariams 5 dol. 

• L a p k r i č i o 11 d., s ekmadien i , 
12:45 p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 
įvyks „Mažosios Lietuvos Enciklope
dijos" III tomo pristatymas. Knygą 
pristatys Danutė Bindokienė. Po 
pristatymo meninę programą atliks 
operos solistė Nida Grigalavičiūtė. 
Akompanuos Manigirdas Motekai-
tis. Kviečiame visus. Renginį ruošia 
Mažosios Lietuvos fondas. 

• F i l a t e l i s t ų draugija „Lietuva" 
kviečia visuotinį narių susirinkimą 
lapkričio 11 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
Gintaro salėje (2-as aukštas), 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Kviečiame 
susirinkime dalyvauti draugijos na
rius ir svečius, kurie domisi Lietuvos 
filatelija. Naujieji ateiviai iš Lietuvos 
maloniai kviečiami atvykti į susi
rinkimą. Susipažinsite su lietuvių 
filatelistų draugijos veikla, pamatyti 
dabartinės ir prieškarinės Lietuvos 
pašto ženklus bei atsinešti ir pa
rodyti savo pašto ženklų ar monetų 
rinkinį. Po susirinkimo - kavutė, 
užkandžiai, pabendravimas. Bus gali
ma prekiauti ir pasikeisti pašto žen
klais. 

• L a p k r i č i o 18 d., s ekmad ien i , 
10:30 vai. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje 
Jaunimo centre bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius Anglijos lietuvių 
klubo narius. Po Mišių visi klubo na
riai kviečiami į „Seklyčią" (2711 W. 
71st Street, Chicago) vaišėms ir rim
tam klubo likimo aptarimui. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti. 

•Lapkr ič io 25 d., sekmadien i , 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

misijoje šv. Mišių metu bus prisimin
tas a. a. dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

• L a p k r i č i o 25 d., s ekmad ie 
nį, Čikagos ramovėnai, talkinant bi-
rutietiems ir šauliams Saulių namuo
se rengia 89-ųjų kariuomenės atkūri
mo metinių sukakties paminėjimą. 
Iškilmingos pamaldos - 10:30 vai. r. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys kun. Anta
nas Gražulis, SJ, giedos Margarita ir 
Vaclovas Momkai, vargonuos Ma
nigirdas Motekaitis. Po pamaldų -
apeigos prie Laisvės kovų paminklo. 
Pagerbsime kovotojus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Minėjimas prasidės 
12:30 vai. p.p. Pagrindinis pranešėjas 
- LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Meninę prog
ramą atliks Algimantas Barniškis. 
Kviečiame organizacijas atvykti su 
vėliavomis, o visuomenę gausiai daly
vauti. Po minėjimo - užkandžiai ir 
kavutė. 

•Artėja Kalėdos, šventinio šurmu
lio ir dovanų metas. Kviečiame užsukti 
į tradicinę Kalėdinę mugę, kuri vyks 
gruodžio 1-2 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 
Lemont. Norinčius prekiauti, prašome 
paskambinti Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436 ir užsisakyti stalus. 
Linksmų Kalėdų linki visiems Pasaulio 
lietuvių centras. 

•Lietuvių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę. Progra
mos vedėja Audrė Budrytė. 

• P a p u o š k i t e Kalėdų eglutę savo 
rankų darbo šiaudinukais! Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus, 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, gruodžio 8 d., šeš
tadienį, nuo 1 iki 3 vai. p. p. kviečia į 
užsiėmimus visus norinčius išmokti 
padaryti šiaudinukus Kalėdų eglutei. 
Užsiėmimus ves didelę patirtį tu
rinčios meistrės Albina Savickas ir 
Irena Karaliūnas. Atsineškite žirkles, 
liniuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin
sime šiaudeliais, siūlais ir instrukci
jomis. Mokestis: suaugusiems - 12 
dol., vaikams - 5 dol. Registracija tel. 
773-582-6500. Muziejus atidarytas 
kasdien nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 

• L i e t u v i ų m e n o ansamblis „Dai
nava" kviečia muzikalius lietuvaičius 
bei lietuvaites (muzikinis išsilavini
mas nebūtinas) įsijungti į šį jaunat
višką chorą, vadovaujamą Dariaus 
Polikaičio. Ypač laukiami vyriški bal
sai! Repeticijos vyksta kiekvieną 
antradienį 7:45 vai. v., PLC, Lemont, 
žemutiniame aukšte. 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

Gerbiami skaitytojai, 
artėja Kalėdos. Visi laukia dovanu. Nuostabu ta proga gauti do

vanu gerq knygą, video kasetę ar kompaktinę plokštelę. 
,,Draugo" knygynėlis pasiruošęs Jums padėti. Galite ne tik nu

sipirkti esantį knygynėlyje leidinį. Jei Jūs iš anksto užsisakysite, pagei
daujamų pirkinį mes Jums pasistengsime surasti ir Lietuvoje. 

Kad galėtumėte savo draugus, pažįstamus ir gimines pradžiuginti 
Sv. Kalėdų proga, užsisakykite leidinius i k i š. m . g r u o d ž i o 1 d . 

,JDraugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

l Draugo fondui aukojo: 

Donatas Janu ta 1,000 dol., Oakland, CA 
Irena Anceris 100 dol., Porter, IN 
Kun. Alfonsas Babonas 100 dol., Detroit, MI 
Bernard Covalesky, MD 100 dol., Randolph, N J 
Algirdas ir Regina Dapkai 100 dol., Osterville, MA 
Jonas ir Juoze Daugėlos 100 dol., Ormond Beach, FL 
Algimantas ir Virginija Gureckai 100 dol., Germantovvn, MD 
Povilas Karosas 100 dol., New Britain, CT 
Dr. Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai, 100 dol., Lansing, MI 
Antanina Lauraitis 100 dol., Plainfield, IL 
Maria Macevičius 100 dol., Wildomar, CA 
Edvardas ir Elena Olšauskai 100 dol., Berwyn, IL 
Petras Pagojus 100 dol., Detroit, MI 
Irena Rasienė 100 dol., Cambridge, MA 
Irena Sušinskas 100 dol., Cleveland, OH 
Donatas ir Indrė Tijūnėliai 100 dol., Lemont, IL 
Juozas ir Sigutė Užupiai 100 dol., Worth, IL 
Antanas ir Valerija Skriduliai 100 dol., Daytona Beach, FL 
Jurgis ir Nijolė Valaičiai 100 dol., Norvvalk, CT 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams! 

.;.-.-.-.v.:.v-'.'.---.'.V.-.:.v.v.y.v.v.:-V-> .>•.-.•.•.%-.•.•.•.•••.-.•.:•*• '.>••'->•••• V.;.V.:-N.-">V-V->V. 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773582-6500 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Metų moter imi išrinko E i leen 
Mackevich už jos nuopelnus humanitarinių mokslų ir menų srityje ir už 
Prezidento Abraham Lincoln paveldo populiarinimą. Eileen Mackevich 
buvo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Direktorių tarybos narė, 
Chicago Humanities Festival direktorė. Šiuo metu ji yra Prezidento 
Abraham Lincoln 200 metų gimimo pažymėjimo komiteto direktorė. 

Kviečiame visus į pokylį sekmadieni , gruodžio 2 d., 5 vai . p . 
p . Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 
Bilieto kaina -100 dol. 

Telefonas užsiregistravimui ir pasiteiravimui: 773-582-6500. 

Ona Kartanas, gyvenanti Omaha, NE, paaukojo „Draugo" leidybai 90 
dol. auką. Dėkojame už Jūsų dosnumą bei paramą vieninteliam lietuviškam 
dienraščiui išeivijoje. 

Birutė M. Tamulis iš Garden Grove, CA paaukojo „Draugui" 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai Jums ačiū. 

— — — 
Živilė Vaitkus, gyvenanti Seven Hills, OH, skaitys „Draugą" dar 

vienus metus. Su prenumeratos mokesčiu ji atsiuntė mums ir 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

————-—— — — — 

SKELBIMAI 
•• : : : : : : : : : 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 2 4 hr. 8 8 8 - 7 7 6 - 6 7 4 2 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www. johng iba i t i s . com 
gibaitis@aol.com 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773 -582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

