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Mirusieji primena kiekvieno I urną 

Lapkričio 2-oji — Mirusiųjų diena (Vėlinės). Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 1 d. (ELTA) — 
Lapkričio 1-ąją, Visų šventųjų dieną, 
mininti Bažnyčia meldėsi už visus, 
esančius Dangaus džiaugsme ir gar
bėje. 

„Lapkričio 1-oji nėra vien oficia
liai paskelbtų šventųjų diena. Per 

šią šventę minimi visi, pasiekę gy
venimo tikslą — amžinąjį gyvenimą. 
Paprasta gražų ir dorą gyvenimą nu
gyvenusi močiutė, mūšyje už kitą pa
siaukojęs karys primena mums, kad 
į šventumą pakviestas kiekvienas 
krikščionis, nes šventumas — ne 

prabanga , o visų galimybė ir parei
ga", — sakė kunigas Lionginas Vir
balas . 

Krikščionys tiki, kad gyvenan
čius pasaulyje ir tuos, kurie baigė 
savo žemiškąją kelionę, sieja stiprūs 
bendrystės ir meilės ryšiai. Todėl 
švęsdami Visus šventuosius tikintie
j i prašys jų užtarimo ir pagalbos. 

Lapkričio 1-ąją minimos šventės 
iš takos siekia VII amžių. Pirmą kar
tą šventieji kankiniai buvo prisimin
ti Romoje, per Marijos visų kankinių 
karal ienės bažnyčios pašventinimo 
met ines . 

Šventųjų kankinių šventė buvo 
švenčiama pavasarį ir tik po kelių 
šimtų metų perkelta į rudenį ir pa
vadinta Visų šventųjų diena. 

Mes galime padėti mirusiems, 
kur ie tebėra nuskaistinimo vietoje, o 
j ie pr imena mums. gyviesiems, kad 
ir mūsų žemiškoji kelionė, kokia ilga 
da r atrodytų, iš tiesų suka pabaigos 
link, antradienį sostinės Antakalnio 
kapinėse aukotose Šventose Mišiose 
už visus mirusiuosius sakė Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas kardino-

Rusijos aliuminio milžinas nusitaikė į .„Mažeikių naftą / / 

Vilnius, lapkričio 1 d. (ELTA) — 
Trečios pagal dydį pasaulyje Rusijos 
aliuminio bendrovės „Rosal" savi
ninkas Oleg Deripaska pretenduoja į 
žlungančiam Rusijos susivienijimui 
,,Jukos" priklausančias ..Mažeikių 
naftos" akcijas, pranešė Rusijos 
dienraštis „Komersant". Laikraščio 
žiniomis, O. Deripaska nus iun tė 
laišką Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijai, prašydamas padėti įsigyti 
Lietuvos bendrovės akcijas. 

„Komersant" teigimu, jei O. De-
ripaskos bendrovė, pretenduodama į 

..Mažeikių naftos" akcijas, atstovaus 
„Rosneft" interesams, pasir inkus 
„ne tą" akcijų pirkėją, „Mažeikių 
naftai" esą iškiltų naftos gavimo 
problemų. 

Pasak laikraščio šaltinių, laiš
kas Rusijos URM buvo parašytas 
spalio 17 dieną. Jame O. Deripaska 
esą prašo per Lietuvos ambasadą 
Rusijoje „padėti Lietuvos vyriausy
bei teisingai susiorientuoti, paren
kant strateginį 'Mažeikių naftos' 
partnerį". 

Laiške taip pat teigiama, kad 

Lietuva renkasi „Mažeikių naftos" 
pirkėją, atsižvelgdama į Rusijos va
dovybes nuomonę, kuri , savo ruožtu, 
atidžiai seka visas su „Jukos" nuosa
vybe susijusias operacijas. 

„ J u k o s " dukter ine i bendrovei 
„Yukos International UK B.V." prik
lausant i s „Mažeikių naftos" akcijų 
pake tas Nyderlandų teismo spren
dimu šiuo metu yra areštuotas dėl 
„ Jukos" kreditorės „Jugansknefte-
gaz" pareikštų pretenzijų. „Jugansk-
neftegaz" pretenzijos „Jukos" siekia 
2.4 mlrd. eurų. 

Nepatvirtinus Konstitucijos, gyvenimas nesibaigtų 
Vilnius, lapkričio 1 d. (ELTA) — 

Europos Sąjungos (ES) valstybėms 
nepatvirtinus ES Konstitucijos, gy
venimas nesibaigtų, tačiau bendrijos 
narėms bū tų sunkiau pri imti 
sprendimus, o dėl to atsirastų nei
giamų pasekmių, teigia Europos tei
sės departamento prie Teisingumo 
ministerijos generalinio direkto
riaus pavaduotojas I rmantas Ja ru-
kaitis. 

2004 metų spalio 29 ES narių 
atstovai pasirašė Europos Konstitu
cijos sutartį, kuri turėjo pakeisti be
veik visas sutar t is , pasirašytas per 
50 Europos vienijimosi metų. 

Ta proga Seime surengta spau
dos konferencija „Europos Konstitu
cijos metinės: a r uždegsime žvaku
tę?", kurioje apsvarstyta Europos 
Konstitucijos nauda ir jos perspek
tyvos. 

Kalbėdamas apie Europos Kons-

las Audrys Juozas Bačkis. 
„Viso pasaulio tikintieji šian

dien prisimena į amžinybę iškelia
vusius savo brolius ir seseris. Šiomis 
dienomis ypatingu būdu vyksta ke
liaujančios ir kenčiančios Bažnyčios 
susitikimas, sustiprinama bendrys
tė, besireiškianti mirusiųjų prisimi
nimu ir malda už tuos, kuriems dar 
jos reikia, kurie dar nėra nusivalę 
žemiškos kelionės dulkių ir kenčia 
skaistykloje. Drauge tai mirusiųjų 
priminimas Nukelta į 6 psl. 

Irmantas Jarukaitis 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

titucijos naudą Lietuvai, I. Jarukai
tis pabrėžė, jog šios tarptautinės su
tar t ies teikiamą reikšmę galima 
analizuoti dviem aspektais: nauda 

Lietuvai kaip valstybei ir nauda Lie
tuvos piliečiams. 

Įsigaliojus E S Konstitucijai , 
anot teisininko, sustiprėtų paprasto 
piliečio pagrindinių teisių apsauga, 
padidėtų jo galimybės tiesiogiai da
lyvauti ES politikoje. Esą šis doku
men ta s įtvirtintų skaidresnį spren
dimų priėmimo mechanizmą, kuris 
padėtų lengviau užsitikrinti asme
ninius interesus. 

E S depar tamento prie Užsienio 
reikalų ministerijos Politinio ir ins
t i tuc in io bendradarb iavimo sky
r iaus vedėjo Neilo Tankeviciaus tei
gimu, pasirašius konstitucinę sutar
tį optimizmo buvo daugiau, ir niekas 
nesitikėjo, jog problemos prasidės 
šalyse narėse, įkūrusiose ES. 

Kalbėta, jog bendrija išgyvena 
krizę, tačiau, anot N. Tankeviciaus, 
visa ES istorija yra pažymėta laiko
tarpių, kai vis įvykdavo krizė. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL. 773-585-9500 • f AX: 773-585-8284 • AVAY DRAUCAS.ORG 

Skautybės kelias. 
Pasivaikščioj imas 
Mirusiųjų mieste. 
Žiupsnelis senoviškųjų 
Vėlinių papročių. 
Dvi pašvaistės juodą 
naktį. 
Skaitytojų laiškai. 
Mūsų v i r tuvė . 
P r i s imenami ir žuvusieji 
kel iuose. 
į Čikagą atvyksta 
„Sodauto" ansamblis. 
„Dainavos" vyrų vieneto 
konce r t a s . 

Va l iu tų santykis 
1 T TG 
1 U b D 2.842 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBĖS KELIAS I Lietuviškosios skautybės fondui 30 metų 

*u£g£ 
Redaktorė j .v . s . I r ena Regienė 

2652 W. 65 S t ree t 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 
(LSS) 

Pasikalbėjimas su j . s . H e n r i k u 
Glosu (tarybos pirm.-), s.v. A lg irdu 
Berkev ič iumi (tarybos pirm. pav.), 
vyr. sk. R i č a r d u S i m o n a i č i u (Bro
lijos vyn sk.). 

Lietuvos skau tų sąjunga (LSS) 
yra 1918 m. įkurtos skautų organi
zacijos veiklos ir tradicijų tęsėja. 
Sąjunga išlaikė senąją s t ruktūrą ir 
jungia Seseriją, Broliją, Akademinį 
skautų sąjūdį ir J ū r ų skautus . Vei
kia Vilniaus, Kauno, Alytaus apskri
tyse, Pasvalio, Zarasų, Sakių rajo
nuose. Jungia apie 1,000 narių, t a rp 
kurių yra tokie žymūs ir nusipelnę 
skautai kaip fil. vyr. sk. Algirdas 
Končius, fil. vyr. sk. Andrius Milak-
nis, dr. j . s . Ju l ius Šalkauskas ir kiti . 

Aukščiausias valdymo organas 
yra suvažiavimas, paprastai šaukia
mas Tarybos pirmijos kartą per 3 
metus. Taryba yra vyriausias Sąjun
gą valdantis organas, sudarytas iš 
18 narių. Tarybos pirmija yra vy
riausias vykdomasis organas , su
darytas iš 9 narių. Suvažiavimas 
renka 3 me tų kadencijai garbės 

gynėjus, Kontrolės komisiją, Garbės 
teismą. Dvasios vadovus skiria kom
petentingos bažnytinės vyriausybės. 
Šiuo metu Tarybos pirmininkas — 
j.s . Henrikas Glosas (mob. tel. +370-
69836165). 

LSS nepriklauso tarptaut inei 
skautiškai organizacijai. Sesių ir 
brolių veikla vyksta kartu, stovyk
lose y ra atskiros šakų pastovyklės. 
Kaklaraiščiai: vilkiukų — rudi, beb-
riukų — žydri, skautų — geltoni, 
mėlyni, prityrusių skautų — vyšni
niai, jūrių — juodi, skautininkų — 
žali, vyr. skaučių — mėlyni, sk. vy
čių — violetiniai. 

Artimai bendrauja su LS, LLHS, 
LNESA bei su Visagino skautais. 
Veiklą remia jaunimo fondas „Lais
voji jūra". Apie veiklą skelbia laik
raščiuose: daugiausia „Lietuvos 
aide", taip pat „Valstiečių laikrašty
je", „Varpe", „XXI amžiuje". Daly
vauja visų tautinių, valstybinių 
švenčių minėjimuose. Vilniuje skau
tai tur i galimybę dalyvauti etno
grafinio būrelio „Kadagys" veikloje. 

Visos Lietuvių skautų sąjungos vardu man ypač malonu sveikin
ti Lietuviškosios skautybės fondą, išgyvenusį 30 gražių ir darbingų 
metų. Taigi nuoširdžiai sveikinu visus buvusius ir dabartinius fondo 
vadovus, darbuotojus ir rėmėjus. 

Fondas kiekvienais metais gražiai paremia skautybės darbą, ar 
tai būtų skautavimo reikmenims, spaudai, leidiniams, stovykloms, 
vadovų mokykloms, ar kitiems poreikiams. Visa skautija džiaugiasi 
jūsų pasekmėmis, gerbia jūsų darbą ir linki daug sveikų bei pel
ningų metų ateityje! 

Budėkime! 
Gero vėjo ir Ad Mėli orėm! 

V.s. Rimantas Criškelis 
LSS Tarybos pirmininkas 

Užsiima visuomenine veikla: Vil
niaus „Valdovų rūmų" tuntas ak
tyviai prisideda prie Valdovų rūmų 
atstatymo, budi paviljone, dalyvauja 
Valdovų rūmų paramos fondo veik
loje. Tradicija taip pat yra kapi
nių tvarkymas, savaitgalių žygiai. 
Organizuojama miško atsodinimo 
talka. 

Į ateitį žiūri optimistiškai: po 20 
metų LSS turės tiek narių, kiek tu
rėjo ir pirmosios respublikos metais 
— 125,000 skautų! Norint tapti LSS 
skautu, reikia Vilniuje kreiptis į 
LSS Brolijos vyr. skautininką Ričar
dą Simonaitį (mob. tel. +370-
61525825), o Kaune į LSS Seserijos 
vyr. skautininke Ramutę Bekerytę 
(mob. tel. +37061041804). 

Budėkime! 

s.v. senj. 
Paruošė 

Jonas Mikal iūnas 

LIETUVOS SKAUTIŠKOS ORGANIZACIJOS (2) 
Pas ika lbė j imas su s.v. sk tn . 

Mindaugu Mince , Lietuvos skauti-
jos Tarybos pirmininku. 

Lietuvos skautijos (LS) įkūrimo 
data laikoma 1996 m. lapkričio 23 d. 
Pirmasis tarybos pirmininkas — s.v. 
Mečislovas Rašt ikis , o Pirmijos — 
vyr. skaut in inkas Valdas Rakut is . 
Organizacija išskirt inė tuo, jog y ra 
Pasaul inės s k a u t ų organizacijos 
(WOSM) n a r ė , veiklos p r o g r a m a 
apima visas amžiaus grupes. Taip 
pat brolis Mindaugas pabrėžia, jog 
Lietuvos skau t i j a yra d idžiaus ia 
(tiek plotu, t iek narių skaičiumi) 
skautiška organizacija Lietuvoje ir, 
priklausydama įvairioms skėt inėms 
jaunimo organizacijų s t ruktūroms, 
gali daryti didžiulę įtaką, atstovau
dama jaunimo interesams Lietuvoje. 
Kiekvienoje Lietuvos apskrityje y ra 
LS kraštas (iš viso 10 kraštų) , taigi 

LS veikia visoje Lietuvoje. Jūrų 
skautai- priklauso konferencijos 
teisėmis. Yra apie 3,000 narių. 

Yra 3 pagrindiniai LS valdymo 
organai: Suvažiavimas, Taryba, 
Pirmija. Suvažiavimas, pagal naujus 
įstatus vykstantis pirmą kartą per 
metus, yra aukščiausias LS organas. 
Suvažiavimo bendrame posėdyje 
renkami Tarybos nariai, Tarybos 
pirmininkas. Etikos ir Kontrolės 
komisijų nariai. Taryba — aukščiau
sias LS valdymo organas tarp su
važiavimų. Pirmija yra vykdomasis 
organas. LS Pirmijoje veikia šie 
skyriai: Užsienio reikalų, Viešųjų 
ryšių, Ūkio, Jaunimo programos. 
Suaugusių skautybėje, Mokymų, 
Sekretoriato ir Finansų. LS yra įstei
gusi dvi viešąsias įstaigas: Vilniaus 
skautų centrą ir Skautijos leidybos 
centrą (pastarojo veikla — leidyba, 

atr ibut ikos gamybos organizavi
mas). Šiuo metu Tarybos pirmi
ninkas yra s.v. skt. Mindaugas 
Mincė (mob. tel. (+370) 685-25464, 
ei. paš tas taryba@skautai. lt) , o 
Pirmijos vyr. skautininke — gilv., 
fil. Gražina Kačergytė (ei. paštas 
pirmija@skautai.lt) 

Lietuvos skautija priklauso 
Pasaulinei skautų organizacijai 
(WOSM), kuri jungia daugiau kaip 
25 milijonus skautų 216-oje šalių ir 
teritorijų (www.scout .org; . „Tai 
leidžia pajausti, jog priklausome 
tarptautiniam judėjimui bei ugdome 
viso Pasaulio piliečius. Taip pat gau
name labai stiprią metodologinę pa
ramą: mokymus, medžiagą, finansi
nę paramą — kol kas gauname dau
giau, nei mokame, tačiau laikui bė
gant narystės mokestis didėja". 

Nukelta j 5 psl. 

Malda • • : sv. i • J K r, ;-.-v.,--^t.'-. 

Lietuvių skautų sąjungos 
Tarybos pirmininko 

Įsakymas Nr. 15 
L.S.S. Vadovybės rinkimų 

prezidiumas 

2005 m. spalio 24 d. 
Par.l: 2005 m. spalio 21 d. LSS Ta

rybos Pirmija patvirtino LSS Vado-
v-ybės rinkimų prezidiumo sąstatą: 

s. Edis Andriušis — prezidiumo 
pirmininkas 

v.s. Romas Fabijonas 
v.s. fil. Kęstutis Ječius 
s. fil. Gintaras Aukštuolis 
Par. 2: Nuoširdus ačiū broliui Ed

žiui ir visam rinkimų prezidiumui, 
sutikusiam atlikti šį svarbų darbą. 

Budėkime! 
Gero vėjo! 
Ad Meliorem! 

v.s. Rimantas Griškelis 
L.S.S. Tarybos pirmininkas 
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Apsilankymas Mirusiųjų mieste (Lietuvoje). 

VĖLINES: ŽIUPSNELIS 
SENOVIŠKŲJŲ PAPROČIŲ 

LIBERTAS KLIMKA 

Vėlinės — visų mirusiųjų pam
inėjimo, krikščioniškos maldos už 
juos diena. Šis paprotys žinomas nuo 
III amžiaus; jis jau buvo vadinamoje 
Morkaus liturgijoje. O štai po Visų 
Šventųjų, būtent lapkričio 2-ąją mi
rus iuos ius imta minėt i 998-siais 
Cluny benediktinų vienuolyne Pran
cūzijoje. Juolab, kad ir gamta tokia 
liūdna, — medžiai pabėrę lapus tie
sia nuogas šakas į dangų... Miru
siuosius paminėti po Visų Šventųjų 
dienos, išreiškiančios krikščioniš
kuosius idealus, labai simboliška, — 
tuo pa ryšk inama žmogaus būties 
šiame pasaulyje prasmė. Vienuoliai 
benediktinai ir į Lietuvą atnešė Vė
linių šventės tradiciją. Tačiau labai 
t ikėt ina panašiu laiku čia buvus ir 
vietinę rudeninių sambūrių šventę, 
būdingą žemdirbių tautoms ir kilu
sią iš agrarinės magijos tikėjimų. 
J u k kitados manyta , kad mirusiųjų 
vėlės globoja pasėlius, o rugio grūdas 
sujungia darbu kartas. Ikimindaugi-
nę Lietuvą sudarė daug genčių. Jos 
buvo panašios kalba, gyvenimo bū
du, tačiau laikėsi kiek skirtingų pa
pročių. Gentinis paveldas, tikėtina, 
išliko tarmėse ir etnikoje. Tad net Vė
linių dieną žmonės kiekviename 
krašto regione elgiasi kiek skirtingai. 

Aukštaitijoje XLX a. viduryje dar 
būta papročio Visų Šventųjų dienos 
vakare nunešt i į kapines maisto. 
Kartu nunešdavo ir dubenį vandens, 
baltą rankšluostį, — gal ir vėlėms 
reiks nusipraust i . Kitą dieną, per 
Vėlines maistą išdalydavo elgetoms. 
Šiaurės Lietuvoje t ikėta, kad vėlės 
tądien paleidžiamos iš skaistyklos ir 
pareinančios namo. Kur pabarstyta 
šva raus smėliuko, palieka mažas 

pėdukes. Vėlėms palikdavo ant stalo 
vakarienės; praverdavo langus, du
ris. Netgi pakurdavo pirtį, kad pra
bočių šešėliai galėtų sušilti. Tikėta, 
kad vėlė namuose gali apsilankyti ir 
kokio pakeleivio pavidalu; todėl bet 
kurį užėjusį būtina kuo nuoširdžiau
siai priimti, gerai pavaišinti. 

Žemaičiai manydavo, kad šven
tąją naktį vėlės iš kapų eina į savąją 
bažnyčią ir ten mirusių kunigų vėlės 
jiems laikančios Mišias. Bet tai gali 
pamatyti tik dvasregiai. Štai vienoje 
parapijoje buvęs toks varpininkas, 
kuris pats kūdikėlių vėleles nuneš-
davęs iš kapinių į bažnytėlę, iš-
sklausinėdavęs jų norų. Namuose 
žemaičiai sugiedodavo „Kalnus" ir 
pasimelsdavo už tuos, kurių vardų 
niekas nebeprisimena; už kareivius, 
žuvusius mūšio lauke, už paskendu
sius marių platybėse, už tikėjimą 
praradusius, už keleivius, šią naktį 
girioje pasiklydusius... 

Uždegti žvakelę ant giminės ar 
dvasiškai artimo žmogaus kapo, — 
ši graži tradicija nėra mūsuose labai 
sena. Anksčiau kapinėse liepsnoda
vo Vėlinių laužai, kuriuose būdavo 
sudeginami seni sutrūniję kryžiai. 
1880-aisiais metais Akmens kaime
lyje Varėnos rajone kunigas prie 
medinės bažnytėlės liepė supilti sim
bolinį kapą visiems negrįžusiems į 
gimtine. Tada prismaigstė jį vaš
kinių žvakelių, uždegėjas, pašventi
no. Ir paragino žmones išsinešioti 
žvakeles prie artimųjų kapų kau
burėlių, kad vėlės neklaidžiotų tam
soje. Labai greitai tas paprotys pa
plito visoje Lietuvoje. Ir šiandien 
rudens sutemose suplevens lieps
nelės, šviesia atmintimi sušildy-
damos prabočių kaulelius gruodo 
kaustomoje Lietuvos žemelėje... 

DANUTE B1NDOK1ENE 

Pasivaikščiojimas 
Mirusiųjų mieste 

• 1 ent vieną kartą metuose visi 
r*C išsiruošiame ekskursijai į 

J " Mirusiųjų miestą — net ir 
tie, kurie ten neturi pažįstamų, 
giminių, draugų; net ir tie, kurie 
neturi galimybių praverti jo vartų 
ir pasivaikščioti rudens liūdesiu 
nuspalvintais takais, pagyventi ta 
ypatinga, nepakartojama nuotai
ka, niekur kitur nepajuntama. 

Neseniai į šį kraštą atvyku
siems mūsų tautiečiams ,amerikie-
tiškos" Vėlinės atrodo šaltos ir ne
jaukios. Kokios tamsios ir niūrios 
kapinės, kai jose nežybčioja žvake
lių liepsnos, nušviesdamos susi
kaupusius besimeldžiančių veidus 
ir rudens gėlių puokštes, mylinčių 
rankų padėtas ant brangaus ka
po... 

Antra vertus, čia ir kapų nėra 
— bent tokių, kaip Lietuvos kapi
nėse: su savitais antkapiais, pa
minklais... Nei kauburėlio ameri-
kietiškose kapinėse nerasime, tik 
visur vienodą žolę, kurią mindo 
kiekvieno praeivio kojos; tik kuklią 
marmurinę lentą, įspaustą į žemę, 
kaip ženklą, kad būtent toje vieto
je amžinu miegu miega žmogus... 

Mes tokį naujųjų lietuvių imi
grantų nusistebėjimą dėl Vėlinių 
tradicijų stokos gerai suprantame. 
Kai po Antrojo pasaulinio karo į šį 
kraštą atvyko daugybė lietuvių, 
jie taip pat skaudžiai išgyveno, 
atsidūrę toli nuo savo tėviškės — 
gimtojo kaimo, miesto ar miestelio 
kapinių, kur palaidoti jų prosene
liai, senoliai, tėvai... Jeigu nebuvo 
įmanoma jų aplankyti, kapus pa
puošti, žvakelę uždegti, troško 
bent į vietines kapines užsukti, 
amžiną atilsį sukalbėti, mintimis 
sugrįžti namo. Ir koks buvo nusi
vylimas, kai temstant kapinių var
tai užrakinami, o žvakeles statyti 
ant kapų draudžiama! Ir visgi, 
metų eilėms rikiuojantis į dešimt
mečius, apsipratome, guosdamiesi, 
kad neišnyko paprotys Vėlinių 
Mišiose dalyvauti, pasimelsti už 
mirusius, pasirūpinti, kad būtų už 
juos aukojamos Mišios ne tik Vė
linėse, bet ir kitas metų dienas. 

Su šiuo „amerikietiškų" Vėli
nių papročiu ilgainiui apsipras ir 
naujieji imigrantai, tad labai pras
minga, kad šiuo metu daugelyje 
vietų dar susiburiamą pasimelsti, 
pabūti kartu ir su gyvaisiais, ir su 
mirusiaisiais savo tautiečiais. Juk 
vėlių joks nuotolis nesustabdo, nei 

vandenynai, nei tolimi kraštai ke
lio neužkerta bent vieną vakarą 
prisišlieti prie savųjų, pasišildyti 
ir malda, ir žvakele, laikoma ran
kose. 

Neseniai, ,Drauge" išspausdin
tame pasikalbėjime su JAV kon
sulu Lietuvoje skaitėme jo nusiste
bėjimą, kad lietuviai ryžtasi į 
tolimą kelionę per Atlantą, norėda
mi surasti ir aplankyti artimųjų 
bei giminių kapus. Iš konsulo žo
džių galima net numanyti, kad jis į 
tokias priežastis žiūri labai skep
tiškai ir jas laiko tik dar viena 
priemone gauti vizą į JAV. 

Tačiau artimųjų kapai lietu
viams visais laikais buvo svarbūs 
— mirusiųjų prisiminimas ir 
pagerbimas yra neatsiejama tau
tos paveldo bei tradicijų dalis. Net 
ir pagonybės amžiais lietuviai 
tikėjo, kad žmogus mirdamas ne
išnyksta, o pereina į kitą gyveni
mą, į pomirtinį pasaulį. Koks tas 
pasaulis bus, priklauso nuo žmo
gaus gyvenimo: geriems žmonėms 
pomirtinis gyvenimas žada laimę, 
blogiesiems — pražūtį. Tačiau ve
lionio artimieji taip pat turi įtakos, 
kas jo laukia Anapus (arba Dau
sose). Todėl į Amžinąją kelionę 
mirusysis būdavo kruopščiai pa
ruošiamas ir atitinkamai išlydi
mas. Ne vien dėl jo gerovės, bet 
apsaugant ir gyvuosius nuo velio
nio keršto, jeigu ne viskas bus tin
kamai atlikta. 

Tad iš dalies lietuvių tautos 
Vėlinių tradicijas lėmė tas nenu-
trūkęs gyvųjų ir mirusiųjų ben
dravimas: ir dėl meilės artimam 
mirusiajam, ir dėl baimės, kad jis 
nepradėtų kenkti, jeigu gyvieji ne
uždegs žvakelės ant kapo, nepa
simels už jo sielą, geru žodžiu ne
paminės. Mat, buvo tikima, kad 
Vėlinių vakarą visi mirusieji „gau
na t rumpas atostogas" — gali ap
lankyti savo artimuosius arba bent 
tas vietas, kur gyveno, buvo lai
mingi ar nelaimingi. (Antrosios 
„atostogos" mirusiesiems sutei
kiamos Kūčių vakarą, kai jie taip 
pat apsilanko buvusiuose namuo
se, šeimose, iš to ir kilęs paprotys 
ant Kūčių stalo per naktį palikti 
valgius, mirusiems šeimos nariams 
pavaišinti.) Vėlinių tradicijos, ne 
vien bažnytinės, bet ir tautinės, 
būdingos lietuviams, yra prasmin
gos ir gražios. Laikykimės jų pa
tys, perduokime savo vaikams... 

DVI PAŠVAISTES JUODĄ NAKTĮ 
Rudens drėgną pavakarę mies

telio ir kaimo žmonės tylėdami, nu
leistomis galvomis šiltai apsitutulia-
vę, rankose nešdamiesi žvakučių 
skubėjo į kapines. Priešais švento 
Florijono paminklą ant šaligatvio 
keletas pažįstamų jaunuolių links
mai, dažnai girdėta, bet lietuviui, 
nesuprantama kalba tarpusavy gar
siai juokavo, stumdėsi, nepraleisda-
mi praeivių. Praeiviai aplenkė juos, 
išeidami į gatvę. 

Šiais metais ant kapinių daug 
matytų veidų nebuvo. Žmones tar
pusavy kalbėjo, kad tas areštuotas, 
kitas be žinios dingęs, dar kitas ir 

anas slapstosi... Daug liūdnų kalbų. 
Moterys tik skarotomis galvomis, 
vyrai nusiėmę kepures klaupėsi prie 
savo artimųjų kapų, melstis. Uždeg
tos žvakutės apšvietė juodą dangų 
virš kapinių. Daug ašarų riedėjo 
skruostais ant drėgnos kapų žemės, 
palengva gėrėsi į šaltą smėlį. 

Pasimeldę apvaikščiojo kapines, 
aplankę pažįstamų kapus, vyrai 
gniaužydami kepures rankose, mote
rys pataisydamos skaras, eidami iš 
kapinių vartų link pamate kitą paš
vaistę šiauriniame miestelio kam
pe. 

Nukelta i 9 psl. 



u i i A u u A s , z u u 5 m. iapKncio z a., t r e č i a d i e n i s 

MAŽVYDO BIBLIOTEKA JAU KITOKIA 

ĮVAIKINIMO REIKALAIS 
Lietuvos įva ik in imo tarnyba akreditavo pirmą JAV agentūrą 

tarptaut in iam įvaikinimui: „Mūsų vaikų sodyba", Napervil le, IL. 
D a u g i a u informacijos, skambinkit: Jūrai Stanulytei Shcarf, 

708-361-3025 arba jurascharf@aol.com 

„Mūsų vaikų sodyba (MVS) (Our visus reikalavimus įvaikinimo pra-
Children's Homestead); Naperville, 
IL, įsteigta globos ir įvaikinimo 
agentūra su malonumu praneša 
gavus Lietuvos Respublikos valdžios 
akreditaciją veikti tarptautinio įvai
kinimo vykdymui. MVS yra pirma, ir 
iki šiol vienintelė, JAV agentūra, 
kuri yra gavusi šią akdreditaciją. Si 
akreditacija leidžia MVS parūpinti 
įvaikinimo paslaugas tiem JAV gy
ventojam, kurie nori įvaikinti Lietu
vos Respublikoje gyvenantį vaiką. 

Gauti šią akreditaciją, JAV 
agentūros turėjo pr is ta tyt i daug 
dokumentų ir prisistatyti Akredi
tacijos komisijai per iškilmingą 
posėdį, kuris įvyko Vilniuje 2005 m. 
rugsėjo 27 d. Keturios JAV agen
tūros dalyvavo ir MVS buvo vienin
telė, kuriai buvo išduota akreditaci
ja, galiojanti trejus metus. MVS 
direktorius Bob Geniesse sakė: „Aš 
esu labai la imingas, gavęs šitą 
žinią, kad mūsų programa buvo taip 
teigiamai Akreditacijos komisijos 
priimta. Mums yra didelė garbė ir 
esam labai pradžiuginti, kad mūsų 
agentūros pašauk imas parūpint i 
vaikams saugius ir mylinčius namus 
taip sutampa su Lietuvos našlaičių 
sudėtingom reikmėm". 

MVSs pradėjo Lietuvos įvaikini
mo programą praeitais metais spalio 
mėnesį. Šiuo metu jau veikia su pora 
Čikagos apylinkės šeimų, tvarkant 

šymui. Programa pradėta po poros 
straipsnių lietuviškoje spaudoje, 
kviečiant Čikagos apylinkės lietu
vius pagalvoti apie įvaikinimą Lie
tuvos vaikų namuose gyvenančius 
vaikus. MVS priėmė šitą iššūkį ir vis 
mėgina rasti (ir jau yra radusi) 
šeimas, kurios priimtų šiuos vaiku
čius į savo glėbį. 

Vaikučiai, kurie gali būti įvai
kinti, yra nuo 18 mėnesių iki 16 me
tų amžiaus. Kai kurie turi įvairius 
sveikatos sutrikimus, kurie dau
giausia gari būti lengvai sutvarkyti 
Amerikoje. Kiti priklauso didelei 
broliukų ir sesučių grupei, arba jau 
vyresni, todėl yra sunkiau rasti 
jiems naują šeimą. 

Tarptautinis įvaikinimas yra 
ilgas ir sudėtingas procesas, bet 
atpildas vaikam ir juos įvaikinan-
čiom šeimom yra neapsakomi. Pra
šyti tolimesnės informacijos, arba 
gauti įvaikinimui prašymą, prašau 
paskambinti Donald E. Mertic, 
viceprezidentui, Globos ir įvaikinimo 
paslaugų „Mūsų vaikų sodyba", 
6303690004, arba Jūrai Stanulytei 
Scharf, tarptautinio įvaikinimo kon
sultantei 708-361-3025. Galima 
rasti informaciją apie MVS ir tarp
tautinį Įvaikinimą 
w\vw.ourchildrenshomestead.org 

Jūra Scharf 
Naperville, IL 

DAUGIAU TOKIU STRAIPSNIŲ 
Kartais nejaučiame ir nežinome, kokie talentai glūdi tarp mūsų. Štai 

Eugenijos Baršketienės straipsnis ,,Kad grįžtų praeitis" (,,Draugas", spalio 8 
d.) parodo, kaip būtų gera ir dažniau „Drauge" skaityti panašius nuo
taikingus pasakojimus, kad ir iš savų išgyvenimų. Linkime E. Baršketienei 
pasirodyti ne tik ,,Draugo" puslapiuose, bet ir platesniame literatūriniame 
pasaulyje. 

Ju l i ja Gylienė 
Lemont, IL 

CENTUKO PRISIMINIMAI 
Aš esu centas iš pasenusios 

piniginės, kur i s pr iklausė mielai 
močiutei. Tačiau dabar aš numestas 
\ kampą. Mane naudojo, net nežinau 
kam, nes buvau perduodamas iš 
vienų rankų į kitas. 

Todėl dabar esu nešvarus, ap
kramtytas, keistos spalvos ir negali
ma nuspėti mano vertės. Nors, tiesą 
sakant, dar vis esu beveik dviejų 
centimetrų skersmens ir apvalus, tik 
kažkoks be kraštų. Štai, kai dabar 
apie save pasakoju, netyčia ką tik 
nukritau nuo šaligatvio. Ant manęs 
vos galima įmatyti skaičių 1. kaž
kokį kryngelį ir išraišytą nusitry
nus} vardą „centas". Mane apvertus 
galima rasti Lietuvos herbą, žodi 
Lietuva ir... Ojeij! Vėl nukritau! Kur 
baigiau? Ar. taip, AHA!. ... ir taip pat 
nublukusius metus , kurių dabar 
savyje tikrai neįskaitysiu. 

Mano judesiai: jei mesi mane iš 
aukštai ir stipriai žemės link, aš at
šoksiu netoli, jei paleisi ne iš aukštai 
ir nestipriai į žemę, aš kelis kartus 
apsiversiu, dar pašokinėsiu vietoj, o ta
da nutūpsiu. Sis garsas gelia ausis. 

Jei manęs uoslė neapgauna — 
aš įkvepiu metalu arba geležimi. 

Nepatariu centų ragauti, nes skonis 
nekoks. Žinote ką° Aišku, kad 
nežinote, bet aš jums pasakysiu — 
prisiminiau juokingą atsitikimą. 

Pradėsiu: Kartą sėdėjau ant suo
liuko parke ir mezgiau kojinę. Na, ji 
nebuvo tokia didelė, bet grįžkime. 
Staiga prie manęs atsisėdo ir vos ne-
užsėdo (spėjau pasitraukti) gitaris
tas — metalistas. Nežinau ar jis ma
ne pamatė, bet aš jį tai tikrai! Pa
galiau jis išsitraukė gitarą iš dėklo. 
Man netyčia nukrito virbalas, meta
listas atsisuko, matyt išgirdo kaip 
nukrito mano įrankis. O tada jau ir 
mane pamatė. Gitaristas atsargiai 
paėmė mano apvalų... eeech . kaip 
čia pasakius — kūnelį ir pradėm su 
manim GROTI! ŽIAURU'" Man 
skaudėjo, net labai, bet grojikas 
išmetė mane iš ranku Pa>iseke! Jis 
pradėjo ieškoti kur aš dingau. Buvau 
įsitaisęs po suoliuku, nepastebimoje 
vietoje. Jis taip keistai ieškojo, o aš 
garsiai žvengiau. Kai metalistas dar 
labiau pasilenkė —jo poza buvo dar 
juokingesne. Man vos plaučiai nes
progo! Oi... aš gi plaučiu m turi 

Barbara S a k a l a u s k a i t e 
:-k . VUma-

J a u kuris laikas skaitome įdo
mias Algimanto Gečio vinjetes iš jo 
šių metų kelionės po Lietuvą. 
Pavydžiui apie tai kaip jis aplankė 
daug Lietuvos miestų ir miestelių, 
kur ių aš dar neturėjau progos ar 
nepr i s i reng iau aplankyt i ir susi
pažinti , nors ir labai to norėčiau. Kai 
priėjau prie jo aprašymo apie apsi
lankymą Martyno Mažvydo valsty
binėje bibliotekoje, man iškilo mano 
pat ies išgyventas 1997 metų epizo
das, kai dalyvavau tų metų IX PLB 
seime. Turėdamas laiko ir smal
sumo, bandžiau įžengti į tą pačią 
Mažvydo biblioteką. 

Atsimenu, kad tuomet paleidau 
savo nedidelės grupelės moteris į 
pradedančias dygti Vilniaus nau
jąs ias parduotuves (mes kadaise j a s 
vadindavome krautuvėmis), o pa ts 
nu ta r i au susipažinti su seniai išsva
jo ta Martyno Mažvydo vardo bib
lioteka. Įėjus į šį grandiozinį pas
tatą, su pastato priėmėja įvyko toks 
pasikalbėjimas. „Ar galiu čia įeiti?" 
„O ko jums reikia?" Nustebęs dėl 
tokio tiesaus klausimo, ir nebuvęs 
Lietuvoje j au beveik dvidešimt metų, 
t ik kukliai atsakiau: „Noriu pasi
žiūrėti lietuviškų laikraščių". „Perio
dika uždaryta". „Tai bus gerai ir 
knygos". „Kokios?" Pasiilgęs savo 
tėvynės spausdinto žodžio, nežino
jau , ką atsakyti, tai tik išstenėjau: 
„Noriu bet kokios lietuviškos". „Tai 

kokių jums pagaliau reikia?" „Noriu 
pažiūrėt i knygų, lietuviškų, bet 
kokių. Ar galiu pamatyti?" „Ne, 
negalite". Taip pro tą išdidžią ir 
neperkalbamą ponią taip ir nepraė
jau. 

Ačiū Dievui, šį mūsų pasikal
bėjimą nugirdo ir kita, aiškiai labiau 
paslaugi, bibliotekos tarnautoja: „Aš 
jums parodysiu", — ir parodė bendrą 
filologijos skyrių, pilną įvairių kny
gų, žodynų ir 1.1. Nuvedė ši miela 
ponia ir prie registracijos, kur turė
jau atskleisti visas savo gyvenimo 
paslaptis: profesiją, išeitą mokslą, 
mokslo laipsnį, gyvenamos vietos ad
resą ir net gimimo datą. Neklausė, 
tik kur ir iš viso kodėl gimiau. 

Kaip malonu buvo skaityti, kad 
dabart inėje Mažvydo bibliotekoje 
Silvija Vėlavičienė Algimantą Gečį 
priėmė visai kitaip negu prieš aštuo
nerius metus man pasitaikė su ta 
didžiai nelanksčia bibliotekos dar
buotoja. Įdomu, ar ji ten dar dirba. 
Jei taip, tai norėčiau tikėti, kad ji 
jau persiorientavo ir biblioteka lei
džiama naudot is kiekvienam pa
prastam, eiliniam išeivijos lietuviui. 

Ar tai nerodo, kad Lietuva, nors 
ir po truputį , bando atsikratyti so
vietiško biurokratizmo ir vis dau
giau linksta į vakarietišką pasau
lėžiūrą? 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

AR YRA VEIKIA ALVUDE? 
Laiks nuo laiko tenka pastebėti 

išeivijos laikraščiuose minint ALVU-
DO vardą. Daugeliui išeivijos lietu
vių kyla k laus imas , kokią "veiklą 
at l ieka ši organizacija9 Tai Ame
rikos Lietuvių vaikų ugdymo draugi
ja . J i buvo įkurta 1959 metais kelio
likos asmenų, kur ie norėjo, kad 
augant is lietuvių jaunimas jau nuo 
mažens išmoktų t a rnau t i Dievui, 
mylėti tėvynę ir padėti artimui. 1999 
metais ši organizacija šventė ketu
riasdešimtmečio jubiliejų ir ta proga 
išleido gražią knygą, kurioje apra
šyti šios organizacijos darbai. 

Var tan t knygą, galima paste
bėti, kad šios organizacijos steigėjas 
buvo: Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
garbės konsule; žurnalistė Zuzana 
Juškevičienė ir Jonas Adomavičius, 
M.D. Į šią pirmąją valdybą įsijungė 
ir kit i asmenys , kuriems rūpėjo 
lietuvių vaikų auklėjimas. Tai Ona 
Vaškevičiūtė, M.D., kun. Jonas Ku
bilius, SJ, inž. Juozas Slabokas, inž. 
Vladas Šurkus , Katar ina Ka tke 
vičienė ir dar keletas kitų iškilių 

asmenybių. Į šią organizaciją buvo 
kviečiami jauni tėvai su jų augan
čiais vaikais. 

Nuo šios organizacijos įsikūrimo 
praėjo daug metų, nemaža dalis jau 
nuėjo į Amžinybę, kiti sulaukė bran
daus amžiaus. Daugeliui kyla klau
simas, ar ši organizacija dar gali 
skleisti visuotinį gėrį ir kas jai va
dovauja? Šiuo metu Čikagos apylin
kėse yra daug lietuvių su jaunu 
prieaugliu, kuriems gal reikia orga
nizacijos, kuri veiktų, kaip senai
siais laikais. Reikia naujos, energin
gos valdybos, sugebančios pritraukti 
jaunus lietuviukus meninei veiklai 
vasaros bei žiemos mėnesiais. 

ALVUDas yra visuomeninė or
ganizacija, gal jos veikla turėtų susi
domėti JAV Lietuvių bendruomenė 
ir dėti pastangas persiorganizuoti, 
išsirinkti veiklią valdybą, kitokiu 
atveju jos laukia užsidarymas. Taip 
pat kyla klausimas, kam teks turi
mas orgnizacijos turtas? 

Antanas Paužuol i s 
Chicago, IL 

* > . » , . 

Nijolė Bražėnaitė-Paronetto ir Vytautas V. Landsbergis Geteborgo (Švedija) 
knygų mugėje, kur ji kalbėjo apie neseniai švedu kalba išleista knyga 
.,Partizanai' 

mailto:jurascharf@aol.com
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SKAUTYBES KELIAS 
Atkelta iš 2 psl. 
LS priklauso ir Tarptaut inei 

katalikų skautų konferencijai (In
ternational Catholic Conference of 
Scouting — ICCS), Tarptaut inei 
skautų ir skaučių draugijai (The 
International Scout and Guide Fel-
lovvship — ISGF), Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybai (LiJOT). LS 
veiklą remia Skautų šimtmečio fon
das, Vydūno fondas, Lietuvių fondas, 
Jaunimo ta rp tau t in io bendradar
biavimo agentūra, Valstybinė jauni
mo reikalų t a ryba ir kitos tarp
tautinės bei Lietuvos Respublikos 
institucijos. 

Brolių ir sesių veikla nėra atski
ra: skiltyse yra vienos lyties skautai, 
o draugovės gali būti ir mišrios — 
sudarytos iš brolių ir sesių skilčių. 
Akcentuojamas pilietinis ugdymas. 
Pagal amžių ir patyrimą skautai ir 
jūrų skautai skirstomi į jaunesniuo
sius skautus ir skautes (6-10 metų, 
ryši oranžinius ir žydrus kakla
raiščius), skautus ir skautes (10- 14 
metų, ryšį geltonus ir mėlynus su 
baltomis juostelėmis kaklaraiščius), 
patyrusius skau tus ir patyrusias 
skautes 114-18 metų, ryšinčios vyš
ninius ir juodus su baltomis juos
telėmis kaklaraiščius), vyresniuo
sius skautus (ryši violetinius kak
laraiščius ir mėlynus šlipsus) ir 
vyresniąsias skautes (18-25 metai. 
ryši mėlynus kaklaraiščius). Davęs 
suaugusio skautybės įžodį, LS narys 
ryši pilką kaklaraištį, o skautininkai 

— žalią kaklaraištį arba juodą šlip-
są. Smėlio spalvos kaklaraištį ir 
medinius kauliukus bei rudą movą 
nešioja baigusieji Gilvelio kursus. 

Bendri LS renginiai: Skautiškos 
dainos konkursas, skirtas vyr. sktn. 
F. Šakalio atminimui (sausio pa
baigoje). Pavasario šventė (apie štv. 
Jurgio vardines), Vadovų sąskrydis 
(rugpjūčio mėn. paskutinį savait
galį), Suvažiavimas (pirmą vasario 
mėn. savaitę) ir kas 5 metus vyk
stanti Tautinė stovykla (artimiausia 
dabar vyks 2008 m.). Kiekvieno 
krašto renginius stengiamasi koor
dinuoti krašto seniūnų susitikimų 
metu. ,,Kalbėti apie leidinius dabar 
sudėtinga, nes nuolatinių leidinių 
nėra. Vadovus informacija pasiekia 
informaciniais laiškais, siunčiamais 
paprastu ir elektroniniu paštu, taip 
pat suvažiavimo metu vadovai gau
na segtuvus. Skautinklio projektas, 
pradėtas vykdyti 2004 metais 
www.skautai.lt) , visiškai pasitei

sino, didelis informacijos s rautas 
pasiekia vadovus per jį — lankomu
mas didelis, tebevyksta regioninė jo 
plėtra". 

Norint tapti LS nariu reikia 
kreiptis į atitinkamo krašto seniū
ną, kurį susirasti galima per 
www.skautai. lt . www.scout . l t 

Budėkime! 

Paruošė 
s.v. senj. Jonas Mikaliūnas 

Skiltininkų kursai Dainavoje š.m. spaiio 1 d . — s. fii. Gintaro Plačo nuo
traukoje: kursų instruktoriai pastatė piramide, laimingi, kad kursai sėkmin
gai užsibaigė. 

..Kad taip dažnai 
Žuvo mano norai 
Tau. Viešpatie, dėkoju" 

iš „Laiškas vaikų karalystei" 
(Jotvingis) 

Dr. Albiną Šmulkštį Dievo pirštas pamojo, be
simeldžiantį šv. Mišių metu Panevėžio Sv. 

Petro ir Povilo bažnyčioje 2004 m. ankstyvą rytą, 
spalio 22 dieną. Gal tai ypatinga Dievo malonė — 
su kasdieninėmis šv. Mišiomis jis niekuomet 
nesiskyrė nuo pirmųjų organizacijos klasių. Pa
maldumas buvo vienas jo asmenybės kertinių 
stulpų. 

Susidraugavome Marijonų gimnazijoje, kai aš 
įstojau į antrąją klasę, ir nuo to meto. kaip ben
draklasiai, likome artimais draugais visą gyveni
mą. 

Gimęs 1918 m. sausio 2 d. Asiūklių km.. Mari
jampolės apskr. Tėvai mirė jauni: tėvas paliko 
Albiną vienerių metų, o motina mirė 2 metais vė
liau. Jo brolis Vincas buvo už jį 2 metais vyresnis; 
tad abu berniukai iš pat ankstyvos vaikystės tapo 
našlaičiai. Augo jis pas dėdę ūkyje, močiutės auk
lėtas labai kietu režimu, ,,kad neišnyktų". 

Gimnazijoje jis buvo geras mokinys, klasėje 
sėdėdavo pirmame suole, ramus, drausmingas, iš 
mokytojų pastabų nesusilaukdavo. Jis labai gerai 
sugyvendavo su visais bendraklasiais, nedalyvau
davo nei sniego muštynėse. J is turėjo gerą at
mintį, išmoko nemažą dalį „Ilijados" atmintinai 
graikų kalba. Būdamas aukštesnėse klasėse, 
žiemą bėgdavo į Šešupę apsiprausti šaltu vande
niu, tad buvo geros sveikatos, užgrūdintas, geros 
nuotaikos, nors sportu nesidomėjo! 

Albino didelis talentas tapyboje buvo pastebė
tas jau pirmosiose gimnazijos klasėse. Jis turėjo 
aiškų polinkį į meną. taip pat labai plačią vaiz
duotę — eilėraštį deklamuodavo su giliausiu įsi
jautimu ir išraiška. Aštuntoje klasėje Velykų 
atostogų metu ant žąsino nudažyto kiaušinio jis 
peiliuku išskutinėjo keletą epizodų iš „Ilijados" ir 
įteikė tą kiaušinį graikų kalbos mokytojui klasėje. 
Tai buvo be galo gražiai atliktas, fantastiškas 
kūrinys. Meno polinkis paveldėtas iš jo tėvo šei
mos: tarp tėvo seserų dvi buvo menininkes, o jo 
tėvo bro'us kun. Antanas Šmulkštys buvo rašyto
jas (Paparonis), Lietuvos Seimo narys, rašė eilė
raščius, dramos vaizdelius, daugelio brošiūrų ir 

PASKUTINIS 
JOTVINGIS 

Ne visi skelbiami 
Šventaisiais 

DR. PETRAS KISIELIUS 
Nr.4 

straipsnių autorius. 
Nuo pat pirmųjų klasių Albinas priklausė 

moksleivių ateitininkų pogrindžio organizacijai, 
slaptuose susir inkimuose dažnas programos 
dalyvis. 

Po gimnazijos baigimo formaliai su mokytojais 
bei vadovybe atsisveikinome penkiomis skir

tingomis kalbomis (tiek kalbų mokėmės klasinėje 
Marijampolės Marijonų gimnazijoje). Albinas bu
vo baigusių vardu įpareigotas atsisveikinti anti
kine graikų kalba, ką jis Įvykdė pasigėrėtinai. 

Baigęs gimnaziją, 1937 m. studijas tęsė Meno 
mokykloje Kaune, o nuo 1939 m. — Dailės aka
demijoje Vilniuje. Taip pat 1938 m. jis pradėjo 
Lituanistiką ir lietuvių l i teratūrą studijuoti VDU 
Kaune, teologijos-filosofijos fakultete ir šias 

"1984 m Romoje, sv Kazimiero 600 m sukakties me 
tu dr Aibinas Šmulkštys pr i ima Komunija is popie 
ziaus lono Pauliaus H 

studijas baigė 1942 m., Vilniaus universitete, įgy
damas diplomuoto lituanisto išsilavinimą. 1944 
m. su politine išeivijos banga pasitraukė į Va
karus ir pradėjo medicinos studijas Tuebingen 
universitete, Vokietijoje, įgydamas medicinos 
daktaro laipsnį. 

Lietuvoje studijų metu, kraštą okupavus sovie
tams, o vėliau vokiečiams, Albinas priklausė 

slaptai pogrindžio organizacijai „Lietuvos laisves 
armija"', 1941 m. Lietuvos prieš sovietus sukilimo 
dalyvis, „Lietuvių fronto"' sąjūdžio dalyvis, pri
klausė ateitininkų pogrindžio organizacijai. Vo
kietijoje keletą metų buvo pirmininku Ateitinir ų 
studentų, Tuebingen. 

Kažkada jis buvo davęs sau pažadą aplankyti 
Jeruzalę ir kitas vietas, susijusias su Kristaus 
gyvenimo žemėje istoriją Jis savo pažadą įvykdė, 
dar gyvendamas Vokietijoje. Tai buvojo kelionės 
tikroji Odisėja su daugybe nuotykių bei sunkumų, 
vos tik karui pasibaigus. Visą kelionę teko atlikti 
„zuikio bilietu". 

1951 m. dr. Šmulkštys emigravo į Jungtines 
Amerikos valstijas ir čia, išlaikęs reikalaujamu 
egzaminus bei atlikęs stažą, vertėsi privačia gydy
tojo praktika, kol 1955 m. buvo pašauktas poros 
metų tarnybai į JAV laivyną kaip gydytojas, įgy 
damas laivyno kapitono laipsnį. Medicinos prak
tikos egzaminus buvo išlaikęs penkiose Amer-' >s 
Valstijose. Tarnaudamas laivyne, tolimose salose, 
jis užmegzdavo ryšį su vietos gyventojais, ypač 
rūpindamasis badaujar/" Kiek galėdamas, jis 
juos šelpdavo, ir jo iniciatyva bei išlaidomis vieno
je saloje buvo pastatyta n e t ' įžnytėlė. 

Atlikęs tarnybą, te « m .icinos p; aktiką Xew 
Jersey valstijoje, Gibbsto- n. Savo pacientams jis 
buvo labai prieinamas. Kiekvienam skyrė laiko, 
nuoširdžiai jį apklausinėdamas ir išegzaminuo-
damas. Iš neturtingų jis niekuomet neėmė mo
kesčio už vizitą, stengdamasis tokį pacientą 
aprūpinti dar vaistais, o neretai net sušelpti pini
gais. Jis pacientus lankė ir jų namuose, o taip pat 
ir naktimis. Kaip ir visuomet, rytais dalyvaudavo 
šv. Mišiose. Atvykęs pas senukus, jis nevengdavo 
atidaryti ir jų šaldytuvą. Radęs jį tuščią, grįždavo, 
nešinas maisto ryšuliais. Jis pacientų ir šiaip 
žmonių buvo ne tik mylimas, bet tiesiog dievina
mas, kaip gydytojas, o taip pat kaip kiekvieną 
užjaučiantis žmogus, besistengiantis kiekvienam 
visapusiškai patarnauti. Sus un,n :-.--. 

http://www.skautai.lt
http://www.skautai.lt
http://www.scout.lt
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Sust ipr inta lašišų neršto apsauga 
sustabdė brakonierius 

Mirusieji primena kiekvieno iš mūsų mirtingumą 

Švenčionių rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Sigitas Mikėnas (d) ir 
inspektorius Rimantas Širvinskas budi prie Žeimenos upės. 

Medonio (ELTA) nuotr. K.OK.C 

Vi ln ius /Švenč ionys , lapkričio 
1 d. (ELTA) — Švenčionių rajono 
Žeimenos upės pakrantėse sureng
tos bendros aplinkosaugininkų bei 
policijos pareigūnų operacijos metu 
šiurkščių žvejybos taisyklių pažeidi
mų nenusta tyta . 

Nuo spalio pradžios vykstančioje 
akcijoje -„Lašiša 2005" siekiama ap
saugoti t raukiančias neršti lašišas 
bei šlakius ir jų nerštavietes. J i tęsis 
iki lapkričio pabaigos. 

Iš viso per mėnesį vykstančią 
akciją „Lašiša 2005" sulaikė 14 žūk
lės taisyklių pažeidėjų ir skyrė per 
2,000 litų baudų. 

P a s a k Aplinkos ministerijos 
Gamtos apsaugos departamento di
rektor iaus Laimučio Budrio, šiemet, 
skirt ingai nei ankstesniais metais, 
daugiausia dėmesio skiriama vienai 
upei — Žeimenai, kuri yra pagrindi
nė tokių žuvų nerštavietė. 

Prie šios upės ir jos intakų Ap
linkos apsaugos valstybinės kontro
lės pareigūnai budi nepertraukia
mai. J iems talkina neetatiniai aplin
kos apsaugos inspektoriai, policijos 
darbuotojai, kariškiai. Tokia inten
syvi kontrolė ir dideles piniginės 

baudos atbaidė net ir įžūlius brako
nierius kėsintis į neršiančias lašišas. 
Nustatyta, kad už neteisėtai sužve
jotą lašišą gali tekti pakloti nuo 
1,000 iki 5,000 litų ir dar gerokai su
mokėti pinigų už gamtai padarytą 
žalą. 

Aplinkos ministerijos Švenčio
nių rajono aplinkos apsaugos agen
tūros vedėjas Sigitas Mikėnas sakė, 
kad sustiprinta lašišinių žuvų neršto 
apsauga davė gerų rezultatų. Žei
menos, Meros, Vilnios ir kai kuriose 
kitose upėse padidėjo nerštaviečių 
tankis ir bendras plotas. 

Tokiu būdu Žeimenos upės 30 ki
lometrų ruože aptiktos 63, Vilnios 
upėje žemiau Rokantiškių patvan
kos — 82, Meros upėje — 18 lašišų ir 
šlakių nerštaviečių. 

Nuo 1999 metų lašišos ir šlakiai 
pradėti veisti Lietuvoje, o jaunikliai 
kasmet išleidžiami į upes. Ilgamečio 
gamtosaugininko Juozo Dautarto 
teigimu, pernai į upes išleista apie 
ketvirtį milijono lašišų ir šlakių jau
niklių, margiukų ir rituolių. Tikė
tina, kad šiais metais į Vilnios upę 
pirmą kartą grįžo neršti dirbtinai iš
veistos lašišinės žuvys. 

Darbdaviai nebijo teistų darbuotojų 
Vilnius, lapkričio 1 d. (ELTA) — 

Sociologiniai tyrimai rodo, kad Lie
tuvos darbdaviai nesureikšmina po
tencialių darbuotojų teistumo. 

Tai pranešė tyrimą užsakęs Ka
lėjimų depar tamentas . Nuteistųjų ir 
darbdavių apklausa vykdyta kaip 
dalis Europos struktūrinių fondų lė
šomis finansuojamo projekto „Iš
rinktieji" . Ją atliko bendrove 
,,RAIT". Tyrimu buvo siekiama iš
siaiškinti potencialių darbdavių po
žiūrį į buvusių nuteistųjų įdarbini
mą ir integracijos į visuomenę gali
mybes. 

Sociologinės apklausos metu 
56.3 proc. apklaustųjų teigė, kad pri
imdami į darbą darbdaviai apie teis
tumą žinojo, tačiau šio fakto nesu
reikšmino, 30.2 proc darbdavių apie 
te is tumą nežinojo, o 11.1 proc. dėl šio 
fakto nerimavo. Tik apie 20 proc. ap
klaustų darbdavių būsimų darbuoto
jų te is tumas kėlė abejonių, o daugu
ma tvirtino, kad šis faktas jokių 
problemų pri imant į darbą nekelia. 

Kalėjimų departamento užsaky
tas tyr imas aiškiai atskleidė ir nu
teistųjų norą įsidarbinti. Išėję iš įka
linimo vietos dirbti norėtų net 93.3 
proc. apklaustųjų. 62.6 proc. tai pa
daryti pavyko, o 55.8 proc. rado dar

bą greičiau nei per mėnesį. 
Pagal pranešimą, projekto „Iš

rinktieji" tikslas — dar pataisyti pa
dėtį. Planuojama mokyti nuteistuo
sius dirbti kompiuteriu, supažindin
ti juos su bendravimo, psichologijos, 
verslo pradmenimis. 

Tam Kalėjimų departamentas 
numato įsigyti daugiau kaip 70 as
meninių kompiuterių, įrengti kom
piuterių klases, organizuoti nuteis
tiesiems skirtus seminarus ir net 
mokėti jiems stipendijas. 

Sukaupta informacija pateks į 
„Išrinktųjų" duomenų banką ir bus 
pateikiama specialiame interneto 
tinklaiapyje, prieinamame kiekvie
nam darbdaviui. Tikimasi, kad at
ranką pereis ir į duomenų bazę pa
teks apie 5 proc. į laisvę išeinančių 
nuteistųjų. 

Specialų aukštesnio lygio paren
gimą numatoma suteikti ir maždaug 
80 pataisos namų bei pataisos ins
pekcijų pareigūnų, kurių mokymas 
vyksta jau šiuo metu. 

Iki 2007 metų truksiančiame 
projekte turėtų dalyvauti apie pus
trečio šimto nuteistųjų iš Alytaus, 
Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus. 
Jam reikalingi 2.419,000 litų bus pa
skirti iš Europos struktūrinių fondų. 

Aikei ta iš I psl. 
čia esantiems, kad ir mes netrukus 
išeisime tuo pačiu keliu pas Amžiny
bės Viešpatį", — kalbėjo kardinolas. 

Pasak ganytojo, Antakalnio ka
pinės priglaudė įvairių tautų , įvairių 
ideologijų, įvairių tikėjimų žmonių 
palaikus. 

„Kapų karalijoje nėra vadų ir 
pavaldinių. Tiė, kurie čia ilsisi, te
turi tik vieną Viešpatį. Nuo jų akių 
jau nuimtas šydas, dengęs Viešpa
ties veidą. Visų jų laimė arba kančia 
yra rankose Dievo, kurį jau susitiko 
ir pažino. J ie patys jau nieko negali 
pakeisti savo likimo istorijoje. Todėl 
taip svarbi yra mūsų bendrystė su 
mirusiais", — pabrėžė kardinolas 
pridurdamas, kad amžinybė nėra lo
terijos bilietas arba iš anksto nulem
ta vieta. Žmogaus laisvei suteikta 
teisė pasirinkti amžiną laimę arba 
amžiną kančią. 

Vis dėlto, ganytojo žodžiais, šių 
dienų žmogus nenori mąstyti apie 
mirtį ir amžinybę. Daug dalykų ati
traukia jo dėmesį nuo egzistencinių 
klausimų. Žmogus nenori žinoti tie
sos, nes ją patyrus, reiks jos laikytis, 
pagal ją gyventi, o tai nėra lengva ir 
patogu, nes reikalauja pastangų. 
Kad neliktų laiko mąstyti apie am
žinuosius dalykus, stengiamasi su
kurt i daugybę pasakų, a t i t raukt i 
žmogaus protą ir apgauti sąžinę lai
kinais dalykais. 

„Evangelijoje Jėzus sako, kad 
mūsų amžinybę lems mūsų darbai. 
Įsidėmėkime: ne mūsų žodžiai, mūsų 
ketinimai, bet — darbai!" — pabrėžė 
A. J. Bačkis, pridurdamas, kad susi
tikimas su Amžinybės Viešpačiu pra
sideda jau dabar. 

Pasak kardinolo, Jėzus susita
patina su kiekvienu, kuriam reikia 
meilės ir gailestingumo: alkanu, 
trokštančiu, keleiviu, nuogu, ligoniu, 
kaliniu. Gailestingoji Dievo meilė 
trokšta būti parodyta žmonėms per 
žmones. 

„Dievas kiekvieną žmogų, kiek
vieno sąžinę ragina atsigręžti į kito 
kančią, skausmą, poreikius. Tai gali 
būti maži kasdieniai darbeliai, su 
meile atlikti mūsų namiškiams arba 
pažįstamiems. Tačiau tai yra ir dide
li gailestingumo darbai, kuriuos nu
veikia Dievo meilės paliesti asmenys 
— tokie, kaip Motina Teresė bei jos 
seserys, visą savo gyvenimą pasky
rusios mažinti žmogaus kančią, ginti 

žmogaus orumą ir atskleisti Dievo 
gailestingumą", — kalbėjo ganyto
jas. 

Mišiose už visus mirusiuosius 
kardinolas apgailestavo, kad žmo
nėms tiek daug tenka girdėti apie 
besaikį tur tų troškimą ir kaupimą, 
apie korupciją ir neteisingumą, ku
ris vieniems sukrauna tur tus , o ki
tus visai nuskurdina. 

„Matome, kaip nesiskaitoma ne 
tik su teise, bet ir su sąžine, kai iš 
vargšo at imama paskutinė galimybė 
dorai užsidirbti pragyvenimui, o tur
tuoliai švaisto pinigus besaikiams 
malonumams. Kyla teisingas klausi
mas: ar iš viso yra teisingumas? Šios 
dienos evangelija atsako, kad jis yra 
ir kad kiekvienas netrukus jo su
lauksime", — sakė ganytojas. 

Pasak A. J. Bačkio, šiandien ne
populiarūs pamokslai apie dangų ir 
pragarą. „Galima netikėti pragaru ir 
amžinu pasmerkimu, deja, tai nepa
dės jo išvengti, jeigu atmesime Dievo 
gailestingumą ir Jo siūlomą išgany
mą", — priminė kardinolas, pabrėž
damas, jog dabartis ir amžinybė nė
ra du skirtingi gyvenimai. 

„Mūsų amžinybė jau prasidėju
si, ir t ik žemiškojo gyvenimo baigmė 
priklauso nuo to, kaip mes gyvena
me ir ką pasirenkame. Todėl miru
siųjų minėjimo diena mums dar kar
tą primena, kad kai kuriems iš mūsų 
šios Vėlinės žemėje gali būti jau pa
skutinės. Kur bus mūsų vieta po jų? 
Šiandien dar turime laiko apie tai 
pamąstyti, tačiau po to, kai mūsų 
siela apleis kūną, jau bus per vėlu ir 
nieko negalėsime pakeisti", — sakė 
dvasininkas. 

Kardinolas ragino tikinčiuosius 
nebijoti mirties, bet jai gerai pasi
rengti. Pasak Lietuvos katalikų baž
nyčios vadovo, Viešpats žemiškąjį 
laiką ir laisvę skyrė tam, idant są
moningai tiestume tikėjimo tiltą iš 
šio gyvenimo į kitą. kur jau iškeliavo 
daugybe mūsų artimųjų, draugų ir 
pažįstamų. 

„Mirusiųjų minėjimo diena 
mums teprimena, kaip turime elgtis 
šioje žemėje, idant pasiektume lai
mingą amžinybę. Melsdamiesi už sa
vo mirusius artimuosius, prašykime 
Dievą, kad Jis išmokytų mus teisin
gai gyventi", — Visų šventųjų bei Vė
linių dienos pamoksle kvietė Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
kardinolas A. J. Bačkis. 

Koeln ga ler i ja pr is ta to l ietuvius 
Koein. lapkričio 1 d. (ELTA; — 

Koeln galerijoje „Lichtblick" šešta
dienį atidaroma fotografijų paroda 
„Fotografie aus Litauen", pristatan
ti Aleksandro Macijausko, Antano 
Sutkaus ir Artūro Valiaugos kūrybą. 
Ekspozicija surengta kar tu su Lie
tuvos fotomenininkų sąjunga. 

Vokiečių žiūrovams A. Macijaus
kas ir A. Sutkus pristatomi kaip vie
ni iš įtakingiausių Rytų ir Vidurio 
Europos fotografų, o A. Valiauga pa
rodoje atstovauja jaunesniajai lietu
vių fotografų kartai. 

Nedidelėje kolekcijoje rodomos 
įsimintiniausios A. Macijausko ir A. 
Sutkaus fotografijos iš 7-8 dešimt
mečių, tarp jų A. Sutkaus ..Pionie
rius" '1964). „Maratonas Universi
teto gatvėje" (1959), A. Macijausko 
nuotraukos iš ciklų „Lietuvos kaimo 
turguose" a969-1987), „Vasara" 
(1974-1984) ir A. Valiaugos ciklas 
„Savaite turi 8 dienas" '• 1999 >. 

„Antanas Sutkus , sukaupęs 
daugiau kaip 850,000 negatyvų, sa

vo fotografijose nuo 7-ojo dešimtme
čio iki epochų lūžio 90-aisiais bando 
rekonstruoti 'kolektyvinę vaizduoja
mąją atmintį ' ir prisiminimus apie 
praeitį. J i s sukuria fotografinę atas
kaitą apie socialinę, politinę ir me
ninę epochą: iškalbingus kasdieny
bės darbų vaizdus, oficialias ir visai 
neoficialias ikonas dažnai gan ne
įprastais požiūriais", — rašoma pa
rodą pristatančiame lankstinuke. 

Kaunietis A. Macijauskas, pasak 
parodos rengėjų, tarsi dailininkas 
konstruoja savo fotografijų motyvus 
iš kasdienybes fragmentų. Fotome
nininkas pasitelkia įvairius stilisti
nius pavyzdžius, kuriuos virtuoziš
kai pritaiko savo meniniams tiks
lams. Jo fotografijos spinduliuoja 
žmonių ir daiktų sąveikoje gimusią 
energiją. 

A. Valiaugos fotografijų cikle 
pagrindinį vaidmenį vaidina indivi
dualus laiko pažinimas. Autorius 
tarsi atsisveikina su vyresniosios 
kartos fotografų heroizmu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

V. Put in a t m e t a 
galimybę, kad 

Rusija „subyrės" 

EUROPA 

BERLYNAS 
Pastangos suformuoti naują Vo

kietijos vyriausybę įstrigo, nes įta
kingas krikščionių demokratų politi
kas atsisakė savo planų dirbti minis
trų kabinete, o abiejų stovyklų va
dovai užsiminė, kad derybos dėl val
dančiosios koalicijos gali žlugti. So
cialdemokratų partijos (SDPj vadovo 
parlamente pavaduotojas Gernot Er-
ler sakė, kad po to, kai SDP vadovas 
Franz Muentefering netikėtai nus
prendė atsistatydinti, todėl partijai 
reikės iš naujo įvertinti derybas dėl 
dvipartinės vyriausybės suformavi
mo. Krizės įspūdį dar labiau su
stiprino Bavarijos premjeras, įta
kingas krikščionių demokratų poli
tikas Edmund Stoiber, kuris atsisa
kė planų užimti ekonomikos minis
tro postą. 

PARYŽIUS 
Paryžiaus šiaurės rytų priemies

tyje jaunuoliai jau penktą naktį iš ei
lės surengė riaušes, nepaisydami vi
daus reikalų ministro Nicolas Sar-
kozy raginimų laikytis rimties. Praė
jusią naktį per neramumus Pary
žiaus priemiestyje buvo sudeginta 11 
automobilių ir nesunkiai sužeistas 
vienas policininkas. Dieną prieš tai 
aistras šiame priemiestyje pakurstė 
į mečetę sviesta ašarinių dujų grana
ta. Smurtas prasidėjo, kai naktį į 
penktadienį žuvo du paaugliai, kurie 
buvo nutrenkt i elektros pastotėje. 
Manoma, kad jie bėgo nuo policijos. 
Siame priemiestyje gyvena daug 
imigrantų ir skurdžių šeimų; jis 
garsėja jaunimo smurtu. 

LONDONAS 
Brangiausių Europos didmiesčių 

sąraše pirmauja Londonas, nuo ku
rio nedaug atsilieka Prancūzijos sos
tinė Paryžius, rodo naujausias inves
ticinio banko „Dresdner Kleinwort 
Wasserstein" atliktas tyrimas. Stan
dart inio 250 prekių ir paslaugų 
krepšelio kaina Londone yra 5.3 
proc. didesnė, palyginti su dvylikos 
euro zonos sostinių vidurkiu, teigia

ma ataskaitoje. Paryžiuje šio krep
šelio kaina viršija vidurkį 1.3 proc, o 
trečioje vietoje esančiame Frankfur
te krepšelio kaina vidurkį viršija 0.8 
procento. Pigiausiu Europos did
miesčiu pavadintas Madridas, kuria
me šio krepšelio kaina yra 2.5 proc. 
mažesnė už euro zonos vidurkį. Viso
je Europos Sąjungoje (ES) pigiausia 
Europos sostine pavadinta Varšuva, 
kurioje šio krepšelio kaina yra 21.7 
proc. mažesnė už euro zonos vidurkį. 

STOKHOLMAS 
Švedijos premjeras Goran Pers-

son ketvirtą kartą perrinktas Social
demokratų partijos vadovu. G. Pers-
son per 2006 metų rugsėjį vyk
siančius nacionalinius rinkimus bus 
partijos kandidatas į premjerus. G. 
Persson yra laimėjęs keturis iš eilės 
partijos balsavimus nuo 1996 metų. 
Socialdemokratų, kurie Švediją val
do kar tu su Žaliųjų partija, vadovo 
rinkimai įvyko per partijos suvažia
vimą, kuris iki ketvirtadienio vyksta 
šalies pietuose esančiame Malme 
mieste. 

J A V 

WASHINGTON, DC 
JAV viceprezidentas Diek Che-

ney savo administracijos vadovu pa
skyrė advokatą David Addington, 
kuris šiame poste pakeis Lewis Lib-
by, apkaltintą byloje dėl CŽV agen
tės tapatybes atskleidimo. Be to, D. 
Cheney savo padėjėju nacionalinio 
saugumo klausimais paskyrė John 
Hannah, kuris nuo 2001 metų kovo 
buvo vienas jo nacionalinio saugumo 
darbuotojų. L, Libby ėjo abejas minė
tas pareigas. D. Addington viceprezi
dento advokatu dirbo nuo 2001 metų 
sausio 20 dienos. Apie šių žmonių 
paskyrimą pranešta po to, kai L. Lib
by penktadienį buvo apkaltintas del 
trukdymo vykdyti teisingumą, mela
gingo liudijimo ir klaidingų pareiš
kimų. Jis atsistatydino ir pasitraukė 
iš Baltųjų rūmų. 

* * * 

Italijos premjeras Silvio Berlus-
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Smui< u siuntinių siuntimas bei 
pristatymas namus Lietuvoje. Latvijoje 

coni pareiškė, jog JAV nori, kad jis 
laimėtų balandį vyksiančius rinki
mus, nors tai ir nereiškia, kad Jung
tinės Valstijos kišasi į Italijos vidaus 
reikalus. „Amerikos vyriausybė bai
minasi vyriausybės pasikeitimo Ita
lijoje", — po Baltuosiuose rūmuose 
įvykusio susitikimo su JAV preziden
tu George W. Bush sakė S. Berlus-
coni. „Patikinau jį, kad mes laimėsi
me", — sakė italų premjeras. Visuo
menės apklausos rodo, kad S. Ber-
lusconi populiarumu šiuo metu at
silieka nuo centro kairiųjų varžovo 
Roman Prodi, kuris pažadėjo išvesti 
Italijos pajėgas iš Irako, jei bus iš
rinktas. 

JAV kariškių tyrėjai antradienį 
rekomendavo svarstyti mirties baus
mės paskyrimą seržantui, kaltina
mam dėl dviejų kolegų nužudymo 
Irake. Sis nusikaltimas buvo pirma
sis toks nuo pat JAV vadovaujamos 
invazijos į Iraką 2003 metais. Tyri
mą atliekantis pulkininkas Patrick 
Reinert neįpareigojančioje rekomen
dacijoje nurodo nustatęs „sunkinan
čių aplinkybių", dėl kurių būtų, gali
ma skirti seržantui Alberto Martinez 
mirties bausmę. A. Martinez buvo 
apkalt intas tyčia nužudęs kuopos 
vadą kapitoną Phillip Esposito ir lei
tenantą Louis Allen. Galutinį spren
dimą šioje byloje priims antrasis pa
gal rangą JAV pajėgų Irake vadas 
generolas leitenantas John Vines. 

AZIJA 

MOLDANOVKA 
Kirgizijos teisėsaugininkai ir ka

reiviai surengė specialiąją operaciją 
sukilusiose pataisos įstaigose, ku
riose susidariusi padėtis ėmė kelti 
politinį nestabilumą šalyje. Opera
cija 31-ojoje kolonijoje Moldavanov-
ka gyvenvietėje truko dvi valandas. 
Kolonijoje buvo paimtos penkios ko
vinės granatos F-l ir RGD-5, du Ka-
lašnikov automatai, vienas automa
tas su optiniu taikikliu, keli šautu
vai ir pistoletai. Vienas kalinys buvo 
sužeistas ir du žuvo. 

Maskva , lapkričio 1 d. 
(„Interfax7BNS) — Vladimir Put in , 
atsakydamas*interviu į Olandijos ži-
niasklaidos priemonių klausimą, a r 
dažnai nubunda naktį nuo minties, 
kad Rusija gali „subyrėti", katego
riškai atmetė tokią galimybę. 

„Niekada nenubudau su tokia 
mintimi. Aš ją visiškai atmetu", — 
sakė Rusijos prezidentas interviu te
levizijos kanalui „Nederland 1" ir 
laikraščiui „NRC Handelsblatt". 

Atsakydamas į klausimą, kaip 
jam pavyksta vadovauti tokiai dide
lei šaliai, V. Putin pažymėjo: „Vado
vavimo šaliai efektyvumas neprik
lauso nuo jos mastų arba tiesiogiai 
su tuo nesusijęs". 

Prezidentas pareiškė įsitikini
mą, kad tokiai didelei šaliai, kaip 
Rusija, visada reikia surast i aukso 
vidurį tarp šalies suvienijimo, su
telkimo ir atskirų jos sudėtinių dalių 
ir visų piliečių vidinio potencialo iš
laisvinimo. 

Atsakydamas į žurnalistų klau
simą apie savo planus po 2008 metų, 
V. Putin pasakė, kad „kiekvienas 
normalus žmogus turi turėti planų". 

Drauge jis nurodė, kad „kalbėti 
apie ateitį — ne itin geras ženklas". 

„Ji priklausys nuo to, kaip mes 
gyvename ir ką mes darome šian
dien. Mes patys kuriame savo ateitį 
šios dienos darbais", — sakė valsty
bės vadovas. 

V. Putin pripažino, kad 2008-ieji 
— prezidento rinkimų Rusijoje me
tai — bus nelengvas laikas. 

„Noriu atkreipti dėmesį, kad 
įgaliojimai naujam prezidentui per
duodami pagal konstituciją, kai jis 
duoda priesaiką, o iki tol atsakomy
bė už padėtį šalyje tenka dabart i
niam valstybės vadovui. Neleisiu jo
kiais būdais destabilizuoti padėties 
Rusijoje rasų ir kitų Rusijos Fede
racijos tautų interesais", — pareiškė 
V. Putin. 

Atsakydamas į klausimą, kaip 
V. Putin norėtų įeiti į istoriją, prezi
dentas atsakė: „Kuo mažiau galvoji, 
tuo daugiau galimybių pasiekti šį 
tiksią. Reikia kasdien, kaip šventa
sis Pranciškus, purenti savo nedidelį 
sklypelį — ir sėkmė ateis". 

C, W . Bush į Aukšč iaus io jo Te ismo 
teisėjus siūlo Samuel Alito 

8801 78th Ave Bridge¥kw, IL 60455 Tel. 1 708-599-9630 
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Washing ton , DC. spalio 31 d. 
AFP BNS; — Jungt inių Valstijų 

prezidentas George W. Bush į Aukš
čiausiojo Teismo I AT,) teisėjus pasiū
lė konservatyvių pažiūrų Apeliacinio 
teismo teisėją Samuel Alito. Tikima
si, kad ši kandidatūra užglaistys 
Respublikonų partijos narių nesuta
rimus. 

Per bendrą jųdviejų pasirodymą 
Baltuosiuose rūmuose G. W. Bush 
pavadino S. Alito „vienu gabiausių ir 
labiausiai gerbiamų teisėjų Ameri
koje". S. Alito turėtų pakeisti į pensi
ją išeinančią teisėją Sandrą Dav 
O'Connor. 

Naujo kandidato G. W. Bush te
ko ieškoti iš kovos del šio posto savo 
noru pasitraukus ilgametei Baltųjų 
rūmų patarėjai Harriet Miers. Buvo 
priekaištaujama, esą H. Miers siūlo
ma per pažintis, be to, didžiulį nepa
sitenkinimą išreiškė konservatyvieji 
Respublikonų partijos nariai, suabe

joję kandidatės ideologinių pažiūrų 
„grynumu". 

Nominavęs S. Alito, G. W. Bush 
neabejotinai patenkino didžiąją dalį 
konservatorių, tačiau įsivėlė į aršią 
kovą su demokratais. Pastarųjų va
dovai iškart išreiškė nepasitenkini
mą G. W. Bush pasirinkta kandida
tūra. Demokratai baiminasi, kad S. 
Alito, kuris turės lemiamą penktąjį 
balsą AT, radikaliai pakeis teismo 
poziciją tokiais klausimais kaip tei
sės į abortą, pilietinės teisės bei vals
tybės ir religijos klausimai. 

Demokratų senatorius Edward 
Kennedy pareiškė, kad yra nuliūdin
tas prezidento pasirinkimo. Senato
riaus teigimu, S. Alito skyrimas nu-
bokš JAV keliolika metų atgal. 

Kitas demokratų sena to r ius 
Charles Schumer teigė, kad šis G. W. 
Bush žingsnis „greičiausiai suskal
dys Ameriką ir įvels jos piliečius į be
reikalingus ginčus". 
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Paruošia Julija K, 

SIS BEI TAS SU OBUOLIAIS 
Tiek gražių (ir nebrangių) obuolių parduotuvėse — kai kur dar ir so

duose! Galime pasigarjdžiuoti šiais vaisiais ir tiesiai nuo medžio, bet taip pat 
keptais, virtais, džiovintais, košėmis ir kt. 

Labai lengvai ir greitai iškepami obuoliai mikrobangėje — t inka prie 
kiaulienos, paukštienos, su trupučiu cukraus ir cinamono — ir saldžiam 
patiekalui. 

Obuolius galima nulupti (ypač jei jų žievė kieta arba nelabai graži), per
pjauti kiekvieną į 4 dalis, išimti sėklalizdžius ir apie lėkštės kraš tus 
„vainikėliu" išdėlioti*. Pridengti vaškuotu popieriumi ir kepti mikrobangėje 
3-5 min., kol bus minkšti. Jeigu kepame Mclntosh obuolius, kurie labai gre
itai suminkštėja, pakanka 2-3 min., jeigu Johnatan, Granny Smith arba 
kitus kietesnius obuolius, reikia 5-6 min. Beje, Red Deliciuos obuoliai kepi
mui apskritai netinka, nes jie saldūs ir kieti, o iškepti net truputį apkars ta 
ir praranda skonį. 

*Čia kalbama apie mikrobangę, . ^ e & į , & . 
kurioje kepant lėkštė sukasi, jeigu ji 
nesisuka, re ik ia mikrobangę 
sustabdyti ir kelis kartus lėkštę 
pasukti, nes ne visi obuoliai vien
odai iškeps. Taip pat geriausia, 
jeigu supjaustyti obuoliai iš
dėliojami tik apie lėkštės 
kraštus: sudėti viduryje il
giau keps — kai kraštiniai 
bus visiškai susileidę, vidu
ryje vos suminkštėję. 

Orka i t ė j e k e p t i obuol ia i 
Nuplauti (nereikia nulupti) 

obuolius, išrrnti sėkladėžes, palie
kant nedidelį sluoksnelį apačioje, 
kad būtų natūra lus ..kamštukas", 
pripilti išskobtą obuolio vidų medu
mi (taip pat galima vidų prikimšti 
razinų, arba įlašinti kelis lašus cit
rinų sulčių, įberti rudo cukraus ir 
cinamonų), sudėti obuolius į kepi
mui skirtą gilesnį indą, kepti 350" F 
orkaitėje, kol suminkštės. Apie 
10-15 min. 

Šį receptą galima panaudoti ir 
mikrobangėje — tiek pat skanu, tik 
greičiau iškepa ir nereikia kaitinti 
orkaitės. 

Obuol ių s k a n ė s t a s 
4 puod. supjaustytų riekutėmis 

(nuluptų) obuolių 
1/4 puod. cukraus 
1 šaukštas citrinų sulčių 
1/2 puod. medaus 
1/2 puod. miltų 
1/4 puoc. rudo cukraus 
1/8 šaukštelio druskos 
1/4 puod. sviesto 
1/4 puod. kapotų graikinių 

riešutų (walnuts) 
Supjaustytus obuolius išdėlioti 

lėkšto kepimo indo dugne (vienodu 
sluoksneliu), pabarstyti cukrumi ir 
apšlakstyti citrinų sultimis, o ant 
viršaus užpilti medų. Dubenyje mil
tus sumaišyti su rudu cukrumi ir 
druska, sviestą supjaustyti mažais 
gabaliukais ir pirštais arba šakute 
įmaišyti į miltus, kad pasidarytų 
stamboki trupiniukai ir visas svies
tas pasidengtų miltais. 

Šiuos trupinėlius užberti (vie
nodu sluoksniu) ant obuolių, viršų 
apibarstyti kapotais riešutais ir 
kepti 370° F orkaitėje 30-40 min. 

Patiekti šiltą su rūgščia grietine 
arba be jokių priedų. 

Obuol ia i su s p a n g u o l ė m i s 
6 vid. dydžio obuoliai 
1/2 sv. spanguolių (šviežių) 
1 ir 3/4 puod. vandens 
1/2 puod. medaus 
1 puod. cukraus 

2 cinamono lazdelės 
Nulupti obuolius ir išimti sėk

ladėžes (obuolių nesupjaustyti). Ne
mažame puode, kad visi obuoliai 
išsitektų šalia vienas kito, įpilti van
denį, sudėti obuolius, suberti span
guoles ir pavirti 5 min., vieną kartą 
apverčiant obuolius. 

Sudėti likusius produktus (span
guoles, medų, cukrų, cinamoną; ir 
ant lengvos liepsnos pavir t i dar 
20-30 min., kol obuoliai bus minkšti. 
Verdant reikia obuolius apvartyti , 
kad visi šonai vienodai paraustų nuo 
spanguolių sirupo. 

Išvirusius obuolius išgriebtf iš 
skysčio, sudėti ant lėkštės, nugrai
byti putas nuo likusio sirupo ir juo 
apipilti obuolius. Atšaldyti, uždengti 
ir laikyti šaldytuve, kol bus patie
kiama į stalą. 

P a p r a s t a s obuol ių p y r a g a s 
2 ir 1/2 puod. miltų 
1 puod. cukraus 
2 kiaušiniai 
2 šaukšteliai kepimo miltelių 
1 puod. apelsinų sulčių (gali būti 

ir obuolių sultys arba vanduo) 
1 šaukštelis citrinų prieskonio 

(lemon extract) 
1/3 puod. aliejaus 
6-7 rūgštūs obuoliai, nulupti ir 

supjaustyti plonomis skiltelėmis 
Viršus 
2/3 lazdelės sviesto (kieto) 
1/2 puod. rudo cukraus 
2/3 puod. miltų 
1 šaukštelis cinamono 
Dubenyje sumaišyti miltus, cuk

rų kiaušinius, aliejų, apelsinų sultis, 
kepimo miltelius, citrinų priesko
nius ir gerai išplakti. Tešlą sukrėsti 
į aliejumi išpurkštą lėkštą, bet su 
kraštais skardą (cookie sheet), išly
ginti. Ant viršaus gražiomis eilutė
mis išdėlioti obuolius. 

Sviestą sukapoti mažais gaba
liukais, sumaišyti su miltais, cukru
mi ir cinamonu, kad pasidarytų 
nedideli trupiniukai. Jais apibars
tyti obuolius ir kepti 350° F orkaitė

je 30 min., kol obuoliai bus minkšti, 
v i ršus gražiai parudęs. 

Obuol ių ir r a u g i n t ų kopūstų 
sa lo tos 

2-3 obuoliai 
1/2 sv. raugintų kopūstų 
1 svogūnas 
1/2 puod. majonezo 
Kopūstus nuspaus t i , perplauti 

šaltu vandeniu ir vėl gerai nuspausti. 
Obuolius nulupti ir sutarkuoti 

s tambia ta rka (burokine). Svogūną 
smulkiai sukapoti a rba sutarkuoti 
(smulkia tarka) . 

Viską sumaišyti dubenyje, sudė
ti majonezą, išmaišyti. 

O b u o l i ų - a g u r k ų salotos 
2-3 obuoliai 
2-3 rauginti agurkai 
1 svogūnas 
2 šaukštai aliejaus (alyvų) 
1/2 šaukštelio acto arba citrinų 

sulčių 
Obuolius su ta rkuo t i stambia 

t a rka , agurkus perpjauti išilgai, iš
skobti sėklas ir supjaustyti nedide
liais kubeliais. Svogūną smulkiai 
sukapot i ir viską sumaišyti su alie
j u m i bei actu. 

Vietoj aliejaus galima pavartoti 
majonezą. 

Obuol ių i r burokė l ių salotos 
2-3 rūgštūs obuoliai 
1 svogūnas 
1 šaukštas paruoštų krienų 
3 nemaži virti burokėliai (gali

ma panaudoti konservuotus iš skar

dinukių) 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1 šaukštelis cukraus 
1/2 puod. sumažinto riebumo 

majonezo arba rūgščios grietinės 
krapų papuošimui 
Burokėlius ir obuolius sutar

kuoti stambia tarka. Svogūną smul
kiai sukapoti. Viską sumaišyti kar tu 
su krienais cukrumi, citrinos sul
timis, majonezu arba rūgščia grie
tine. Pabarstyti smulkiai supjausty
tais krapais. 

Obuoliai, įdaryti laš inukais 
4-5 dideli obuoliai 
1/2 sv. lašinukų (bacon) 
2 svogūnai 
1 puod. supjaustytų raudonųjų 

kopūstų 
1/2 šaukštelio cukraus 
1/4 šaukštelio maltų gvazdi

kėlių (cloves) 
2 šaukštai aliejaus arba sviesto 
Lašinukus pakepinti su svogū

nais, kol bus parudavę. Nuvarvinti 
riebalus. 

Išimti sėkladėžes iš obuolių ir jų 
vidų prikimšti lašinukais su svogū
nais. 

Kopūstą smulkiai supjaustyti, 
sudėti prieskonius, cukrų ir rieba
lus, užpylus karštu vandeniu, pa
troškinti, kol beveik suminkštės. 

Kopūstus nuvarvinti ir išdėlioti 
kepimo inde ant dugno, ant jų sudėti 
lašinukų prikimštus obuolius, pri
dengti folija ir kepti 350° F orkaitėje, 
kol obuoliai bus minkšti, bet neištižę 
— apie 20-30 min. 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IŠNUOMOJAMAS 
nerūkantiems. 

4 kamb.. labai švarus butas. 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 773-376-0079 

Lemont išnuomojama 
studio su baidais. Kaina $525/mėn. 
Summit rajone išnuomojamas 

atskiras kambarys su baldais. 
Kaina $350/mėn. 

Tel. 708-476-1155 arba 708-439-9962 

GREIT PARDUODA 
„ n Į - - ^ First Landmark Reaity 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskoią 
• Pensininkams nuolaida 

VVoodridge 
1-2 mieg. naujai 

1 mies.— 
2 mieg. — 
1 mėnuo 

išnuomojami 
suremontuoti butai. 
-$670-$710; 
- $770-5810. 
nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

ĮVAIRUS 
* Vyriškis, turintis dokumentus, ieško 
darbo prižiūrėti pagyvenusius, ser
gančius žmones ir gyventi kartu. Gaii 
pakeisti naktimis nuo 6 v.v. iki 6 v.r. Tel. 
815-609-3465. 

* Moteris gaii prižiūrėti vaikus ir pagy
venusius žmones arba pakeisti naktimis. 
Siūlyti jvairius variantus. Ter" 815-609-
3465. 

* Moteris ieško darbo žmonių slaugoje. 
Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, o 
savaitgaliais pastoviai. Tel. 773-863-
8473. 

* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, mėgsta gaminti jvairius valgius, 
nori gyventi kartu. Turi rekomendacijas, 
patirties, angių kalba buitinė. Tel. 847-
623-1631 arba 773-726-8209. 

* Dovanoju labai gražius kačiukus. 
Tel 773-778-5568. 

* Dažytojas ieško darbo, gali profesio
naliai ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar 
namą, atlieka vidaus remonto darbus. 
Tel 708-606-5192. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
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 

SIŪLO DARBĄ 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
FORVVOMEN AND MEN 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 

$8 ON START. 
CALL HALINA (630) 286-7398 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle"" stogau cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
N. BerutK. fti. 63H-24I-J912 
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DVI PAŠVAISTES JUODĄ NAKTĮ 
Atkelta iš 3 psl. 
Arčiau atėjus prie Šaulių namų 

salės, aikštelėje matėsi didelė krūva 
degančių knygų. Du vyrai ilgomis 
kartimis knygas krūvoje vartė, kad 
jos geriau degtų, kiti plėšė jas ir 
metė lapas po lapo į ugnį. Užsidegę 
liepsnodami atskiri knygų lapai kilo 
į juodą gilų dangų, degdami raitėsi 
lyg iš skausmo, virto į auksinius 
susiraičiusius lapus, o ataušę pajuo
do ir sukdamiesi palengva leidosi 
ant Šaulių namų aikštės. Knygas, 
glėbiais iš Šaulių namų ir šalia 
esančios mokyklos nešė tie patys 
jaunuoliai, kurie neseniai stumdėsi 
prie šv. Florijono paminklo, kartu 
matėsi ir miestelio komsorgas Feifel 
Šifris, jo brolis Leiba, kuprota sesuo 
Serą, Belkė, Gutmanas, Cukermano 
sūnus , Benas Tumavičius, Kazė 
Nutautas ir dar keli. Rankas į šonus 
atrėmęs, viską stebėjo buvęs mū
rininkas, dabar milicijos viršininkas 
Gauronskis, didelis naganas kabojo 
ant diržo, milicininkas Krūgeris ir 
komsorgo sekretorius Zableckis 
stovėjo šalia. 

Degančios knygos apšvietė juodą 
dangaus skliautą šiauriniame mies

telio kampe, o pietuose jau baigė 
išblėsti žvakučių pašvaistė danguje 
virš kapinių. Prae iv ia i stabtelėję 
matę šiurpų vaizdą, nedrįsdami ką 
nors sakyti, skubėjo nueiti. Kiek
vienas geras žmogus sus i rūpinęs 
galvojo, kas bus po to? Kas toliau po 
knygų sudeginimo? Intel igenti ja, 
mokytojai jau buvo persekiojami. 
Pasirodo koks šlykštus yra okupan
tas , degindamas ir na ik indamas 
patriotiškas, istorines knygas, geras 
knygas, įkvėpiančias patriotizmą, 
pagarbą savo senai ir garbingai tau
tai atlaikiusiai dideles kovas su gau
sesniais priešais atgavusiai nepri
klausomybę po 200 metų Rusijos 
vergijos. Kiekvienas suprato, kad 
knygų deginimas y r a pas tangos 
sunaikinti visą tautą, pavergti ją, 
surusinti, padaryti tai , ko Rusijos 
caras nepajėgė — Lietuvą be lietu
vių... Šis raudonas priešas buvo arši
ausias ir ž iaur iaus ias iš visų, 
pareikalavęs daugiausia aukų. Visų 
Šventųjų naktį 1940 metais lap
kričio 2 d., komunistai knygas degi
no Tryškių miestelyje. 

L i u d a s M o c k u s 

4-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

%r. 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dands už pnanamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

Center for health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

PRISIMENAMI IR ŽUVUSIEJI KELIUOSE 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Kiekviename Lietuvos kampely
je, kur beeitume ar bevažiuotume, 
pakelėse išvysime nebylius kryželius 
ir šalia jų marguojančius vainikus ar 
kuklias gėlių puokšteles. Kiekvienas 
pakelės kryželis byloja savitai tra
gišką ir liūdną į kelionę išsiruošusio 
ir nelauktai žuvusio žmogaus liki
mą... 

Lietuvos policijos eismo priežiū
ros tarnybos duomenimis, mūsų 
šalies keliuose vidutiniškai kasmet 
žūsta apie 700 žmonių, daugiau nei 
7,000 sužeidžiama. Vien per 10 metų 
Lietuva neteko apie 8,000 žmonių, 
daugiau nei 70,000 sužeidžiama... 
Žiauri statistika primena, kad tų 
nelaimių keliuose kasmet vis daugė
ja. Antai, 2003 m. žuvo 483, pernai 
— 498, o šiemet, per 9 mėnesius 
Anapilin iškeliavo net 515 kelyje 
žuvusiųjų žmonių. Ne vieną iš mūsų 
susimąstyti priverčia skaudus fak
tas — tarp žūstančiųjų, vis labiau 
daugėja jaunimo... Avarijas dažniau
siai sukelia neblaivūs asmenys, taip 
pat greičio mėgėjai ir kt. 

A u k u r a s ž u v u s i e m s 
kelyje a t m i n t i 

Tragiškai žuvusiuosius kelyje 
kasmet, artėjant Vėlinėms, prisime

na ne vien tik artimieji ar giminės, 
bet ir įvairios įstaigos, organizacijos. 
Jau trečius metus Susisiekimo mi
nisterijos ir Pasaulio lietuvių kultū
rinių ryšių centro iniciatyva, Miru
siųjų atminimo dienos išvakarėse, 
Kryžkalnyje — aukščiausioje šalies 
automagistralės Vilnius-Klaipėda 
vietoje, pr ie paminklinio aukuro, 
padedamos gėlės, uždegamos žva
kelės. 

Šis aukuras , pastatytas 2003 
metų rudenį ministerijos bei centro 
pastangomis, skirtas atminti tra
giškai žūstančius keliuose. Tokia 
kuklia akcija, kaip mums sakė 
Susisiekimo ministras Petras Čėsna, 
kiekvienam keliaujančiam automo
biliu siekiama priminti, kad dėl jų 
kaltės Lietuvos keliuose nemažėja 
tragiškų įvykių. 

„Dėl skubėjimo, įgūdžių ir vai
ravimo kultūros stokos, o ypač bū
nant neblaiviems, kasmet praranda
me vis daugiau žmonių. Kelyje bai
gia gyvenimą ar tampa invalidais 
žmonės, galėję atnešti dar daug nau
dos savo artimiesiems, visuomenei ir 
pačiai valstybei", — sakė ministras. 

Šiurpi statistika, pasak P. Čės-
nos, mums, visiems nuolat primena, 
kad kelyje turime rodyti daugiau 
pagarbos vieni kitiems, būti ati
desni, kad ši mūsų žemiškoji kelionė 
nesibaigtų kelyje... 

TURKŲ RAŠYTOJUI ĮTEIKTAS APDOVANOJIMAS 
Turkų rašytojas Orhan Pamuk, 

kuriam už pasisakymus apie ar
mėnų žudymą Osmanų imperijos 
laikais gresia laisvės atėmimo baus
mė, atsiimdamas prestižinę Vokie
tijos literatūros taikos premiją, gynė 
savo politinį atvirumą. Pripažinimo 
sulaukęs romanų „Sniegas" ir „Mano 
vardas raudonas" autorius savo 
padėkos kalboje teigė, kad domėji
masis politika yra natūrali buvimo 
rašytojų dalis. 

„Kai rašytojas išreiškia savo 
politines pažiūras, tai nereiškia 
paramą vienai ar kitai partijai. 
Natūralu naudoti savo balsą, savo 
jėgą, kad žmonės sužinotų apie 

visuomenės problemas", - teigė j is , 
kalbėdamas turkiškai . 

Jis pažymėjo, kad politiniai gerų 
romanų aspektai padėjo atspindėti 
vidtnį tam tikrų kul tūrų gyvenimą. 
Kaip pavyzdį jis nurodė rusų rašyto
ją Fiodor Dostojevskij. 

Frankfurto knygų mugės metu 
įteikdamas minėtą prizą, Vokietijos 
knygų prekiautojų asociacijos vado-
v-as Dieter Schormann teigė, kad O. 
Pamuk sugebėjo nuteisti tiltą t a rp 
Rytų ir Vakarų. 

„Orhan Pamuk Vakaruose ap
tinka Rytų pėdsakų, o Rytuose — 
Vakarų", - sakė jis. 

Tarp tau t in iame „bestseleryje" 

„Sniegas" pasakojama apie siurrea
listinį dešimt metų Frankfurte gyve
nančio turko, kurį įkvėpė Franz 
Kafka „Teismo" herojus, grįžimą 
namo. Šį romaną, daug kas laiko 
musulmoniškos kultūros kritika. 

O. Pamuk dar kartą pakartojo, 
kad remia Turkijos siekius įstoti į 
Europos Sąjungą (ES), teigdamas, 
kad tai padės šiame regione už
tikrinti taiką ir supratimą tarp 
skirtingų kultūrų. 

Vasario mėnesį O. Pamuk su
kėlė viešą pasipiktinimą, kai, duo
damas interviu vienam Šveicarijos 
laikraščiui, pareiškė, kad „šiose 
žemėse buvo išžudyta vienas mi

lijonas armėnų ir niekas, išskyrus jį, 
apie tai nedrįsta kalbėti". 

Taikos premija yra aukščiau
sias Vokietijos literatūrinis apdo
vanojimas. Tarp 55 ankstesnių jo 
laimėtojų y ra rašytoja Susan Sontag, 
Nigerijos rašytojas Chinua Achebe ir 
vengras Peteris Esterhazy, kuris jį 
gavo praėjusiais metais. 

Šiais metais piniginis prizas nuo 
15,000 eurų buvo padidintas iki 
25,000 eurų. 

Didžiausia pasaulyje Frank
furto knygų mugė pasibaigė spalio 
16 d. 

AFP-BNS v . 

http://www.illinoispain.com
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.JAV Lietuvių 
bencruomęnės^ 

KULTŪROS TARYBA 
Marija Bomenė̂ ' pimilninkė 

mmm\ ente@ao Lcom 
2841 Denton Ct,r VVėštchėster, I I 80154 
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BOSTONO ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS 
ATVYKSTA į ČIKAGA 

„Sodauto" — Bostono lietuvių 
etnografinis ansamblis, Gitos Mer-
kevičiūtės Kupčinskienės įkurtas 
1975 m., dainuoja autentiškas liau
dies dainas, groja liaudies muziką, ir 
šoka papras tus liaudies šokius. 
Ansamblis rašosi „Bostono", tačiau 
dalyviai susirenka iš rytinės Mas-

.sachusetts dalies ir net New Hamp-
shire, Maine, Vermont ir Rhode 
Island valstijų. „Sodauto" dalyviai — 
kelių ka r tų lietuviai. Vieni gimę 
Lietuvoje ir būdami maži vaikai su 
tėveliais atkeliavę į JAV po Antrojo 
pasaul inio karo. Kai kurie gimė 
Vokietijoje, kiti jau čia, JAV. Keletas 
jų emigravo iš Lietuvos per Sovietų 
okupaciją, dar kiti neseniai atvykę. 
Vienintelis įstojimo į ansamblį rei
kalavimas, — meilė lietuvių dai
noms. 

Per 30 metų ansamblis yra pa
ruošęs- eilę programų ir išleidęs 
vieną plokštelę „Motulės dainos". 
Ansamblio tikslas ne tik patiems 
sužinoti apie lietuvių liaudies kul
tūros lobius ir jais praturt int i savo 
gyvenimą, bet jais pasidalinti su 
kitais lietuviais, gyvenančiais JAV 
bei kitose šalyse, ir taip pat supa
žindinti su lietuvių tautos menu 
ki ta taučius . Tuo tikslu „Sodauto" 
yra pasirodęs daugelyje JAV miestų, 
Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje, Lie
tuvoje bei dalyvavęs eilėje tarptau
tinių festivalių. 

Vienintelis 
„Sodauto" 

koncertas 
įvyks 

lapkričio 2 0 d . 
jaunimo centre, 

2 vai. p.p. 

Bilietai gaunami 
„Seklyčioje" 

ir koncerto dieną 
prie įėjimo durų. 

Po koncerto bus vaišės. 

Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

Programą „Ten kur anglių kal
nai stėri" sukūrė 1990 m. Gitą Mer-
kevičiūtė Kupčinskienė, vartojant 
Elenutės Bradūnaitės Aglinskienės 
įrašus, Jono Balio knygas, Algiman
to Kezio knygą „Pennsylvanijos ang
liakasių Lietuva" ir daugelio laik
raščių iš Amerikos lietuvių kultū
rinio archyvo Putnam, Ct. Tikslas 
buvo — nuvežti programą į Lietuvą. 
Tai įvyko 1992 m. vasarą. Per eilę 
metų programa buvo rodoma įvai
riuose JAV lietuvių miestuose. Buvo 
sukurti du variantai: su lietuviškais 
ir su angliškais pasakojimais. Prog
rama dukart buvo rodoma gyvajame 
muziejuje Eckley Miner's Village 
Pennsylvanijoje. 1998 m. vasarą „So
dauto" buvo pakviestas prisijungti 
prie Lietuvos delegacijos ir progra
mą parodyti „Smithsonian Folk Life 
Festival" Vašingtone. 

2003 m. vasarą „Sodauto" antrą 
kartą vežė šią programą į Lietuvą ir 
dalyvavo Dainų šventės Folkloro 
dienoje. Si programa atskleidžia lie
tuvių imigrantų pergyvenimus 

Laikraščių skaitymo scena iš p '?'J m. gruodžio mėn. 

Pennsylvanijoje XIX a. pradžioje. Po ir skoniu par inkta medžiaga lei-
pirmo pasirodymo Vilniuje Zita 
Kelmickaitė, „Ratilio" ansamblio 
vadovė, rašė: „informatyvi, labai 
jautr iai su didele menine nuovoka 

do salėje sėdintiems pajusti visą to 
kaimiečio lietuviuko, išvykusio iš 
savo krašto dar XIX a. pabaigoje, 
dramą". 

I ' Baigus pasirodymą Vilniaus universitete 1992 m, liepos mėn. 

LOS ANGELES, CA 

LA lietuvių širdis viliojo Alanas Chošnau 
Los Angeles Lietuvių bendruo

menės valdyba praėjusį šeštadienį 
pakvietė apylinkės lietuvius į Šv. 
Kazimiero parapijos salę, į antrąjį 
rudens renginį — vieno ryškiausių 
Lietuvos scenos žvaigždžių, buvusio 
„Naktinių personų" dainininko Ala
no Chošnau koncertą. 

Vos tik elegantiškas, juoda 
eilute vilkintis Alanas pasirodė žiū
rovams, scenos prieigas užpildė mer
ginos. Prieblandoje skendinti parapi
jos sale netrukus virto šokių aikš
tele, kurios Alano gerbėjos ir gerbė

jai neapleido iki koncerto pabaigos, o 
po to dar ilgai skandavo „Pakartot, 
pakartot!" ir vėl išsikvietė mylimą 
dainininką į sceną. 

Koncertui pasibaigus, būrelis 
Alano gerbėjų susibūrė užkulisiuose, 
laukdami dainininko autografų bei 
tikėdamiesi nusifotografuoti su juo. 

Vakaro svečius, kaip jau įprasta, 
„Švyturio" bei „Utenos" alum, šam
panu, vynu ir kokteiliais bei lietu
viškais užkandžiai vaišino Los An
geles Lietuvių bendruomenes valdy
bos svetainė ir baras. Po koncerto 

būrelis žmonių dar ilgai būriavosi 
tuštėjančioje salėje ir parapijos kie
me, domėjosi būsimais metų rengi
niais, džiūgavo, kad vis dažniau gali 
susiburti ir pasilinksminti parapijos 
salėje. „Žinokit, gyvenu šeštadie
niais, — pareiškė viena moteris, — 
nekantriai lauksiu kito renginio". 

Los Angeles Lietuvių bendruo
menės valdyba už pagalbą, organi
zuojant koncertą, dėkoja Show cen
trui ( scentras .com) ir koncerto 
rėmėjams A & A Satelite (Aand 
ASate l l i te .com! , (Bidz .com >, 

Desert Plastic Surgery Center 
i w w w . d e s e r t c o s m e t i c s u r g ė r y . 
com) 

Loteriją dėl 4 bilietų į SEL kon
certą parėmė Doler is .com. Grupės 
SEL koncertas (vadovas Egidijus 
Dragūnas) įvyks lapkričio 26 dieną 
Šv. Kazimiero parapijos salėje (3855 
Evans St.). Plačiau apie tai ir LA 
lietuvių veiklą apie skaitykite sve
tainėje LALithuanians. c o m 

LA Liet. b e n d r u o m e n ė s 
p r a n e š i m a s 

http://scentras.com
http://ASatellite.com
http://Bidz.com
http://www.de
http://Doleris.com
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Žeme visados judėjo ir juda du, — gyvenimo ir mir
ties traukiniai. Pastarasis dažnai net neperspėjęs 
pasiglemžia mūsų vienintelius, artimiausius, bran
giausius. 

RAMUTĘ BARTUŠKIENĘ, Gyvenimo kelionėje 
pasilikusią be Mamutės ir mylėto vyro, AtA ROMO 
BARTUSKOS, nuoširdžiai užjaučiame ir guodžiame 
jos kadais kitiems dosniai dovanotais gerumo 
žodžiais: nepalūžk, mieloji, būk galimai tvirta ir, 
Tikėjimo, Meilės ir Vilties sustiprinta vėl pradžiuk 
paprastais žmogiškais džiaugsmais. 

Janina Juknevičius 
Aldona Krištolaitis 

Labiausiai nukentės 
Viduržemio jūros regionas 

Siame amžiuje nuo pokyčių, 
paveiksiančių Senojo žemyno gam
tinius išteklius, labiausiai nukentės 
Viduržemio jūros ir kalnuotieji Euro
pos regionai — prie tokios išvados 
prieita įvert inus klimato kaitos 
grėsmę visam žemynui. 

Kaip teigiama žurnale „S^ence' ' 
skelbiamame tarptaut inės mok
slininkų grupės tyrime, Viduržemio 
jūros regione padidės tikimybė, kad 
dažniau kils miškų gaisrai, t rūks 
vandens, mažės žemės ūkio naud
menų plotai, o čionykštes medžių 
rūšys ims plisti labiau į šiaurę. 

Sis vertinimas atliktas siekiant 
numatyti klimato kaitos poveikį, dėl 

kurio XXI amžiaus Europoje keisis 
žemės panaudojimo galimybės ir so
cialiniai bei ekonominiai veiksniai. 

Tyrimo metu mėginta imituoti 
padarinius, kurių rasis pasikeitus 
dirvos derlingumui bei apsirūpi
nimui vandeniu. Šiuos pokyčius su
keltų klimato kai ta ir žmogaus 
atsakas į ją, pavyzdžiui, būtų pa
keistas dirbamosios žemes panaudo
jimo pobūdis arba kraustomasi į 
kitus rajonus. 

Nuo pasaulinio masto pokyčių, 
kurių laukiama įvykstant šiame 
šimtmetyje, iš visų Europos regionų 
labiausiai nukentės Viduržemio 
jūros pakrantės. 

Labiau tiki dvasiomis 
nei Dievu 

Daug daugiau britų tiki besi
vaidenančiomis dvasiomis nei Die
vu. Tai parodė atitinkama apklausa, 
atlikta artėjant Hallovveen. Anot jos 
rezultatų, 68 proc. apklaustųjų nu
rodė neabejojantys. jog yra dvasių. Ir 
tik 55 proc. teigė esantys įsitikinę, 
kad egzistuoja Dievas. 

12 proc. apklaustų britų iš 2,000 

pareiškė patys matę vaiduoklius. 
Tiesa, tikinčiųjų garsiausia britų 
pabaisa gerokai sumažėjo: tik 4 proc. 
teigė manantys, jog Loch Ness mon
stras Nesse yra reali būtybe. Tačiau 
šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis 
apklaustųjų neabejoja ufonautų 
egzistavimu. 

ELTA 

Maskvos centre 
su auksiniu 

namas 
liftu 

Maskvos centre dar šiemet bus 
pastatytas nuomojamų butų ir 
apartamentų namas su auksiniais 
liftais automobiliams ir sraigta
sparnių aikštele, pareiškė miesto 
administracija. 

„Analogų jam nėra nei Rusijos, 
nei Europos rinkoje. Pastate bus 
ištaigingas baseinas, res toranas , 
konferencijų salė, net sraigtasparnių 
aikštelė. Beje, visos paslaugos bus 
teikiamos tik šio pastato gyvento
jams. Net į restoraną joks pašalinis 
iš gatvės negalės įeiti", — sake 
administracijos atstovas. 

Pasak jo. namas bus nuolat ir 
stipriai saugomas. „Tikriausiai jame 
gyvens garsūs politikai, sporti

ninkai, pramogų verslo atstovai", — 
pridūrė jis. 

Bene įstabiausias šio pastato 
objektas — auksiniai liftai, kuriais 
gyventojai galės į savo apartamen
tus įvažiuoti automobiliu, aiškino 
kitas pareigūnas, kuris atskleidė, jog 
ištaigingo buto nuoma kainos svy
ruos nuo 25,000 iki 45,000 dolerių 
per mėnesį. 

Anksčiau, 2003 metų spalį 
Maskvoje, Didžiajame Nikolovoro-
binsk skersgatvyje iškilo pirmasis 
porevoliucinėje Rusijoje nuomojamų 
butų namas. J ame buto nuomos 
kaina siekia 12.000 dolerių per 
mėnesį. 

ELTA 

Neteko laimėjimo 
Amerikiete iš JAV Oregon val

stijos neteko loterijoje laimėto mili
jono dolerių, nes laimingąjį bilietą 
pirko su vogta kreditine kortele. 
Anot laikraščio ,,Mail Tribūne", 
kuris remiasi policija, 38 metų 
Christin Goddenovv privalės grąžinti 
jai jau išmokėtą pinigų dalj. Kredi
tinė kortele priklausė mirusiai 

laimėtojos uošvei. 
Moteris dalį pinigų jau buvo 

išleidusi — už juos įsigijusi narko
tikų. Ji jau seniai žinoma parei
gūnams. Tarp amerikietes „žygdar
bių" — vagystės, kompiuteriniai 
nusikaltimai, narkotikų laikymas ir 
kt. Loterijos laimėtoja buvo suimta. 

ELTA 

A f A 
SOFIJA GIRDŽIUNIENĖ 

Mirė 2005 m. spalio 29 d., Michigan City, IN. 
Gimė 1909 m. gruodžio 25 d., Vilniuje. 
Nuliūdę liko: duktė Victoria Gi rdz iunas , G i rdž iūnų , 

Čibirauskų ir Pau lauskų šeimos Lietuvoje. 
Gedulingos šv. Mišios bus a tnašau jamos ke tv i r tad ienį , l ap

kričio 3 d., 5:30 v.p.p. Čikagos la iku St. Ann of t he D u n e s , 433 
W. GolfVvood Road, Beverly Shores, IN 46301, tel . (219) 879-
7565. 

Daugiau informacijos norintieji gali kre ip t i s į: O H / H a -
verstock Funera l Chapel . 

Tel. (219) 872-7291, www.otthaverstock.com 
Vietoj gėlių še ima prašo aukoti „Saulutei ' ' . 

A f A 
ALGIUI LIEPINAIČIUI 

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame velio
nio žmoną, gimines ir artimuosius. 

Velionio atminimo užmaršties tamsa nepajėgs 
uždengti, nes liko ryškus jo darbų pėdsakas Lietuvoje 
bei širdyse tų, su kuriais bendravo, kurie patyrė jo 
taurumą. 

Rožė ir Algimantas Zoluhai 
Lietuva 

A t A 
ALGIUI LIEPINAIČIUI 

mirus, žmonai LYDIAI netekties skausme, nuoširdi 
užuojauta. 

Amerikos lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjunga 

VINCENTAI UDRIENEI 

žemės kelionę užbaigus, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame sūnų NARIMANTO ir ARŪNO bei vaikaičiu 
šeimom. 

Astra ir Kęstutis Bileriai 
Judita Ziliūtė-Cloiu 

Rose ir Gintaras Ruzgai 
Elena Ruzgienė 

A t A 
KAZIUI KARUŽAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai JADVYGAI 
KARUŽIENEI, dukrai GIEDREI, sūnui ŠARŪNUI ir 
jų šeimoms. 

Kartu liūdime. 

Bronė Šimkienė 
Dalia ir Vytas Burokai 

Kristina ir Vincas Burokai 
Julie ir Tomas Burokai 

http://www.otthaverstock.com
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• L i e t u v i ų fondo met in i s rudens 
pokylis ir Dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premijos įteikimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 5 d. Maloniai 
kviečiame visus LF narius, globėjus, 
draugus, svečius susiburti PLC salė
je , pasisvečiuoti, pasivaišinti A. 
Šoliūnienės gardžiai pagamintu 
maistu ir paremti Lietuvių fondą. 
Jus linksmins brolių Svabų ansamb
lis. LF adresas: 14911 l"27th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

• 

• L i e t u v o s D u k t e r y s malonia i 
kviečia atsilankyti į draugijos ruo
šiamus rudens pietus lapkričio 6 d., 
3 v.p.p. Jaunimo centre. Skanūs A. 
Šoliūnienės valgiai, programa, lote
rija. Meninę programą atliks Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Barniškis. Visi ir 
visos laukiami. Vietas užsisakyti 
antradienį-penktadienį nuo 10 v.r. 
iki 2 v.p.p., tel. 773-925-3211. 

• Lietuvių kar ių ve teranų są
jungos Ramovė Čikagos skyriaus 
susirinkimas vyks lapkričio mėn. 6 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi skyriaus nariai kviečia
mi dalyvauti. 

• „ S o d a u t o " - l i e tuv ių e t nog ra 
finio ansamblio, tikslas - parodyti 
lietuvių liaudies kultūros lobius ir 
jais pasidalinti su žiūrovais. Pabu
vojęs daugelyje pasaulio šalių an
samblis iš Bostono.pirmą kartą at
vyksta į Čikagą. Lapkričio 20 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje „Sodauto" savo 
programoje atskleis imigrantų per
gyvenimus Pennsylvania anglių ka
syklose XIX a. pabaigoje. Spektaklis 
yra ir vyresniems ir jaunesniems, 
ypač lituanistinių mokyklų moki
niams. 

• P r i e š deš imt m e t ų „Da inavos" 
ansamblio vyrų vienetas pradėjo 
savo veiklą. Nors esame senesni (bet 
žinoma gražesni) vis dėlto norime ir 
vėl su Jumis pasidalinti daina ir 
džiaugsmu. Todėl visus kviečiame į 
,,Vakarą su 'Dainavos' ansamblio 
vyrų vienetu" penktadienį, lapkričio 
18 d., 8 vai. v. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Pasaulio Lietuvių centre. 
Girdėsite senų, žinomų dainų, o taip 
pat dar negirdėtų. Bilietai bus par
duodami prie įėjimo. Bilietų kaina -
10 dol.. moksleiviams ir vaikams - 5 
dol. Po programos bus vaišės ir pro
ga visiems draugiškai pabendrauti. 

• L ie tuv ių o p e r o s pokylis v isa i 
arti — šeštadienį, lapkričio 19 d. Jei 
dar nepasirūpinote bilietais, pas
kubėkite. Ruošėjai pastebi, kad, kaip 
kasmet, pokylis bus šaunus: menine 
programa, puiki Lithuanian Plaza 
Bakery & Deli paruošta vakarienė, 
smagi Gintaro Juknio ir Artūro Pi-
libaičio vadovaujama šokių muzika-
ir laimingas bilietų traukimas. Jei 
bilietų šaknelių dar negrąžinote, 
prašome nedelsiant jas grąžinti ir 
įsijungti į laimingųjų ratą. Pokylio 
bilietus galima įsigyti paskambinus 
valdybos vicepirmininkui Jurgiui 
Vidžiūnui tel. 773-767-5609. 

• Lapkričio 4 d., p e n k t a d i e n į , 7 
v. v., Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus. 6500 S. Pulaski Rd. Čikagoje, 
kviečia atvykti į III Pasaulio lietuvių 
damų šventės Ansamblių vakaro 
,,Virsmo spalvos" (Vilnius. Kainu 
parkas. 2003 m. videojuostos per
žiūra Filmo trukme 2 vai Įcnmas 
nemokamas. 

• L a p k r i č i o 13 d. 12:30 p.p. v i s u s 
kviečiame smagiai praleisti popietę 
PLC, kųr vyks m a d ų paroda „Ru
dens simfonija". P i e tus ruošia A. 
Soliūnienė. Norintieji atvykti, pra
šome skambinti Žibutei tel. 630-257-
0153 arba Elzytei tel . 630-257-8617 
ir užsisakyti bi l ietus. 

• L a p k r i č i o 20 d. 2 vai . p.p. J a u 
nimo centro didžiojoje salėje maty
sime Gintos Merkevičiūtės - Kup
činskienės sukur tą spektaklį „Ten 
kur anglių kalnai s tėr i" apie Pensil
vanijos angliakasių Lietuvą. Spek
taklį pastatė „Sadauto" - Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis . Bi
lietus galima įsigyti „Seklyčioje". 
Bilietų kaina 10 dol. ir 15 dol. J a u 
nimui iki 12 metų - nemokamai . 

• J A V LB S o c i a l i n i ų r e i k a l ų t a 
rybos Lemont sky r ius kiekvieną 
penktadienį 2 vai .p.p. PLC Bočių 
menėje rodo filmus iš Lie tuvos . 
Kviečiame atvykti pasižiūrėti . 

• Č ikagos L i e t u v i ų s u v a l k i e č ų 
draugijos me t in i s su s i r i nk imas 
įvyks lapkričio 3 d., ketvirtadienį, 1 
vai. p.p. Šaulių namuose , 2417 W. 
43rd Street. Kviečiame visus na r ius 
gausiai dalyvauti . 

• Sv . K a z i m i e r o k o n g r e g a c i j o s 
seserys maloniai kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti kad 
kongregacijos įsteigėja motina Ma
rija Kaupaitė bū tų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus aukojamos šį 
šeštadienį, lapkričio 5 d. 9:30 vai. r. 
seselių motiniškame name, 2601 W. 
Marąuet te Rd., Chicago. Miš ias 
aukos kun. John Schork, CP, „Pas-
sionist" vienuolis. Prašome dalyvau
ti. Įėjimas tik pro priekines duris . 

• Šv. Mišios u ž ž u r n a l i s t ą V l a d ą 
Butėną praėjus 12-kai metų po jo 
mirties bus a tnašau jamos sekma
dienį, lapkričio 6 d. 10:30val. r. tėvų 
jėzuitų koplyčioje adresu: 5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 

• L e m o n t o S o c . r e i k a l ų s k y r i u s 
lapkričio 23 d., trečiadienį organi
zuoja išvyką į Shakespeare Thea t re 
dieninį spektaklį. I tal iška, spalvinga 
improvizuota,apkel iavusi visą pa
saulį komedija „Arlecchino: Servant 
of Two Masters" italų kalba su ver
timu į anglų kalbą (kaip operoje). 
Vietas užsisakyti tel . 708-346-0756. 

• Čikagos l i e t u v i ų p e n s i n i n k ų 
sąjungos metinis sus i r inkimas įvyks 
lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose : 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus nar ius gau
siai dalyvauti. 

• Č ikagos l i e t u v i u T a u r a g ė s k l u 
bo gegužinė įvyks lapkričio 13 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Šaulių na
muose: 2417 W. 43 gatvė. Bus smagi 
muzika, skanus mais tas , veiks ba
ras, loterija, ku r galėsite išbandyti 
savo laimę. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti ir l inksmai praleisti sek
madienio popietę. 

• Gruodžio 11 d . 1:30 v a i . p . p . 
įvyks Pal. J. Matulaičio misijos cho
ro tradicinis kalėdinis koncertas kar
tu su vaikų choru „Vyturys". Pr ieš 
koncertą bus pietūs PLC didžiojoje 
saleie Visi kviečiami ir laukiami. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Švietimo premija 
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Šviet imo premiją" moky

to ju i , kuris ilgus metus d i rbo švietimo darbą JAV lituanistinėse 
mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
m e t u JAV gyvenančių l i tuanist in ių mokyklų mokyto jų , kurie 
pasižymėjo lietuviško šviet imo srityje, vadovėlių bei knygų leidime 
ir redagavime, ilgus metus d i rbo arba tebedirba mokytojo-vedėjo 
darbą l i tuanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Lithuanian 
Educational Counci l , 1501 Valecroft Ave., VVestlake Village, CA 
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Ver t in imo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pir
min inkė Dalilė Polikait ienė. 

Šviet imo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 
m. - Juliui Šarkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 - Elenai 
Ruzgienei. 

i 
2005 metų Šviet imo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 
• 

Jau 14 metai Čikagos 
lituanistinei mokyklai va
dovauja direktorė Jūratė 
Dovilienė. Prieš dešimt 
metų mokykla, turėjusi arti 
šimto mokinių, šiuo metu 
jų turi daugiau nei 300. ]. 
Dovilienė sumaniai vado
vauja dideliam mokytoju 
kolektyvui, kasmet deda 
daug pastangų, kad mo
kykla būtų antrieji narna 
mokiniams, ji yra ir Moky
tojų tobulinimosi kursų 
Dainavoje organizatorė. 
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Dovilės Ruscitti nuotrau
koje: Jūratė Dovilienė ir 
Aistė Petrauskaitė pamo
kėlės ČLM metu. g? 
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Audra ir Vi tas Dauliai , Lisie, IL, ne tik skaito ir prenumeruoja 
.Draugą", bet parėmė jo leidybą 50 dol. auka. Tariame ačiū! 
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Alfonsas Lukas, Dearborn, MI, kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką. Labai ačiū. 
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Aleksandras Atutis , Pleasant Hill, Ca, atsilygindamas už „Drau
go" prenumeratą, pridėjo dosnią 80 dol. auką. Širdingai dėkui. 

Skelbimai 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 

Šeštad . 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Oiicaga IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 


