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Prezidentas ragina nepamiršti pokario pamokų

Prezidentas V Adamkus su žmona Alma.

Džojos B a r y s a i t ė s .ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 21d. (BNS) — Adamkus paragino nepamiršti skauApsilankęs Kauno rajono Garliavos J. džių Lietuvos pokario istorijos pamoLukšos gimnazijoje veikiančiame Lie- kų.
tuvos ir užsienio lietuvių rezistenci„Pokaris yra vienas skausminjos studijų centre, prezidentas Valdas giausių Lietuvos istorijos puslapių,

Rinkos ekonomikos nepaliesti
įstaigų, kurių paslaugų kokybė ir at
mosfera kvepia toli gražu ne Europos
Ar perkrautas kiniškų blizgučių Sąjungos ar klestinčio kapitalizmo
kaleidoskopas lentynų labirintuose - standartais, o sovietiniais. Toliau se
akivaizdus rinkos ekonomikos Įrody ka mokslininkų sluoksniuose nugirs
mas? Ar tikrai gyvename natūralios ta vieno pavyzdžio iliustracija.
„Mes, mokslininkai, - nereiklūs
konkurencijos sąlygomis? Išvagoti šią
problemą baltąsias lankas pasikin žmonės. Pakilę pietų pertraukai iš
kius įkvėpė gyvenimiški pavyzdžiai. ketureilių lygčių ir nanodalelių pa
Pasimėgavęs egzotiškais rinkos eko saulio, nelabai tesirūpinam kuo pil
nomikos nepaliestais, paskutiniais dom skrandžius. Aplinkinių 'servisų'
sovietinės tvarkos „Mohikanais" pa meistrai - taip pat vyrai neišrankūs.
bandysiu juos suprojektuoti į glo Sušliaužiam visi, apspangę lyg zom
balesnes, klestėti bandančios valsty biai, fizinio ir protinio darbo nualinti,
į nedidukę, nuo senų laikų šaknis
bės, problemas.
Nieko nestebins sovietinė tvarka įleidusią valgyklėlę. Kartais ant durų
valstybinėse įstaigose, tačiau nepati radę raštelį: „šiandien valgykla dėl
kėsite, kad Lietuvos didmiesčiuose svarbių priežasčių nedirbs", pakim
Nukelta į 6 psl.
galima rasti ir pelno siekiančių verslo bame laike
Paulius Saudargas

Istorikui A. Bumblauskui — 50
Audrė Domeikaitė
Alfa.lt

Prieš kelias dienas didžiajam
Lietuvos istorikui Alfredui Bumb
lauskui sukako pusė amžiaus. Šven
tės dieną su didžiausiomis gėlių
puokštėmis atkakliai ieškojusi jubil
iato, aptikau jo pėdsakus kaimyninė
je Lenkijoje. Kas tai - tėvynės išda
vystė ar pabėgimas nuo masinio svei
kinimo?
A. Bumblauskas: Vilniaus uni
versiteto istorijos profesorius, 1990
-2002 m. valdęs Istorijos fakultetą,
dabar jame einantis garbingas prodekano pareigas bei vadovaujantis
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos
katedrai. Profesorius parašė daugybę
knygų ir svariai prisidėjo prie Lietu-

Alfredas Bumblauskas
,.Uni versi tas Vilnensis" nuotr.

vos moksleivių ir studentų gaunamų
istorinių žinių. Už mokslinę ir švie
čiamąją veiklą, taip pat ir televizijos
ekrane, A. Bumblauskui įteiktas ne
vienas apdovanojimas, tarp jų ir na
cionalinė premija. Nukelta į 6 psl.

su kuriuo mūsų kartą sieja gyvasis
atminties ryšys. Netrukus švęsime
Lietuvos kariuomenės įkūrimo die
ną, todėl privalu žinoti, kad kariuo
menės gretose ir veikė mūsų rezis
tentai. Jų entuziazmu, idealizmu, jų
gyvenimu ir pasiaukojimu buvo su
mokėta už Lietuvos laisvę", — pokal
byje su gimnazistais sakė V Adam
kus.
Jo nuomone, būtent pokario Lie
tuvos istorijos pažinimas deda tvir
tus pagrindus valstybės šiandienai ir
ateičiai, formuoja piliečių požiūrį į
gyvenimą.
„Šiuo metu susiduriame su nau
jais iššūkiais — tapome didelių tarp
tautinių organizacijų nariais. Būtent
dabar laikysime mūsų tautiškumo
bei pilietiškumo egzaminą. Šiandien,
kai kasdieninėje aplinkoje pasigenda
me šių vertybių, turime atsigręžti į
praeitį ir tik suvokę ją, galime tapti
tikrais savo šalies piliečiais ir veik
liais patriotais", — pažymėjo prezi
dentas.

A. M. Obrador
pasiskelbė
teisėtu Meksikos
vadovu
Mexico,
lapkričio 21 d.
(AFP/BNS) — Rinkimus pralaimėjęs
kairiųjų kandidatas pirmadienį pasi
skelbė „teisėtu Meksikos preziden
tu" ir žadėjo kovoti su išrinktuoju
valstybės vadovu, kuris darbą turi
pradėti mažiau nei po dviejų savai
čių.
Andrės Manuel Lopez Obrador
per simbolinę prisaikdinimo ceremo
niją Mexico aikštėje, kurioje susi
rinko dešimtys tūkstančių jo šalinin
kų, užsidėjo prezidento juostą ir pa
rodė pergalės ženklą.
Nepaminėdamas išrinktojo pre
zidento Felipe Calderon, kurį kaltina
liepos 2-osios rinkimų uzurpavimu,
vardo, 53 metų A. M. Lopez Obrador
per 40 min. trukusią kalbą išdėstė
savo vyriausybės programą. Stebėto
jai sako, kad jis rengiasi kitiems,
2012 metais įvyksiantiems preziden
to rinkimams.
„Įsipareigoju ginti Meksikos
žmonių teises ir nuosavybę. Jei ne,
tegu šalis laiko mane už tai atsakin
gu", — pareiškė jis per šią netikrą
prisaikdinimo ceremoniją.
A. M. Lopez Obrador paragino
„pradėti statyti naują respubliką
prieš neofašistinę oligarchiją" ir pa
skelbė apie paralelinės vyriausybės
suformavimą „žmonių teisėms ir na
cionaliniam suverenitetui ginti".
„Garbė būti teisėtu Meksikos
prezidentu, — pareiškė jis, užsidėjęs
žalios,
Nukelta j 7 psl.

Iš Garliavos prezidentas nuvyko
į Kazlų Rūdoje esančią K. Griniaus
gimnaziją, k u r dalyvavo seminare
„Lietuvos pokario (1944-1953) istori
ja mokykloje". Į seminarą atvyko
Kauno, Alytaus, Marijampolės ap
skričių istorijos mokytojai.
Kalbėdamas apie istorijos svarbą
ugdant jaunimą, V Adamkus pabrė
žė, kad pokario rezistencijos dalyviai
buvo auklėtiniai tos mokyklos, kuri
sugebėjo įkvėpti meilę Tėvynei.

Šiame
numeryje:
•Skautybės kelias.
•Prasminga šventė.
•Netrukus švęsime
Padėkos diena (tęsinys).
• Skaitytojų laiškai ir
nuomonės.
•Mūsų virtuvė.
•Mįslingojo Tibeto
išminties lobynai.
•Algirdui Gustaičiui — 90
metų.
•Sporto apžvalga.
•Lietuvos gen. konsulato
•Čikagoje pranešimai.
• JC tradicinė vakarienė.
V a l i u t ų santykis

1 USD — 2.69 LT
1 EUR — 3.45 LT
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8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462
Tel. 708-349-8432
EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Jaunesniųjų skautų keliarodžio
specialybė
Šj rudenį „Mindaugo" draugovės
paukštytės ir vilkiukai susipažino su
įvairiais žemėlapiais — VVashington
miesto išdėstymu, kur yra jų namai ir
lituanistinė mokykla. Pasimokė kaip
iškviesti policiją arba ugniagesius ir
atpažinti pagrindinius eismo žen
klus, pvz.: stop, suk į kairę, dešinę,
kur perėjimas ir 1.1. Specialybės rei
kalavimus nutarėme sujungti su
iškyla į zoologijos sodą. Į sodą no
rėjome važiuoti miesto gražiu, švariu,
tyliu Metro požeminiu traukinėliu.
Išlipus iš traukinėlio, reikėtų kelis
kvartalus paeiti gatve iki zoologijos
sodo vartų.

*LJi, sr

Katrytė McPartland stato rankdarbį
su vyr. sk. Nerijos Orentienės pagalba.

Daug laiko praleidome lauke, nes
oras buvo gražus. Buvo proga perei
ti didelę gatvę prie šviesų, nes parapi
ja, kurioje vyksta lituanistinės mo
kyklos pamokos ir sueigos, yra prie
vienos pagrindinės Rockville, MD,

*f

s.v. Gailius
: J.Jj'C, .3
Gintarė Meižytė, K»a •' s ~

Giliukas Lukas Draugelis meta ka
muolius žaidimo metu.

gatvės. Skautukai ėjo mažais būre
liais su suaugusiais palydovais. Va
dovai pastebėjo, jog net ketverių penkerių metų vaikai žino, kad prie
gatvės reikia atsargiai elgtis. Vyres
ni, aštuonerių metų — skautai, at
sakingai elgėsi ir prižiūrėjo, kad
jaunesniesiems negrėstų pavojus.
Kitoje sueigoje kiekvienas skau
tukas gavo „Google maps" žemėlapį,
kuriame buvo aiškiai matyti mokyk
la, mokyklos kiemas, bažnyčia ir ma
šinom pastatyti aikštė. Visi buvo pilni
entuziazmo, nes turėjo savo žemė
lapį. Galimas dalykas, kad vaikai daž
niausiai mato savo tėvus ar kitus su
augusius su žemėlapiais, tai jie di
džiavosi, kad turi „suaugusių" įran
kį. Deja, jie nesiorientavo, kas tame
žemėlapyje nurodyta. Tik devynme-

Jūrų skautės prisimena mirusiuosius
„Kapinėse rauda vėjas,
Kapinėse krinta lapai.
Vienuma. Atsiminimai
Tyliai keliasi iš kapo — ..."
„Nerijos" jūrų skaučių tunto
jūrų jaunės su savo vadovėmis, j.s.
Aldona Weir ir j.s. Danute Navickas,
susirinko Lietuvių tautinėse kapi
nėse lapkričio 4 dieną. Ten susitiko
su j.v.s. Taiyda Chiapetta, kuri daug
metų sesėms praveda Vėlinių apeigas.
Šiose kapinėse palaidota nemažai iš
keliavusių sesių ir brolių bei kitų
pažįstamų. Sesės jūrų jaunės aplankė
Įvairius kapus ir paminklus. Prie
kiekvieno kapo sesės perskaitė mal
delę ir eilėraščio posmelį. Taip pat
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prie kapų sesės uždegė po žvakelę ir
sukalbėjo „Amžiną atilsį...", kad būtų
iš skaistyklos išlaisvinama vėlė.
Sesės labai domėjosi įvairiais
paminklais: užrašais, nuotraukomis,
simboliais ir liaudies kryžiais. Nors
buvo vėsoka, jūrų jaunės norėjo to
liau įsigilinti ir apžiūrėti paminklus.
„Pasiruošimas mirčiai tegali būti
vienas - doras gyvenimas. Juo dores
nis mūsų gyvenimas, juo mirties bai
sumas mažėja ir pati mirtis lengvėja".
Užbaigiant kapų lankymą, sesės
sustojo ratu ir sugiedojo „Ateina nak
tis".
Sesė Taiyda
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čiai suprato, kad žemėlapyje iš
spausdinta forma atstovauja tikram
objektui ir galėjo pradėti susigaudyti.
Vadovam gera pamoka! Gal per gre
itai šokome j žemėlapio naudojimą be
geresnio paaiškinimo. Kitą kartą ge
riau atliksim. Pagal šį žemėlapį skau
tai turėjo rasti išdėstytas vėliavėles,
prie kiekvienos buvo prikabinta skir
tinga gyvūno nuotrauka ir pririštas
spalvotas pieštukas. Radus tikslią
vėliavėlę, reikėjo spalvotu pieštuku
paženklinti, kur jie. Skautai smagiai
lakstė po mokyklos kiemą, žiūrėjo į
gyvūnų nuotraukas ir ženklino savo
žemėlapius.
Paskutinėje sueigoje prieš iškylą
vėl pažaidėme su žemėlapiu. Sį sykį
skautai turėjo rasti paslėptą lobį ir
grįžti į mokyklą. Lobis buvo maišelis
su mažais rankdarbiais. Atbėgę į
kabinetą iš lauko, skautai iš molinių
vazonų ir kitos medžiagos pradėjo
statyti pingvinus, bites ir erelius...
Labai dėkojame sesėm Nerijai Orentienei ir Rūtai Reventienei už pagal
bą pravedant užsiėmimą.
Apie iškylą į zoologojos sodą, kur
matėme leopardus, meškas, pandas,
dramblius ir orangutangus parašysiu
kitą kartą.
Brolis Tomas

Kalėdinė mugė
Pasaulio lietuviu centre
Atrodo, kad vasara tik pasi
baigė ir jau apie Kalėdas galvojame.
Parduotuvėse jau girdime kalė
dines ir matome jau iškabinėtus ka
lėdinius papuošalus.
Kaip ir kasmet, Pasaulio lietu
vių centras ruošia Kalėdinę mugę.
Ši mugė įvyks gruodžio 2-3 d.,
šeštadienį ir sekmadienį. Mu
gėje dalyvaus visi Čikagos lietuvių
skautų tuntai. Kalėdinėje mugėje
galėsite rasti įdomių dovanų sau ar
kitiems. Taip pat sustokite prie
skautų/skaučių stalų ir nusipirkite
po loterijos bilietėlį. Šiais metais
Čikagos lietuvių skautų tuntai, par
davinėja loterijos bilietus didžiajai
loterijai, kurių traukimas įvyks Ka
ziuko mugėje.
Kaziuko mugė įvyks 2007
m. kovo 11 d. Pasaulio lietuviu
centre, Lemonte. Loterijos bilietų
kaina: 5 dol. Ką galite laimėti? Štai
ką: pirma vieta - 1,500 dol., antra
— 500 dol., trečia — 250, ketvirta
— 100 dol. Nusipirkite bilietus
anksčiau, nes tik 2,000 yra išspaus
dinti.

Sesės Gintarė Meižytė, Ingrida Skirpaitė ir Alina Orentaitė bando rasti
kitą stotį keliarodžio žaidimo metu.
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NETRUKUS ŠVĘSIME
PADĖKOS DIENĄ

DANUTĖ BINDOKIENE

Prasminga šventė

Tęsinys iš lapkričio 21 dienos
ALEKSAS VITKUS
Palikę Angliją, kur buvo per
sekiojami dėl religijos, jie pasijuto
laisvi nuo karaliaus J a m e s I įsa
kymų ir nuorodų, kaip garbinti Die
vą. Jie pasirinko demokratinę valdy
mo formą, pagal kurią balsų dau
gumą reiškė kolonijos valią.
Pažiūrėkime kaip jų veikla vys
tėsi dar Anglijoje.
Brewster ir Bradford augo ir
brendo Nottinghamshire apskrityje,
dar nelengvai prie religinio toleran
tiškumo bandančioje priprasti Ang
lijos visuomenėje. Kai jie susitiko,
Brewster buvo 37 metų, o j a u n a s
draugas Bradford — tik 13 metų.
Brewster paėmė į savo globą jaunąjį
našlaitį, mokė jį lotynų ir graikų kal
bos, ir dėstė jam savo religines pa
žiūras, kad kiekvienas žmogus tu
rėtų turėti teisę savaip suprasti ir
aiškinti šv. Raštą, taip kartais ir nu
krypstant nuo oficialaus anglikonų
Bažnyčios maldyno. Ramesniais lai
kais tai gal jų ir nebūtų privedę prie
kokio nors konflikto su valdžia.
Deja, tai buvo labai n e r a m ū s
laikai. Karalienė Elizabeth I dar tik
neseniai buvo n u t a r u s i n u b a u s t i
mirties bausme savo pusseserę Ma
ry, Queen of Scots (1587), ir po to
griežtai kovojo prieš bet kokius
nukrypimus nuo naujosios angli
konų Bažnyčios mokslo. Dar vyko
karas su Ispanija. Valdžią perėmus
karaliui James I, jau po dvejų metų
buvo susektas katalikų ruošiamas
garsusis „Guy Fawkes" sąmokslas,
per kurį turėjo būti susprogdinti
parlamento rūmai ir užmuštas pats
protestantas karalius James I.
Išlikęs gyvas, karalius dar la
biau sugriežtino savo valdžią. Gar
binti Dievą ne taip kaip prisakė
anglikonų Bažnyčia, buvo laikoma
nusižengimu prieš karalių. Dvasi
ninkai turėjo prisiekti jam ir pri
pažinti jo pasaulinę bei dvasinę
viršenybę. Brewster ir jo pasekėjai
separatistai pamatė, kad viešai
praktikuoti savo tikėjimą Anglijoje
darėsi ne tik pavojinga, bet ir neį
manoma. Jau 1607 m. jie pradėjo
planuoti bėgti į protestantišką, bet
labiau tolerantišką kraštą — Olan
diją.
Palikti Angliją nebuvo taip leng
va, nes jau nuo Richard II laikų
(1377—1399) įstatymas neleido pa
likti kraštą be valdžios leidimo, o
tokio leidimo separatistai nesitikėjo
gauti. (Ar tai neprimena mums so
vietų laikus?) Nutarė išvykti slaptai,
be leidimo. Deja, sutarto laivo kapi
tonas nepasirodė, jie buvo karaliaus
sargybų sulaikyti ir nubausti kalėji
mo bausmėmis. Po kiek laiko pa
leisti į laisvę, jie neturėjo kur eiti,
nes. ruošdamiesi bėgti, jau buvo par
davę savo namus ar ūkius.
1608 m. jie suorganizavo dar vie
ną bandymą palikti kraštą. Kad
palengvintų pabėgimą, vyrai žygiavo
prie jūros pėsti, o moterys su vaikais
Humber upe plaukė mažais laive
liais link uosto, kur jų turėjo laukti
pasamdytas didesnis olandų laivas.
Moterims priplaukus prie j ū r o s ,
vyrų dar nebuvo, ir jos liko laiveliuo
se. Atslūgus jūros vandeniui, j ų
laiveliai pasiliko įklimpę pakrančių
dumble, toli nuo laukiančio laivo ir
pagaliau ten atvykusių vyrų. Kitą
rytą, kai olandų laivo kapitonas

p a s i u n t ė savo j ū r i n i n k u s su laive
liais atsivežti moteris, vaikus ir jų
turtą, pasirodė ir vietinė milicija, no
rėjusi pabėgėlius suimti. Laimei,
didesnė bėglių dalis spėjo sulipti į
laivą, ir kapitonas pakėlė inkarą,
n e l a u k d a m a s pasilikusiųjų.
Kelionė iš Anglijos į Amster
damą paprastai trukdavo dvi dienas,
bet, pabėgėlių nelaimei, pasitaikė
n e p a p r a s t a i s m a r k i audra, kuri nu
nešė laivą beveik iki pat Norvegijos
k r a n t ų , taip k a d Amsterdamą jie
pasiekė tik po keturiolikos dienų.
D a u g u m a vyrų išsigelbėjo, o moterys
taip ir liko Anglijoje, kur j a s galėjo
suimti. Vis dėlto vietinė valdžia jų
pasigailėjo, nes jos j u k nebuvo nusi
kaltusios, išskyrus norą susijungti
su savo vyrais a r b a tėvais. Po kiek
laiko joms t a s ir pavyko.
P i l i g r i m a i Olandijoije
Tuo laiku Olandija išgyveno
savo auksinį laikotarpį. J ų pirkliai
keliaudavo po Afriką ir rytinę Aziją,
ir, k u r reikėjo, „prekybą" varė net
ginklų pagalba. Pačioje Olandijoje
klestėjo menai, ten k ū r ė Rembrandt,
Vermeer ir kiti. Anglų separatistai,
k a i p ir visi emigrantai nemokėję kal
bos, ieškojo bet kokio darbo, ir, jo
n e r a d ę , persikėlė į netoli esantį
miestą — Leiden. Čia jie pasistatė
lyg ir daržinę, kurioje sekmadieniais
būdavo laikomos dvejos keturių va
landų pamaldos. Ir čia dalyvavimas
pamaldose, taip kaip ir anglikonų
Bažnyčios Anglijoje, buvo privalo
mas.
P r a s i g y v e n ę Olandijoje, emi
grantai neužmiršo savo kovos prieš
anglikonų Bažnyčią. Įsisteigę spaus
tuvę, jie spausdino rašinius prieš
„Church of England", karalių J a m e s
I, ir slaptai siųsdavo juos į Angliją.
Kai pagaliau 1618 m. tie rašiniai
pateko į anglų valdžios r a n k a s , Ja
mes I pareikalavo, kad olandų val
džia suimtų spaustuvininką Edward
Winslow ir pastorių Brewster, ir per
duotų juos anglų teismui už tariamą
Anglijos valstybės įžeidimą bei ka
r a l i a u s šmeižtą. Olandų valdžia,
bent laikinai, tai daryti atsisakė.
Separatistų vadovai susirūpino
savo neaiškia ir neužtikrinta padėti
mi, ir pradėjo galvoti apie išsikėlimą
kitur. Nevien dėl visuomet galimo
olandų valdžios sutikimo nusileisti
Anglijos reikalavimams, bet ir dėl
galimo karo t a r p Olandijos ir kata
likiškos Ispanijos. Tokį karą laimė
j u s Ispanijai, jie patektų jų nekenčiamon k a t a l i k ų valdžion. Buvo
praslinkę j a u keliolika metų, augo ir
nauja generacija, kurios religiniu
auklėjimu, p r a s i d e d a n č i u tipingu
olandams laisvės supratimu ir net
palaidumu, susirūpino separatistų
kolonijos pastoriai ir šiaip vyresnieji.
Tuo laiku Brewster iš Leiden
kolonijos dingo. Manoma, kad jis
slapta grįžo į Angliją ir ten suorgani
zavo paskutinį didelį pabėgimą, šį
kartą jau į Ameriką. Finansiškai ke
lionę parėmė Londono bankininkai,
kuriems už tai buvo pažadėta Ame
rikos vaisių ir augalų. Kaip ten be
būtų, kai Amerikos istorijoje garsu
sis laivas „Mayflower" pakėlė savo
inkarą ir bures į tolimą kelionę, laive
buvo ir Brewster.
Taip kaip ir pirmieji bandymai
1607 ir 1608 metais ir ši 1620 metų

R

ytoj Amerika švęs prasmin
giausią metų šventę — Pa
dėkos dieną. Gal kas sakytų,
kad svarbesnę prasmę t u r i Ka
lėdos, prisimenant Dievo Sūnaus
gimimą; gal kai kam atrodytų, kad
Velykos yra ta prasmingiausia
šventė, nes Dievo Sūnus užbaigė
savo misiją Žemėje, mirtimi ant
kryžiaus ir prisikėlimu iš mirties
išgelbėdamas žmoniją nuo amži
nos pražūties. Tačiau jau pats Pa
dėkos dienos pavadinimas įpras
mina šią šventę, primindamas,
kad turime būti dėkingi ir Dievui,
ir vieni kitiems, nes kasdien esame
apdovanojami gausiomis malo
nėmis.
Tikrai keista, kad Amerikos
ateistai, kurie labai uoliai „stebi",
kad valstybiniame gyvenime neprasikištų jokia religinė užuomina,
kol kas dar neprotestuoja prieš Pa
dėkos šventę, nors jos reikšmė yra
nenuginčijamai religinė. Tiesa,
tikroji šios šalies valdovė — ,,Teta
Komercija" labai stengiasi Padė
kos dieną „supasaulietinti", svar
biausią vaidmenį suteikiant rie
biam kalakutui (su visais prie
dais), futbolo rungtynėms ir triukš
mingam „Thanksgiving Day" pa
radui, k u r i u o atidaromas prieš
kalėdinis sezonas, vedantis į do
vanų pirkimo azartą, tačiau iki
šiol tos pastangos buvo nelabai
sėkmingos.
Padėkos dienos reikšmė, net
labiau kaip Kalėdų, kurias visgi
pavyko gerokai sukomercinti ir
Jėzaus gimimą pastumti į ant
raeilę (arba dar tolesnę) vietą, pa
siliko iš esmės nepakitusi, kadangi
ji atsirado būtent iš pirmųjų
europiečių imigranų, j a u pradė
jusių įsikurti „naujojoje žemėje",
dėkingumo ne kam kitam, o kaip
tik Dievui už galimybę atrasti
ramų uostą po religinių bei poli
tinių persekiojimų savo tėvynėje.
Ir Amerika tą ramybės (ir eko
nominės gerovės, ir laisvės, ir gali
mybės realizuoti save) uostą per
daugiau kaip 200 metų teikia kiek
vienam, kuris jo ieško.
Esame dėkingi mūsų bendra
darbiui Aleksui Vitkui, taip iš
samiai aprašiusiam Padėkos die
nos kilmę, jos atsiradimo ir raidos
istoriją. Tikrai daugelis tų visų
detalių nežinojome ir dabar Pa

kelionė buvo pilna netikėtumų bei
sunkumų. Liepos mėnesį šitų sepa
ratistų ar piligrimų grupė laivu
„Speedwell" paliko Leiden, ir po
kelių dienų tyliai pasiekė Anglijos
pietinį uostą Southhampton. Čia
susikrovę savo negausius turtus ir
apsirūpinę maistu bei vandeniu ilgai
kelionei skersai Atlantą, jie pirmiau
sia nuplaukė į netoli esantį kitą
uostą — Plymouth. Čia prie jų 60
tonų dydžio „Speedwell" prisidėjo ir
gerokai didesnis, 180 tonų laivas
„Mayflower", statytas ir naudotas
vyno statinių pergabenimui. Tokia jo
talpa kroviniams labai tiko ilgai
kelionei.
Plaukia į Ameriką
Vos abu laivai išplaukė iš Ply
mouth į „Speedvvell" laivą pradėjo

dėkos diena nušvis dar ryškesnėmis
spalvomis.
Padėkos diena Amerikoje lai
koma šeimos švente, kai susiren
ka ne tik patys artimiausi, bet ir
tolimesni šeimos nariai, dalinasi
vaišėmis ir meile. Nenuostabu,
kad šį savaitgalį pats didžiausias
keleivių skaičius užplūsta oro uos
tus, perpildo lėktuvus, pasilieja vi
sais keliais — Padėkos dieną švęsti
su artimaisiais.
Kiekvienas turime už ką ir
kam dėkoti. Ne vien Dievui už
suteiktas gėrybes, kurių retas
šiame krašte stokoja, bet ir savo
draugams, bendradarbiams, kai
mynams, tautiečiams, visiems, ku
rie kasdien mums kuo nors pa
sitarnauja, padeda, bent pasako
labas ir padovanoja šypseną. Koks
tuščias ir šaltas būtų mūsų pa
saulis be tų, kad ir nedidelių, ar
timo meilės ženklų, kurie kasdien
pasitaiko mūsų kelyje, nors į juos
kartais nekreipiame dėmesio. Bū
tų prasminga, jeigu pasinaudo
tume šia gražia amerikietiška
švente ir pasidairytume savo ap
linkoje, kam turėtume padėkoti.
„Draugas" taip pat turi il
giausią sąrašą žmonių, kuriems
jaučia dėkingumą. Tai ir mūsų
skaitytojai, ir bendradarbiai, ir rė
mėjai. Visi šie žmonės labai svar
būs ir būtini dienraščio išlikimui.
Esame ypač dėkingi įvairių telki
nių korespondentams, kurie ap
rašo savo aplinkoje pasireiškian
čią veiklą, atsiunčia nuotraukų.
Dėkojame rašantiems laiškus, pa
skambinantiems, užsukantiems į
redakciją ar administraciją, ypač
įsigyti lietuviškų knygų. Dėkojame
ir tiems, kurie yra sau užsibrėžę
tikslą nepraleisti „Drauge" nei
vienos klaidos, nei vieno netikslu
mo. Jie atlieka itin svarbų darbą ir
paslaugą laikraščiui. Ypatinga
padėka priklauso
„Skautybės
kelio" ir „Iš ateitininkų gyvenimo"
puslapių redaktorėms, kurios dir
ba be jokio atlyginimo ir kiekvieną
savaitę sąžiningai atlieka prisiim
tas pareigas.
Dėkojame Aukščiausiajam už
tėvynės Lietuvos laisvę. Dėkojame
už Ameriką, kuri mus globoja ir
saugoja nuo priešų. Linkime vi
siems prasmingos Padėkos die
nos!

sunktis vanduo. Abu laivai grįžo į
netolimą Dartmouth uostą. Šiaip
taip sutvarkius mažesniojo laivo
nesandarumą, rugpjūčio pabaigoje
abu laivai vėl išplaukė į vandenyną.
Bet ir šį kartą, jau praplaukus apie
300 mylių, „Speedwell" vėl pradėjo
leisti vandenį, ir abu laivai vėl grįžo
į didesnį uostą — Plymouth.
Nusivylę tokia prasta kelionės
pradžia, dalis piligrimų grįžo į
Leiden, o kiti — nusuko į Londoną.
Po to, kai dar kita dalis ,.Speedweir
keleivių persikėlė į didesni laivą
„Mayflower" jos kapitonas rugsėjo 6
d. pakėlė inkarą ir, iškėlęs visas
bures, pasileido šiai istorinei kelio
nei, kuri turėjo juos nunešti į dabar
tinės Virginia valstijos pakrantes.
Tai buvo audringa, ilga kelionė,
kuri baigėsi toli nuo numatytų Vir
ginia krantų.
Nukelta į 11 psl.
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PAGARBA „DUKTERIMS"!

Laiškai, faTunomojnss,
MES PATYS ESAME
PARAPIJŲ IŠLAIKYMO „MEISTRAI"
Lietuviai, atvykę į Ameriką,
susiradę darbus, pradėjo steigti
parapijas ir savišalpos organizacijas.
Tai buvo pareiškimas meilės Dievui,
paliktai tėvynei ir savo artimui. Be
veik kiekviena vietovė turėjo lietu
višką parapiją, o didesniuose mies
tuose ir daugiau. Laiko tėkmėje dėl
jvairių priežasčių, ypač dėl nelankymo, parapijos perėjo į kitų tikinčiųjų
rankas.
Šiomis dienomis girdime nusi
skundimų apie uždaromas lietu
viškas parapijas. „Draugo" dienraš
tyje buvo išspausdintas Danutės
Bindokienės parašytas vedamasis:
„Negriaukime savo rankomis", gvil
denantis parapijų uždarymą. Ji
(D.B.) savo rašinyje aiškiai pabrėžė,
kad mes patys (lietuviai) esame
kalti, jei lietuvių įkurtos parapijos
yra uždaromos. Parapijos su savo
bažnyčiomis yra visuomeniniai tel
kiniai ir tik nuo tikinčiųjų veiklos
priklauso jų išlaikymas.
Vyskupijų buhalteriai (c.p.a)
visada pabrėžia, kad parapijos yra
verslo įstaigos ir tokiomis jos turi
būti laikomos. Jei tikintieji į jas ne
silanko, neremia savo įnašais, nieko
kito nelieka daryti, tik uždaryti.
Vyskupijos, nors ir kalba apie ti
kėjimą, bet niekada neatsisako min
ties, kad parapija yra tik verslo vieta.
Man tenka dalyvauti aukų rin
kime ir darosi liūdna, matant, kada
daugelis parapijiečių įdeda tik su
suktą dolerį, o parapijos išlaikymas
kainuoja tūkstančius.
Marąuette Park Švč. Mergelės

Marijos Gimimo parapijoje laikinai
buvo panaikintos 8 vai. ryto šv.
Mišios, nes į šias pamaldas atvykda
vo 40-50 tikinčiųjų. Rinkliavos metu
tesurinkdavo mažiau nei 100 dole
rių. Iš gautų pinigų reikėjo apmokėti
vargonininkei, kunigams, už apšvie
timą, bažnyčios varytojams ir pa
dengti kitas išlaidas.
Mes pradedame „dejuoti", kada
vyskupijos uždaro tikinčiųjų namus,
bet niekada nepagalvojame, kad mes
patys kalti.
Kaip Danutė Bindokienė savo
vedamajame rašė: „mes esame tie
asmenys, kurie sprendžia parapijų
likimą". Jas reikia lankyti, aukoti ir
dalyvauti parapijos veikloje. Dejo
nės, pikti raštai bei demonstracijos
nesulaikys nuo uždarymo. Daugelis,
kurie skaitė šį (D.B.) rašinį pripa
žins, kad jis turėtų būti patalpintas į
parapijos biuletenius.
Danutė Bindokienė savo rašiny
je aiškiai pabrėžė, kad parapiją su
daro ne kunigas, vikaras, kurie gali
būti pakeisti, bet tik parapijiečiai,
išlaikantys parapiją.
Ši, Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo, parapija turi Šiluvos Marijos
paveikslą ir 2008-ais metais bus
švenčiamas 400 metų Jubiliejus nuo
apsireiškimo. Klebonas kun. A. Mar
kus ir vikaras A. Žygas šiam jubi
liejui ruošiasi. Lankykime visas lie
tuviškas pamaldas, junkimės prie
numatytų darbų, o, svarbiausia,
remkime savo aukomis.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Viena garbingiausių lietuvių
organizacijų yra Lietuvos Dukterų
draugija, Inc. (LDD). Tai pasiryžėlių,
pasiaukojusių moterų svarbi šalpos
organizacija, kun. dr. Felikso Gurecko įkurta 1959 m., turinti Čikagoje ir
apylinkėse 460 narių, Čikagoje 25
seniūnijas bei nuosavus namus (kur
budima 3 dienas per savaitę), pus
tuzinį skyrių, nuo Kalifornijos iki
Floridos. Kodėl apie jas dabar rašo
ma? Didžiai nuliūdino čia rašančią
(irgi „dukterį"), o kitos LDD narės
pergyveno ir jas stipriai sukrėtė
laiškų skyriuje (2006.10.08) Antano
Paužuolio laiškas „Ar tikrai Duk
terys pietavo rojuje". A. P. priekaiš
tauja Irenai Gelažienei, „per gražiai"
aprašiusiai LDD pobūvį. Jis ir „salę
iškėlė aukščiau jos vertės", ir „pro
gramos kaip ir nebuvo", ir jis pats
nepajutęs „šventiškos" nuotaikos...
Pagirtina, kai žmogus, kaip A.
P., traukia už „savus" ir „giesmę gie
da" savo organizacijai, bet peiktinas
kitų pastangas niekinimas.
Tačiau atverskime ir antrą
medalio pusę: kodėl LDD, metų me
tais ruošusi savo renginius lietuviš
koje salėje, šiemet pasuko kur kitur?
Ne paslaptis, jog „dukterys" neina
jaunyn, o jų jėgos silpnyn, tuo tarpu
lietuviškoje salėje reikia viską pa
čioms padaryti, susinešti, susitvar
kyti: stalais, indais (juos velkant iš
rūsio į pirmą aukštą), net maistu
virtuvėje (neminint salės pavadini
mo, pagerbiant vertingą organizaciją
ir tikint į statymą — kūrimą, o ne —
griovimą). Tačiau pagrindinė prie
žastis — baimė dėl nesaugumo. Ne
pirmos jaunystės LDD narės po
renginio tamsoje turi grįžti namo
autobusu, nesaugiose vietose jo
laukti. Ogi čia — naujoje vietoje —
viskas jų sutvarkyta, padaryta,
paduota — net maistas geras, kaip

pats A. P. rašo, tik „gulbės pieno
tetrūko" (tai ne J. Gelažienės žo
džiai).
Irena Gelažienė — tikrai puiki
visapusiška darbuotoja: darbšti,
pareiginga, kūrybinga. Anksčiau
redagavusi LDD žiniaraštį, „Drau
go" bendradarbė savo straipsniais ir
poezija (išleidusi 2 poezijos knygas);
jai tik linkėtina kantrybės, ištver
mės ir sveikatos dažniau ir daugiau
rašyti apie plačiašakę LDD veiklą.
Šiemet LDD turėjo daugiau
svečių, nei praeitais metais lietuviš
koje salėje, o ir atsiliepimų apie
pobūvį kuo puikiausių, išskyrus A.
P. Viena kultūrininkė, visuomeni
ninke, pati ruošusi daug sėkmingų
renginių, pasidžiaugė puikiu LDD
pobūviu, nuotaikinga Algimanto
Barniškio muzikos programa, gera
vakariene ir tik 30 dol. įėjimo kai
na.
LDD narės, su energinga pir
mininke Joana Krutuliene, jau 10
metų vežančia sunkų vežimą su
šūkiu: „Pagalbi ranka vargstan
čiam!", darbuojasi 24 valandas per
parą. Jos ne tik šelpia vargdienius
čia bei Lietuvoje materialiai, bet ir
moraliai: nuramina, paguodžia vie
nišius, lanko ligonius, neša kalėdinę
nuotaiką į slaugos namus, palaidoja
nelaiminguosius... Pilnomis meilės
rankomis artimui, optimistiškai —
saulėtai nusiteikusios, šypsena vedi
nos, tarytum primindamos — ramin
damos, jog visada kur nors pasauly
je yra rytas, jos neša paguodą ir viltį
likimo nuskriaustiems.
Tad, pagerbdami mūsų kilnias
„Dukteris", remkime jų taurų artimo
meilės darbą aukomis ir neieško
kime jų darbuose krislų, kad joms
nepakenktume...
Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

MALONU IR VEL IŠVYSTI
KUR YRA ANAPILIS?
Skaitant lietuvišką spaudą, vis
pastebiu, kad dabar žmonės nebe
miršta, bet iškeliauja, išeina negrįž
tamai į Anapilį. Todėl norėjau
sužinoti, kur yra Anapilis? Turėtų
būti vieta, nes rašoma didžiąja raide.
Peržiūrėjau bostoniškę Lietuvių
enciklopediją, bet tokio žodžio nera
dau. Ten pat perskaičiau Baltų
pagonybės istoriją. Ten rašo, kad
miręs „nueina į aną pasaulį (į dau
sas)". Kilo mintis paieškoti inter
nete, kur išrašė man visą istoriją
apie lietuvių sodybą Mississauga
prie Toronto, Kanadoje. Ten yra Šv.
Jono parapija, pastatas-salė, „Tėviš
kės žiburių" redakcija ir spaustuvė,
bankas, Šv. Jono kapinės. Ontario
provincijoje 1973 m. įregistruota
kaip Anapilio sodybos bendrovė (Lithuanian Foundation Anapilis).
Lietuvoje Anapilio vardu pasi

vadinusios įvairios roko, sunkiojo
metalo dainininkų grupės. Vadinasi,
man atsakymo nedavė.
„Drauge" (2006 m. lapkr. 8 d.)
Marytė Gustainienė straipsnyje
„Motiejus Valančius Kaune", savo
rašinį užbaigia, kaip kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus muziejaus vedė
ja Irena Petraitienė, ilgus metus
bendravusi su kardinolu, mačiusi
kaip toks šviesus žmogus atsiskyrė
su gyvenimu ir išėjo amžinai Anapilin. Čia kažin kas nesusiderina.
Nesinori tikėti, kad amžinos at
minties kardinolas Vincentas Slad
kevičius visą gyvenimą pašventęs
Dievo tarnystei, būtų išėjęs į Anapilį
(į dausas?). Tiksliau būtų pasakius,
kad jam mirus, Viešpats pasišaukė jį
pas save į dangiškąją karalystę.
Saulė Jautokaitė
Palos Hills, IL

DAINŲ ŠVENTĖS DVD
Turiu porą klausimų.
Laikraštyje puikiai aprašytos
lietuviškos operos, Damų šventė, bet
nieko neminima apie šių įvykių išlei
dimą VHS ar DVD, arba bent kase
tėmis. Ne visi gali atvykti Čikagon į
operą. Man atrodo, kad operos pas
tatymo metu, pasamdę gerą filmuo
tąją, galėtų vėliau parduoti filmą.
Manau, kad nemažai lietuvių pirktų.
Buvau Lietuvoje praėjusioje
Dainų šventėje. Ten gavau nusipirk
ti visą dainų programą ir dar išvers

tą į mūsų (JAV ir Kanados) TV sis
temą. Tai kodėl čia negalima to pa
daryti?
Būtų gera sulaukti atsakymo.
Jei per laikraštį, tai gal kada nors
gausiu. Atrodo, kad svetimų kalbų
laikraščių didžiausias priešas yra
paštas. Negalima girti ir Kanados
pašto, nes ir jis aptingsta. Sėkmės
laikraščio leidime.
Jonas Statkevičius
Rodney, Ont., Canada

„Lietuvių kalbos kertelė" „Drau klausimų. Kaip kirčiuoti tokius žo
go" puslapiuose pasirodydavo ir džius kaip konkursas, produktas, pros
anksčiau, bet, jei neklystu, jos jau pektas, koncertas, ir pan.? Atrodo,
gana seniai nesimatė. Todėl labai kad Lietuvoje jie dažniausiai kirčiuo
nudžiugau lapkričio 10 laidoje išvy jami antrame skiemenyje, o išeivijo
dęs išsamų ir įdomų dr. A. Klimo je kirtis pasilieka pirmame? Man
straipsnį apie lietuvių kalbos daly asmeniškai ypač žodis koncertas su
vius, padalyvius ir pusdalyvius. O tų kirčiu antrame skiemenyje skamba
vien dalyvių, pasirodo, yra net dviejų taip labai rusiškai: „kanciert".
rūšių: veikiamųjų ir neveikiamųjų.
Ir dar vienas, gal labiau smal
Pastarųjų irgi esama trejopų. Gerai sumo, klausimas. Kaip dr. Klimas
lietuvių kalbą įsisavinusių Klimo paaiškintų, kodėl mes ką nors puoš
straipsnis gal ir nenugąsdino, bet pa dami, rašome „gražinti", o kai reikia
galvojus apie vargšus lietuviukus šeš ką atiduoti, rašome „grąžinti". Bent
tadieninėse mokyklose arba drąsius man, tobulas klausos neturinčiam,
užsieniečius pasiryžusius tobulai (jei ta nosinikė prie „a" atrodo nieko lyg
tas įmanoma) išmokti lietuvių kal ir neprideda, bet tik padaro jį
bos, - net plaukai gali pasišiaušti.
skirtingu nuo „gražinti". O ir toks
Tikiu, kad šis lituanistas daž vyriškas medis ąžuolas ar apsiaša
niau pasidalins savo sukauptomis ži rotų, kad ir be nosinės, jei, parašy
niomis su tais skaitytojais, kurie tume „ąžuolas"?
nori patobulinti savo lietuvių kalbos
Aleksas Vitkus
vartoseną. Pradžiai turiu ir keletą
Palos Heights, IL

PRAVESTI - INICIJUOTI
Ne kiekvienam prieinamas „Di
dysis lietuvių kalbos žodynas". Ne
kiekvienam suprantamas „paskuti
nis Lietuvos kalbininkų" sprendi
mas. Tačiau, gal ir ne pagal Lietuvos
standartus, žodis pravesti mums
išeiviams yra suprantamas ir priim
tas. Man, žodis 'inicijuoti' skamba
kaip vertimas iš angliško žodžio „initiate". Būtent pradėti.
Gal kas nors tada galėtų reko
menduoti kokį žodį reikia naudoti
vietoje pravedimo bet kokios pro
gramos; tikiuosi lietuvišką žodį, ne

vertimą iš kokios kitos kalbos. Gal
kas nors galėtų rekomenduoti kokį
žodį reikia naudoti vietoje pravedimo
kokio nors įstatymo bet kurioje vy
riausybėje ar organizacijoje. Ir vėl
prašyčiau lietuviško žodžio, ne prasto
vertimo iš kokios kitos kalbos.
Įstatymų pravedimas susideda iš
kelių ar net keliolikos procedūrų, žings
nių. Taigi, ar yra žodis apimantis pra
vedimo procedūrą? Sutinku ir prita
riu Alekso Vitkaus nusiskundimui.
Kęstutis Ječius
Villa Park, IL
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SKAUTYBES KELIAS
Paroda
„JūrArte"
Į v y k s š.m., gruodžio
2 d . , 6 : 3 0 v.v..
L i e t u v i u dailės
muzieįuje,
Pasaulio lietuviu
centre, Lemonte.

3.v.v. Julytė NarbutytėStankamene, Kartu su vyru
—udu Stankaičiu dalyvaus
jūrų skautininkų drauge
les ruošiamoje mene pa-
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,.-.į. Ge":Ova-tfc T r a ^ e ' e . g.",.v. Vaiva Rime^kaite- _..ps. Aie<s Rimeika, taip pat
dalyvaus -"leno oa-rodcje „JūrArte".. c \i-ga Rimeikiene platina bsiietus j
-engi" ; , Del info-macijos ir norint užsisakyti bilietus, prašome kreiptis i Virgą
Rimeikienę, tes: 815-485-0822 arba elektroniniu paštu: Dangosi 2 ^ c o m cast.net.

Eilės taip susispaudė, kad suimtieji galėjo gu
lėti tik ant šonų. Girdėjosi tik keiksmai ir kumščiavimasis. Mušant, stumdant ir keikiant šiaip
taip suguldė visus. Reikėjo labai paskubėti susi
tvarkyti, nes kaip tik pasigirsta paskutinis skam
butis, užgesinama šviesa.
Vos tik šviesa spėjo užgesti, sušalę žmonės
pradėjo vaikštinėti į išvietę. Į ją reikėjo eiti per
gyvenamąją salę, akmenimis grįstu koridoriumi ir
taip pat akmenimis grįsta išviete. Suimtieji turėjo
eiti basi, nes naktį eiti prie spintos ieškoti batų
buvo draudžiama. Gyvenamojoje salėje per naktį
budėjo sargyba — kiekvienas suimtasis paeiliui
po vieną arba pusantros valandos — ir dabojo, kad
nė vienas neitų prie spintų, neišeitų iš bloko ir
šiaip kad neatsitiktų kas negera. Buvo nemaža
tokių, kurie beveik kas valandą turėjo eiti į išvie
tę.
amsioje salėje ir naujoje aplinkoje buvo labai
sunku susivokti. Dažnai sugrįžęs neberasda
vo savo vietos, nes jam atsikėlus, kaimynai tyčia
arba iš kraštų spaudžiami suslinkdavo ir jam
nebelikdavo vietos. Kiti visiškai neberado vietos,
kur buvo gulėję. Dažnai toks „paklydėlis" pradė
davo brautis visai ne į savo vietą. Tokiam tekdavo
pakęsti smūgių, plūdimų, kam jis vaikštąs visą
naktį. Verčiau miegotų ir nebetrukdytų kitiems.
Lyg pramogaudamas kas vaikštinėdavo išvietėn.
Miegamoji salė buvo šalta, nes smogikų įsaky
mu nors keli langai per naktį turėdavo likti ati
daryti. Bloko sienos buvo apšalusios storu ledo
sluoksniu, o iš lubų nuolatos varvėjo nuo iškvė
puoto oro susidaręs vanduo. Tokiam paklydėliui,
jei jis nebuvo gana akiplėšiškas ir drąsus, nebuvo
kitos išeities, kaip kur nors kertėje kiūtoti visą
naktį. Neretai atsitikdavo, kad tokį vargšą rasda
vo rytą sušalusį. Čia nė vienas kito neguodė, nė
vienas kitu nesirūpino. Visi buvo vienas kitam
svetimi ir tik žiūrėjo, kaip galėtų kitą išnaudoti.
Blokuose buvo eilė pareigūnų. Daugumas jų
blogiausios rūšies parazitai, sukčiai. Didžiausias
ponas buvo pats blokovas, bloko viešpats. Jis tu
rėjo gyvenamoje salėje savo kampą, kur miegojo ir
gyveno, ėdė kitų suimtųjų sąskaiton, apsistatęs
savo kampą spintomis, kad jo niekas nematytų.
Jei suimtasis būtų išdrįsęs į to pono kampą įlįsti,

T

DETROITO S K A U T Ų K Ū Č I O S
Kviečiame visą Detroito visuomenę dalyvauti tradicinėje Kūčių
vakarienėje, kurią ruošia Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" tuntų skautės bei
skautai. Kūčios ruošiamos sekmadieni, gruodžio 10 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Šiemet pradėsime šventę anksčiau — tuoj po. Sv.
Mišių ir kavutės, maždaug 12:30 vai. p.p. Bus iškilminga tuntų sueiga,
trumpa kalėdinė programėlė ir po to valgysime Kūčių vakarienę.
Šiemet Kūčių metu vėl rinksime pinigines aukas vaikų globos namams
Marijampolėje. Už surinktas aukas nupirksime įvairių, vaikams reika
lingų daiktų. Kviečiame visus prisidėti prie mūsų rinkliavos.
Prašom Kūčioms užsiregistruoti iš anksto pas Rasą Karvelienę ei.
248-380-1363. Kviečiame kiekvieną šeimą prie Kūčių vakarienės savo at
neštu patiekalu.
Lauksime visų.
R. Karvelienę

Siliūnų šeima: j.b. Algimantas Siliūnas. dr. Dalia Petreikytė-Siliūnienė ir Antanas
Siliūnas. Sesė Dalia dalyvaus Jūrų skautininkų ruošiamoje menininkų parodoje,
„JūrArte". Sesė Dalia, taip pat paaukojo ,.Zoom t e e t h whitening" aparatą
tyliom varžybom, kurios Įvyks parodos metu.

NACIŲ PRAGARE
Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai
nacių koncentracijos stovyklose
1941—1945
10NAS CR1GOLA1TIS
Nr. 11
jį ko nors paklausti ar paprašyti jam bevalgant, jis
būtų jį be galo skaudžiai sumušęs. Po blokovo ėjo
štubovas, blokovo pavaduotojas, paskui rašti
ninkas, kirpėjas, stalų seniūnai, valgio dalintojai,
išvietės valytojai, miegamojo tvarkytojas ir bloko
vo favoritai (tai buvo tokie suimtieji, kurie dirbo
gerose komandose, pvz., virtuvėje, maisto sandė
lyje, kantinoje, kur buvo galima gauti įvairių
maisto produktų). Jie patys gyveno labai gerai ir
dar šerdavo blokovą ir kitus pareigūnus. Jie bloke
turėjo visišką laisvę ir naudojosi blokovo užta
rimu.
Blokų kalifaktoriai turėjo žiūrėti tvarkos ir
švaros. Jie paprastai patys nieko nedirbdavo, o
įskųsdavo blokovui kitus, ypač naujokus, ir tada
blokovas nubausdavo tuos dirbti kalifaktorių
darbą. Tie tik varydavo kitus dirbti, o patys už sa
vo „darbą"' gaudavo papildomą maistą. Jei iš kurio
nors pareigūno norėdavai susilaukti patarnavimo,
būtinai turėjai jam pataikauti, jam ką nors duoti
— tepti. Naujokas turėdavo ne tik klausyti visų
pareigūnų, bet ir senesniųjų suimtųjų. Jis buvo
nuolatos varinėjamas ir neturėjo nė minutės laiko
atsikvėpti.
PIRMOJI DIENA STOVYKLOJE

N

orėdamas skaitytojui suprantamiau pavaiz
duoti stovyklinį gyvenimą, atpasakosiu ke
lis pirmųjų dienų išgyvenimus paeiliui.
Suskambėjus rytą stovyklos skambučiui, visi
suimtieji privalėjo greičiausiai šokti iš savų guo
lių. Kas miegojo lovoje, turėjo pirmąją sutvarkyti.

Viršutinė lova buvo pirmiausia tvarkoma. Suim
tasis turėjo iš gyvenamosios salės atsinešti du
suolus, juos pastatyti ant vienas kito ir lovą taip
sutvarkyti, kad visos kertės būtų kaip liniuote
užbrauktos, o ant antklodes nesilaikytų vandens
lašas. Vidurinėje ir apatinėje lovoje miegojusieji
turėjo pirma eiti praustis ir rengtis, o paskui lovas
tvarkyti.
Sutvarkius lovas, nusiprausus ir apsirengus
visi susėsdavo prie stalų savo vietose ir laukdavo,
kol paduos pusryčius. Pusryčiams būdavo daž
niausia kava, kartais skystos, Vokietijoje pagar
sėjusios Knorr sriubus, retkarčiais makarone ar
kruopų sriubos. Valgį dalindavo blokovo kalifak
toriai pagal tai, kiek virtuvė išduodavo: po pusę
litro geresnės sriubos ar po tris ketvirtis litro blo
gesnės. Kai duodavo geresnę sriubą, visi bloko
pareigūnai prisipildavo iš anksto pilnus dubenė
lius, kartais dar ąsočius ir valgydavo visą dieną.
Mes gaudavom, kas atlikdavo.
kubiai pavalgius, reikėjo išplauti ir nušveisti
indus, pašluostyti dulkes ir tada prie stalo
savo vietoje susėdus laukti, kol skambutis šauks
patikrinimui. Naujokų blokai gaudavo patys pir
mieji pusryčius ir pavalgę tuoj išsirikiuodavo prie
bloko. Juos tyčia pastatydavo šaltyje „atsivėsinti".
Kai skambutis šaukdavo patikrinimui, kiti pradė
davo eiti iš barakų. Mes jau būdavome pusvalandį
šalę, visiškai be reikalo. Antrą kartą suskambėjus
skambučiui, iš karto pasileisdavo žygiuoti į aikštę
aštuoniomis gatvėmis suimtųjų kolonos.
Mes sušalę, drebėdami kaip epušių lapai at
žygiavome į stovyklos aikštę paskutinieji ir
stovėjome paskutinėje eilėje. Mums į nugaras pū
tė šiurpus vėjas.
Įžygiavus į aikštę ir išsilygiavus, prasidėdavo
skaičiavimasis. Kada jis jau eidavo sklandžiai,
blokovas nueidavo kviesti bloko vado (smogiko)
patikrinti bloko sudėties.
Bloko vadas atėjęs suriko:
— Kas čia per avių banda stovi? Nemokate
arba nenorite išsilygiuoti! Tūpkit! Tupėsite tol,
kol panorėsite išsilygiuoti! O Tamsta? Maiše! Ar
manai, kad Tamstai nereikia rankų ištiesti? —
Vaikščiodamas spardė tai vienam, tai kitam į
užpakalį.
Bus daugiau.
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Vyriausybė rems lietuvišką kiną
U£7l -
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Nekomercinis kinas Lietuvoje populiarus. Lapkričio pabaigoje vyks studentų filmų
festivalis „ K i n o m i n o s " .

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. — festivalio organizatoriai.

Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA)
— Vyriausybės vadovas Gediminas
Kirkilas per antradienio pietus su re
žisieriumi Algimantu Puipa ir akto
riumi Kostu Smoriginu aptarė šalies
kino situaciją ir žada, kad finansavi
mas šiai meno sričiai didės artėjant
Lietuvos vardo tūkstantmečiui..
Premjeras G. Kirkilas sakė, jog
kitų metų valstybės biudžete kino
projektams numatoma apie pusantro
milijono litų daugiau, negu buvo šiais
metais.
„Manau, kad bent jau pagrindi
nius mūsų kino kūrėjus tikrai reikia
palaikyti, auga ir nauja kino karta.
Kaip žinoma, šiuo metu vyksta kon
kursas, skirtas Lietuvos istoriniam
vaidybiniam filmui sukurti, kuriame
varžosi Raimundo Banionio ir Šarū
no Barto filmų projektai. Aptarėme ir
tai, ką galėtume parodyti kino žiū
rovams artėjančio Lietuvos tūkstant
mečio proga", — sakė G. Kirkilas, la
bai abejojantis, kad lietuviškas kinas
galėtų kada nors aktyviai dalyvauti
komercinio kino kūrimo procese.

„Tai nėra mūsų žanras, bent jau
kol kas. Lietuviški filmai niekada ne
atsipirks, nes yra nekomerciniai, bet
mums svarbūs kaip kultūros atvejai.
Nors kitų metų biudžete suma kinui
ženkliai padidinta, bet jos vis tiek ne
užtenka, nes trūksta bazės ir kai ku
rių kitų dalykų", — pripažino Vyriau
sybės vadovas.
Susitikime su žinomais kino kū
rėjais aptartas ir baigiamas A. Puipos
naujausias vaidybinis filmas „Raga
nos ir lietus" pagal Jurgos Ivanaus
kaitės kūrybą. Pasak G. Kirkilo, šiam
filmui užbaigti — perversti į kokybiš
kesnę ir brangesnę kino juostą —
trūksta kelių šimtų tūkstančių litų.
Juos ketinama gauti iš valstybės re
zervo fondo lėšų.
Buvęs G. Kirkilo bendraklasis
tuometinėje Vilniaus 23-iojoje viduri
nėje mokykloje režisierius A. Puipa
sakė, jog apsilankymo pas premjerą
priežastis buvusi J. Ivanauskaitės
jubiliejus — G. Kirkilas norėjęs asme
niškai pasveikinti rašytoją, tačiau dėl
sveikatos ji neatvyko.

Apie C. Petriko likimą — skurdžios žinios
Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) —
Generalinei prokuratūrai nesuteikė
optimizmo iš Jungtinių Amerikos
Valstijų (JAV) Teisingumo departa
mento gautas atsakymas dėl bankru
tavusio susivienijimo EBSW buvusio
vadovo Gintaro Petriko apeliacijos
svarstymo.
„Mes informuoti, kad apeliacinio
teismo posėdžio data ir vieta dar ne
paskirta", — sakė generalinio proku
roro pavaduotojas Gintaras Jasaitis.
Jis pabrėžė tikėjęsis, kad G. Pet
riko byloje jau bus paskirti posėdžiai.
Lietuva prieš pusmetį jau yra ga
vusi vieną JAV Teisingumo departa
mento patikinimą, jog dėl G. Petriko
ekstradicijos Lietuvai apeliacijos
svarstymo datos bus apsispręsta „per
kuo trumpesnį laiką".

G. Jasaitis taip pat pripažino,
kad per ilgas bylos dėl ekstradicijos
apeliacinio skundo nagrinėjimas ken
kia tyrimui dėl EBSW veiklos Lietu
voje.
Tačiau jis pabrėžė, kad pakarto
tinio užklausimo dėl bylos eigos G.
Petriko pusė neturėtų laikyti Lietu
vos spaudimu JAV teismui paskubėti
priimant sprendimą dėl buvusio
EBSW vadovo.
„Paklausimas dėl terminų —
techninis dalykas", — sakė G. Jasai
tis.
JAV California valstijos centri
nės apygardos teismas šiemet kovo
13-ąją nusprendė išduoti Lietuvai
Amerikoje šiuo metu kalinamą G.
Petriką, bet pastarasis šį sprendimą
apskundė.

* Pasaulio galiūnų čempiona
te (24 dalyviai) Islandijoje nuga
lėtojo titulą ginantis Ž y d r ū n a s
Savickas pasiekė naują planetos re
kordą, virš galvos iškėlęs 140 kg me
talinį luitą. Z. Savickas buvo pirmas
(32.5 tšk.) savo atrankos grupėje bei
iškopė į finalą. Be Z. Savicko, kuris
pasaulio galiūnų čempionu pernai ta
po Quebec (Kanada) bei pagerino tris
planetos rekordus, savaitgalį šių me
tų pirmenybių finale varžysis ir kiti
du Lietuvos atstovai — Vidas Blekaitis ir Saulius Brusokas.
* Slovakijoje vykusioje Tarp
tautinės sportinių šokių fede
racijos (IDSF) varžybose antrąją
vietą standartinių šokių programoje
užėmė Kauno „Sūkurio" komandos

atstovai Tomas Slausgalvis ir Gin
tarė Bankauskaitė, pralaimėję tik
Čekijos porai.
* Sėkmingai Čekijoje vyku
siame E u r o p o s v e t e r a n ų dziudo
imtynių čempionate pasirodė
Lietuvos atstovai, iškovoję vieną
aukso, vieną sidabro bei tris bronzos
medalius. Senojo žemyno čempionu
60-64 metų amžiaus atletų grupėje
svorio kategorijoje iki 66 kg tapo Ni
kolajus Kudrišovas, o sidabras atite
ko Dmitrijui Rozumui (65-69 metų
grupė, iki 73 kg). Europos pirmeny
bių bronzos medalininkais tapo Artū
ras Balnaitis (30-34 m, iki 90 kg), Ro
mualdas Pocius (50-54 m, daugiau
nei 100 kg) bei Arimantas Pocius (5559 m, iki 73 kg).

Istorikui A . Bumblauskui
Atkelta iš 1 psl.
Pastaraisiais metais žymusis Lie
tuvos istorikas pagarsėjo nepaprastu
įžvalgumu ieškodamas mėlynojo lie
tuviško kraujo linijų po visą pasaulį.
Taigi Anglijos karalienė Elizabeth II
buvo apšviesta esanti Vilniaus įkūr
ėjo Gedimino palikuonė, o didžiojo
kunigaikščio Algirdo provaikaitis
Paulius Sanguška į Lietuvą buvo iš
kviestas net iš Brazilijos. Susirūpino
me, ar tik istorijos virtuozas jubilie
jaus proga vėl neišvyko ieškoti kara
liškųjų gijų ?
„Lenkijoje vargu ar atrasčiau ka
ralių, reikėtų važiuoti į Braziliją ar
Britaniją. Ten dar nesiruošiu. Ne
specialiai pabėgau iš Lietuvos, daly
vavau prezidento Adamkaus palydo
se į Ukrainą, vėliau su vyriausybine
delegacija lankėmės Lietuvių kul
tūros dienų uždaryme Varšuvoje.
Kaip tik ten ir sutikau gimtadienį", aukštais postais ir oficialiais vizitais
teisinosi profesorius, trumpam sugrį
žęs į tėvynę.
Kiek liūdnokai jubiliatas prisimi
nė savo gimtadienio šventę: „Kaip čia
ypatingai atšvęsi, kai tenka dalyvauti
visuose oficialiuose renginiuose.
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Premjeras pasveikino per oficialius
pietus, o vakare Lietuvos ambasadoje
mane prisiminė diplomatai".
Klausiame humanitarinių moks
lų daktaro, ar jam kaip istorikui 50
metų yra daug, ar mažai?
„Viskas priklauso nuo matavimo
prietaisų. Vienais atvejais 50 metų labai daug, visa epocha. Premjero
sveikinime taip ir buvo pažymėta,
kad per 50 metų nutiko du svarbūs
įvykiai - tai Lietuvos nepriklausomy
bė ir Bumblausko gimtadienis. (Juo
kiasi). O jei istoriją matuoji iš tūks
tantmečio perspektyvos - 50 metų
yra smulkmė. Taigi svarbu, kaip į sa
ve žiūri - ar pakankamai esi pasie
kęs, ar ne. Jei esi menkai nusipelnęs
gyvenime, tada atrodo, kad praėjo la
bai mažai laiko", - metų skaičiavimo
instrukcijas dėsto jubiliatas.
Tuoj pat puolame aiškintis, o
kaipgi pats profesorius vertina Alf
redo Bumblausko nueitą kelią ir nu
dirbtus darbus?
„Man atrodo, kad labai daug lai
ko nugyvenau laisva eiga. Buvo dau
giau blaškymosi nei darbų", - kuk
liai, kaip ir dera tikram lietuviui, at
sakė mokslininkas.

Rinkos ekonomikos nepaliesti
Atkelta iš 1 psl.
ir erdvėje lyg „Windows" operacinė
sistema ir lėtai išsiskirstome kas kur.
Silpniausieji nusprendžia tą dieną
nevalgyti. Nusistovėjusi tvarka būna
negrįžtamai sužalota. Dėkui Dievui
tai nutinka retai. Kartais tvarka pa
žeidžiama iš dalies - valgykloje ran
dame pradėtus remonto (griovimo?)
darbus, užklydusius prekybos agen
tus ar kanalizacijos avariją. Natūra
lus „valgyklininkių" darbo pasidaliji
mas griūna užleisdamas vietą aštraus
siužeto situacijoms.
Iš tiesų smagu, kad Lietuvoje dar
esama tokių laike užkonservuotų ir
konkurencinių rinkos sąlygų nepa
liestų vietų. Natūraliai susiklosčiusi
monopolija. Tai antikvariniai pavyz
džiai - nepavojingi, nes akivaizdūs.
Kaip žinia, pavojingiausias priešas
tas, kurio nematyti. Kiek veiklos Lie
tuvoje vykdoma monopolinėmis sąly
gomis? Milijoninės ir milijardinės
veiklos?
Jeigu neturėtume su kuo pa
lyginti ar sukeltų šypsena „tarybinė"
paskutinių Mohikanų tvarka ir pa
slaugų kokybė? Pastebime, piktina
mės, pasišaipome - galime daugiau
neateiti. Tačiau pagal kokius kriteri
jus eilinis vartotojas įgalus vertinti ir
įtakoti prekių bei paslaugų kokybę tų
kompanijų, kurios Lietuvoje tapusios
jau antrąja religija?
Kaip netikėsi, kai sudievinta bū
tybė „Teo" iš žydrųjų ekranų su Kašpirovskio įtaiga nekvestionuotinai
teigia „galinti viską". Buvusio „Tele\ komo" išnaromis net nebekvepia.
Žvelgi, tūlas rinkėjas, į paslaptingąjį
„Teo" lyg į aštuntąjį pasaulio stebuk
lą, lyg nebegrįžtantis iš pasivaikščio
jimo po transcendenciją Gintaro Pa
tacko eilių lyrinis herojus: „Ir išvyst
pro miglą palaimingą / Debesį, vai
duoklį ar flamingą". Monopolinė si
tuacija tikrai gali viską.
Kitas gigantas „Maxima" die
viškų galių žada pačiam vartotojui:
„Maxima — tu gali." Taigi ir stumi
sunkiasvorius prekių vežimėlius lyg
sudievintas Heraklis, įtikėjęs savo
pirkimo galia. Patrauklusis spinde
sys, spalvų ir formų miražai užliū
liuoja pirkėją, kuris, parvilkęs namo
toną kiniškų blizgučių ir hormoninių
vištų, atilsio ieško dar viename už

burtame bukinimo rate — televizijo
je.
Stumiam prekių vežimėlius, kar
tu beprasmiškai stumiam laiką prie
TV ekranų, lyg savo likimo akmenį kaip tas prakeitasis Sizifas, o ne did
vyris Heraklis. Paslaugūs prekybos
centrai mums diktuoja ir kada šven
tes švęsti ir kuo vaikus maitinti.
Džiūgaujam nutvieksti šinšiliškų „ra
maus idioto" šypsenų kaip tas pa
vargęs Antano Škėmos personažas
(„Baltoji drobulė").
Bent jau valdžią renkame de
mokratiškai - norėtųsi atsidusti. Ten
tikrai didelė ir natūrali konkurencija,
tikriausiai, jokio monopolio...
Deja žuvis pūna nuo galvos. Jei
gu jaučiame supuvusios uodegos
smarvę, kažin ar galva gali būti svei
ka. (Lyrinis nukrypimas: žuvies galva
ir buvo kalčiausia, kad ji numirė ir
dabar pūna).
Valdžios vystymąsi Lietuvoje ga
lima trumpai apžvelgti taip: likimas
lėmė, kad revoliuciniam. Sąjūdžiui ir
jo palikuonėms „dešiniosioms" parti
joms teko konstruoti Valstybę ant
buvusios santvarkos griuvėsių. Kažin
ko per trumpą (tarp rinkimų) laiką
nesukonstruosi, tai ir įsivyravo vadi
namasis „švytuoklės principas". Švy
tavo, kol į žaidimą nebuvo įlietas dar
vienas labai svarbus parametras: Eu
ropos Sąjungos parama.
Apie kokią natūralią konkurenci
ją dabar galima kalbėti tarp prie lovio
buvusiųjų ir tų partijų, kurios netin
kamu laiku švytuoklės buvo nusvies
tos į politinį užribį? Argi tai ne mono
polija, kai interesų konfliktu vadina
mas veikimas tampa pagrindine veik
los gaire? Kai „saviems" yra kuria
mos darbo vietos valdžios institucijo
se; kai ES parama nukreipiama sa
voms įmonėms? Tai - valdžios mono
polija.
Todėl neapsigaukime iliuzija,
kad gyvename laisvoje, demokratinė
je ir laisvos konkurencijos šalyje. Gy
vename monopolistų sukurtame pa
saulėlyje — lyg milžiniškame „realyv

bės šou". Sią realybės laidą transliuo
ja visos televizijos ir radijo stotys,
apie jį kasdieną rašo šalies spauda,
kiekvieną dieną mes jį vaidiname ir
patys stebime. Režisuojam visa tai tik
ne mes.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

A. M. Obrador pasiskelbė Meksikos vadovu

EUROPA
PARYŽIUS
Prancūzijos teisėjas pirmadienį
rekomendavo teisti Ruandos prezi
dentą Paul Kagame tarptautiniame
karo nusikaltimų teisme dėl jo įtaria
mų sąsajų su buvusio Ruandos vado
vo nužudymu, kuris išprovokavo
1994 metų genocidą, sakė šaltiniai
teisme. Teisėjas Jean-Louis Bruguiere, vadovaujantis išpuolio prieš lėk
tuvą, kuriuo skrido tuometinis prezi
dentas Juvenal Habyarimana, tyri
mui, sakė, kad R Kagame reikėtų ap
kaltinti Tanzanijoje įsikūrusiame
tarptautiniame karo nusikaltimų
teisme.

Andrės Manuel Lopez
Obra
^
Atkelta iš 1 psl.
pradžia sutaptų su 1910 metų lap
baltos ir raudonos spalvų prezidento kričio 20 dieną įvykusios Meksikos
juostos kopiją. — Tęsime kovą už sa Revoliucijos metinėmis. Tuomet re
vo idealus".
voliucionieriai Francisco Madero,
Jo Demokratinės revoliucinės Emiliano Zapata ir Pancho Villa suki
partijos sekėjai grasino sužlugdyti lo prieš konservatorius, padėdami pa
gruodžio 1 dieną Įvyksiančią 44 metų matus atsirasti nūdienos Meksikos
F. Calderon, kuris pakeis prezidentą valstybei.
Vicente Fox, inauguraciją.
A. M. Lopez Obrador vadovavo
A. M. Lopez Obrador teigia, kad daug savaičių trukusiems protes
rinkimų rezultatai, lėmę pergalę jo tams, kurie kilo po liepos 2-osios rin
varžovui 0.56 proc. balsų persvara, kimų ir visiškai paralyžiavo Mexico
buvo suklastoti. Tačiau ilgai trukęs miesto centrą.
balsų perskaičiavimas, o vėliau ir
A. M. Lopez Obrador, buvęs Meaukščiausioji šalies rinkimų instituci xico meras, kuris išgarsėjo ne tik dėl
ja patvirtino F. Calderon pergalę.
savo populistinės programos, bet ir
Tarptautiniai stebėtojai taip pat masinių demonstracijų organizavimo
paskelbė, jog rinkimai buvo sąžinin bei ugningų kalbų, pareiškė, kad jo
gi, tačiau A. M. Lopez Obrador tvirti opozicinė vyriausybė ketina kovoti su
na, kad jis pralaimėjo dėl sukčiavimo, F. Calderon administracija.
už kurį atsakinga Nacionalinė veiks
F. Calderon dar nespėjus oficia
mo partija, remianti F. Calderon ir V liai užimti prezidento posto, A. M.
Fox.
Lopez Obrador suskubo jį apkaltinti
„Nesuteiksime dešiniajam spar dėl benzino ir pieno kainų padidini
nui laisvės daryti tai, ką jis užsigei mo, apie kurį buvo paskelbta pra
džia, — sakė A. M. Lopez Obrador sa ėjusią savaitę.
vo šalininkams per didelj mitingą
A. M. Lopez Obrador pabrėžė
Mexico šiaurėje. — Ketiname jiems ypač atidžiai stebėsiantis, kad F. Cal
pasipriešinti".
deron administracija nepradėtų vals
A. M. Lopez Obrador pasistengė, tybinės naftos pramonės privatizavi
kad jo opozicinės vyriausybės darbo mo proceso.

S. Berlusconi nebenori boti premjeru
Milanas, lapkričio 21 d. („Reuters"/BNS) — Buvęs Italijos prem
jeras Silvio Berlusconi, kuris antra
dienį stojo prieš teismą dėl sukčiavi
mo, sakė, kad nevadovaus vyriausy
bei, jei jo centro-dešiniųjų koalicija
grįžtų į valdžią.
„Mes tikrai grįšime į valdžią, bet
jau dabar galiu jums kai ką pasakyti.
Kad ir kas nutiktų, į Chigi rūmus ne
grįšiu", — draugams sakė S. Berlus
coni.
„Savo jau. padariau. Man už
teks", — sakė jis.
Šie S. Berlusconi komentarai pa
skelbti tą pačią dieną, kai prieš septy
nis mėnesius rinkėjų valia nušalintas
premjeras ir turtingiausias Italijos
žmogus Milane stoja prieš teismą dėl
kaltinimų korporaciniu sukčiavimu
jo šeimos kontroliuojamoje kompani
joje „Mediaset".
S. Berlusconi po balandžio rinki
mų, kuriuos pralaimėjo Romano Prodi, laikėsi palyginti nepastebimai. Jis
neigė padaręs ką nors neteisėta ir
kaltino priešininkus pateikus jam
melagingus kaltinimus politiniais su

metimais.
Arogantiškasis verslininkas ir
politikas pirmą kartą premjero parei
gas ėjo 1994-aisiais, kai Krikščionių
demokratų partija, kuri dominavo
Italijos pokario politikoje, žlugo dėl
korupcijos skandalų.
2001 metais jis grįžo į valdžią ir
vadovavo be pertraukų ilgiausiai val
džiusiai pokario Italijos vyriausybei.
Jis išgarsėjo ne tik parama JAV prezi
dento George W. Bush karui su tero
rizmu, bet ir veido patempimo bei
plaukų persodinimo operacijomis.
70-metis S. Berlusconi po pralai
mėjimo balandį vykusiuose rinki
muose tapo opozicijos vadovu, o jo
centro dešinieji daugumoje viešosios
nuomonės apklausų populiarumu
lenkia R. Prodi koaliciją.
Tačiau kai kurie opozicijos atsto
vai išreiškė rimtų abejonių, ar S. Ber
lusconi galėtų būti kitas centro deši
niųjų kandidatas į premjerus.
Centro-dešiniųjų pažiūrų laikraš
tis „Libero" taip pat citavo S. Berlus
coni žodžius, kad jo koalicija jau pa
sirinko būsimą kandidatą.

Penki Nobelio premijos laureatai
ir būrys garsenybių pasirašė tarptau
tinę peticiją, raginančią „visame pa
saulyje dekriminalizuoti homosek
sualizmą". „70-yje pasaulio šalių ho
moseksualizmas vis dar yra laikomas
nusikaltimu, įtvirtintu įstatymais.
Dvylikoje iš jų jis baudžiamas mirties
bausme", — teigiama dokumente,
kurį pasirašė ir Nobelio taikos premi
jos laureatas, arkivyskupas Desmond
Tutu. Peticiją taip pat parėmė eko
nomikos premijos laimėtojas Amartya Sen ir Nobelio literatūros premi
jos laureatai Dario Fo, Jose Saramago bei Elfriede Jelinek.
LONDONAS
Buvusio Rusijos specialiųjų tar
nybų agento Aleksandro Litvinenkos, kuris šiuo metu yra intensyvaus
gydymo palatoje, sveikatos būklė te
bėra sunki. A. Litvinenka, gydomas
nuo apsinuodijimo taliu, nupliko, o jo
imuninė sistema labai susilpnėjo.
Taip pat nurodoma, kad yra spindu
linės ligos apraiškų. Kaip pranešė li
goninės toksikologas profesorius
John Henry, A. Litvinenka galėjo bū
ti apnuodytas vienu talio radioakty
viųjų izotopų, kurių šis elementas tu
ri 19.
MINSKAS
Buvęs kandidatas į Baltarusijos
prezidentus Aleksandras Kozulinas

ATLANTIC

per mėnesį trunkantį bado streiką
pataisos kolonijoje neteko 17 kilo
gramų. A. Kozulinas svarstė su patai
sos kolonijos psichologu galimybę nu
traukti bado streiką artimiausiomis
dienomis. Kaip jau pranešta, spalio
20 dieną buvęs kandidatas į Balta
rusijos prezidentus Aleksandras Ko
zulinas paskelbė bado streiką. Bado
streiko tikslas — kad Jungtinių Tau
tų (JT) Saugumo Taryba apsvarstytų
padėtį Baltarusijoje ir kad „tarptau
tinė bendrija atkreiptų dėmesį į sa
vavaliavimus Baltarusijoje".
VARŠUVA
Nuo antradienio Lenkijos mo
kyklose dirbs neįprastos „auklės" —
vadinamieji pedagoginiai trejetai, ku
riuos sudarys vietos policijos, proku
ratūros ir švietimo skyriaus atstovai.
Šie trejetai dirbs pagal vyriausybinę
programą „Jokios tolerancijos prie
vartai mokyklose". Pareigūnai kalbė
sis su mokytojais, sunkiai auklėja
mais moksleiviais, jų tėvais ir įtaigiu
žodžiu bandys sugrąžinti neklauža
das į doros kelią. Minima programa
yra atsakas į nuolat augantį moks
leivių agresyvumą mokyklose.

JAV
WASHINGTON, DC
JAV kreipėsi į britų vyriausybę,
prašydamos informuoti apie įvykius,
susijusius su numanomu pasikėsini
mu Londone į buvusį Rusijos specia
liųjų tarnybų darbuotoją Aleksandrą
Litvinenka, pareiškė JAV valstybės
departamento atstovas Tom Kasey.
Amerikos diplomatas patikslino, kad
visus ryšius šioje byloje reikia pa
laikyti su Britanija, nes įvykiai vyko
būtent ten, o pats A. Litvinenka yra
Britanijos pilietis. Rusijos užsienio
žvalgybos tarnyba paneigė kaltini
mus, kad ji gali būti susijusi su A.
Litvinenkos apnuodijimu.

RUSIJA
MASKVA
Rusijos prezidento padėjėjas
Europos Sąjungos (ES) klausimais
savo komentaruose, kurie spausdina
mi antradienį, leido suprasti, jog
Maskva tikisi, kad bendrija įkalbės
Lenkiją atšaukti veto, kuris sužlug
dytų šios savaitės ES ir Rusijos vir
šūnių susitikimą.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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MUSl/
VIRTUVĖ
Paruošia Julija K.

PASIMĖGAUKIME
„JŪROS GĖRYBĖMIS"
Prieš Padėkos dieną rūpinomės
„kalakutinėmis vaišėmis", vasarą
gaminome pietus ant lauko viryklės,
bet sveikatos apsaugos žinovai mums
vis kala į galvą: valgykite daugiau
žuvies (nepaisant, kad t a žuvis gali
būti sveikatai ne mažiau pavojinga,
ypač užnuodyta gyvsidabriu). Taigi,
šiandien pateiksiu keletą ,,Jūros
gėrybių" receptų, kurie galbūt yra
truputj neįprasti (paimti iš Indijos
virtuvės). Žinoma, visuomet galima
prieskonių kiekį sumažinti, jeigu
kam atrodo per daug.
Kviečiu pamėginti.

K r e v e t ė s su g a r s t y č i o m i s

Žuvis su j o g u r t u

Žuvis su p o m i d o r a i s

3/4 puod. aliejaus
1 ir 1/2 sv. be odos ir kaulų žu
vies filė, supjaustytos nemažais ga
balais
2 dideli, sutarkuoti smulkia trintuve svogūnai
8 česnako skiltelės, gerai sutrin-

3 ir 3/4 sv. dydžio žuvis (sveika,
be galvos ir uodegos)
1/4 puod. aliejaus
1 šaukštas kmynų sėklų (caraway seeds)
12 mažų pomidoriukų
(cherry
tomatoesj arba 6 nedideli
kitokie
pomidorai
1/4 puod. acto
1/4 šaukštelio druskos
1 šaukštelis chili miltelių
Žuvį skersai supjaustyti maž
daug 1 ir 1/2 colio storio gabalais.
Keptuvėje įkaitinti pusę aliejaus,
sudėti kmynų sėklas ir pakepinti,
nuolat maišant, 3-4 minutes. Sudėti
žuvies gabalus, tuomet ant viršaus
uždėti pomidorus (žinoma, perpjau
tus per pusę ar dar smulkiau su
pjaustytus).
Sumaišyti actą, likusį aliejų,
druską ir chili miltelius, mišinį už
pilti a n t žuvies ir pomidorų, u ž 
dengti ir ant mažos liepsnos troškinti
15 minučių, arba kol žuvis bus visai
minkšta.
Tinka patiekti su biriai virtais
ryžiais.

1 ir 1/2 šviežios imbiero šaknies,
sutarkuotos
1 šaukštelis salierų, sėklų
1/4 šaukštelio „tumeric" miltelių
1 šaukštelis chili miltelių
1/2 šaukštelio cukraus
1 puod. be jokių prieskonių jo
gurto
Įkaitinti 1/2 puod. aliejaus keptu
vėje ir iš visų pusių apkepti žuvies
gabalus. Išimti iš riebalų ir padėti į
šalį.
Į keptuvę supilti likusį aliejų,
sudėti svogūnus ir maišant pakepin
ti, kol pradės geltonuoti. Sudėti čes
naką ir prieskonius. Pakepinti 2 min.
Tuomet sukrėsti jogurtą, suberti
cukrų, druską, sumaišyti, užvirti,
sumažinti liepsną ir pavirti 10 min.
Kai padažas bus paruoštas, į kep
tuvę sudėti žuvį, uždengti ir pavirti
2-3 min., kol žuvis bus karšta.
Patiekti nedelsiant.
Žuvis su garstyčiomis i r
krapais
3 ir 3/4 sv. dydžio žuvis, be galvos
ir uodegos, bet su kaulais ir oda (ne
svarbu kokios, bet labai tinka „mackerel")
2 citrinų sultys
5 šaukštai paruoštų
„Dijon"
garstyčių
4 lauro lapeliai
4 didelės česnako skiltelės
1/2 šaukštelis aitrių pipirų (cayenne pepper)
1/2 šaukštelio druskos
1/2 puod. aliejaus
4-5 šaukštai sukapotų šviežių
krapų
Žuvį nuvalyti ir skersai supjaus
tyti maždaug 1 ir 1/2 storio gabalais.
Dubenyje sumaišyti citrinų sul
tis, garstyčias, česnaką, lauro lape
lius, pipirus ir druską, tuomet sudėti
žuvies gabalus ir pavartyti, kad iš
visų pusių pasidengtų marinadu.
Aliejų įkaitinti keptuvėje, sudėti
žuvį ir a n t mažos liepsnos kepti
10-12 min., vieną kartą apverčiant.
Iškepusią žuvį apibarstyti kra
pais. Labai tinka patiekti su žaliais
žirniukais ir bulvių koše.

1/4 puod. citrinų sulčių
1/4 šaukštelio druskos
2 šaukštai sukapotų šviežių pet
ražolių (parsley)
1/2 šaukštelio
aitrių
pipirų
(cayenne pepper)
12 mažų pomidoriukų
(cherry
tomatoes)
Įkaitinti orkaitę iki 375 laipsnių
F. Nuvalyti žuvį ir prikimšti su
kapotais svogūnais bei česnakais.
Padėti žuvį į folija išklotą ir
riebalais išteptą kepimo indą, abi
žuvies puses apšlakstyti citrinų sul
timis, pabarstyti druska, pipirų mil
teliais ir petražolėmis.
Kepti orkaitėje 10 minučių, po to
apie žuvį sudėlioti pomidoriukus ir
kepti dar 10-15 minučių.

U p ė t a k i s s u grybais
1/4 sv. šviežių grybų, supjaustytų
riekutėmis
1 šaukštas „Dijon " garstyčių
2 šaukštai acto (arba citrinų sul
čių, arba balto vyno)
1 šaukštas aliejaus, plius truputį
daugiau, nes reikės ištepti keptuvą ir
aplaistyti žuvies paviršių
3-4 upėtakiai (trout)
1/4 maltų pipirų
1/2 šaukštelio druskos
Įkaitinti orkaitę iki 350 laipsnių
F. Nuvalyti žuvis ir grybus, išdėlioti
riebalais išteptame keptuve, pasi
rūpinant, kad žuvims būtų pakanka
mai vietos, jos negulėtų viena a n t
kitos.
Sumaišyti garstyčias, actą, aliejų
ir užpilti ant žuvies bei grybų. Už
barstyti druską ir pipirus; kepti 20
min., retkarčiais palaistant trupučiu
aliejaus, kol žuvis bus iškepusi.
Patiekti su baltais, biriai virtais
ryžiais arba bulvių koše.
Keptas karpis
4 sv. dydžio karpis (angį. — carp)
6 žali svogūnai, sukapoti su
visais laiškais
2 Česnako skiltelės, smulkiai su
kapotos

1/4 aliejaus
1/2 šaukštelio kmynų sėklų
1/2 šaukštelio chili miltelių
1 sv. krevečių, nuvalytų, be kiau
telių ir juodos gyslelės per nugarėlę
1 ir 1/2 šaukšto ,,Dijon" gars
tyčių
1/4 šaukštelio druskos
1/4 puod. citrinų sulčių
Įkaitinti aliejų keptuvėje. Kai
bus karštas, suberti kmynus ir chili
miltelius, pakepinti ant mažos lieps
nos 3-4 min. Sudėti krevetes, gars
tyčias, druską ir citrinų sultis. Gerai
išmaišyti, uždengti ir pavirti 5-6
minutes. Po to dar kartą gerai iš
maišyti ir patiekti su biriai virtais
ryžiais.

telius ir ištraukti per nugarėlę ei
nančią juodą gyslelę.
Keptuvėje įkaitinti aliejų. Kai
bus karštas, sudėti česnakus, „cu
min", chili, druską ir pakaitinti 5
min., kol česnakas pradės geltonuoti.
S u d ė t i krevetas ir pakepinti
maišant 2 - 3 minutes. Sukrėsti jo
gurtą, pamaišyti ir pavirti d a r 5 min.
Patiekti su žalių špinatų salo
tomis ir pagruzdinta balta duona.
Krevetės su krapais
2 sv. žalių krevečių
1 puod.
„Dijon"garstyčių
2 šaukšteliai aitrių pipirų (cayen
ne pepper)
2 smulkiai
sukapotos
česnako
skiltelės
1 šaukštelis kmynų sėklų
1/4 šaukštelio
druskos
1/4 puod. aliejaus
1/2 puod. žalių krapų, sukapotų
Nuvalyti krevetes, nuimti kiau
telius ir ištraukti juodąją gyslelę.
S u m a i š y t i garstyčias, pipirus,
kmynus, česnaką ir druską. Sudėti
krevetes ir pamaišyti, kad pasidengtų
visos pusės. Uždengti ir palaikyti
šaldytuve bent 1 vai. — geriau ilgiau.
Įkaitinti aliejų keptuvėje. Sudėti
krevetes, prieš tai jas pakratant, kad
nuvarvėtų kiek galima daugiau marinado. Keptuvę uždenti ir pavirti 3-4
min., a r b a kol krevetės pasidarys
rausvos bei stangrios.
Išėmus iš keptuvės, krevetes api
barstyti kapotais krapais ir patiekti
su virtais ryžiais.

K r e v e t ė s su j o g u r t u
1/4 puod. aliejaus
4 česnako skiltelės, sukapotos
1 šaukštas „cumin" miltelių
1 šaukštas chili miltelių
1/4 šaukštelio druskos
24 didelės (jumbo), žalios kre
vetės
1 puod. be jokių prieskonių jo
gurto
Krevetas nuvalyti, nuimti kiau

SKELBIMAI
STASYS

PASLAUGOS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

SIŪLO DARBA
REIKALINGA ATEINANTI AUKLĖ
prižiūrėti 2 vaikus, 35-40 vai. per
savaitę šiaurinėje Čikagoje

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS ER
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų)
Off. Mgr. Auksė S. Kane
Vilma Jarulienė
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

Tel. 708-906-3040

NEKILNOJAMASIS TURTAS
ĮVAIRUS
GREIT P A R D U O D A
B

Jei Jūs vienišas ir
Jums reikia pagalbos,
tvarkinga šeima padės.
Tel. 7 0 8 - 2 2 0 - 3 2 0 2
* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu kartu 7 d. savaitėje
be išeiginių dienų. Turi rekomendacijas,
susikalba angliškai, rusiškai. Tel. 630243-6475.
* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy
venusius žmones ar vaikus lietuvių
šeimoje. Tel. 630-863-1168.

-. First Landmark Realty

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

RIMAS
STANKUS

L

•
•
•
•
•

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

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773 585-9500
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Akių ligų specialistai

SPORTO

APŽVALGA

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
joliet, IL 60435
Tel. 815-741 3220
Vidaus ligos

Po metinės KLSK šventės
viena pergalė
LAURYNAS R. MISEVIČIUS
Prabėgus Amerikos lietuvių pa
mėgtai Hallovveen šventei, visi pra
dedame laukti Padėkos dienos ir, be
abejo, Kalėdų. Kaip tik tuo metu kas
met JAV Rytų pakrantėje sėkmingai
gyvuojantis Connecticut Lietuvių
sporto klubas (KLSK) švenčia savo
gimtadienį. Šiais metais pažymėtas
jau ketvirtasis!
Lapkričio 5 dieną, šeštadienį,
Connecticut LSK nariai, rėmėjai ir
svečiai linksmai praleisti vakarą savo
tautiečių draugijoje tradiciškai rin
kosi į New Britain lietuviškos Šv.
Andriejaus bažnyčios salę. Atvyks
tančiuosius pasitiko linksma DJ Dei
vio muzika bei viliojantys kvapai,
sklindantys iš virtuvės, kurioje šei
mininkės ruošė lietuviškus patie
kalus.

dar

morę (Maryland valst.), kur š.m. lap
kričio 11 d. buvo surengtas, kasme
tiniu tapęs, vietinio Lietuvių atletų
klubo organizuojamas turnyras. Šios
organizacijos sporto renginių vadovė,
Amerikoje gimusi žavi lietuvaitė Katrina Loskarnaitė per labai trumpą
laiką sugebėjo sukviesti net 8 vyrų
bei 2 moterų komandas, kurios su
žaidė simbolines rungtynes, vyrams
ilsintis po pirmojo varžybų rato. Tuo
tarpu taip vyrų rungtynės vyko visą
dieną, pat Baltimorės apylinkių lietu
viams puikiai pažįstamoje, „Catonsville Armory" arenoje, kur prieš ke
letą mėnesių prabėgo 34-asis lietuvių
tautinis festivalis. Jau pirmosiose
turnyro rungtynėse užvirė bekompromisinė lygiaverčių varžovų kova pernykščiai analogiškų varžybų nu
galėtojai New Jersey „Liepsnos" vy
rai tik 5 taškų skirtumu nugalėjo šei-

Vytauto Brazausko nuotraukoje: t u r n v r o finalininkai CT „ Ą ž u o l u " (mėlyna u n i 
f o r m a ) tr NJ ..Liepsnos" (gelsva apranga) lietuviu komandos (priekvje su baltais
marškinėliais varžybų organizatorė Baltimorės LAK sporto renginių vadovė K.
Loskarnaitė).

Sporto klubo gimtadienio minėji mininkus - Baltimorės „Vilką" 39:34.
mas prasidėjo jo narių susirinkimu, Visgi po truputį išaiškėjo tiek pereitų
kuriame buvo pateikta metinė orga metų turnyro čempionų, tiek anks
nizacijos ataskaita, aptarti praeito čiau triskart paeiliui šių turnyrų
sezono įvykiai. Dėl laiko stokos LSK nugalėtojais tapusių Connecticut
valdyba nutarė surengti kitą susirin „Ąžuolų" pranašumas prieš kitas 6
kimą, kuriame bus sprendžiami orga mūsų tautiečių komandas iš New
nizacijos rėmimo, paties LSK ir fut York LAK, Philadephijos „Aro",
bolo komandos logo bei tinklalapio Bostono LSK, New Jersey „Baltikos", Washington, DC, „Vėjo" bei
kūrimo ir kiti klausimai.
Po oficialiosios dalies prasidėjo jau minėtą Baltimorės „Vilko" ekipą.
linksmoji vakaronė. Pasivaišinusius Gal tik Bostono lietuviai šįsyk neiš
gardžiais lietuviškais patiekalais, naudojo savo potencialo - prastai
šventės dalyvius į šokių aikštelę kvie pradėję turnyrą ir pirmosiose rung
tė žinomiausi lietuviški šlageriai. tynėse nusileidę tikrai ne stipresnei
Dauguma taip ir sukosi ratelyje visą Philadelphijos komandai, iškart pra
vakarą. Renginio organizatoriai visus rado galimybę kovoti dėl aukščiausių
patraukė tikrai originaliais žaidimais turnyro apdovanojimų. Taigi varžybų
— porų šokiai ant laikraščio, rung finale susitiko puikiai pažįstami vie
tynės dėl vietos ant kėdės bei dau nas kito verti varžovai — New Jersey
geliu kitų. Visi aktyviai dalyvavo „Liepsna" bei Connecticut „Ąžuolai".
vertingų prizų loterijoje, kurioje buvo Nepaisant to, kad ir Naujosios Ang
galima laimėti mūsų savaitraščio lijos atstovai nedemonstravo ypatin
pusmečio prenumeratą (ją laimėjo go žaidimo, Sodų valstijos reprezen
Jolita Rindzevičiūtė iš VVorcester, tantai lemiamoje dvikovoje atrodė
MA), „Sports Authority" parduotu dar prasčiau - ne pačias rezultaty
vių tinklo dovanų kortelę, Elžbietos viausias rungtynes laimėjo Connecti
bei Juozo Liūdžiu iškeptą šakotį bei cut vyrai 31:23 ir pasidabino specia
keletą kitų suvenyrų bei retesnių liai šiam turnyrui Katrinos užsaky
tais aukso spalvos medaliais. Treti li
gėrimų
Linksmai pažymėjus ketvirtąjį ko pereitą pavasarį LR ambasados
savo organizacijos gimtadienį, jau po VVašington surengtame turnyre „B"
jo savaitgalį KLSK vyrų ir moterų klasės varžybas laimėję New York
krepšinio komandos išvyko į Balti- Lietuvių atletų klubo krepšininkai.

EDMUNDAS V.Z1NAS M D., S.
.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229 9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTTJ GYDYTOJA
9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 S I , Oak Lawn, IL
55 L VVashington, Suite 2 4 0 1 ,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.
32:27 nugalėję Philadelphijos „Arą".
Penktieji liko Bostono LSK, 44:28
nugalėję neblogai turnyre pasiro
džius} New Jersey „Baltikos" jauni
mą. Paskutiniąsias 2 vietas pasidali
no JAV sostinės atstovai, kuriems į
pagalbą atskrido, daugumai mūsų
šalies krepšinio gerbėjų gerai žino
mas Lietuvos rinktinės sirgalių sim
bolis Sėkla, po varžybų nuskubėjęs
stebėti NHL (Nacionalinės Ledo ri
tulio lygos) varžybų tarp Washington,
D.C. „Capitals" ir New York „Rangers" (kaip žinia, Washington klubo
gretose pastaruoju metu itin sėkmin
gai rungtyniauja lietuvis puolėjas
Dainius Zubrus) bei aikštės šei
mininkai, kurių nesėkmingą pasiro
dymą varžybose ko gero sąlygojo ne
pavydėtina padėtis ir pačiame sporto
klube - eilinį kartą kasmetinėse
šiame mieste rengiamose lietuvių
varžybose nematėme nei šios organi
zacijos vadovo (priminsime, kad Bal
timorės LSK pirmininku yra Juozas
— Joe — Ludwig), nei ilgamečio JAV
LB Baltimorės apylinkės pirmininko
Gintaro Buivio, nei ką tik naujai
išrinkto minėtos organizacijos pirmi
ninku Kęstučio Česonio... Vyresnės
kartos įkurtoms Baltimorės lietuvių
organizacijoms atstovavo tik LAK
sekretorius Vytas Brazauskas bei abu
jo tėvai. O ir į vietinę vyrų komandą
tesusirinko vos 5 krepšininkai, iš
kurių vienas aikštelėje pasirodė, jau
gerokai įpusėjus pirmajam turnyro
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Širdies ir kraujagyslių
ligos
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Stuburo ir skausmo
ligos
JONAS V.PRUNSKIS, M D
TERRi DALLAS PRUNSKIS, M D
MAUNAK V. RANA, M D
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
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinolspain.com

Chirurgai
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609
mačui. Net ir Baltimorei atstovavu
sios merginos susirinko vos keturios
ir nesugebėjo pasipriešinti viešnioms
iš Connecticut, kurios taip pat sutiko
draugiškas rungtynes prieš šeimi
ninkes žaisti keturiese, ir nesunkiai
laimėjo 23:18. Po varžybų Baltimorės
Lietuvių namuose surengtame turny
ro dalyviams vakarėlyje įvyko nugalė
tojų apdovanojimas, na, o individua
liai naudingiausiu žaidėju išrinktas
buvo Wašington „Vėjo" vadovas To
mas Uziela, per 2 rungtynes pelnęs
net 37 taškus, tačiau nė vienam iš
vašingtoniečių šventinėse pabaigtu
vėse nepasirodžius, turnyro organi
zatoriai vieningai nusprendė MVP
prizą paskirti antrajam, daugiausia
balsų surinkusiam krepšininkui Con
necticut „Ąžuolų" komandos kapi
tonui Arūnui Eidukaičiui. Nugalėtojų
komandai bei pagrindinei turnyro
organizatorei K. Loskarnaitei prizus
įsteigė ir lietuviško šampano „Alita"
distributoriaus JAV atstovas šios
šalies Rytų Pakrantėje Žilvinas Bublis. Vėliau visi susirinkusieji, tarp
kurių jau pasirodė ir keletas vyresnės
kartos šiose apylinkėse gyvenančių
lietuvių, galėjo pasivaišinti tikrai
skaniais šeimininkių paruoštais pie
tumis bei linksmai praleisti ilgokai
užsitęsusį vakarą, skambant įvairia
lypei Baltimorės Lietuvių Namų
administratorės Rasos MelingienėsMeeks sūnaus Giedriaus parinktai
muzikai.

Lauryno R. Misevičiaus nuotraukoje: „ V ė j o " i r NJ „ B a l t i k o s " krepšininkai su l i e t u 
viško krepšinio sirgalių s i m b o l i u , v i l n i e č i u Sėkla, atvykusiu j ši t u r n y r ą su
vvashington/LR ambasados v y r ų k o m a n d a .
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Algirdui Gustaičiui — 90
Laikas bėga nenumaldomai. Ne
spėjame apsidairyti, jau ir žiema
ateina. Verčiamės per galvą rengdami
įvairiausius renginius, ką spėjame, ko
ne. Įvairiausių sukaktuvių ir pami
nėjimų — daugybė. Tačiau ir juos ne
visus suspėjame pažymėti. Viena
tokių sukakčių, praėjusi nepastebi
mai, gal todėl, kad sukaktuvininkas
gyveno vakariniame Amerikos pa
kraštyje — žymaus lietuvių istoriko,
Hollywood užsienio spaudos asociaci
jos nario, „Golden Globė" apdovano
jimų ilgamečio vertinimo komisijos
nario Algirdo Gustaičio 90-metis. Ši
sukaktis buvo spalio 16 dieną, deja
per Kūčias sukaks ketveri metai, kai
A. Gustaitis paliko šią žemę. Velionio
valia urna su pelenais buvo pervežta
į Lietuvą. Ilsisi jis Vilniuje, Antakal
nio kapinių Menininkų kalnelyje
* šalia kitų garbių Lietuvos žmonių.

LR generalinio konsulato Čikagoje
pranešimai
2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis teismas
priėmė nutarimą, kuriame kons
tatuota, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucijai prieštarauja daugelis
Lietuvos Respublikos pilietybės įs
tatymo nuostatų, reguliuojančių dvi
gubą pilietybę.
Atsižvelgdamas į šį Konstitucinio
teismo nutarimą ir į Lietuvos atsa
kingų institucijų rekomendacijas,
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje iki atskiro nuro

dymo nebepriima iš kitos valstybės
pilietybę turinčių asmenų dokumen
tų ir prašymų dėl Lietuvos Respub
likos pilietybės įgijimo, palikimo ar
susigrąžinimo.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad
šis Konstitucinio teismo nutarimas
neturės įtakos asmenims, pagal anks
čiau galiojusią tvarką įgijusiems ar
susigrąžinusiems Lietuvos Respub
likos pilietybę, neatsisakant kitos
valstybės pilietybės (jie ir toliau galės
turėti dvigubą.pilietybę).

X >*. »<

Algirdas Gustaitis ir Arnold Swartznegger.

Lietuvos kraštui. Jo visur buvo pilna
— studijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete, vėliau Vilniaus universitete,
buvo „Juros" korporacijos vadas,
priklausė Lietuvos Laisvės kovotojų
sąjungai, vadovavo Vilniaus sukili
mui, vyko į Gudiją steigti lietuviškų
komitetų, dirbo Vilniaus savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėju, vadovavo
Priešgaisrinės apsaugos ansambliui.
Ir šalia visa to — rašė, rašė, rašė...
Antrąkart sovietams okupavus
Lietuvą A. Gustaitis pasitraukia į
Vakarus. Vokietija, Hanau DP sto
vykla, Gothe institutas, kuriame
studijavo vokiečių kalbą, galiausiai
tolimoji Amerika. Sunkus darbas,
ligos, nepritekliai nepalaužė A.
v

Gustaičio. Salia visų darbų visada
buvo darbas Lietuvai. Jis ne tik rašy
davo į lietuvišką spaudą. Pasinaudo
damas ryšiais jis garsino lietuvius
Amerikoje. Matydamasis su garsiau
siomis Amerikos kino žvaigždė
mis, važinėdamas po platųjį pasaulį
jis visada išliko lietuviu. Daugelis
Vytauto K. Jonyno sukurtas ekslibris
A. Gustaičiui.
žvaigždžių apie Lietuvą pirmiausia
išgirsdavo iš Algirdo Gustaičio lūpų.
Lietuvių tarpe turime daug žy
O kiek surengta meno parodų,
mių menininkų^ įdomių rašytojų, bet, kiek atrasta gabių žmonių (būtent A.
turbūt, mažai buvo ir yra tokių žmo Gustaitis atrado garsųjį krepšininką
nių kaip A. Gustaitis. Kai peržiūri jo Praną Lubiną) ir kiek knygų, kino
atliktų darbų sąrašą, sunku patikėti, scenarijų apie juos parašyta!
jog tai vieno žmogaus darbas. Kada
O kur jo didžioji meilė — istori
jis suspėdavo rašyti knygas, domėtis niai straipsniai ir knygos. Jis domė
istorija, sudarinėti žemėlapius, rengti josi Lietuvos valstybės ribomis, lietu
parodas, vadovauti jūrų skautams, viškais pirmaisiais raštais, daug rašė
domėtis karveliais (dar gyvendamas apie Mažąją Lietuvą, jį jaudino Lie
Kaune išvedė naują pašto karvelių tuvos okupacija. Jo knygos „Tikroji
rūšį „Lietuvos auksiniai"), rašyti sce Lietuva" (Chicago, 1983 m.), „Pots
narijus filmams, būti Amerikos kino damas ir Lietuva dega" (Klaipėda.
meno akademijos nariu, priklausyti 1993 m.) „Kunigaikščio Radvilo že
Hollywood Foreign Press Association mė" (Chicago, 1992) ir daugybė kitų
kino kritikų organizacija), apdova — tai vis meilė Lietuvai.
nojančiai kino menininkus „Golden
A. Gustaitis bendradarbiavo lie
Globė" („Auksinis gaublys") statu tuviškoje spaudoje ne tik Amerikoje.
lėlėmis?!
Jo staraipsnius mielai spausdindavo
Gimęs Gudijoje (1916 spalio 16 Australijos, Argentinos, Kanados lie
d.), A. Gustaitis vaikystę praleido tuviškoji spauda. Rašydavo jis ir Lie
Alvito valsčiuje. Nuo pat jaunystės tuvos laikraščiams. Jo pastangų dėka
savo gyvenimą paskyrė tarnystei buvo išleisti 8 žemėlapiai su paaiški
nimais, tarp jų ir Lietuvos že
mėlapis.
Neįmanoma išvardinti visų
A. Gustaičio darbų. Jo nuopelnai
lietuvių kultūrai, mokslui, tau
tinės savimonės išsaugojimui —
labai dideli. Lietuvybė, Lietuva
buvo jo viso gyvenimo prasmė.
Reikia tikėtis, kad atsiras moks
lininkų, kurie rimtai susidomės
šio įvairiapusio žmogaus kūry
biniu palikimu ir, minint jo gimi
mo 100-metį, atsiras studija, ku
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rioje tilps visas A. Gustaičio pa
Lrrr :ZUK
A. Gustaičio sudarytas žemėlapis „Tikroji likimas. Norisi tuo tikėti.
Laima Apanavičienė
Lietuva".

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius š. m. lapkričio 16 d. Čikagos
valstybiniame universitete dalyvavo
diskusijoje tema „Tautos, transnacionalizmas ir taika naujos tarptautinės
sąrangos sąlygomis".
Lietuvos generalinis konsulas
diskusijoje dalyvavusiems universite
to dėstytojams, studentams ir už
sienio šalių generaliniams bei garbės
konsulams apžvelgė Lietuvos kelią po
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.,
pažymėdamas, kad per gana trumpą

laikotarpį Lietuva aktyviai įsitraukė į
tarptautinius procesus ir iš paramos
gavėjos tapo šalimi, teikiančia para
mą kitiems.
Diskusijoje taip pat dalyvavo
Bulgarijos, Čekijos, Jungtinės Ka
ralystės, Kroatijos, Meksikos ir Pietų
Afrikos generaliniai konsulai Čika
goje bei Liberijos ir Jamaikos garbės
konsulai.
Renginį organizavo Čikagos val
stybinio universiteto Tarptautinių
programų biuras.

***

Š.m. lapkričio 15 dieną Čikagoje sulas Čikagoje Arvydas Daunoravyko tarptautinė konferencija „Trans vičius.
atlantinė partnerystė bei jos reikšmė
Konferencijos metu buvo aptar
JAV ir Europos Sąjungos ekonomi tos JAV ir išsiplėtusios ES santykių
kai", kurios rėmėju - kartu su kitais vystymosi tendencijos, pasiekimai,
ES šalių generaliniais konsulatais perspektyvos bei problemos.
Čikagoje - buvo ir Lietuvos Respub
Lietuvos generalinis konsulatas
likos generalinis konsulatas. Šią kon renginyje pristatė informacinį stendą
ferenciją kartu su partneriais organi apie mūsų šalį, kuriame buvo pateik
zavo Čikagos Vadovų klubas (The ta informacija apie verslo ir investici
Executives' Club of Chicago).
jų galimybes Lietuvoje, supažindinta
Konferencijos pagrindiniai sve su verslo konferencijų organizavimo
čiai buvo Europos Komisijos delegaci sąlygomis, turizmo į Lietuvą galimy
jos JAV vadovas ambasadorius John bėmis bei Lietuvos kultūra.
Bruton, JAV atstovas Europos Sąjun
Konferencijos išvakarėse genera
goje ambasadorius Boyden Gray bei linis konsulas A. Daunoravičius kar
Europos Parlamento delegacijos ry tu su kitų ES šalių generaliniais kon
šiams su JAV pirmininkas Jonathan sulais susitiko su Europos Komisijos
Evans. Renginyje taip pat dalyvavo delegacijos JAV vadovu ambasadoriu
JAV reziduojantys užsienio šalių mi J. Bruton. Susitikime buvo aptar
diplomatai, verslo, prekybos rūmų, tos transatlantinių santykių aktuali
vietinės ir federalinės valdžios bei jos.
žiniasklaidos atstovai. Lietuvai kon
LR Generalinio konsulato
ferencijoje atstovavo generalinis kon
informacija

Nuotraukoje: Europos Komisijos delegacijos JAV vadovas ambasadorius John
Bruton ir LR generalinis konsulas Čikagoje Arvvdas Daunoravičius.
T
adc Kubiliaus nuotr.
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Mįslingojo Tibeto išminties
lobynai - stulbinantys
Sniegynų šalimi ir pasaulio stogu
vadinamas Tibetas visuomet kėlė
didelj susidomėjimą.
Įvairaus plauko keliautojai daž
niausiai pasakodavo apie stebuklingą
Himalajų kalnyno grožį, iš visų To
limųjų Rytų tautų išsiskiriantį ti
betiečių gyvenimo būdą.

po ilgų ieškojimų atrado princas Sid
harta, tačiau jis tiesiog atskleidė savo
paties žmogiškąsias galimybes, paži
no proto prigimtį ir suprato, kad pati
nantysis tai, kas patiriama, ir pats
patyrimo veiksmas - neatskiriami.
Kitaip tariant, Sidharta pasiekė
nušvitimą ir tapo prabudusiuoju,
arba Buda.
Taigi, Buda nebuvo dievas ar
pranašas. Jis visuomet drąsino savo
mokinius kritiškai vertinti, nepriimti
skelbiamų dogmų ir pasitikėti tiktai
tuo, ką patys įsitikino esant tiesa.
Iki pat mirties jis mokė kitus
pasiekti suvokimą, kuris pranoksta
laikinumą.
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AfA
JOHN A SVIRSKY
(JONAS SVIRSKIS)
Sulaukęs 88 m. staigiai mirė 2006 m. lapkričio 16 d. Gyveno
Brockton, MA.
Liūdesyje liko žmona Danutė (Špakevičiūtė), sūnus Andrew, marti Lacey, duktė Regina, žentas Michael Bastille ir vai
kaitis John.
Baigė Holy Cross kolegiją Worcester, MA, II Pas. karo
pradžioj. Tapo JAV laivyno karininku, kovojo su japonais. Buvo
išrinktas Brockton miesto tarybon (city council). Dirbo valstijos
nuosavybių įkainavimo srityje bei privačiai nekilnojamo turto
versle.
Po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, lapkričio 23 d. palai
dotas Brockton New Calvary kapinėse.
Liūdinti šeima

Grėsė išnykimas

Saugodamas ypač turtingą budis
tinį paveldą, Tibetas ilgus metus
neįsileisdavo užsieniečių. Dar prieš
pusę amžiaus jis buvo laikomas be
veik mistine šalimi. Legaliai įva
žiuoti, o ne vogčia įsmukti, į ją tapo
įmanoma tik po tragiškos Tibetui ko
munistinės Kinijos invazijos.
Kitoks požiūris
Teigiama, kad vakariečiai Tibeto
žmonėms neatrodo labai išmintingi.
Jiems neva sunku suprasti, kodėl
žmonės skiria visą savo energiją
materialių gėrybių kūrimui ir įgi
jimui, nors turtai, šlovė ar pripažini
mas yra absoliučiai laikini.
Budos mokymai neneigia mate
rialių daiktų ar prabangos teikiamo
džiaugsmo, tačiau atskleidžia kitokį
požiūrį į laikinas ir amžinas vertybes.
Daugiau nei prieš 2,500 metų
gimusio Budos Šakjamunio laikais
nebuvo terminų „budizmas" ar „bu
distas". Dvasine praktika užsiiman
tis asmuo buvo vadinamas „gyve
nančiuoju vidinį gyvenimą".
Budos mokymai sanskrito kalba
vadinami „dharma", tibetietiškai
„čio" ir abu šie žodžiai reiškia „kaip
viskas yra iš tiesų".
Mokė kritiškai mąstyti
Pirmąjį Budos Šakjamunio gy
venimo etapą galima padalinti į dvi
dalis: nerūpestingą princo jaunystę
rūmuose ir viršlaikės tiesos paieškas,
į kurias princas Sidharta leidosi patį
pirmą kartą supratęs, kad ligų, se
natvės ir mirties kančių nepavyksta
išvengti nė vienam žmogui.
Galima įvairiai paaiškinti tai, ką

Pastaruosius tūkstantį metų
Tibete saugota tradicija vadinta
„gyvąja", nes didieji budizmo meis
trai perteikdavo ne tik gilią filosofinę
mokymų prasmę, bet ir patį proto
prigimties patyrimą.
Tačiau nuo 1950 metų Kinijos
kariuomenei ėmus sistemingai nai
kinti turtingą Tibeto kultūrą, budiz
mo tradicija šioje šalyje apmirė.
Okupantai sugriovė didžiąją dalį
budistinių vienuolynų, o dabar atsta
tytos šventyklos skirtos turistams
vilioti.
Dėl viską savo kelyje naikinusio
komunizmo įsiveržimo, kurį Kinijos
vyriausybė iki šiol vadina „taikiu
Tibeto išlaisvinimu", lamoms teko
bėgti į kitas šalis - Nepalą, Indiją,
Butaną, ten steigti vienuolynus ir
budizmo centrus bei rūpintis budiz
mo išlikimu.
Pasklido po pasauli
Baimindamiesi, kad mokymai
apie išmintį gali būti prarasti visiems
laikams, Tibeto budizmo meistrai
ryžosi perteikti juos pasauliui.
Danų kilmės lama Olė Nydalas
po ilgų praktikos Nepale metų tapo
vienu pirmųjų budizmo mokytojų
Vakaruose. Dalintis išminties turtais
svetimšalio paprašė Tibeto budizmo
Karma Kagju tradicijos vadovas Jo
Šventenybė XVI Gjalva Karmapa.
„Mes gyvename istoriniu Rytų ir
Vakarų kultūrų susidūrimo laiko
tarpiu, kai vieni iš kitų galime išmok
ti geriausių dalykų", - teigia lama O.
Nydalas.
Per tris dešimtmečius jis parašė
nemažai knygų, įkūrė per 500 budiz
mo centrų visame pasaulyje. Penki
veikia ir Lietuvoje. .
Kaimyninėje Lenkijoje švenčia
mas Deimantinio Kelio budizmo is
torijos šioje šalyje 30 metų jubiliejus.
Lietuvoje kitąmet bus minima 10
metų sukaktis.
Eglė Rašimaitė
„Klaipėda"

NETRUKUS ŠVĘSIME
PADĖKOS DIENĄ
Atkelta iš 3 psl.
Lapkričio 9 keleiviai išvydo
plikas dabartinio Cape Cod aukštu
mas, šimtus mylių nuo jų pirminio
tikslo. Dar dvi dienas kapitonas
plaukė Naujosios Anglijos pakraš
čiais, kol įmetė inkarą prie Provincetown, dabartinėje Massachusetts
valstijoje. Laivas ten stovėjo kelias
savaites, kai išsiųsta iš laivo grupė
vyrų ieškojo tinkamiausios vietos
jiems įskurti.
„Mayflower" keleiviai turėjo lei
dimą išsikelti ir apsigyventi Virginia
teritorijoje, kuri buvo kontroliuoja
ma Londono bendrovės. Neturėdami
leidimo apsigyventi Naujosios Angli
jos teritorijoje, kuri buvo kontroliuo
jama Plymouth bendrovės, jie nuta
rė tapti nepriklausomais, sudaryda
mi savo „Plymouth Compact", kurį
pasirašė visi (41) vyrai, tarp jų ir
William Brewster, William Bradford, Edward Winslow bei kiti va
dovai.
Pagal pasirašytą dokumentą,
koloniją turėjo valdyti visų suau
gusių vyrų renkamas, pagal daugu
mos teisę, gubernatorius, kuriuo
kiek vėliau tapo William Bradford.
Kadangi buvo nustatyta, kad valdyti
galima tik su valdomųjų sutikimu,
šis dokumentas yra laikomas Ame
rikos demokratijos pradininku.
Buvo jau prasidėjusi žiema, ir
naujieji gyventojai turėjo skubėti
statyti sau namus, ieškoti papildomo
maisto prie to, ką buvo atsivežę su
savimi. Sunki tai buvo žiema ir ne
mažai atvykusių jos metu mirė. Pa
vasarį jų kaimynai indėnai pamokė
kaip sodinti ir auginti kukurūzus,
kaip žvejoti ir t.t. Buvo pasirašyta
taikos sutartis su vietinės indėnų
genties vadu Massasoit, kurioje abi
pusės pasižadėjo padėti viena kitai
kitų genčių užpuolimo atveju.
Pirmoji P a d ė k o s diena
Kitais metais pasitaikė geras
derlius, užaugo kukurūzai ir pupos.
Prigaudžius žuvų ir primedžiojus
žvėrių indėnai ir naujieji kolonistai
kartu atšventė savo laimę, kas
ilgainiui tapo vadinama Padėkos

Remkite ir platinkite

THE

diena. Patys kolonistai laikėsi griež
tos drausmės ir moralės. Svetimo
teriautojams nubausti buvo vartoja
mas botagas, o jau 1630 m. kažkuo
nusikaltęs John Billington baigė
savo gyvenimą kartuvėse.
Daug pirmųjų „Mayflower" pili
grimų per ilgus amžius nugrimzdo į
užmarštį, bet dokumentai rodo, kad
iš jų yra kilę tokie Amerikoje žinomi
žmonės kaip prezidentai Ulysses S.
Grant, James A. Garfield, Franklin
D. Roosevelt ir George W. Bush.
Nors piligrimai yra labai dažnai
minimi ankstyvoje Amerikos kolo
nistų istorijoje, tikslinga pastebėti,
jog jie nebuvo pirmieji anglų kolo
nistai Amerikos žemėje. Ta garbė
priklauso grupei drąsuolių, kurie
kapitono John Smith vedami, jau
1607 m. trimis laivais atplaukė į
Ameriką, ir ten, prie upės įkūrė
pirmą šiame naujai atrastame konti
nente nuolatinę anglų koloniją. Gal
ir ironiška, kad nuo karaliaus James
I bėgusiųjų sukurta kolonija buvo
pavadinta jo vardu - Jamestown,
Virginia valstijoje. Karaliaus vardą
gavo net ir upė - James.
Jau ir dabar yra ruošiamasi
Anglijos karalienės Elizabeth II ir
jos vyro princo Philip apsilankymui
tame Jamestown mieste, kur 2007
m. gegužę bus švenčiama 400 metų
sukaktis, kai naujai atrastame Ame
rikos kontinente buvo įkurta pirmoji
nuolatinė anglų kolonistų gyvenvie
tė. Ilgainiui tie pirmieji piligrimai
išsisklaidė ir tapo baptistais, presbiterijonais, kongregacionistais ir dar
kitokių bažnyčių pasekėjais. Tos
kolonijos istorija taip pat yra labai
įdomi, bet tai būtų jau kita tema.
Čia, į Virginia valstiją, iš tikrųjų
ir norėjo 1620 m. atplaukti William
Bradford vadovaujama piligrimų
grupė. Jų laivą, kaip jau žinome,
audros ir kai kurios navigacinės
klaidos nunešė apie 500 mylių toliau
į šiaurę, į dabartinę Massachusetts
valstiją. Piligrimus istorija sutapa
tino su Padėkos diena, o Virginia
kolonistams teliko tik jų populiaru
sis obuolių žydėjimo festivalis, šven
čiamas ne rudenį, bet kiekvieną
pavasarį.

katalikišką

LITHUANIAN

spaudą
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ČIKAGOJE

IR

APYLINKĖSE

Jaunimo centro tradicinė vakarienė
įvyks gruodžio 3 d., sekmadienį, didžiojoje salėje

• B u v ę s (1992-2006 m.) Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, SJ, lap
kričio 14 d. išskrido į Lietuvą užimti
pareigas jėzuitų Sv. Ignaco bažnyčioje
Šiauliuose.
• švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia kviečia naujus na
rius į parapijos chorą. Prašome kreip
tis po 10:30 vai. r. Mišių į parapijos
vargonininkę Jūratę Grabliauskienę.
•Lapkričio 26 d., sekmadieni, 2
vai. p.p. Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje ruošia Tilžės Akto
88-erių metų sukakties paminėjimą
v

Saulių namuose, 2417 W. 43 gatvė
Čikagoje. Programoje — iškilmingoji
dalis su vėliavų įnešimu, invokacija,
himnais, paskaita ir menine progra
ma. Po programos — pabendravimas
ir kavutė. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.
• Lemonto socialinis skyrius
praneša, kad gruodžio 1 d., penktadie
nį, nuo 12 vai. p.p. iki 1 vai. p.p. Bočių
menėje bus galima pasiskiepyti nuo
plaučių uždegimo (Pneumonia Shots).
Norintys pasiskiepyti, prašome skam
binti R. Kronui tel. 630-968-0184.
•JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba ir vyresniųjų lietuvių centras Či
kagoje prieš dvi savaites išsiuntinėjo
loterijos bilietėlius ir prašė pagal iš
gales paremti Socialinių Reikalų ta
rybos darbus. Norime priminti, kad
laimingų bilietų traukimas vyks

gruodžio 9 d. „Seklyčioje" labdaros
vakaro, kuris prasidės 5 vai. p.p.
metu (vakarienė - 6 vai. v.). Norintys
dalyvauti, prašome užsisakyti vietas
Socialinių reikalų raštinėje. Tel. pa
siteiravimui: 773-476-2655 (darbo
laikas — nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p. p.,
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio).
Auka: 35 dol. Visi maloniai kviečiami.

3 vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje kun. Antanas Gražulis, SJ, atnašaus šv.
Mišias už mirusius Jaunimo centro rėmėjus. Mišių metu giedos solistai
Margarita ir Vaclovas Monikai, akompanuos Manigirdas Motekaitis.
4 vai. p.p. salėje bus trumpa akademija ir ansamblio „Gabija"
(vadovė Genė Razumiene) koncenas.
Vakarienę ruoš Morkūnu ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli".
Galima užsisakyti stalus ir pavienes vietas.
Tel. pasiteiravimui: 708-447-4501 vMilda Šatienė) ir 708-636-6837
(Anelė Pocienė).

v

•Gruodžio 9 d., šeštadieni, Svč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapija švęs parapijos Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
šventę. Ta proga rengiami atsisveiki
nimo su Sv. Kazimiero kongregacijos
seselėmis, kurios parapijoje dirbo 84
metų, pietūs. Šiais metais seselės kazimierietės švenčia kongregacijos įs
teigimo 100-ąsias metines. Visi para
pijiečiai ir lankiusieji seselių vado
vaujamą parapijos mokyklą kviečiami
dalyvauti seselių pagerbime. Šventė
prasidės šv. Mišiomis 4:30 vai. p.p.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
Salomėjai Daulienei (tel. 773-8474855) arba Evelinai Oželienei (tel.
773-254-7553).
•Gruodžio 10 d. Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje vyks tradicinis
misijos choro Kalėdinis koncertas.
Koncerte dalyvauja vaikų choras
„Vyturys" ir solistė Liana Kopūstaitė-Pauletti.
• S v . Rašto būrelis veikia antra
dieniais PLC, 14911 127th Street,
Lemont, skaitykloje (už Bočių menės)
Priimami visi norintys.

•Lapkričio 23-24 dienomis dienraščio „Draugas" redakcija ne
dirbs. Dienraščio numeris po Padėkos dienos išeis lapkričio 28 d. Lapkričio
24 d., penktadienį, skaitytojai gaus šeštadieninį laikraščio numerį.

„Draugo" knygynėlyje

Bokštelių ažūrą į dangų iškėlus,
Grakšti lyg mergaitė ryte
atsikėlus,
Iš vingių Vilnelės dailidės suvyta,
Lyg sapno kurta, o ne rankom
statyta,
Lyg paukščio giesmė nusileidus
nuo kalno,
Nutūpus ant ištiesto šimtmečių
delno,
Švieti mums lyg dieviško perlo
šviesa
Kūrėjo didybe ir grožio galia.
Tai eilutės iš Rimanto Čechanavičiaus knygos „Dieviško perlo švie
sa". Ši nedidelio formato albumasknygutė apie visiems mums žinomą
Sv. Onos bažnyčią Lietuvoje — graži
kalėdinė dovana. Ją galėsite pado
vanoti ir draugui, kuris nemoka lie

tuvių kalbos, mat knygelėje yra
trumpi vertimai anglų, lenkų ir vo
kiečių kalbomis.
„Per penkis savo gyvavimo šimt
mečius daugybės žvilgsnių nuglosty
ta Šv. Onos bažnyčia iš tikrųjų graži
ir elegantiška, vienintelė savo lieps
nojančiais bokštais ir bokšteliais
Vilniaus architektūros panoramoje",
— taip rašo apie šį statinį Ber
nardinų vienuolyno brolis kun. Ju
lius Sasnauskas.
Tai nuostabi knyga apie gotikinį
stebuklą, kurį gražiai pristato ir Ginos Liepos eilės.
Knygos kaina — 20 dol. Knygas
galima įsigyti paštu, pridedant 9
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą - 1 dol. mokestis.

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

violončelistas David Low (kairėje) ir pianistas Rimantas Vingras dalyvavo
„Saulutės" labdaros koncerte „Aukso stygos", kuris lapkričio 18 d. (vyko
Lietuvių dailės muziejuje. Lemont.
Indrės TijOnėlienės nuotrauka.

ir pavienių

asmenų

dėmesiui

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius
ir Naujametinius
sveiki
nimus į dienraštį „Draugas", sveikinimo tekstus prašome
atsiųsti
iki gruodžio 18 d. „Draugo" administracijai,
4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteiravimui:
773-585-9500.

Skelbimai
Zenonas Šukys, gyv. Chicago, IL, atnaujino „Draugo" prenumera
tą ir atsiuntė 50 dol. auką. Jam tariame širdingą ačiū!
Matilda Kurapka, gyv. Putnam, CT, ne tik sumokėjo dviejų prenu
meratų mokestį, bet dar pridėjo 60 dol. auką „Draugo" leidybos išlaidoms
sumažinti. Esame sujaudinti šiuo mūsų skaitytojos dosnumu ir tariame
ačiū!
Alfonsas Lukas iš Dearborn, MI, kartu su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui!
Dr. Jonas Mikulionis, Dearborn Heights, MI, pratęsė prenume
ratą ir padovanojo „Draugui" 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
Antanas Drazdys, Marriottsville, MD, kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Labai ačiū!
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