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Kyšis - lietuviško gyvenimo norma 

„Kyšininkavimas yra greičiau norma, o ne koks moralinis ar socialinis blogis." 

Vilnius, gruodžio 11 d. (Alfa.lt) 
— Kyšininkavimas visuomenėje lai
komas vis efektyvesniu būdu spręsti 
problemas, rodo „Transparency In
ternational" Lietuvos skyriaus atlik
tas tyrimas. Tik dešimtadalis žmonių 
dar tiki, kad valdžia rimtai kovoja su 
korupcija. Bene skaidriausi visuo
menėje yra verslininkai, rodo ap
klausa. 

Kad kyšio davimas padeda 
spręsti problemas, yra įsitikinę 85 
proc. gyventojų (prieš dvejus metus -
78 proc), tarp jų 78 proc. verslininkų 
(prieš dvejus metus - 74 proc.), nus
tatė tyrimas. 

„Kyšininkavimas yra greičiau 
norma, o ne koks moralinis ar sociali
nis blogis", - konstatuoja „Transpa
rency International" Lietuvos sky
riaus ekspertė Jolanta Aleknevičienė. 

Pastebima, kad verslininkai ma
žiau linkę kyšininkauti nei visa vi

suomenė. 
„Verslo sąlygos, konkurencija 

skatina verslą greičiau tapti skaid
resnį nei bendrai visus gyventojus, 
kurie pasitaikius pirmai progai yra 
linkę duoti kyšį", - mano J. Alek
nevičienė. 

Valdžios siekį mažinti korupciją 
ji vertina skeptiškai: „Matome pas
tangas, bet kad jos būtų labai efekty
vios ir intensyvios, negalime pa
sakyti", - kalba ekspertė. 

Tik 9 proc. gyventojų tiki, kad 
valdžia rimtai kovoja su korupcija 
(pvz., Airijoje tuo tiki 46 proc. gyven
tojų). 

Kovoja visi - naudos jokios 
• 

Antradienį konferencijoje „Ko
rupcijos pažabojimo vizijos 2008", 
rengtą prezidento kanceliarijoje, ša
lies vadovas Valdas Adamkus kons

tatavo, kad reikia kovoti su krupcijos 
priežastimis, o ne pasekmėmis. 

Jo nuomone, korupciją įtvirtina 
ir nauji Seimo priimami įstatymai -
esą nėra pakankamai aiškinamasi, 
ar jie nesudarys sąlygų kyšininkauti. 
O prieš korupciją dirbantys valdi
ninkai bei politikai nenoriai bendra
darbiauja. 

„Akivaizdu, kad vis dar neveikia 
vadinamasis struktūrinis, arba insti
tucinis, korupcijos prevencijos me
chanizmas. Dirba Seimo Antikorup-
cijos komisija, Specialiųjų tyrimų 
tarnyba, Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija, įvairių tarnybų imuni
teto padaliniai. 

Tačiau visos šios institucijos ir 
padaliniai niekaip nesugeba rast i 
efektyvaus bendradarbiavimo mode
lio", - sakė V Adamkus. 

Anot prezidento, su korupcija 
kartu turi kovoti visuomenė, versli
ninkai ir valstybės institucijos. 

Premjeras Gediminas Kirkilas 
esamą korupciją vertino „nepatenki
namai", bet čia pat pridūrė, kad yra 
„einama teisinga linkme". Jis dėstė, 
kad svarbiausia yra padaryti partijų 
finansavimo reformą. 

Konferencijoje Seimo Antiko-
rupcijos komisijos vadovas Rimantas 
Dagys dėstė, kad korupcija Lietuvoje 
veši dėl trijų priežasčių: t rūksta po
litinės valios prieš ją kovoti, be to, 
valstybės tarnybos vadovai toleruoja 
nesąžiningus valdininkus. 

Prilygsta Indijai, Moldovai 
ir Ukrainai 

Korupcijos žemėlapio tyr imas 
rodo: per pastaruosius 12 mėnesių 
kyšį yra davę Nukel ta į 6 psl . 

Šiame 
• 

Premijų šventė Čikagoje 

• Skautybės kelias. V. 
Vydūno fondas įsteigė 4 
naujas premijas (p. 2) 
• Skurdo ir socialinės 
atskirties scenarijus (p. 3) 
•Šiluvos žinia, nr. 4 (p. 4, 8) 
• Komentaras. LF pelno 
skirstvmas (p. 4) 
• Komentaras. Apie V. Žilin
skaite ir pilvažmogius (p. 5, 
8) 
• Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Miesto panorama (p. 6) 
•Lietuva ir Latvija (2) (p. 9) 
•JAV LB Kultūros tarybos 
apdovanojimui įteikimas (p. 
10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Nuotraukoje iš kairės: fotomeninkas Butautas Barauskas, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Dalė Lukienė ir fotomenininkas Algimantas Kezys Lietuvių dai
lės muziejuje prie B. Barausko nuotraukų. Laimos Apanavičienės nuotr 

Šį savaitgalį Čikagoje viešėjo JAV tūros premijos laureatų apdovanoji-
LB Kultūros tarybos pirmininkė Da- mo vakarą, bet dalyvavo ir kituose 
lė Lukienė. Ji ne tik puikiai vedė Kul- renginiuose. Nukel ta \ 10 psl . 
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Lietuviai — 
pavojingiausi 
Europos 
vairuotojai 

Vilnius, gruodžio 11d. (BNS) — 
Lietuvoje einant per gatvę ar vairuo
jan t automobilį reikia būti ypatingai 
atsargiems, nes šioje šalyje važinėja 
pavojingiausi Europos vairuotojai. 

Tokią išvadą daro įtakingo JAV 
verslo žurnalo portalas „forbes.com" 
apibendrinęs Europos Komisijos ir 
Tarptautinės kelių eismo ir nelaimių 
informacinės bazės 2006 metų duo
menis. 

Įvertinus preliminarius duome
nis nustatyta, jog 2006 metais Lie
tuvoje 1 mln. gyventojų teko 233 eis
mo nelaimių sąlygotos mirtys. Iš viso 
per metus šalyje žuvo 759 žmonės. 

Panašiai „forbes.com" atsiliepė 
ir apie antroje vietoje likusią Latviją 
bei trečioje atsidūrusią Estiją, ne
paisant to, kad jos nuo Lietuvos ge
rokai atsiliko mirčių keliuose 1 mln. 
gyventojų skaičiumi. Latvijai — teko 
177,4 aukos, Estijai — 151. 

Pirmajame „pavojingiausiųjų" 
dešimtuke dominuoja Rytų ir Vi
durio Europos šalys — pirmosios 
Baltijos šalys, už jų rikiuojasi Grai
kija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija, 
Kipras, Čekija ir Islandija. 

Pasak publikacijoje cituojamos 
Londono tyrimų kompanijos „Eura-
sia Group" analitikės Agnės Bara
nauskaitės, dėl aukšto korupcijos ly
gio žmonės Lietuvoje nesibaimina 
vairuoti išgėrę, net jei girti už vairo 
įkliūtų policijai. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Vydūno fondas įsteigė 
keturias naujas premijas 

P1L. RITONĖ RUDAmENE 

Š. m. lapkričio 18 d. Vydūno fon
do (VF) būstinėje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois Įvyko Fondo 
posėdis. Posėdį atidarė tarybos pirmi
ninkas fil. Leonas Maskaliūnas, pami
nėdamas dviejų ypatingai našių VF 
narių netektis šiais metais. Tai: Korp! 
Vytis garbės nario, VF tarybos nario, 
VF valdybos patarėjo ir Geležinio Vil
ko ordino nario v.s. fil. Vytauto Mikū-
no ir VF ilgalaikio tarybos iždininko, 
Geležinio Vilko ordino nario v.s. fil. 
Liudo Ramanausko . J ų atminimą 
Maskaliūnas pakvietė pagerbti susi
kaupimu ir vienos minutės tyla. 

Toliau pirmininkas pris tatė ir 
visų tarybos narių vardu pasveikino 
VF valdybos pirmininką fil. dr. Vy
tautą .Černių, kuriam 2006 m. gruo
džio 20 d. buvo suteiktas vienuolikta
sis VDU garbės profesoriaus vardas, 
o regulos buvo įteiktos 2007 m. birže
lio 27 d. Ta proga buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų". L. Maskal iūnas 
taip pat pasidžiaugė, kad VF 5,000 
dol. auka parėmė antrąją papildytą 
Nijolės Gaškaitės knygos „Pasiprie
šinimo istorija, 1944-1953 metai" 
išleidimą. Si knyga gausiai platinama 
Lietuvoje, ji bus dalinama ir išeivijos 
mokyklose. Buvo aptart i paskolą VF 
negrąžinusiųjų reikalai. 

VF valdybos pranešimą pateikė 
valdybos pi rmininkas V. Černius. 
2007-2008 mokslo metais numatyta 
išmokėti 80 stipendijų po 200 dol. 
(semestrui) bei 5 VF garbės narių (S. 
Čiurlionienės, V. Jonuškaitės-Zau-
nienės, S. Kolupailos, Ig. Končiaus ir 

Br. Kviklio) vardo premijas po 1,000 
dol. bei kitas individualias stipendijas 
ir premijas. Pristatytas ir patvirtin
tas pasiūlymas įsteigti dar keturias 
kasmetines premijas: Vytauto Mikū-
no (1,000 dol.), Gražinos Musteikie
nės (1,000 dol.), Gražinos Mustei
kytės (1,000 dol.) ir Kazio Musteikio 
(1,000). Premijos bus padengiamos iš 
Musteikių palikimo (investicijų). 
Taip pat buvo balsavimui pristatyta 
ir nutarta, kad stipendijos (išskyrus 
jau anksčiau įsteigtas su specialiais 
steigėjų pateiktais pinigais ir nurody
mais) bus padidintos nuo 200 dol. se
mestrui iki 300 dol. semestrui. Sti
pendijų skaičius bus sumažintas nuo 
80 iki 60. 

Fil. Vida Brazaitytė pranešė, kad 
Sidabrų vardo konkursas jau pa
skelbtas Akademinio Skautų Sąjū
džio ir LR Švietimo ministerijos tin-
klalapiuose, „Dialoge", „Valstiečių" 
laikraštyje bei kitoje žiniasklaidoje 
Lietuvoje. Buvo atsiklausta ir nutar
ta bent vienerių metų laikotarpiui 
pakeisti prel. Prunskio premiją į kon
kursą ASD kandidatei už geriausiai 
parašytą temą įstojant į Akademinį 
Skautų Sąjūdį. 

VF valdybos pirmininkas pasi
džiaugė sėkmingai fil. dr. Arūno 
Draugelio tvarkomu fondo iždu, to
liau vykstančiu Broniaus Makausko 
„Lietuvos istorija" vertimu į anglų 
kalbą (iš 432 psl. liko išversti 112 
psl.) ir išleistais bei išsiuntinėtais 
kalėdiniais atvirukais. Tai dailinin
kės Ados Sutkuvienės ir Lietuvos 
fotomenininkų kūryba. 

VF tarybos nariai, kurie šiais 

VF posėdžio dalyviai: (pirmoje eilėje iš kairės): Algirdas Stepaitis, Zita 
Rahbar, pirm. Leonas Maskaliūnas, dr. Vytautas Černius; (antroje eilėje iš 
kairės): dr. Renata Variakojytė-Staniškienė, Jūratė Variakojienė, Vytenis 
Kirvelaitis, Milita Lauraitienė, Jonas Variakojis, Ritonė Rudaitienė, dr. Arū
nas Draugelis ir Vida Brazaitytė. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

metais baigė 3 metų kadenciją, buvo: 
Vida Brazaitytė, Sigitas Miknaitis, 
Leonas Maskaliūnas, Ritonė Rudai
tienė ir Eugenijus Vilkas. Trys iš jų -
Leonas Maskaliūnas, Ritonė Rudai
tienė ir Eugenijus Vilkas pasiliko 
naujai kadencijai. Tarybos pirminin
ku perrinktas Leonas Maskaliūnas. 

Šiuo metu VF tarybą sudaro fi
listeriai: Leonas Maskaliūnas (pirmi
ninkas), Vytenis Kirvelaitis, Milita 
Lauraitienė, Zita Rahbar, Ritonė Ru
daitienė, Renata Staniškienė, Algir
das Stepaitis, Jonas Variakojis, Arū
nas Draugelis ir Eugenijus Vilkas. 
VF valdybą - filisteriai: Vytautas 
Černius (pirmininkas), Jūratė Varia
kojienė (pavaduotoja), Arūnas Drau
gelis (iždininkas), Leopoldas von 
Braun (reikalų vedėjas), Algirdas 
Marchertas (administratorius). 

Valdybos sudėtyje atliekami dar
bai: susirašinėjimas, užsakymų vyk
dymas, stipendijas/premijas gavu
siems čekių išsiuntinėjimas, auko
jusiems padėkų/pakvitavimų išsiun
tinėjimas, ryšiai su spauda, skolin
tųjų bylų paruošimas ir laiškų išsiun
timas, susirinkusios medžiagos kar-
totekavimas, ryšiai su Lietuva, ko
respondencija su laikraščiais (selbi-
mai, padėkos), elektroninis paštas. 

Rudens iškyla 
Spalio 27 d. ūdrytės ir bebrai su savo vadovais išvažiavo Į Swallow Cliff Forest Preserve. Buvo 

nuostabi rudens diena. Medžių tapai taip gražiai nuspalvino mišką. Nuvažiavę vaikai buvo pavaišinti 
mažu užkandžiu ir gėrimu. Sesė Vida Kluko vedė gamtos „bingo" žaidimą. Jauni skautukai poromis 
išsiskirstė ir ieškojo įvairių lapų, plunksnų, voratinklių ir net vabzdžių. Visi tokie darbštus, surado visus 
pažymėtus dalykus. Besigrožėjant gamta ūdrytės ir bebrai išaiko ir gardžiavosi jaunų vadovių iškep
tomis dešrelėmis. Pasistiprinę vaikai toliau iškylavo gamtos takeliais. Tuo pačiu j ie pasiėmė didelius 
maišus ir beiškylaudami surinko nemažai šiukšlių miško takeliuose. 

Bravo vaikai! Skautas — gamtos draugas. 
Iškylą suorganizavo j . ps. Rima Jokubauskienė, buvo nemažai talkos iš kitų vadovu, tėvelių ir jaunų 

vadovų. 
j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta 

0drytf> atliko gerąjį darbeli, rinkdamos šiukšles gamtos 
' - > r " ; , r ' s " krista Mikaliūnaitė. Jazminą Raudytė, Alissa 
Pociūte. Maya Chiapetta. Lilė Sadauskaitė, Ola Lapkutė ir 
Li'e ^oliūnaitė. 

Vadovės, kurios prisidėjo prie maisto ruosc: -
kairės): gint. Lina Meilutė, gint. kand. Da \a 
Savickaitė, gint. kand. Viktorija kirkutė. gin f 

kand. Irena Balzekaitė, gint. Beatričė Želvytė ir 
iškylos koordinatorėj, ps. Rima Jokubauskienė. 

j.v.s. fil. Taiydos Chiapettos nuotr 

Per paskut inius šešis mėnesius 
parašyta 250 raštų (gal net dvigubai 
daugiau), išsiųsta maždaug 500 laiš
kų (faksu ir el-paštu). Pirmininkas ir 
administratorius geranoriškai pralei
do 66 dienas (nuo 10 vai. r. iki 3 vai. 
p.p.) arba iš viso 1,056 valandas. 

Kai kurie tarybos nariai regu
liariai renkasi dėl Vydūno fondo su
kaktuvinio leidinio. Knyga, kuri ats
pindės VF veiklą per pastaruosius 55 
metus, bus išleista ateinančiais me
tais. 

DRAUGAS 
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THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
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legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
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Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
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adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien 5340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metu $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$ 120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
redakcija@draugas.org 

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė -
Aldona Žemaitytė 

aldaze@gmail.com 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakci|a už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius ta»so savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 
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Vagie, kepurė dega! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Paskambino viena uoli „Draugo" skaitytoja, skatindama mane pa
sisakyti prieš plagiatus. „Gerai!" - nedvejodamas sutikau. Po to 
pradėjau galvoti apie savo patirtį su tuo plagiavimu. Čia verta pri

minti, ką žodis „plagiatas" reiškia. Tai svetimos autorystės, svetimo vei
kalo ar išradimo pasisavinimas, toks pat paskelbtas veikalas ar išradimas. 
„Lietuvių enciklopedijoje" (Boston, 1961) apie tai rašoma plačiau. Tai (iš 
lotyniško žodžio „plagium" = pagrobimas) literatūrinė, mokslinė, meninė 
vagystė, svetimos kūrybos, darbo pasisavinimas, svetimo darbo išleidi
mas savo vardu, taip pat pažodinis svetimų minčių paėmimas kaip savo. 

Atvykęs į JAV netrukus įstojau j vakarinę gimnaziją. Ten viename pi
lietinės santvarkos kurse reikėjo parašyti referatą. Tai buvo namų darbas 
ir buvo leidžiama naudotis prieinama literatūra, kurios neturėjau. Tačiau 
miesto bibliotekoje radau „Encyclopaedia Britannica" ir iš ten reikiamus 
atsakymus gražiai nurašiau. Buvau patenkintas savo išradingumu. Lietu
vių gimnazijoje Vokietijoje neturėjome jokių knygų ar vadovėlių. Viską 
pasakodavo ar diktuodavo mokytojas. Taigi jau Amerikoje turėjimas žinių 
šaltinio po ranka man buvo džiugi naujiena. Dar daugiau džiaugėsi mano 
mokytojas, kuris mano darbą tiesiog išgyrė. Atrodo, kad jam nekilo klausi
mas patikrinti, iš kur aš tiek daug ir taip gerai viską surinkau tokia gra
žia anglų kalba. Būčiau jam pasigyręs, bet neklausė. 

Po kelerių metų viename lietuviškame žurnale skaičiau plačiai žino
mo ir gerbiamo asmens straipsnį, kuris buvo nurašytas iš kitame žurnale 
prieš gal 20 metų išspausdinto kito autoriaus straipsnio, kurį, įdomiu su
tapimu, ką tik buvau perskaitęs. Man tas užkliuvo, nes buvo nurašytas 
visas straipsnis, bet apie tai niekam neskundžiau. Tik vėliau sužinojau, 
kad tiek jis, tiek aš buvome plagiatoriai arba vagys. 

Dabar esu paprašytas parašyti apie tokios vagystės moralinius, socia
linius ir teisinius aspektus. Lengviausia aptarti moraline pusę. Trumpai 
drūtai, turime Dievo ir žmonių įsakymą „Nevok!" Aiškiau būti negali. 

Kiek sudėtingesnė socialinė šio vagiliavimo pusė, žinant, kad tokios 
vagystės yra labai paplitusios. Galvoje turiu populiarios muzikos, filmų ar 
kompaktinių plokštelių dauginimą, teisių savininkams kainuojantį bilijo
nus dolerių nuostolio kasmet. Padėtis negeresnė ir interneto pasaulyje. 
Palyginamai, vagystės po lietuvišku stogu išeivijoje turbūt yra mėgėjiškos 
ir niekas iš to nepraturtėją. Pažeistieji autoriai vis tiek yra apvogiami, 
nors dėl to ir nepatiria finansinių nuostolių. Atrodytų, kad bent dalis pla
giavimu mūsų išeivijos visuomenėje yra diktuojami gerų norų ką nors 
pagerinti, kokią nors spragą užpildyti, turimas žinias paskleisti. Tačiau 
visą tai darant nevalia apeiti ar išmesti teisėtų autoriaus teisių ar su
mažinti autorių įnašo. Nusikaltimas yra nusikaltimas ir vertas kažkokios 
bausmės ar bent viešo papeikimo. 

Į visą tai žiūrint iš teisinės pusės, plagiavimas yra Autoriaus teisių pa
žeidimas. Autoriaus teisė suteikia išskirtinę teisę atgaminti, dauginti, 
platinti literatūros, dailės, muzikos ir kitų meno rūšių kūrinius visuome
nės interesų apibrėžtose ribose. Autoriaus teisės yra konkrečiai aptar
tos tarptautiniame susitarime (The Berne Convention for the Protection 
of Literary and Artistic Works), pasirašytame daugelio pasaulio kraštų. 
Nuo 1988 m. JAV galiojantys Asmeninių teisių įstatymai yra su jais su
derinti, nors jau yra buvę išimčių. Lietuva prie šios Berne konvencijos pri
sijungė bene 1992 metais. 

Ne visi rašyti ar spausdinti straipsniai yra automatiškai Autoriaus 
teisių apsaugoti. Kad būtų apsaugoti, jie turi būti orginalūs ar suteikti 
naujų duomenų. Pvz., telefono abonentų knygos, valdžios leidiniai, ži
nomų faktų pakartojimas nėra apsaugoti. Norint apsidrausti nuo galimų 
Autoriaus teisių pažeidimo reikia atidumo. Naudojant kitų mintis, gali
ma cituoti ar savais žodžiais mintį atpasakoti, bet būtina nurodyti autorių 
ir leidinį. Anot Algirdo Aušros, VšĮ Baltijos visuomeninio informacinių 
technologijų ir švietimo centro direktoriaus Vilniuje, plagiatas gali būti 
dviejų rūšių: pažodinis svetimo teksto dėstymas arba parafrazavimas, t.y, 
svetimo teksto dėstymas keičiant žodžius ir sakinius, nekeičiant svetimo 
teksto turinio. 

Apžvelgęs istoriją, minėtas autorius priėjo išvadą, kad pas senovės 
graikus plagiatas nebuvo kažkas gėdingo. „Žinių plėtra vyko asmeninio 
kontak& su jų nešėju keliu arba skaitant knygas..." „Autorystės" sam
prata atsirado po Renesanso. Dabar plagiatas yra labai išplitęs. „Plintant 
internetui plagiatas tampa vis didesnė problema ne tik aukštose mokymo 
įstaigose, bet net ir mokyklose. Situaciją apsunkina tai, kad moksleiviai ir 
studentai savo kompiuteriniu raštingumu gerokai pranoksta savo moky
tojus ir dėstytojus. Kaip žinia, besimokantieji iš interneto kolekcijų ko
pijuoja ištisus teksto puslapius". (Labai norėčiau duoti tikslesnę šios 
įdomios citatos nuorodą, bet nežinau kaip. Internete įrašius žodį „pla
giatas", pasirodė čia cituojamas Aušros straipsnis, datuotas 2006 m. ge
gužės 15-20 d., ir keli kitų autorių rašiniai ta pačia tema.) 

Plagiatoriai retai savo elgesį apibūdina kaip vagystę. Jų žodžiais, jie 
pasiskolina, sukombinuoja, gauna įkvėpimą ar dar kaip nors kitaip visa 
tai apeina. Vienu laiku, gal prieš dvidešimt metų, atrodė, kad bet kokios 

vagystės Lietuvoje buvo dingusios. Iš tikrųjų iš kasdieninio žodyno buvo 
dingęs tik pats žodis. Vogė iš valstybės, vogė iš kaimynų ir savo šeimos, bet 
visa tai vadino ėjimu su gyvenimu ir sugebėjimu kombinuoti. Panašiai 
vyksta ir pasaulinėje plagiavimo arenoje. Vieni iš kitų vagia ir tuo nusi
kalsta įstatymams, bet nėra užtektinai policininkų, kad juos susemtų ir 
pristatytų teisman. Teismai per daug tuo irgi nesidomi, nes yra perkrauti 
žmogžudystėmis, apiplėšimais ir išprievartavimais. Tai tarsi užburtas ra
tas, be didesnių vilčių iš jo išsivaduoti. 

Išeitis paprasta, bet nelengva. Reikia į visuomenę sugrąžininti mo
ralinę nuostatą, kuri sakė ir sako „Nevok!" Tik tokiu atveju, susigrąžinus 
sąžinės balsą, galios senas priežodis — „Vagie, kepurė dega!" 

SKURDO IR SOCIALINĖS 
ATSKIRTIES SCENARIJUS 

NORBERTAS PENKAITIS 
Lietuvos socialdemokratų 
sąjungos narys 

Apie 80 proc. Lietuvos gyventojų 
skurdą laiko didžiausia šalies proble
ma. Tad natūralu, kad politinės par
tijos savo programose, o politikai 
ypač priešrinkiminiame laikotarpyje, 
kovą prieš skurdą ir socialinę atskirtį 
skelbia kaip svarbiausią prioritetą. Į 
tą pačią dūdą pučia ir atitinkamos 
vyriausybės strategijos bei nevyriau
sybinių organizacijų iniciatyvos. 

Kovos prieš skurdą aljansas 

Vyriausybė jau nuo 2000 m. skel
bė įvairias kovos prieš skurdą strate
gijas. Taip, pavyzdžiui, aktualūs yra 
„Nacionalinis pranešimas apie Lietu
vos socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties strategijas 2006-2008 m.", 
„Nacionalinis pranešimas apie Lietu
vos sveikos gyvensenos ir sveika
tos apsaugos nuostatas visuomenėje 
2006-2008 m.", Nacionalinis veiksmų 
planas socialinės aprėpties srityje". 

Ne mažiau sveikintinas projektas 
„Lietuva be atskirties ir skurdo" -
„LaBas", pradėtas rengti šių metų 
pradžioje. Projektą koordinavo Pilie
tinės visuomenės institutas, kurio 
partneriai buvo Nevyriausybinių or
ganizacijų informavimo ir paramos 
centras, Lietuvos radijas ir televizija, 
dienraštis „Lietuvos žinios", interne-
tiniai dienraščiai Delfi.lt ir Bernar-
dinai.lt. Jame dalyvavo žinomi eko
nomikos ir socialinių mokslų specia
listai. Alytaus, Jurbarko, Kauno, Ma
žeikių ir Panevėžio rajonuose buvo 
suburtos atitinkamos darbo grupės. 
Šį projektą rėmė Europos Komisija, 
kuri, beje, už jo turinį neatsako. 

Lapkričio 28 d. Prezidentūroje 
vykusioje konferencijoje „Kaip ma
žinti skurdą Lietuvoje?" buvo pris
tatyti projekto rezultatai ir rekomen
dacijos. Taip įspūdingai sutelktos vy
riausybės ir nevyriausybinės mok
slinės pajėgos pagimdė lūkesčius, kad 
pagaliau skurdo ir socialinės atskir
ties mažinimui bus įgyvendinamos 
efektyvios priemonės. 

Šalies gyventojų socialinė 
padėtis 

Nors projektas „LaBas" atsklei
džia svarbiausias skurdo problemas, 
tačiau tenka apgailestauti, kad trūks
ta informacijos apie aktualią padėtį, 
nes dalis pateiktų statistinių duo
menų yra tik iš 2005 metų. Skurdo ir 
socialinės atskirties lygį charakte
rizuoja tokie esminiai rodikliai: 

Skurdo lygis ES valstybėse, 
įskaičiavus visas socialines išmokas, 
2005 m. buvo didžiausias Lietuvoje ir 
Lenkijoje. 

Žemiau skurdo ribos Lietuvoje 
2006 m. vegetavo apie 20 proc. gyven

tojų, tai reiškia, kad vienišo asmens 
mėnesio pajamos nesiekė 437 Lt, o 
šeimos (2 suaugę ir 2 vaikai iki 14 m.) 
-918 Lt. 

Pajamų skirtumo rodiklis tarp 
penktadalio daugiausiai ir mažiausiai 
uždirbančių gyventojų Lietuvoje 
(išskyrus Portugaliją) yra pats di
džiausias visoje ES ir siekia 6,9. 

Pagal BVP dalį, skiriamą socia
linei apsaugai, Lietuva su 13,3 proc. 
yra priešpaskutinėje vietoje ES, ap
lenkdama tik Latviją su 12,6 proc. 

Socialinės išmokos Lietuvoje su
mažina skurdo lygį mažiausiai, t.y. 
tik 5 proc, Estijoje - 6 proc, Latvijoje 
- 7 proc. 

Kai kurių „ekspertų" 
priekaištai, kad svarbiau
sios skurdo priežastys yra 
tinginiavimas ir alkoholiz
mas, gali būti taikomi tik 
mažai varguolių katego
rijai. Matyt, dėl didžiau
sio skurdo „kaltę" turėtų 
prisiimti vienišos moterys, 
kaip jos Lietuvos sąly
gomis išvis dar išdrįsta 
auginti vaikus. 

Taip vadinamas skurdo rizikos 
lygis Lietuvoje viršija 20 proc, tame 
tarpe kaime - 34 proc Tai reiškia, 
kad vidutiniškai kas penkto, o kaime 
— kas trečio gyventojo pajamos 
nesiekia 60 proc. pajamų vidurkio. Be 
to, yra žymūs skirtumai tarp regionų. 
Mažiausiai socialinės rizikos šeimų, 
t.y. 28 tarp 10 tūkst. gyventojų, yra 
Klaipėdos miesto savivaldybėje, o 
Pagėgių savivaldybėje jų yra daugiau
siai - net 128. Ypatingai giliame 
skurde vegetuoja apie 25 tūkst. gy
ventojų. Labiausiai skurstanti socia
linė grupė yra kaime gyvenančios 
vienišos moterys, auginančios kelis 
vaikus. 

Valdžios strategija skurdo 
mažinimui 

Teigiamai galima vertinti, jog 
valdžia išvis po daugelio metų at
kreipė dėmesį į skurdo problemą. 
Tačiau tenka apgailestauti, kad vy
riausybė, rengdama įvairias strategi
jas, vis dar nesugeba atsikratyti so
vietmečiui būdingų reliktų kaip cen
tralizmo, propagandos, savikritikos 
stokos ir frazeologijos. Prie to dar pri
sideda tai, jog visose strategijose pasi
gendama konkretumo. Taip, pa
vyzdžiui, Nukelta \ 8 psl. 

http://Delfi.lt
http://dinai.lt
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&*w» Šiluvos žinia 
Išeivijoje nr. 3 (2007 m. gruodis) 

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTIS 

GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS 
Kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams ir 

visiems tikintiesiems dėl pasirengimo Dievo Motinos 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus 

Broliai ir seserys Kristuje, 

2008 metais švęsime Švč. Merge
lės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metų Jubiliejų. 1608 m. įvykęs apsi
reiškimas buvo didelė Dievo dovana 
istorijos audrų blaškomai mūsų tau
tai. Keturis šimtmečius šio įvykio pri
siminimas ir gausios Marijos užtari
mu gaunamos malonės gaivino Lietu
vos žmones ir padėjo jiems, išsaugoti 
ištikimybę Kristaus Evangelijos nu
šviestam keliui. 

2008 m. švenčiamas Dievo Moti
nos Marijos apsireiškimo Jubiliejus 
taps proga atnaujinti tikėjimą ir įsi
gilinti į tai, ką Svč. Mergelė Marija 
anuomet norėjo pasakyti ne tik Šilu
vos žmonėms, bet visai Lietuvai ir 
visam pasauliui, kuris, Marijos žo
džiais tariant, dabar tik „aria ir sėja". 
Dievo užmiršimas ir Jo nustūmimas į 
gyvenimo paribį yra didžioji pasaulio 
nelaimė. 

2008 m. Jubiliejaus iškilmės bus 
labai reikšmingas įvykis Bažnyčios 
gyvenime, bet nemažiau svarbus bus 
ir pasirengimo laikotarpis. Jis galbūt 
yra net svarbesnis, nes pilnai ir vai
singai išgyventi Švč. M. Marijos apsi
reiškimą bus galima tik tuomet, kai 
tam paskirsime pakankamai laiko ir 
dėmesio. 

Trokšdamas, kad šis įvykis at
neštų kaip galima daugiau dvasinių 
vaisių, skelbiu Šiluvos Dievo Motinos 
apsireiškimo Jubiliejaus preliminarią 
programą, į kurią kviečiu įsitraukti 
kunigus, pašvęstojo gyvenimo asme
nis ir visus tikinčiuosius. Pasiren
gimo programa prasidėjo 2006 metais 
su Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
atlaidais. 

Rengdamiesi Jubiliejui sieksime 
šių tikslų: 

- Gyvo ir brandaus tikėjimo bei jo 
praktikos ugdymo, 

- Sąmoningo naudojimosi sakra
mentais, ypač Sutaikinimo sakra
mentu ir Eucharistija, 

- Krikščioniškos šeimos ugdymo, 
- Dvasinių pasaukimų brandini

mo, 
- Bažnyčios vaidmens asmeni

niame ir tautos gyvenime branginimo 
ir 

v 

- Šiluvos Dievo Motinos Marijos 
kulto populiarinimo. 

„Čia buvo garbinamas mano 
Sūnus, o dabar ariama ir sėjama"- šis 
Dievo Motinos Marijos skundas, pa
sakytas mūsų tikėjimo broliams, ra
gina ypač kreipti dėmesį į: 

- Mišių šventimą, 
- Eucharistijos garbinimą, ypač 

iškilmingą adoraciją, 
- Sutaikinimo sakramento sąmo

ningą šventimą, 
- Ekumeninį bendradarbiavimą 

ir 
-Švč. M. Marijos vaidmens išga

nymo istorijoje iškėlimą. 

Rengiantis didžiajam Dievo 
Motinos Marijos Jubiliejui numato
mos šios veiklos kryptys ir priemo
nės, kurios vėliau galės būti papildo
mos ir tobulinamos: 

- Sujungsime Baziliką ir Apsirei
škimo koplyčią į vieną sakralinę 
erdvę; 

- 2007 ir 2008 metais visose para
pijose ypač iškilmingai švęsime Dievo 
Kūno ir Kraujo iškilmę bei organi
zuosime Eucharistijos adoracijas; 

- Nuo 2006 m. Švč. M. Marijos 
Gimimo šventės iki 2008 m. švęsimo 
Jubiliejaus visose parapijose, panau
dodami visas turimas priemones, po
puliarinsime Šiluvos Dievo Motinos 
Marijos apsireiškimą ir skatinsime 
pamaldumą į Švenčiausiąją Mergelę 
Mariją; 

- Kasmet iš kiekvienos parapijos į 
Šiluvą organizuosime piligrimines 
keliones, įtraukdami į jas suaugusius, 
jaunimą ir vaikus; 

- Parapijose, dekanatuose ir arki
vyskupijos centre kasmet švęsime 
ministrantų ir Eucharistijos adoruo-

Paskui Kristaus kryžių, ganytoja S. Tamkevičių ir vedanti jaunimą su fake
lais p i l igr iminė eisena apylinkės šiiais su malda žengia į Šiluvos miestelį, 
kur klausysis Dievo žodžio i r švęs Eucharistijos liturgiją. 

Silvijos Knezekytės nuotr. 

tojų šventes; 
- Išleisime Šiluvos istoriją, vado

vą piligrimams ir kitus šios šventos 
vietos populiarinimui skirtus lei
dinius; 

- Stiprinsime katechezę parapi
jose, akcentuodami Eucharistijos slė
pinį ir pamaldumą Dievo Motinai 
Marijai; 

- Populiarinsime Šiluvos Dievo 
Motinos apsireiškimą Lietuvoje ir už 
jos ribų; 

- Iki 2008 metų rugsėjo vyks 
Eucharistijos kongresai visuose arki
vyskupijos dekanatuose; 

- Kauno arkivyskupijos Eucha
ristijos kongresas vyks 2008 metais 
Šiluvoje ir Kaune. 

- Rengiantis Jubiliejui visose 
parapijose sielovadinis prioritetas 
bus šeimų ir dvasinių pašaukimų ug
dymas; 

- Per 400 m. Jubiliejaus iškilmę 
Šiluvoje švęsime Šeimų šventę; 

- Per ruošimosi Jubiliejui laiko
tarpį parapijose organizuosime Ma-
riologines konferencijas, o Kaune ir 
Šiluvoje - Mariologinį kongresą. 

Visus pasirengimo darbus ir Švč. 

M. Marijos apsireiškimo 400 m. Ju
biliejaus šventę organizuos Kauno 
arkivyskupo paskirtas komitetas, 
kuris pasinaudos pasirengimo Kauno 
arkivyskupijos Sinodui ir jo priimtų 
dokumentų gairėmis. Į pasiruošimo 
Jubiliejui darbus kviesime visas 
Lietuvos vyskupijas ir išeivijos para
pijas. Organizuoti pasiruošimą Dievo 
Motinos Marijos apsireiškimo Jubi
liejui JAV, pritariant Čikagos arkivys
kupijos Ordinarui, pavėsime Čikagos 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos kunigams, o kitose 
valstybėse, kuriose lietuviai yra susi
jungę į parapijas, kviesime prisidėti 
prie pasirengimo Jubiliejui darbų ten 
dirbančius kunigus ir parapijų ko
mitetus. 

Kviečiu visus dvasininkus, Die
vui pašvęstojo gyvenimo narius ir pa
sauliečius teikti pasiūlymus ir akty
viai įsitraukti į pasirengimo Jubi
liejui darbus, kuriuos su pasitikėjimu 
pavedame Švč. Mergelės Marijos 
globai. 

Sigitas Tamkevičius 
Kauno arkivyskupas metropolitas 

Šiluva, 2006 m. 

Šiluvos istorija (II dalis) 

Tūkstančiai maldi 
(ul iniu) iškilmėse 

ninku Šiluvos 
2007 metu ru 

šventovės a 
gsėji. 

ikštėje Dievo Motinos Gimimo 
Silvijos Knezekytės nuot' 

XVI a. Šiluvą pasiekė krikščio
niškoji reformacija, kurią rėmė apy
linkę valdę dvarininkai. Jonas Zaviša 
šalia Šiluvos pastatydino Evangelikų 
liuteronų koplyčią, jo brolis Merkelis 
laikomas Šiluvos Evangelikų refor
matų parapijos įkūrėju. Kurį laiką 
Šiluvoje veikė reformatų koplyčia ir 
katalikų bažnyčia, tačiau 1560 m. 
Šiluvą ėmus valdyti reformacijos 
skleidėjui Merkeliui Šemetai, Šiluvos 
katalikų bažnyčia gana greitai nusto
jo veikti Reformatė Sofija Vnučkienė 
ii tuometinių Šiluvos valdytojų per
pirko nusavintas parapijos žemes ir 
užrašė jas reformatų bendruomenei. 
Jos sumanymu, Šiluva turėjo tapti 
Evangelikų reformatų centru. Joje 
buvo įkurta vienintelė Lietuvoje 

kalvinų seminarija. 
Apie 1569 m., Šiluvoje dar šeimi

ninkaujant Merkeliui Šemetai, pas
kutinis Šiluvos klebonas Jonas Ho-
lubka surinko išlikusias bažnyčios ver
tybes bei dokumentus ir, viską sudė
jęs į geležimi kaustytą dėžę, užkasė 
netoli buvusios bažnyčios. Katalikų 
bažnyčią, manoma, buvus sudegintą 
ar nugriautą. Tikėtina, kad neprižiū
rima ir nelankomąjį galėjo ir pati su
nykti, o tada būti nugriauta. Dalis 
katalikų bažnyčios turto atsidūrė re
formatų rankose. Daug metų kalvinų 
bažnyčios bokšte skambėjo iš kata
likų maldos namų paimtas varpas su 
užrašu: O florens Rosa, Mater Dei 
speciosa (O žydinti rože, skaisti Dievo 
Motina!). Nukelta f 8 psl. 
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Lietuvių fondo pelno 
skirstymas 

ARVYDAS TAMULIS 
LF Tarybos pirmininkas 

Edvino Giedrimo straipsnyje 
„Apie šių metų LF lėšų paskirs
tymą", paskelbtą „Draugo" gruodžio 
5 d., yra prasilenkta su faktais, juo 
klaidinami skaitytojai. 

Teisinga informacija apie Lie
tuvių fondą yra lengvai prieinama. 
LF nuolatos viešai pateikia informa
ciją visuomenei spaudoje, internete, 
aplinkraščiuose, biuleteniuose ir 
spaudos konferencijose. Prašymų 
įvertinimas ir paramos skyrimas vyk
sta per LF Pelno skirstymo komitetą 
(toliau — PSK), kuriame, kartu su 
Lietuvių fondo atstovais, lygiomis 
teisėmis dirba ir JAV LB atstovai. Dėl 
informacijos apie lėšų paskirstymą 
JAV LB pareigūnai gali kreiptis 
tiesiog į savo atstovus PSK, kurie yra 
gerai informuoti apie komiteto tai
sykles. Todėl apgailestautina, kad 
tiek daug netikslumų yra JAV LB 
Connecticut apygardos pirmininko E. 
Giedrimo straipsnyje. 

Autorius pirmame sakinyje rašo, 
kad ,,LF savo narius ir visuomenę 
pradžiugino naujove — beveik pilnu 
LF paramos viešai paskelbtu pa
skirstymo sąrašu". Atvirkščiai, LF 
nuo pat savo įsteigimo pradžios pra
neša apie paskirstytas lėšas. Ir tai 
tikrai nėra jokia ,,naujovė". Dėl at
skirų E. Giedrimo paminėtų projektų 
nekomentuosiu, nes tai liečia prašy
toją ir PSK. 

Atrodo, kad minėto straipsnio 
autoriui t rūksta teisingų žinių apie 
LF esančius įsteigtus specialius fon
dus. Įnešdamas 10,000 dol. sumą, 
aukotojas gali pareikšti, kaip to įnašo 

uždarbis turi būti paskirtas. E. Gied
rimo teiginys, kad specialių fondų 
paskirstymas yra „bandymas išsisuk
ti", taip pat yra klaidingas. LF nuo
sekliai vykdo visas sutarčių ir testa
mentų sąlygas, skirstant pinigus pa
gal aukotojų nurodymus. Esu tikras, 
kad kai E. Giedrimas įsteigs savo spe
cialųjį fondą, jis norės, kad LF jo 
pageidavimus taip pat uoliai vykdytų. 

Keisčiausias komentaras — „LF 
labiau linkęs skatinti versliškumą nei 
lietuvybę". Peržiūrėjus paramos ga
vėjus, šiųmetinius ar nuo pat LF 
pradžios, akivaizdu, kad teiginys ab
surdiškas. Tai neatitinka realybės, 
nes tai prieštarautų valdžios įstaty
mams, reguliuojantiems fondų veik
lą. LF veikia pagal IRS (Internal Re-
venue Service) taisykles ir skiria pa
ramą tik nepelno siekiančioms orga
nizacijoms bei projektams, kurie ati
tinka tą kategoriją. 

Tačiau sutinku su E. Giedrimo 
siūlymu išklausyti kitų nuomonę. Ir 
LF vadovybė tuo vadovaujasi. Šiais 
metais LF savo nariams išsiuntė ap
klausą apie lėšų skirstymą. Apklau
sos duomenys parodė, kad net 74 
proc. narių yra patenkinti arba labai 
patenkinti, kaip LF skirsto lėšas. 
Nors tai yra džiuginantis faktas, ta
čiau ir toliau ieškome įvairiausių 
būdų patenkinti narių pageidavimus. 
Norėdami išgirsti plačiosios lietuviš
kos visuomenės nuomonę apie tai, su-
ruošėme viešą pasikalbėjimą telekon-
ferencijos būdu, kuris, manyčiau, bu
vo labai naudingas. 

Nuomonių apsikeitimas atneša 
gerų vaisių, bet jis turi būti atviras, 
sąžiningas ir konstruktyvus. To pasi
gedau E. Giedrimo straipsnyje. 

Apie V. Žilinskaitę ir 
pilvažmogius 

IUL11A GYLIENE 

Vytautė Žilinskaitė — žymi Lie
tuvos rašytoja-prozininkė, humo
riste, parodijų, politinių ir kitokių 
satyrų — humoreskų kūrėja. Gimė ji 
1930 m. gruodžio 13 d. Kaune. Kaip 
tik šiais metais ji švenčia savo 77 
metų sukaktį. 

Baigė ji Vilniaus universitetą, 
išleido per 13 knygų: „Ne iš pirmo 
žvilgsnio" (1962 m.), „Mano neapy
kanta stipresnė" (1964), „Ir aš ožius 
ganiau" (1965), „Angelas virš miesto 
(1967), „Romantikos inst i tutas" 
(1968), „Karuselėje" (1970), „Humo
reskos" (1971), „Paradoksai" (1973), 
„Paveikslas" (1981), „Ikaras antra
sis" (1990), „Vaiduokliai" (1991), 
„Kas atsitiko" (2000), „Paršiuko puo
ta" (1996), taip pat knygų vaikams, 
eilėraščių r inktinę „Nesustok va
landėle" (1961). 

Žilinskaitės politinių satyrų kny
goje „Paršiuko puota", išleistoje 
Vilniuje 1996 m., autorė labai išraiš
kingai pavaizdavo buvusių komparti

j a Ėkmomm^ėsi. 
komsErtasruž Rašykite mums ei. pašto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com 

ATITAISYMAS 
Perskaitęs Linos Vaitiekūnaitės 

(„Draugas", 2007 m. lapkričio 16 d.) 
interviu su manimi, pastebėjau 
keletą klaidų. Kai kuriose vietose yra 
įrašyti t ikrai ne mano žodžiai, nes aš 
tokių žodžių nevartoju, jų nežinau. 
Kas man labiausiai rūpi yra tai, kad 
buvo parašyta, jog aš sakiau, kad 
„JAV Lietuvių Bendruomenė ne vie
nam amerikiečiui suteikė Lietuvos 

Respublikos Garbės konsulo vardą". 
Aš to tikrai nesakiau, nes visi mes 
puikiai žinom, kad tik LR ambasado
rius Amerikoje gali pasiūlyti kandi
datus į LR Garbės konsulus ir tas 
pasiūlymas yra priimamas Lietuvos 
Vyriausybės. 

Rimas Gedeika 
JAV LB Krašto valdybos 

vicepirmininkas 

MAIRONIEČIAI LIETUVOS MOKYKLOSE 

jos veikėjų portretus, naujai iškeptų 
Atgimimo laikų politikų ydas ir t.t. 

Tokia yra stipri Žilinskaitės iro
niško juoko forma, kad čia mes neiš
drįstume panašiai rašyti... Skaity
dama „Paršiuko puotą", prisiminiau 
ne taip seniai iš Lietuvos atvykusios 
žurnalistės straipsnį, kuriame ji mus 
— išeivius — pavadina pilvažmogiais 
ir činčilais (šinšilais). 

Šio paskutino žodžio „činčilai" 
kažkaip neperpratau. Juk činčilai 
(Chinchilla lanigera) — tai graužikai, 
kurie gyvena Pietų Amerikoje, Andų 
kalnuose, labai brangūs jų kailiai. O 
tų činčilų kailių, manau, tikrai ne
daug tarp mūsų lietuvių. Gal juos 
perka ir nešioja tik viena kita mo
teris... 

O, žinoma, pilvažmogių nereikia 
toli ieškoti. Žilinskaitė rašo: „Mūsų 
protėviai j Rotušės aikštę atsigaben
davo pintines maisto, idant regėtų 
tais laikais kapojamas galvas, degina
mus kūnus; o skrandis iš to gautų 
malonumo.!." Nukelta j 8 psl. 

Neseniai iš Lietuvos gauti 2006 ir 
2007 m. išleisti laikraščio „Sandrava" 
numeriai atskleidė naujas pastangas 
dabartinės Lietuvos gimnazijose, vi
durinėse ir net pradinėse mokyklose 
ugdyti tėvynės meilę ir patriotizmą 
per Maironiečių draugijos veiklą, 
kuri remiasi Maironio poezijos šūkiu: 
„Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim 
Lietuvos keliu." 

Poetas ir dainius Maironis yra 
vienas iš Lietuvos poetų, kurio eilė
mis ir dainomis perduodama tėvynės 
meilė buvo suprantama Lietuvos jau
nimui Lietuvos nepriklausomybės 
kovų metu ir šiandien ji suprantama 
Lietuvos mokyklinio jaunimo, globo
jamo ir vedamo patriotiškai nusitei
kusių mokytojų ir auklėtojų. Tų mo
kytojų pastangomis buvo įsteigta 
Lietuvos Maironiečių draugija ir su 
būstine Panevėžyje, Vytauto Žemkal
nio gimnazijoje. Su draugijos cent
rais: Kaune (Maironio gimnazija); 
Raseiniuose (Žemaičio gimnazija); 
Sauliuose (Ragainės pagr. mokykla); 
Vilniuje (Žemynos gimnazija); Klai
pėdoje (Vyturio vidurinė mokykla); 
Vilkaviškio rajono (Sūduvos vidurinė 
mokykla); Alytaus rajone (Butrimo
nių vidurinė mokykla) ir kitose vieto
vėse. 

1990 metais buvo pradėtas leisti 
Lietuvos Maironiečių draugijos laik
raštis „Sandrava", kuris išeina tris 
kar tus per metus, balandžio, rugsėjo 
ir gruodžio mėnesiais. Leidžiamas 
Panevėžyje, redaktorius Eugenijus 
Urbonas ir septynių asmenų redakci
nis kolektyvas (Smėlynės gatvė 29 
LT-35-141 Panevėžys). Tiražas 1,000 
prenumeratos ar numerio kaina ne
pažymėta. Laikraštis gausiai ilius
t ruo tas Maironiečių veiklos nuo
t raukomis , kurių daug spalvotų. 

Spaudos darbas labai geras, kreidinio 
popieriaus. Aprašoma Maironiečių 
veikla Lietuvos mokyklose, draugijos 
metinė programa, vienetų išvykos į 
istorines vietas, konferencijos, vasa
ros stovyklos, seminarai, poezijos ir 
sporto šventės, draugijos forumas, 
tradicinė konferencija Vilniuje bei 
žymieji Lietuvos patriotai. Specialus 
skyrius - „Maironio idealų šviesa" ir 
„Mūsų kūryba" su moksleivių kūry
ba, poezija ir proza. Gražina Peckai-
tienė Nr. 2./907 rašo: „Mes nenorime 
tapti bevardžiais pasaulio piliečiais, 
nes žmogus, pamiršęs savo šaknis, 
kultūrą ir istoriją, panašus į likimo 
valiai paliktą laivą, blaškomą pasau
lio vėją." 

Moksleivis Mantas Vitkus iš 
Kauno rašo: „Manęs poezija nežavi, 
bet susipažinęs su Maironio kūryba, 
suprantu, kad ne veltui šis žmogus 
taip gerbiamas. Jo eilės kupinos mei
lės, pagarbos, patriotiškumo, kam? 
ne kam kitam, tik tėvynei Lietuvai." 

Maironiečių draugijos veiklą ir 
„Sandravos" laikraščio leidybą remia 
Panevėžio miesto savivaldybė, Jauni
mo reikalų departmentas ir JAV 
Tautos fondas. 

Maironiečių draugija parodo, kad 
privačios iniciatyvos pastangomis 
šiandieninėje Lietuvoje gali būt i 
atliekamas labai svarbus patriotinio 
auklėjimo darbas tarp mokyklinio 
jaunimo. Panašų darbą Lietuvos mo
kyklose atlieka Kudirkiečių draugija. 

Būtų prasminga, kad šiam dar
bui atsirastų ir mūsų išeivijos di
desnė parama. 

„Sandrava" galima skaityti ir 
internetu www.elibrary.lt 

Bronius Juodel i s 
Darien, IL 

SUMUŠTAS REKORDAS 
Naujiena? Gruodžio 6 d. pagaliau 

atslinko spalio 25 d. „Draugas" vie
nai mūsų tėvynainei, gyvenančiai 
Čikagos šiaurėje - Legett gatvėje. 
Žavu? O Čikagos šiaurėje gaunamas 
savaitraštis „Times Review" (dien
raščio „Chicago Sun-Times" lei

dinys), kupinas skaitytojų laiškų, 
besiskundžiančių prastu pristatymu: 
neateina laiku, dažnai visai praran
damas — žūsta, sumaišomi adresai 
bei daugiau dejonių... 

Stasė S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

Daugiau skaitytojų laiškų skaitykite ketvirtadienio „Drauge". 

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

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
http://www.elibrary.lt
mailto:a@draugas.org
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MIESTO PANORAMA 

Čikagą padengė plikledis. 

Merą papikt ino 
pastor iaus grasinimai 

Kontroversiškas pastorius iš 
New York Al Sharpton pagrasino, 
kad jeigu Čikagos savivaldybė ne
siims aktyvių veiksmų prieš smur
taujančius ir teisiamuosius kanki
nančius policijos pareigūnus, tai jis 
pranešiąs apie tai Tarptaut iniam 
olimpiniam komitetui ir padarysiąs 
viską, kad 2016 m. Čikaga negautų 
teisės rengti Olimpinių žaidynių. 

Čikagos meras Richard Daley pa
reiškė, kad tokie Al Sharpton teigi
niai neturi jokio pagrindo ir paragino 
pastorių nepainioti sporto ir politi
kos. „Siūlau Olimpiadą iškelti 
aukščiau politikos", — sakė R. Daley. 

Čikagai — išbandymas ledu 

Ankstyvą antradienio rytą prasi
dėjusi lijundra su pertraukomis gali 
užtrukti iki savaitės pabaigos. Ne
trukus po vidurnakčio antradienį visi 

273 miesto valdomi kelių barstytuvai 
buvo išsiųsti į gatves. Paryčiui visų 
pagrindinių miesto gatvių danga bu
vo drėgna, bet neslidi. Tikimasi, kad 
kontroliuoti padėtį keliuose pavyks ir 
artimiausiomis dienomis. Kol kas 
didelių avarijų Čikagos teritorijoje 
dėl plikledžio neužfiksuota. 

Vis dėlto vairuotojai raginami 
būti atsargūs. Kelių direkcijos prane
šime tvirtinama, kad trečiadienį ir 
ketvirtadienį didesnis pavojus gali 
kilti net ne vairuotojams, bet pėstie
siems, mat nenuvalytų ar nepakan
kamai nuvalytų šaligatvių bus dau
giau nei slidžių kelių. 

Spaudos magnatui — 
6.5 metų kalėj imo 

Spaudos magnatas Conrad Black 
nuteistas 6.5 metų kalėjimo už suk
čiavimą tuo metu, kai dirbo Čikagos 
dienraštį „Sun-Times" valdžiusioje 
žiniasklaidos kompanijoje. 63-jų me
tų kanadietis, tapęs bri tu ir dirbęs 
Jungtinėse Valstijose nuteistas už 6.1 
mln. dolerių iššvaistymą. Jis taip pat 
turės sumokėti 125,000 dolerių 
dydžio baudą bei grąžinti minėtus 6.1 
mln. neteisėtų pajamų. 

C. Black bus leista pasilikti savo 
namą Floridoje ir kai kurio kito 
turto. Buvęs žiniasklaidos korporaci
jos vadovas nebuvo suimtas teismo 
salėje. Jam leista pačiam atvykti į ka
lėjimą Floridoje kovo 3 d., kur jis pri

valės atlikti bausmę. Tiesa, C. Black 
tikisi, kad apeliacinis teismas baus
mę apskritai panaikins. 

Pol ic ininku nusikaltimai kerta 
per k i šenes mokesčių 

mokėtojams 

Buvęs Čikagos policijos pareigū
nas seržantas John Herman pripa
žintas kaltu už išprievartavimą. Tei
sėjui Josepch Claps teko sunki už
duotis: tikėti 20 metų policijos pajė
gose išdirbusiu pareigūnu ar nuo ko
kaino priklausoma asocialia jo kaltin
toja. 

Tačiau galiausiai teisėjas pareiš
kė, kad J. Herman davė prieštaringus 
parodymus, kurie labiau primena 
melavimą prisiekus sakyti tiesą, nei 
tikrą teisybę. 

J. Herman buvo kaltinamas prieš 
trejus su puse metų jėga įsisodinęs 
moterį, kurios pavardė neskelbiama, 
į policijos automobilį ir vėliau ją iš
prievartavęs. Buvusiam policininkui 
gresia iki 18 metų kalėjimo, o Čika
gos policijos departamento greičiau
siai laukia dar vienas civilinis ieš
kinys. 

Beveik nėra abejonių, kad ir Šį 
kartą už uniformą vilkinčio pareigū
no nusikaltimus sumokės mokesčių 
mokėtojai. Vien tik šiais metais mies
tas išmokėjo 47 mln. dolerių nuo ne
teisėtų policijos veiksmų nukentėju
sioms aukoms ir jų giminėms. 

Prezidentas dėl kitų metų 
biudžeto apsispręs šią savaitę 

Dokumentikos serialo autoriai — istorikas dr. Arvydas Anusauskas ir televizijos 
žurnalistė Gražina Sviderskytė. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Baigtas kurti lietuviškas 
istorinės dokumentikos serialas 

Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA) 
— Trejus metus įtemptai dirbusi pir
mojo lietuviško istorinės dokumenti
kos serialo „XX amžiaus slaptieji ar
chyvai" komanda sveikino vieni kitus 
ir dėkojo rėmėjams. Krašto apsaugos 
ministerijoje antradienį pristatyta 12 
Lietuvos istorijos detektyvų ir 16 va
landų dokumentikos, tilpusios į du 
DVD rinkinius ir dar išeisiančius at
skira knyga. 

Antrajame vaizdo plokštelių rin
kinyje — naujos serialo dalys: „Žval
gybos pulkininkai", „Žemaitis pas 
Beriją", „Pučai ir teroras Lietuvoje. 
II dalis", „Milijardai Tėvynei... ir 
sau", „Pašto ženklų afera", „Aukso 
pagrobimas", „Pabėgti iš SSRS". 

Dokumentikos serialo autoriai — 
istorikas dr. Arvydas Anusauskas ir 
televizijos žurnalistė Gražina Svi
derskytė — naujuose filmuose mėgi
no atkurt i per karus, krizes ir okupa
cijas iškraipytus ar nuslėptus įvykius, 

reiškinius ir biografijas. 
Serialo autoriams su dokumen

tinių filmų ciklo „XX amžiaus slap
tieji archyvai" filmavimo grupe trūk
stamų praėjusio amžiaus Lietuvos 
istorijos mįslių ir detektyvų grandžių 
teko ieškoti ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Iz
raelyje ir Jungtinėse Valstijose. Pir
mą kartą pasinaudota Lenkijos karo 
žvalgybos archyvu. 

„Antrajame istorinės dokumenti
kos serialo rinkinyje — dar septyni 
nauji detektyvai. Ir šįkart 'XX am
žiaus slaptųjų archyvų' akiratyje — 
didžioji politika, intrigos aukščiau
siuose sluoksniuose, atviri konfliktai, 
nematoma diplomatinė bei slaptųjų 
tarnybų kova ir tikros asmenybių 
dramos. Istorikai tyrinėja keblias te
mas, kelia sudėtingus klausimus ir 
naujas versijas", — teigia žurnalistė 
G. Sviderskytė. 

Vilnius, gruodžio 11 d. (ELTA) 
— Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus dėl 2008 metų valstybės ir 
savivaldybių biudžeto įstatymo pa
tvirtinimo apsispręs šią savaitę. Apie 
tai antradienį po prezidento susitiki
mo su finansų ministru Rimantu Sa-
džiumi informavo prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. Anksčiau 
šalies vadovas yra sakęs, kad jo ne
tenkina kitų metų deficitinis biudže
tas, tačiau jis turįs priimti Seimo va
lią. 

Anot prezidento atstovės, susiti
kimas buvo skirtas tik biudžeto rei
kalams aptarti — pajamoms ir išlai
doms, deficitui, nepakankamam 
švietimo finansavimui, taip pat prezi
dentas domėjosi, kokiomis priemo
nėmis ketinama stabdyti infliaciją ir 
ar pavyks pasiekti, kad 2008 m. biu
džeto deficitas neviršytų 0,5 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP). 

„Prezidentas apgailestavo, kad 
surenkant vis daugiau pajamų — jų 
augimas šiemet sudaro apie 30 proc. 

nepavyksta subalansuoti pajamų ir 
išlaidų, sudaryti taupų biudžetą. Ne-
suvaldžius infliacijos, bus sunku ti
kėtis subalansuoto biudžeto 2009 
metais", — sakė R. Grumadaitė. 

Finansų ministras R. Sadžius 
teigė, kad Vyriausybė ir Lietuvos 
bankas daro viską, ką gali dėl infliaci
jos suvaldymo, ypač dėl fiskalinės 
drausmės stiprinimo. Jis tikisi, kad 
2009 m. biudžetas bus ne tik suba
lansuotas, bet galbūt „pavyks pasiek
ti tam tikro perviršio". 

Seimas 2008 m. valstybės ir na
cionalinį biudžetus patvirtino gruo
džio 6 d. Kitų metų valstybės biudže
to pajamos su Europos Sąjungos (ES) 
lėšomis sudarys 25,57 mlrd. litų, arba 
33,1 proc. daugiau nei planuojama jų 
gauti šiemet, o išlaidos bus didesnės 
1 mlrd. litų — sieks 26,6 mlrd. litų. 
Kitąmet išlaidų planuojama 28,7 
proc. daugiau nei šiais metais. 

Prognozuojamos nacionalinio 
biudžeto pajamos kartu su ES para
ma sudarys per 29,407 mlrd. litų. 

Kyšis - lietuviško gyvenimo norma 
Atkelta i š 1 psl. 
28 proc. apklaustų gyventojų (prieš 
dvejus metus - 27 proc), tarp jų 17 
proc. verslininkų (prieš dvejus metus 
- 20 proc). 

Pagal korupcijos lygį Lietuva pri
klauso tai pačiai kategorijai, kaip In
dija, Moldova, Ukraina. 

Tiesa, šiek tiek sumažėjo gyven
tojų polinkis duoti kyšį - jį sutiktų 
duoti 67 proc. gyventojų (anksčiau -
68 proc), bei 42 proc. verslininkų 
(anksčiau - 55 proc) . 

Dažniausiai kyšis duodamas už 
siuntimą į reabilitacijos sanatorijas 

(tokį kyšį per 5 metus davė 33 proc. 
apklaustų, kurie tvarkė tokius rei
kalus), už žemės paskirties keitimą 
(30 proc) bei už nuosavybės teisių at
kūrimą (29 proc). 

Kyšiai taip pat duodami tam, kad 
būtų galima patekti į vaikų darželius 
(17 proc), tvarkyti muitinės formalu
mus (17 proc), gauti neįgalumo pa
žymėjimus (16 proc.) ar leidimus sta
tybai (16 proc). 

Kyšininkaujama ir priimant į 
valstybės tarnybą - tokį kyšį yra davę 
11 proc. bandžiusių į ją patekti. 
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Pasaulio naujienos 
' (Remiantis AFf> Reuters, AP, tnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Gore sukritikavo JAV ir Kiniją 

Al Gore išgarsėjo kaip vienas iš filmo „Nepatogi tiesa" autorių. 

Oslas, gruodžio 11 d. (BNS) — 
Buvęs JAV viceprezidentas Al Gore 
Osle atsiimdamas Nobelio taikos pre
miją paragino Jungtines Valstijas ir 
Kiniją liautis kaltinus viena kitą ir 
prisijungti prie kovos su pasauliniu 
atšilimu. 

,,Abi šalys turėtų liautis naudo
jusios kitų elgesį kaip aklavietės pa
teisinimą ir rengtų planą abipusiam 
išlikimui bendroje pasaulinėje ap
linkoje", — sakė jis per iškilmingą 
premijos įteikimo ceremoniją Oslo ro
tušėje. 

59 metų A. Gore Nobelio taikos 
premija pasidalijo su Jungtinių Tau
tų (JT) Tarpvyriausybine klimato 
kaitos komisija (IPCC). 

„Turėtų būti visiškai aišku, kad 
šios šalys, išmetančios daugiausia 
C02, turėtų imtis drąsiausių veiks
mų", — teigia jis. 

Jungtinės Valstijos yra vienintelė 
iš turtingųjų šalių neprisijungusi prie 
Kioto protokolo. Tuo tarpu Kinija tei
gia nepritarsianti teršalų mažinimo 
pastangoms, nes tai pakenktų au
gančiai jos ekonomikai. 

„Žemė karščiuoja. Ir karštis ky
la", — apgailestavo A. Gore, sukūręs 
„Oskaru" apdovanotą dokumentinį 
filmą „Nepatogi tiesa" (An Un-con-
venient Truth), kuriame pasakojama 
apie pražūtingus klimato kaitos pa
darinius. 

„Mes patys pradėjome karą su 
Žeme, — perspėjo jis, stovėdamas po 

šviesių spalvų freskomis salėje, iš
puoštoje oranžinėmis gėlėmis. — Lai
kas įvesti taiką planetoje". 

Tamsiai mėlyną kostiumą vilkin
tis A. Gore dar sakė su optimizmu 
žvelgiąs į Balyje vykstantį renginį, 
kuriame 190 valstybių delegacijos 
rengia pagrindą naujai sutarčiai dėl 
veiksmų klimato kaitai sušvelninti 
po 2012 metų, kai baigsis Kioto pro
tokolo galiojimas. 

Buvęs JAV viceprezidentas ir 
IPCC per oficialią ceremoniją Oslo 
rotušėje gavo Nobelio premijos dip
lomą, auksinį medalį ir 10 mln. Šve
dijos kronų (3,67 mln. litų). 

Ceremonijoje dalyvavo beveik 
visi Norvegijos karališkosios šeimos 
nariai, aukšti Norvegijos ir užsienio 
asmenys, politikai, pramogų žvaigž
dės, tarp kurių buvo ir JAV aktorė 
Urna Thurman. 

IPCC pirmininkas Rajendra 
Pachauri, kuris atsiima premiją savo 
organizacijos vardu, optimistiškai 
vertina pasaulio pastangų sumažinti 
i atmosferą išmetamo anglies dvide
ginio kieki perspektyvas. 

R. Pachauri dar pabrėžė ryši tarp 
kovos su klimato kaita ir taikos sie
kio. 

Klimato šiltėjimas gali paskatin
ti „stulbinančią gyventojų migraciją, 
konfliktus ir karą dėl vandens ir kitų 
išteklių, taip pat ir jėgų perskirstymą 
tarp valstybių", — perspėjo jis. 

Putin turėtų tapti premjeru 
Maskva, gruodžio 11 d. (AFP, 

,,Interfax"/BNS) — Prezidentas Vla-
dimir Put in po pasitraukimo iš 
Kremliaus turėtų tapti Rusijos minis
tru pirmininku, antradienį pareiškė 
pirmasis vicepremjeras Dmitrij Med-
vedev, kuris kovo mėnesį greičiausiai 
pakeis V Putin šalies vadovo poste. 

„Manau, kad mūsų šaliai iš prin
cipo svarbu išlaikyti pagrindiniame 
vykdomosios valdžios poste — Ru
sijos Federacijos vyriausybės pirmi
ninko poste — Vladimir Vladimirovič 
Putin", — sakė jis per televiziją. 

„Reikšdamas pasirengimą balo
tiruotis į Rusijos prezidento postą, 
kreipiuosi į jį su prašymu duoti prin
cipinį sutikimą tapti Rusijos vyriau
sybės vadovu po naujo mūsų šalies 
prezidento išrinkimo", — pridūrė D. 
Medvedev. 

Jis pažymėjo, kad siekiant išsau-

EUROPA 

BERLYNAS 
Vokietijos kanclerė Angelą Mer

kei Rusijos prezidentui Vladimir Pu
tin sakė, kad ji puikiai galėtų dirbti 
su jo paremtu įpėdiniu, jeigu jis ki
tais metais būtų išrinktas į preziden
to postą, antradienį pranešė vyriau
sybės atstovas spaudai. A. Merkei ir 
V Putin pirmadienį telefonu kalbė
josi apie Rusijos vadovo paremtą mi
nistro pirmininko pavaduotojo ir 
„Gazprom" vadovo Dmitrij Medve
dev kandidatūrą į prezidentus, žur
nalistams teigė atstovas spaudai Ul-
rich Wilhelm. „Kanclerė jam sakė, 
kad su D. Medvedev buvo susitikusi 
praėjusiais metais, ir teigė, kad jis 
ateitų su patirtimi vyriausybėje ir 
versle. Ji taip pat sakė mananti , kad 
ji puikiai sugebėtų su juo dirbti, jeigu 
jis būtų išrinktas", — pažymėjo U. 
Wilhelm. 

ANKARA 
Savaitgalį Egėjo jūroje prie Va

karų Turkijos krantų nuskendo apie 
51 nelegalių imigrantų, mėginusių 
patekti į Graikiją, pirmadienį Ana
tolijos naujienų agentūrai pranešė 
vietos pareigūnas. Si nelaimė įvyko-
naktį iš sekmadienio į pirmadienį jū
roje prie Seferichisaro miesto, esan
čio netoli nuo Izmyro, nurodė aukš
tas administracijos pareigūnas Or-
han Sefik Guldibi. Pasak jo, tarp žu
vusiųjų yra dvi moterys. Išgelbėti pa
vyko tik šešis imigrantus, kurių du 
yra palestiniečiai. Visi jie dėl šoko 
nuvežti į ligoninę. Spėjama, jog dau
guma imigrantų buvo palestiniečiai, 
somaliečiai ir irakiečiai. 

prie Naujojo Gyvenimo bažnyčios Co-
lorado Springs nušovė apsaugi
ninkas. Per pirmąjį, anksti sekmadie
nį įvykdytą M. Murray išpuolį mi
sionierių rengimo organizacijos 
„Youth With a Mission" centre žuvo 
du misionierių rengimo centro dar
buotojai. Maždaug 12 valandų po iš
puolio misionierių centre M. Murray 
pradėjo šaudyti prie Naujojo Gyve
nimo bažnyčios Colorado Springs už 
maždaug 120 kilometrų. Tuo metu į 
sekmadienio pamaldas buvo susirin
kę tūkstančiai žmonių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija antradienį sustabdo savo 

įsipareigojimus pagal svarbią šaltojo 
karo metu sudarytą sutartį, kuria ri
bojamas karių ir ginkluotės skaičius 
Europoje. Užsienio reikalų ministeri
jos atstovas patvirtino, kad Rusijos 
moratoriumas dėl Įprastinės gink
luotės Europoje sutartimi (ĮGES) įsi
galios antradienio vidurnaktį, pagal 
praėjusį mėnesį prezidento Vladimir 
Putin pasirašytą įstatymą. 

AZIJA 

BEmZINGAS 
Interneto paslaugų bendrovės 

„Google", kuriai priklauso populia
riausia pasaulyje paieškos sistema, 
pavadinimui nepavyksta „pritapti" 
prie kinų kalbos žodyno, kaip vienam 
iš naudotinų veiksmažodžių. „Žodis 
'google' negali būti užrašytas kinų 
hieroglifais, todėl žmonės jo neištaria 
teisingai", — aiškino „Google" ats
tovybės Kinijoje prezidentas Kai-fu 
Lee. „Dauguma žmonių mus vadina 
tiesiog go go". 

_ 
AFRIKA _1 

JAV 

COLORADO SPRINGS 
Dviejuose krikščionių centruose 

Colorado, kur žuvo penki žmonės, 
tikriausiai šaudė tas pats vyras, rem
damasi policija pirmadienį pranešė 
vietos žiniasklaida. Abiejų nusikal
timų vietose rasti įrodymai, kad abu 
išpuolius įvykdė 24 metų Matthew 
Murray, kurį, jam pradėjus šaudyti 

ATLANTIC 
or 

ALŽYRAS 
Alžyro sostinę antradienį sudre

binus dviem sprogimams, žuvo ma
žiausiai 27 žmonės, o dar per 40 buvo 
sužeisti, pranešė medikai ir saugumo 
šaltiniai. Vienas sprogimas nugriau
dėjo mokykliniam autobuse priešais 
Aukščiausiojo teismo pastatą, o an
trasis įvyko netoliese esančiame gy
venamajame rajone. Vieną iš dviejų 
užminuotų automobilių detonavo ko
votojas mirtininkas. 

1-800-775-SEND 
www.atianticexpfesscorp.corn 

goti dabartinį kursą nepakanka iš-
rinkti naują prezidentą, kuris eitų 
Rusijos pasirinktu keliu. 

„Ne mažiau svarbu išsaugoti ko
mandos, kurią suformavo dabartinis 
prezidentas, veiksnumą", — sakė jis. 

Jis priminė, kad būtent V Putin 
per parlamento rinkimus buvo pir
muoju numeriu įtrauktas į didžiau
sios partijos — „Vieningosios Rusi- ! 
jos", kuri pasiekė „įspūdingą perga
lę", — sąrašą. 

„Tik tokios sudėties naujoji įsta
tymų leidybos ir vykdomoji valdžios 
galės efektyviai dirbti", — tvirtino D. 
Medvedev. 

Pirmadienį V Putin netikėtai pa
reiškė savo paramą technokrato ir 
dujų gigantės „Gazprom" vadovo D. 
Medvedev kandidatūrai, taip iš karto 
padarydamas jį prezidento rinkimų 
favoritu. 

Oceai 

.t **f. 
Kroviniu gabenimas 
| laivu j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
>ektuvu i visas pasaulio šalis. WF "\ \ 

l i i i i < * » AlrFrelgtti LS / 

Automobiliu pirkimas bet 
siuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Ame''kOje 

Sma/f Packaaes Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
pristatymas i namus Lietuvoje latvi oje 
Estijoje, Baltarusijoje be< Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgtview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
fax. 1 708-599-9682 7W. 1 800-775-7363 

http://www.atianticexpfesscorp.corn
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SKURDO IR SOCIALINĖS 
ATSKIRTIES SCENARIJUS 
Atkelta iš 3 psl. Lietuvos pateik
tas 2007-2013 metų ES struktūrinės 
paramos panaudojimo strategijos 
projektas buvo Europos Komisijos 
sukritikuotas. Svarbiausią dėl to, kad 
projekto tikslai nepateikti kiekybine 
išraiška. Tačiau iš šios pagrįstos kri
tikos vyriausybė nepasimokė. 

Minėtame Nacionaliniame pra
nešime apie Lietuvos socialinės ap
saugos ir socialinės aprėpties strate
gijas 2006-2008 m. pateikiamos to
kios frazės, kaip „Panaikinti vaikų 
skurdą ir sustiprinti pagalbą šei
moms", „Padidinti dalyvavimą darbo 
rinkoje" ir pan. Vėlgi Nacionaliniame 
pranešime apie sveikos gyvensenos ir 
sveikatos apsaugos nuostatas visuo
menėje 2006-2008 m. apstu tokių 
deklaracijų, kaip, pavyzdžiui, „Ma
žinti gyventojų mirtingumą". Tačiau 
tokie ir analogiškai deklaruojami pri
oritetai nepagrįsti konkrečiomis prie
monėmis ir dėl to neturi praktinės 
reikšmės. 

Projektas „LaBas", nors ir svei
kintinas, tačiau jo pateiktose išva
dose ir rekomendacijose žiniasklaido-
je bei minėtoje konferencijoje „Kaip 
mažinti skurdą Lietuvoje" akcentuo
jama, jog skurdo mažinimui labiau
siai turėtų pasitarnauti vietinės ben
druomenės ir savivaldybės, kad kai 
kurie skurstantieji tik ir tenori egzis
tuoti vien iš pašalpų. Reali padėtis 
tokia, jog nei bendruomenės, nei savi
valdybės neturi pakankamai lėšų 
spręsti varguolių problemas. Kai 
kurių „ekspertų" priekaištai, kad 
svarbiausios skurdo priežastys yra 
tinginiavimas ir alkoholizmas, gali 
būti taikomi tik mažai varguolių ka
tegorijai. Matyt, dėl didžiausio skur
do „kaltę" turėtų prisiimti vienišos 
moterys, kaip jos Lietuvos sąlygomis 
išvis dar išdrįsta auginti vaikus. 

Socialiai orientuotos politikos 
galimybės 

Akivaizdu, kad nei iš ikšiolinių 
vyriausybės „popierinių" strategijų, 
nei iŠ projekto „LaBas" realaus skur
do ir socialinės atskirties mažinimo 
tikėtis negalima. Mūsų valdžiai pra
vartu būtų pasimokyti iš Vokietijos. 
Atėjusi į valdžią nauja vyriausybė 
tarp įvairių reformų socialinėje ir 
ekonomikos srityse priėmė nutarimą, 

kad padidins PVM tarifą nuo 16 iki 
19 proc. ir gyventojų pajamų mo
kesčio maksimalų tarifą nuo 42 iki 45 
proc. Nors šios priemonės nepopu
liarios, tačiau jos užtikrino pasitikė
jimą vyriausybės politika ir inicijavo 
visos ekonomikos ženklų kilimą. 

Dar išliko galimybė netęsti iki 
šiolinės socialinės atskirties didinimo 
politikos, pasinaudojant kitų šalių 
teigiama patirtimi. Kaip žinoma, 
daugumoje ES senbuvių įgyvendinti 
socialinės gerovės valstybių modeliai 
dėl vykdomos socialiai orientuotos 
politikos, kurios esmė yra visiems 
gyventojams užtikrinti bent pragy
venimo minimumą. Neskaitant išvys
tytos socialinių garantijų sistemos, 
kertinis tokio modelio akmuo yra 
progresinis gyventojų pajamų moke
stis (PGPM). Jo principas yra ne
apmokestinti pragyvenimo minimu
mą, žemą tarifą taikyti mažoms, 
aukštą - didelėms pajamoms. Įgy
vendinus tokį mokestį, augtų mažas 
pajamas gaunančių gyventojų per
kamoji galia, BVP, biudžeto įplaukos 
ir mažiau Lietuvos turtuolių kapitalo 
išplauktų į užsienį. 

Prie Lietuvos ūkio augimo sta
bilumo, infliacijos mažinimo, o tuo 
pačiu prie socialinės padėties gerini
mo dar galėtų prisidėti subalansuotas 
biudžetas. Tam tereikėtų atsisakyti 
paplitusio visų valdžios institucijų iš
laidavimo, pagerinti mokesčių surin
kimą, įvesti fizinių asmenų didelės 
vertės nekilnojamo turto mokestį. 
Pavyzdį šalies valdžiai vertėtų imti iš 
Latvijos, kurios 2008 m. biudžeto 
projektas numato 3 proc. už pajamas 
mažesnes išlaidas. 

Pagerinti daugumos šalies gyven
tojų materialinę padėtį įmanoma tik 
pakeitus dabartinės valdžios ekono
minę ir socialinę politiką. LSDP tri
mituotas PGPM įvedimas išgaravo, 
nes visi aukšto rango politikai, gau
nantieji dideles pajamas, yra suinte
resuoti vien tik mokesčio tarifo maži
nimu. Tarp politinių partijų PGPM 
nuosekliai propaguoja tik Lietuvos 
socialdemokratų sąjunga, tačiau, 
priešingai nei ES senbuvėse, kol kas 
Lietuvos piliečiams trūksta žinių apie 
jo esmę ir naudą daugumai gyventojų 
ir šalies ekonomikai. 

Balsas.lt 

Apie V. Žilinskaitę ir pilvažmogius 
Atkelta iš 5 psl. 

Ir dabar, rašo autorė Žilinskaitė; 
„(...) žiūrėdamas siaubo filmus, žiū
rovas kartais suvalgo visos savaitės 
maisto atsargas ir patiria nežmo
niškai išsipūtusį pilvą..." Štai ir pil-
važmogis! O dar pridėsiu — kiek pri
krauna maisto ir mūsų vaišingi gi
minės bei bičiuliai Lietuvoje. 

Žilinskaitės humoreskose randa
me paršiuko valgymą lyg aukojimą, 
atnašavimą. Randame, kad dorojant 
paršiuką, tą — cituoju: „kulinarijos 
šedevrą, — kuris yra ne tik materia
lus kepsnys, bet ir mūsų, sėdinčių 

aplink stalą, dvasinis ryšys." 

Todėl nepykime, pabandykime 
paršiuko ar kokios kitos mėsos, pvz., 
dešrų su kopūstais ir su kugeliu val
gymą pavadinti aukojimu. O tai žur
nalistei linkiu parašyti apie pilva
žmogius ir činčilus tėvynėje Lietu
voje, kur valgė ir dabar valgo pasi
meldę ar nepasimeldę tėvynainiai, 
užsigerdami „Kalnapilio" alumi, o ir 
kitokiu tauriu gėrimu, ir klausyda
miesi geros muzikos... 

Parengta pagal vieną išrašą iš 
„Margučio I I " literatūrinių penkta
dienio valandėlių. 

Šiluvos istorija (II dalis) 
Atkelta iš 4 psl. 
Tiesa, tam pasipriešinti bandė 

Žemaičių vyskupas Merkelis Gied
raitis, pradėjęs bylas prarastoms baž
nyčioms atgauti, mat Lietuvos III 
Statutas 1588 m. pripažino katalikų 
teisę atgauti nusavintą nuosavybę. 
Vyskupas savo pradėtąjį darbą apie 
1606-uosius pavedė uoliam kunigui 
Jonui Smolkai-Kazakevičiui. Tačiau 
laimėti bylą dėl Šiluvos bažnyčios 
atgavimo buvo labai sunku, nes netu
rėta nuosavybės dokumentų. 

Čia į sunkią ir painią istoriją įsi
terpė pati Svč. M. Marija. Po jos apsi
reiškimo (1608 m.) atradus bažnyčios 
fundacijos dokumentus, paskirtasis 
Šiluvos klebonas kun. Jonas Kazake
vičius 1622 m. laimėjo bylą dėl nuosa
vybės grąžinimo katalikams. Tapęs 
Šiluvos klebonu senosios bažnyčios 
vietoje pastatė nedidelę medinę baž
nytėlę, atgaivino Šilinių iškilmes ir 
atlaidus, kur suplaukdavo gausybė 
žmonių. 1629-aisiais Šilinių dienomis 

išdalyta 11 tūkst. Eucharistijos ko-
munijos. Todėl apie 1641-uosius pas
tatyta gerokai didesnė kryžiaus for
mos medinė bažnyčia. Po šimtmečio 
vysk. Antanas Tiškevičius ėmė rūpin
tis naujos mūrinės bažnyčios Šiluvoje 
statyba, nes sena darėsi per menka, 
mat per Marijos Apsilankymo ir 
Gimimo šventes čia susirinkdavo mi
nios žmonių, atvykdavo net iš Vil
niaus vyskupijos. 1760 m. pradėti sta
tyti mūriniai Šiluvos katalikų maldos 
namai. 

1775 m. rugsėjo 15 d. bule popie
žius Pijus VI Šiluvos bažnyčiai su
teikė infulatinės prepozitūros titulą. 
Taigi nuo tol Šiluvos klebonai infu-
latai per pamaldas galėdavo dėvėti 
mitrą, mūvėti žiedą, naudoti pas-
toralą ir kitas vyskupo insignijas. 

(Pabaiga kitame numeryje) 

Pagal Kauno arkivyskupijos šaltinius 
parengė N. Smerauskas 

Šiluva mūsų gyvenime ir kūryboje 
Dailės, skulptūros, fotografijos menininkus, taip pat žodžio ir kt. meno 

kūrėjus išeivijoje kviečiame aktyviai dalyvauti pasirengime bei Jubiliejaus 
šventime ir savo darbuose atspindėti Šiluvą, Dievo Motinos apsireiškimo 
Šiluvoje įvykį. Prasminga kviesti šia jubiliejaus tema susitikimus, ruošti pa
rodas, plenerus, skaitymų popietes bei poezijos vakarus, vasaros stovyklas, 
sporto varžybas ir kt. Lituanistinio švietimo ir kitas ugdymo institucijas kvie
čiame vaikams ir jaunimui surengti piešimo ir rankdarbių bei kitus kon
kursus, kurių aprašymų ir nuotraukų lauksime „Šiluvos žinioje". 

Atsiųskite savo žinias 
v 

Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejų švęsti ruošiasi visi išeivijoje 
gyvenantys lietuviai: parapijos, misijos ir bendruomenės, organizacijos ir 
institucijos, parapijų klebonai ir lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, 
vienuolijos, pastoracinių tarybų nariai ir visi tikintieji. Į šį „Šiluvos ži
nia" aplinkraštį prašome siųsti aprašymus bei nuotraukas iš piligri
minių kelionių į Šilines Lietuvoje ar į Dievo Motinos šventoves išeivijoje, 
savo atsiminimų ir Dievo malonės patyrimų aprašymus. Pasidalinkime 
sumanymais, kaip kiekvienoje vietovėje organizuojame pasirengimą Ju
biliejui, kas šia proga vyksta ar numatoma suruošti. Rašykite ir siųskite: 
siluva.iseivijoje@gmail.com, arba paštu: Šiluvos žinia, c/o 
Lithuanian Daily Draugas, 4545 W. 63rd Street, Chicago LL 
60629, U S A 

Kazys Rožanskas, gyvenantis Vilniuje, paaukojo 50 dol. „Draugui' 
paremti. Esame Jums labai dėkingi. 

Ona Puzinauskas iš River Forest, IL užsiprenumeravo „Draugą' 
metams ir kartu paaukojo dienraščio leidybai 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Peter Kazlauskas, gyvenantis Lemont, EL, skaitys „Draugą" dar 
vienus metus. Skaitytojas atsiuntė laikraščiui ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame, kad mus remiate. 

Kazys Ambrozaitis iš Chesterton, LN užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Esame Jums dėkin
gi-

Justinas Kirvelaitis, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščio leidybai paremti. 
Nuoširdžiai ačiū. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont apylinkės pirmininkė 
Irena Vilimienė mums rašo: „Atsidėkodami už pranešimų ir žinučių apie 
apylinkės veiklą skelbimą, siunčiame Jums 300 dol. auką. Linkime visam 
darbščiam 'Draugo' kolektyvui kūrybinės laisvės." Dėkojame JAV LB 
Lemont apylinkės pirmininkei ir linkime apylinkei sėkmingos veiklos. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ T A R Y B O S 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 Konfidencialumas 
garantuojamas 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį, 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku)! 

http://Balsas.lt
mailto:siluva.iseivijoje@gmail.com
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UITCIVfi IR LATVIJA 
BENDROS ISTORIJOS M I 

Kad Ryga tikrai tapo Baltijos 
ekonominiu centru, turime pripažin
ti. Bet politiniu? Jei norėtume būti 
tikslūs, turėtume sakyti, kad Livo
niją faktiškai valdė ne Lenkija, bet 
Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, ir 
kad Baltijos politinis centras tuomet 
buvo Vilniuje. Latviai nevengia prisi
pažinti, kad juos kadaise valdė didieji 
kaimynai, bet tik ne lietuviai, ku
riuos ir dabar jie mėgsta vadinti „lei-
šiais". Mes už tai latvius vadiname 
arklių galvomis, o jie mus - žirgo 
galvomis. Bet geriau būti žirgu negu 
paprastu arkliu, ar ne? 

Sparčiai plintantis protestantiz
mas dar labiau sukrėtė vis silpnė
jančią valstybę, ir Livoniją perėmė 
valdyti karingoji tuometinė Švedija. 
Bet neilgam. 1710 m. rusai užėmė Vi
džemę (kartu su Rygos miestu), 1772 
m. Latgalą, o 1795 m. carienė Jeka
terina Didžioji baigė užimti ir visą 
Latvijos bei Lietuvos kraštą. Dar 
prieš visiškai sužlungant Lietuvos-
Lenkijos federalinei valstybei 1795, 
1794 m. įvyko neilgai trukęs nesėk
mingas 1794 metų sukilimas, kurį 
Lenkijoje vedė JAV nepriklausomy
bės kare pagarsėjęs gen. Tadas Kos
ciuška. Švedų laikais Latvijoje page
rėjęs gyvenimas vėl smuko. Valstie
čiai latviai žemės valdyti negalėjo, 
tuo tarpu kai vokiškąjai diduomenei, 
dvarininkams ir baronams rusai su
teikė plačias teises. 

Po kelis kar tus įvykusių neramu
mų Latvijoje baudžiava vis dėlto buvo 
panaikinta jau net 1819 m., nors že
mė ir buvo palikta valdyti tik dvari
ninkams. Taip jau nuo XVIII a. lat
viai valstiečiai pradėjo geriau gyventi 
negu lietuviai. Gyvenę Latvijos pasie
nyje lietuviai dažnai parsisamdydavo 
pas latvius ūkininkus ar važiuodavo į 
Rygą ieškoti darbo ir užsidirbti pi
nigų, taip kaip šiandien lietuviai va
žiuoja į Dubliną, Londoną ir dar kitur. 

Valdžią perėmus carui Aleksand
rui II (1855-1881) ir Rusijai pra
laimėjus Krymo karą prieš Turkiją 
bei jos sąjungininkus, baudžiava 
buvo panaikinta visoje Rusijoje 
(1861.03.03). Taip pakilus viltims 
gauti daugiau laisvės Lietuvoje pra
sidėjo 1863 metų sukilimas, kuris tę
sėsi beveik pusantrų metų ir kuris 
buvo žiauriai numalšintas vadovau
jant Vilniaus generalgubernatoriui 
Michailui Muravjovui. 

Po to prasidėjo stipri krašto ru
sinimo akcija, netrukus (1865) atve
dusi prie visiško lietuviškos spaudos 
draudimo. Tas iššaukė veiksmingą lie
tuvių pasipriešinimą prieš caro val
džią, ir greitai išsivystė į tautinį at
gimimą, davusį pradžią garsiajai 
knygnešių gadynei. Laimei, iš grynai 
lietuviško kaimo išaugęs jaunimas, 
turėjęs progą eiti mokslus Rusijos uni
versitetuose, daugelyje atvejų savo 
lietuviškumo nepamiršo, nors ir bai
gę rusiškas mokyklas. Taip pradėjo 
atsirasti lietuviško galvojimo inteli
gentai, kurie jau nebijojo pasvajoti ir 
apie Lietuvos valstybės atstatymą. 

Mūsų kaimynams latviams, ku
riems iki pat Pirmojo pasaulinio karo 
nepavyko sudaryti savos valstybės, 
įvykiai vystėsi kiek kitaip. Carų Ru
sijai užėmus visą Pabaltijį, nuo rusų 
kentėjo ir lietuviai, ir latviai. Rusai 

Akių ligos 

latvius engė daug švelniau, iš dalies 
gal pataikaudami ekonomiškai įta
kingiems Latvijos vokiečių baro
nams. Buvo leistos latviškos mokyk
los, kuriose buvo mokoma latvių kal
bos. Gal todėl didžioji dalis latvių 
inteligentijos nei nesvajojo, taip kaip 
lietuviai, palikti Rusijos imperiją ir 
sukurti jiems iki tol beveik neįsivaiz
duojamą savo nepriklausomą valsty
bę. Toks galvojimas pasikeitė tik po 
įvykusios 1917 metų revoliucijos Ru
sijoje, kai tam atsirado proga ir pra
sidėjo politinis latvių atgimimas. 

Tautinis atgimimas Latvijoje pra
sidėjo po caro Aleksandro II visiško 
baudžiavos panaikinimo 1861 m. Nors 
pirmas laikraštis latvių kalba pasiro
dė jau 1822 m., jis buvo vokiškos dva
sios. 1862 m. latvių inteligentų grupė 
pradėjo leisti tikrą latvišką laikraštį, 
savo turiniu panašų į 21 metais vė
liau pradėtą leisti lietuviškąją „Auš
rą". Nors, kaip ir „Aušra", jis po trejų 
metų užsidarė, latvių tautinis judėji
mas jau buvo nesustabdomas. 

Nors Miko Petrausko operos „Bi
rutė" paskutinė scena baigiasi, kai 
choras iškilmingai dainuoja: „Aukš
taičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai , 
lyviai - tai viena lietuvių Šeimyna", 
abi tautos, latviai ir lietuviai, pradėjo 
savo kovą į laisvę skirtingais keliais. 

Steigėsi įvairios latvių draugijos, 
buvo rengiamos dainų šventės, rūpi
namasi latviškomis mokyklomis, 
1874 m. atsirado Karlio Baumanio 
sukurtas himnas „Dievs, sveti Latvi-
ju", kuris greitai pasidarė kovos prieš 
carą šūkiu, o vėliau ir Latvijos valsty
biniu himnu. Labai charakteringa, 
kad užuot „Latviju" pradžioje ten 
buvo įrašyta „Baltiju". Vokiečiai bu
vusį Livonijos kraštą irgi buvo linkę 
vadinti Baltenland, juos pasekė ir kai 
kurie latviai. Tik kai latvių tautinio 
atgimimo poetas Aseklis nurodė, kad 
lietuviai savo giminaičių kraštą vadi
na Latvija, tas pavadinimas prigijo. 
Dr. V Kudirkos tautiška giesmė, kuri 
tapo Lietuvos himnu, buvo išspaus
dinta tik 24 metais vėliau, šeštajame 
„Varpo" numeryje 1898 m. 

Kai įsiliepsnojo Didysis karas 
(1914.08.01), jo veiksmai prasidėjo su 
rusų kariuomenės sėkmingu žygiu į 
Rytų Prūsiją, bet jau po mėnesio rusų 
gen. Samsonovo daliniai buvo vokie
čių gen. Paul von Hindenburg smar
kiai sumušti prie Tannenberg (liet. 
Žalgirio). Rusai pasitraukė, vokiečiai, 
pirmiausiai norėdami parklupdyti 
Prancūziją, neskubėjo. Kurį laiką su
sidarė gana rami fronto linija. Pa
galiau tik 1915 metų vasarą rusai 
buvo išvaryti iš Lietuvos, o Latvijoje 
vokiečiai užėmė visą Kuršą ir tą patį 
rudenį fronto linija apsistojo ties 
Dauguva, su prietilčiu prie Rygos. 
Rygą vokiečiai užėmė tik 1917.09.03, 
o visą Latviją - 1918 metų vasarį. Su 
rusų kariuomene į Rusiją pasitraukė 
ar buvo prievarta išvaryti net apie 
800,000 Latvijos gyventojų. 

Nors vokiečių karinė vadovybė (ži
noma, tik karo tikslais) nutiesė Lie
tuvoje ir Latvijoje nemažai geležin
kelių, kelių, pastatė tiltų ir šiaip pra
monės įrengimų, karui užsitęsus, 
abiejų užimtų kraštų gyventojai buvo 
vis brutaliau išnaudojami. 

Bus d a u g i a u . 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ U G O S - CHIRURGIJA 
219 N . Hammes Avenue 

Jol iet, IL 60435 
T e l . 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. t e l . 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W . Archer Ave. S t 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir ska 
ligos 

Dantų gydytojai 

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

9 5 2 5 S.79 t h Ave . , H i c k o r y Hi l ls , IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
EJk Grove 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieaiamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4 6 4 7 VV. 103 St., Oak Lawn, IL 
5 5 E. W a $ h l n g t o n , Su l te 2 4 0 1 , 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

2007 m. gruodžio 31 d . 
pirmadienį, 8:00 vai. vak. 
DIDŽIOJOJE SALĖJE 

Šokiams gros 
Algimantas ir Ligita Barniškiai 

Bilieto kaina: 
$85.00 suaugusiems 
$35.00 vaikams 

Rezervacijos priimamos: 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 
14911 1271h Street, Lemont, IL 
T. 630.257.8787 
E-mail: lwcpic@sbcglobal.net 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St , 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks , „gutters",piokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

Mam laikraštis 
Kaidkrninh 
nuolatinis 

DRAUGAS 
Je<: 773-585-9500 • • * • draug* org 

* Studentų šeima, gyvenanti Grands 
Rapids, MI, ieško pirkti nebrangaus, gerai 
važiuojančio automobilio. Tel. 708-476-
7829. 
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieško 
darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823. 
* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško 

darbo kelioms valandoms nuo 5 vai. vaka
ro, arba šeštadieniais. Tel. 708-220-3202. 
* Moteris, buvusi medikė, turinti re
komendacijas, susikalbanti angliškai, gali 
prižiūrėti ligoni ar vyresnio amžiaus 
žmogų, arba vaikus. Gali gyventi kartu. 
Tel. 773-523-2719. 

http://www.illinoispain.com
mailto:lwcpic@sbcglobal.net
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JAV LB Kultūros taryba apdovanojo 
išeivijos menininkus 

Atkelta iš 1 psl. 
Matėme ją Lituanistikos tyrimo 

ir studijų centre, Lietuvių dailės 
muziejuje Lemont, kur vyko keturių 
menininkų - Noros Aušrienės, Gin
taro Jociaus, Rolando Kiaulevičiaus 
ir Alvido Pakarklio - darbų paroda ir 
vakaras „Vandens ženklai" bei fo
tomenininko Butauto Barausko iš 
Lietuvos fotografijos parodos atidary
me. Apsilankė ji ir JAV LB Rašytojų 
draugijos renginyje, kuris vyko sek
madienį, gruodžio 9 d. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre, susitiko su iš 
Lietuvos atvykusiu Gediminu Zu-
jumi, Muzikos ir informacijos centro 
direktoriumi. 

Šiandien skaitytojams papasako
sime apie Bočių menėje, Pasaulio lie
tuvių centre vykusį Kultūros premijų 

Visiems dėkoja Spaudos darbuotojo 
premijos laimėtojas Aleksas Vitkus. 

įteikimo šventę. 
Laikas bėga nenusakomai grei

tai. Šiemet JAV LB Kultūros taryba 
premijų įteikimui apdovanotuosius 
sukvietė jau 25-ąjį kartą. Graži tradi
cija - apdovanoti geriausius išeivijos 
menininkus Kultūros premijomis ne 
tik išsilaikė tiek metų, atrodo, kad ji 
įgavo naują pagreitį, nes jau antri 
metai, kai į apdovanotųjų sąrašą įsi
pina ir neseniai į JAV atvažiavusių 
lietuvių pavardės. 

Vakarą pradėjo JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Dalė Lukienė. 
Pasveikinusi gausiai susirinkusius 
žiūrovus ir meno mylėtojus, ji pers
kaitė Ingridos Bublienės (Lietuvos 
Garbės konsule, Ohio valstijoje) laiš
ką, kuriame primenama, jog ši premi
jų šventė yra 25-oji ir kuriame svei
kinami šių metų laureatai. 

Dalė Lukienė gražiai pristatė vi
sus laureatus - ekrane žiūrovai galėjo 
matyti ne tik užrašus, bet ir laureatų 
veiklos nuotraukas. Šiais metais JAV 
LB Kultūros tarybos sudarytos ko
misijos premijas paskyrė šiems meno 
žmonėms - dailininkui Rimui Čiur
lioniui (komisijos pirmininkė Dalia 
Šlenienė), tautinių šokių mokytojai 
Nijolei Jasėnaitei-Pupienei (kandida
tą parinko Lietuvių Tautinių šokių 
institutas, vadovė Danguolė Varnie
nė), muzikui Stasiui Sližiui (komisi
jos pirmininkas Faustas Strolia), ir 
spaudos darbuotojui Aleksui Vitkui 
(komisijos pirmininkas Petras Pet-
rutis). 

Visi apdovanotieji gerai žinomi 
lietuviškajai visuomenei. Dailininkas 
Rimas Čiurlionis gimė Kaune, baigė 

Stepo Žuko dailės mokyklą. Daug me
tų dirbo Pažaislio vienuolyne restau
ratoriumi. 1992 metais atvyko į JAV 
Čia jis tęsia menininko karjerą. Rimo 
parodose gausiai lankosi žiūrovai, o 
jo darbų galima rasti ne tik galerijo
se, bet ir privačių asmenų kolekcijo
se. 

Nijolė Pupienė žinoma ne tik 
Čikagoje gyvenantiems. Ji visą savo 
gyvenimą paskyrė lietuvių tauti
niams šokiams. Jos darbus žino Ame
rikos, Kanados šokėjai, pažįstama ji 
ir Lietuvos šokių specialistams. N. 
Pupienė ne tik visų lietuviškų Tau
tinių šokių švenčių Amerikoje ir Ka
nadoje dalyvė. Ji - VI Šokių šventės 
meno vadovė, aštuonerius metus va
dovavo Lietuvių Tautinių šokių insti
tutui, jos sukurtas šokis bus šokamas 

v 

kitų metų Šokių šventėje Los Ange
les. N. Pupienė daug metų atidavė 
vaikams ir jaunimui, dar ir šiandien 
ji dirba tautinių šokių mokytoja Či
kagos lituanistinėje mokykloje. Šiuo 
metu N. Pupienė su tautinių šokių 
grupe „Lėtūnas" ruošiasi ateinančiai 
Šokių šventei. 

Stasys Sližys gal ne taip gerai pa
žįstamas čikagiečiams, tačiau labai 
gerai žinomas Detroit lietuviams ir 
visiems JAV gyvenantiems lietu
viams muzikams. S. Sližys, tik at
vykęs į JAY pradėjo mokytojauti lie
tuvių šeštadieninėje mokykloje (ke
letą metų buvo jos vedėjas) Detroit, 
MI. Savo užsispyrimo dėka 1956 
Detroit Prekybos universitete baigė 
aukštąją sąskaitybą. Tačiau jį visą 
laiką traukė muzika, tad lankė Wur-
litzer vargonų kursus, o 1958 m. įsto
jo į Detroit konservatoriją, kurioje 1964 
įgijo muzikologo diplomą, o 1967 m. 
ją baigęs, gavo ir vokalinės muzikos 
pedagogo diplomą. 1967-1974 metais 
Michigan universitete tobulinosi 
chorvedybos srityje, apie septynerius 
metus giedojo ir dainavo Detroit sim
foninio orkestro chore. 1974 m. pri
imtas į Michigan operos chorą profe
sionaliu artistu, dalyvavo daugelyje 
operų spektaklių Detroit, gastroliavo 
kituose miestuose. O kur jo darbai 
darbeliai Detroit Lietuvių Bendruo
menės kultūriniame ir muzikiniame 
gyvenime! Kiek chorų įkurta ir jiems 

Nijolę Pupienę (su gėlėmis) atvyko pasveikinti šokių vadovės (iš kairės): 
Vida Brazaitytė, Rasa Poskočimienė ir Lidija Ringienė. 

vadovauta, kiek dainuota Dainų 
šventėse, kiek koncertų suorganizuo
ta. Sunku būtų viską ir išvardinti. 
Šalia to dar spėta ir „Muzikos ži
nias" 18 metų redaguoti ir straips
nius įvairiais muzikos klausimais 
„Muzikos žiniose", „Drauge" ir „Žur
naliste" paskelbti, lituanistinių mo
kyklų aštuntam skyriui „Lietuvių 
kalbos pratimus" (1966) ir giesmyną 
„Viešpatie, išklausyk" (1985) pareng
ti. Buvo jis Jaunimo stovyklos Daina
voje, Manchester, MI, vasaros kursų 
dainavimo instruktorius, dėstytojas 
ir programų su studentų choru atli
kėjas. O kiek lietuvių liaudies dainų 
harmonizuota, kiek jų sukurta. O kur 
dar giesmės, kūriniai vargonams. La
bai gaila, kad pats S. Sližys nedalyva
vo Premijų įteikimo šventėje. 

Ketvirtasis laureatas - Aleksas 
Vitkus. Jį taip pat nereikia daug pri
statinėti, ypač „Draugo" skaityto
jams. Jo kelionių aprašymai, straips
niai politinėmis temomis, pastaruoju 
metu vedamieji dienraštyje „Drau
gas" nelieka nepastebėti skaitytojų. 
Lengvai skaitomas tekstas, gili ana
lizė, lengvas humoras - visa tai trau
kia skaitytojų dėmesį. Jo straipsnius 
mielai spausdina „Bernardinai.lt", 
„XXI amžius" ir kiti leidiniai. 

Šio renginio mecenatas - Lietu

vių fondas. Premijas laureatams įtei
kė Lietuvių fondo tarybos pirmi
ninkas Arvydas Tamulis, gražias pri
siminimo vinjetes - JAV Kultūros 
tarybos pirmininkė Dalė Lukienė. 
Laureatus pasveikino Vidurio Vakarų 
apylinkės pirmininkė Aušrelė Sa-
kalaitė, Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, žodį tarė Lietuvių 
Tautinių šokių instituto atstovė Vida 
Brazaitytė. 

Kaip atsakomojoje kalboje juo
kavo A. Vitkus, šiemet premijas lai
mėjo kauniečiai (išskyrus S. Sližį, kiti 
trys laureatai gimę Kaune). Padėkojo 
už premijų paskyrimą ir įteikimą R. 
Čiurlionis ir N. Pupienė. 

Didelis būrys į vakarą atvykusių 
žmonių rodo, kad esame neabejingi 
kultūrai. Gražu buvo žiūrėti į gėlėmis 
apipiltą Nijolę Pupienę, matyti, kaip 
sveikinami kiti laureatai. Smagu, kad 
žmonės įvertina sunkų ilgametį triū
są. 

Po iškilmingos dalies keletą dai
nų padainavo solistė Nida Grigala
vičiūtė, jai akompanavo Manigirdas 
Motekaitis. 

Dar ilgai nesiskirstė šventės da
lyviai. Buvo apie ką pakalbėti, buvo 
kuo pasidžiaugti. 

Laima Apanavičienė 

JAV LB Kultūros tarybos 2007 m. premijos laureatai (iŠ kairės): Rimas Čiurlionis. Nijolė Pupienė. Aleksas Vitkus ir 
JAV LB Kultūros tan/bos pirmininkė Dalė Lukienė bei JAV LB Lietuviu fondo tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis 
po premijų į teikimo. Laimos Apanavičienes - c -

http://�Bernardinai.lt
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GLOBALINIO ATŠILIMO 
KALTININKAI 

DR. ZENONAS PRŪSAS 

Amerikoje išdirbau 35 metus, at
likdamas įvairius techninius užda
vinius celiuliozės, popieriaus ir paka
vimo produktų gamybos bendrovėje, 
turėjusioje daugelį fabrikų Amerikoje 
ir Kanadoje. Jie visada turėdavo įvai
rių techninių problemų gamyboje bei 
dėl prastos produktų kokybės. Greit 
suradau paslaptį, kaip išspręsti prob
lemą: pirmiausia surask jos priežastį, 
o tada atsiras daugybė būdų, kaip ją 
pašalinti. Taip pat, jeigu turi reikalą 
su labai sudėtinga problema, pradėk 
nuo spėliojimo, hipotezės. 

Globalinis atšilimas yra tokios 
rūšies problema. Nesu šios srities 
specialistas, bet turiu daug praktikos 
sprendžiant technines problemas. 
Literatūroje apie globalinį atšilimą 
radau tik vieną hipotezę — žemę nuo 
per stiprios saulės veiklos, ypač ultra
violetinių spindulių, apsaugo ozono 
sluoksnis, esantis viršutinėje atmos
feros dalyje. Jis susidaro saulės spin
duliams per radiaciją paverčiant de
guonį į ozoną. Ozono sluoksnis gali 
būti sunaikintas kai kurių chemika
lų, pavyzdžiui, fluorokarbonų, nau
dojamų purškimui. Todėl kai kurie 
gamtosaugininkai nori visai uždraus
ti šių chemikalų naudojimą. Atrodo, 
kad tarp jų yra ir galvojančių, kad tą 
savybę — sunaikinti ozono sluoksnį, 
dengiantį žemės atmosferą nuo sau
lės — turi ir anglies dvideginis. Jei šis 
procesas vyktų, per apnaikintą ozo
no sluoksnį prasiskverbtų saulės 
spinduliai, kurie ištirpdytų Antark-
tikos ledynus. Dėl to atsirastų ir glo
balinis atšilimas. Viskas atrodo labai 
logiška, bet bent jau man nepavyko 
surasti kur nors tvirtinant literatūro
je, kad anglies dvideginis gali sunai
kinti ozono sluoksnį ir kad šie proce
sai tikrai vyksta gamtoje. 

Man sunkoka suprasti ir kitą ku
riozą. Jei žmogus suserga, išgėręs už
teršto vandens, dėl to niekas nekalti
na paties vandens. Žiūrima, ar tame 
vandenyje nė ra bakterijų, virusų, 
biologinių gyvių, nuodų. Kažkodėl 
kitaip yra elgiamasi su anglies dvi
deginiu. Vien dėl to, kad dėl labai pa
didėjusio benzino naudojimo, dėl ku
rio yra į orą išmetami didesni anglies 
dvideginio kiekiai, jis kai kieno yra 
automatiškai apkaltinamas kaip 
svarbiausia globalinio atšilimo prie
žastis. Taip pat, nežiūrint padidėjusio 
anglies dvideginio kiekio atmosferoje, 
jis ten ir dabar sudaro tik labai mažą 
jos dalį, daug mažesnę, negu vienas 
procentas. Azoto yra net 78 proc. Ko
dėl jis yra toks „neutralus", palyginti 
su anglies dvideginiu, kiek tai susiję 
su globaliniu atšilimu? 

Sudeginant benziną, degimo pro
duktas yra ne tik anglies dvideginis, 

bet ir vanduo, vandens garai su dau
gybe juose ištirpusių visokių prie
maišų, chemikalų. Kai kurie iš jų yra 
įdedami iš anksto, specialiai, siekiant 
padidinti benzino aktyvumą. Ar pa
kankamai yra ištirta jų įtaka globa
liniam atšilimui? Gal jie tur i katali
tinių savybių, kurios turi labai daug 
įtakos cheminėms reakcijoms, nors ir 
labai mažo kiekio. Vieni jų pagreiti
na, kiti — pristabdo reakcijas. 

Katalitinių chemikalų tyrimai 
dabar yra labai populiari chemijos 
sritis. Kasyklose iš žemės gelmių 
buvo atpalaiduota daug iki šiol neži
nomų, katalitinių savybių turinčių 
chemikalų. Gal jie galėtų būti nau
dingi globalinio atšilimo atveju? 
Kokiais keliais anglies dvideginis, į 
atmosferą išleistas kur nors New 
York, nukeliauja į Antarktiką? Yra 
šimtai kitų klausimų, į kuriuos at
sakyti dar reikia daug pagrindinių 
tyrimų, prieš pradedant šaukti, kad 
dangus griūva. 

Benzino sudeginimo produktai 
automobilio variklyje yra anglies dvi
deginis, vanduo ir įvairūs į benziną 
įdėti ar degimo procese atsiradę che
mikalai. Jei žinotum, kuris iš jų yra 
globalinio atšilimo kaltininkas, gal jį 
būtų galima izoliuoti ir pasirūpinti, 
kad jis nepatektų į atmosferą. Šiuo 
metu kažkodėl yra galvojama, kad 
kaltas yra anglies dvideginis, bet 
bent jau man atrodo, kad tai yra tik 
spėliojimas ir nėra įrodyta. Norint iš
spręsti šią problemą reikia surasti 
tikrąjį šios problemos kaltininką. 
Problemos neišspręs vieni politikai, 
reikia ir tiksliųjų mokslų atstovų 
pagalbos. Tik reikia sužinoti, kuris 
chemikalas variklio išmetamose du
jose yra kaltas dėl globalinio atšili
mo, o tada inžinieriai ras kelius, kaip 
neleisti šiam kaltininkui patekti į 
mūsų planetos atmosferą. 

Planeta bus išgelbėta ateinan
čioms kartoms, bet pirmiau yra svar
biausia žmones įtikinti, kad žmonija 
negalėtų egzistuoti ne tik be van
dens, bet ir be anglies dvideginio. Jei 
nebūtų fotosintezės, mūsų planetoje 
sustotų maisto gamyba, o be maisto 
nebūtų nei žmonijos, nei gyvūnijos. 
Faktas lieka faktu: kaip ir vanduo, 
taip ir anglies dvideginis žmonijai yra 
būtinybė, ne pasirinkimas. 

Vietoj to, kad visą laiką kalbėjus, 
kaip būtų galima sumažinti anglies 
dvideginio kiekį atmosferoje, gal visa 
dėmesį reikėtų atkreipti į kitus bū
dus sustabdyti globalinį atšilimą. 
Beje, juk yra šiokia tokia galimybė, 
kad kai kuriose saulės sistemos pla
netose gyvybės nėra tik dėl to, kad 
dėl kažkokių nežinomų priežasčių 
ten buvo prarastas vanduo ir anglies 
dvideginis. Todėl nekirskim šakos, 
ant kurios sėdime. 

A t A 
MARY STIBLO-BUDVIDAS 

Mirė 2007 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 92 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Mary Ann ir Frank Sarabia, anūkai Frankie 

Sarabia, Demon ir Wiley. 
Velionė buvo žmona a. a. Emil Stibio ir mama a. a. Jack „John 

E" Stibio. 
A.a. Mary ilgą laiką buvo St. Linus Hope Group narė, daug metų 

aktyviai reiškėsi Balzekas Li thuanian Museum, Lietuvių Moterų 
klube ir daugelyje ki tų organizacijų. 

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 11 d., ir trečiadienį, 
gruodžio 12 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuo
se, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 13 d. Iš laidojimo 
namų 12 vai. p. p. velionė bus išlydėta ir palaidota Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 70S-430-5700 

Brangiai mamytei, nuostabiai rašytojai 
A t A 

VANDAI VAITKEVIČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikystės draugei 
VIDAI FRANKAITEI-MEILUVIENEL 

Indrė Paliokaitė-Tijūnėlienė su šeima 

$mmmwMm ifr ̂ sMto^ ' .^MM^&f'l 

Margumynai 

Rusijoje duris atvers pirmasis pasaulyje 
bažnytinio vyno muziejus 

Prie Savino-Storoževo vyrų vie- atskirame pastate, kuris specialiai iš-
nuolyno Pamaskvyje, Zvenigorode, kils šalia vienuolyno toje vietoje, k u r 
duris atvers pirmasis pasaulyje baž- kadaise būta užvažiuojamojo kiemo, 
nytinio vyno muziejus, pranešė penk- Įrengti muziejų ir sutvarkyti ko-
tadienį vienuolyno jerodiakonas La- lekciją padės viena didžiausių Rusijos 
zari. valdymo kompanijų, reguliariai re-

„Muziejuje bus demonstruojama mianti vienuolyną. Zvenigorodo meras 
kolekcija vynų, kurie nuo Rusijos Leonid Stavicki taip pat pareiškė be-
krikšto iki šių dienų naudojami per sąlygiškai remias būsimąjį projektą, 
pamaldas Rusų Ortodoksų Bažnyčios Bažnytinio vyno muziejų planuo-
praktikoje", - pranešė tėvas Lazari. jama atidaryti 2008 metų rugpjūtį. 

Pasak jo, kolekcijos eksponatai Tačiau pirminis muziejaus kolekcijos 
bus papildyti išsamiomis istorinėmis pristatymas, pranešė tėvas Lazari, 
žiniomis, atspindinčiomis visą vynų, įvyks jau netrukus per jubiliejines 
atkeliavusių iš įvairių šalių, vartoji- iškilmes Šv. Savos iš Storožų 600-ųjų 
mo Ortodoksų Bažnyčios liturginėje mirties metinių proga, 
praktikoje kroniką - pradedant grai- Tai bus vienintelis ir pirmasis 
kų ir iš užjūrio atgabentais vynais pasaulyje tokio pobūdžio muziejus. 
dar prieš Petro I valdymo laikus ir Kiekvienas mūsų kolekcijoje esatis 
baigiant Krymo vynais bei prancū- vynas jau savaime yra legenda, — 
zišku kahoru. pažymėjo šventasis tėvas. 

Muziejus ir ragavimo salė įsikurs B N S 

I Lenkijos meškos apsigavo dėl žiemos 
Lenkijoje skaisčiai šviečianti 

saulė ir nutirpęs sniegas iš žiemos 
miego prikėlė kalnuose gyvenančius 
lokius, praneša naujienų agentūra 
PAP 

Girininkai Beščadų kalnuose jau 
ne kartą pastebėjo prie stirnų šėryk
lų ateinančias meškas, kurios su 
dideliu apetitu doroja burokus ir 
kukurūzus. 

Vietos gyventojas Janas Mazūras 
taip pat pasakoja, kad kelyje sutiko 

mešką su metų jaunikliu. Meškų pėd
sakai buvo pastebėti ir kitose kalnų 
vietovėse. 

Dėl šios priežasties turizmo orga
nizatoriai pataria žmonėms keliauti 
tik turistams skirtais keliais. Nors 
Beščadų lokiai žmonių vengia, dėl 
neįprasto jų aktyvumo žiemos laiko
tarpiu reikia būti labai atsargiems, 
teigia specialistai. 

B N S 
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•Lietuvos Vyčių 112 kuopa gruo
džio 16 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. pa
rapijos salėje rengia Kalėdinę sueigą. 
Vakarienės kaina - 15 dol*. Apie daly
vavimą prašome pranešti Reginai 
Juškaitis tel. 708-422-3541. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti. 

•Gruodžio 14 d., penktadienį, 2 
vai. p. p. vyresniųjų lietuvių centre 
„Seklyčia" ruošiamos Kūčios. Daly
vaus kun. Jaunius Kelpšas ir kun. 
Liudas Miliauskas. Lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama dalyvauti. 
Auka - 15 dol. 

•Gruodžio 14 d., penktadieni, 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje JC atida
roma paroda „Kurso draugai" ir vyks 
Kalėdinė mugė. Prašome apsilankyti. 

•Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje ir-Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus visus ma
loniai kviečia į dviejų lietuvių liaudies 
kolektyvų - „Gabija" ir „Suktinis" 
koncertą, kuris vyks festivalio „Žie
mos stebuklai" metu, š. m. gruodžio 
15 dieną, šeštadienį, 7:30 vai. v., Či
kagos miesto centre esančiuose lais
valaikio ir pramogų rūmuose „Navy 
Pier", 600 East Grand Ave., Chicago. 
Koncertas nemokamas. Daugiau in
formacijos tel. 312-595-7437 arba in-
ternetinėje svetainėje : 

www.navypier.com 

•Kviečiame į adventinį susitel
kimą Svč. Mergelės Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Park gruodžio 15 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. Adventinį susikaupimą ves ir 
išpažinčių klausys kun. Aldonas Gu
daitis, SJ. Kalėdų Nakties šv. Mišios -
10 vai. v., Kalėdų dienos - 10 vai. r. 
Kviečiame visus. 

• Sekmadieni , gruodžio 16 d. 
Cicero apylinkės valdyba rengia 
Prieškalėdinį pabendravimą. 9 vai. r. 
S v. Antano bažnyčioje bus atnašau
jamos šv. Mišios. Tuoj po Mišių para
pijos salėje - Agapė. Po programėlės, 

kurią atliks parapijos choras, vado
vaujamas Vilmos Meilutytės - paben
dravimas ir pasivaišinimas. Sv. An
tano parapijos parapijiečiai širdingai 
dėkoja kun. Jauniui Kelpšui už atlik
tus patarnavimus. 

•Vyresniųjų lietuvių centras 
„Seklyčia" ir socialinių reikalų sky
rius nedirbs nuo gruodžio 17 d. iki 
2008 metų sausio 3 d. Patalpose vyks 
remontas. 

•Gruodžio 22 d. 7 vai. v., Lietu
vių meno ansamblis „Dainava" (me
no vadovas Darius Polikaitis, koncert
meisteris Ričardas Šokas) kviečia vi
sus į koncertą „Kur šviesa Tavoji", 
kuris vyks Marąuette Park Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo šventovėje 
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago). 
Bilietus galima įsigyti parduotuvėse 
„Lietuvėlė", „Dovanėlė", kavinėse: 
„Seklyčia" ir „Bravo." Juos taip pat 
patogu pirkti internete (www.daina-
va.us/cms) arba paskambinus tele
fonu: 800-494-8497. Mašinų aikštelė 
ir bažnyčios apylinkė koncerto metu 
bus saugomos. Nuo Pasaulio lietuvių 
centro 5:30 vai. p. p. į koncertą bus 
galima nuvažiuoti autobusu (asme
niui - 10 dol.). Vietas užsisakyti gali
te tel. 630-968-0184 (Romas Kronas). 

•Gruodžio 3 i d. 8 vai. v. visi 
kviečiami sutikti Naujuosius, 2008 
Metus Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Programoje: meninė dalis, vaka
rienė ir pirmieji pusryčiai. Šokiams 
gros nuotaikinga grupė „Saks-Akord". 
Kviečiame dalyvauti poras, šeimas, 
grupes ir pavienius asmenis. Ramy
bę ir mašinas saugos policija. Infor
maciją gauti ir bilietus užsisakyti ga
lite tel. 708-271-7044 arba 773-778-
7500. Kaina - 60 dol. asmeniui. Savo 
atvykimu paremsite lietuviškas orga
nizacijas. 

IšJummTou^ 

Sekmadienį, gruodžio 16 d., 
12:30 v. p.p. PLC ruošia KŪČIŲ 

šventę. Vietas užsisakyti pas Vandq 
Gvildienę tel. 630-271-9136. 

•Nuoširdžiai kviečiame Jus į 
Indianapolio Lietuvių Bendruomenės 
Kalėdų šventę 2007 m. gruodžio 16 
d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Šventinis 
Kalėdų susitikimas įvyks Latvių 
Bendruomenės centro didžiojoje salė
je, 1008 W 64th Street, Indianapolis, 
IN 46260. 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Įonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 776 8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www. johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

SU ŠIMTINE Į „DRAUGO" ŠIMTMETĮ! 
Draugo fondui aukojo: 

Gediminas Balanda 200 dol., Sterling Hts., MI 
Dr. Kazys ir Marytė Ambrozaičiai 100 dol., Chesterton, IN 
Giedrius ir Neila Baumilai 100 dol., Southampton, NY 
Dr. Meilutė Indreikienė 100 dol., Dovvners Grove, IL 
Veronika Janušaitienė 100 dol., Port Orange, FL 
Dr. Vytautas ir Aldona Urbos 100 dol., Schererville, IL 
Zita Žvirzdienė 100 dol., Lasey, WA 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams! 

Susitikimas besidomintiems archyvais 
Š. m. gruodžio 15 dieną, šešta

dienį, Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Čikagoje kartu su 
Balzeko lietuvių kultūros muziejumi 
rengia susitikimą su Lietuvos nacio
nalinės UNESCO komisijos Naciona
linio komiteto „Pasaulio atmintis" 
nare Jolita Steponaitiene, kuri taip 
pat yra Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir 
rankraščių skyriaus vedėja. 

Renginio metu Jolita Steponai
tienė plačiau papasakos apie Lietuvos 
nacionalinio „Pasaulio atminties" 
komiteto veiklą bei tikslus - skatinti 
Lietuvos visuomenę ir po pasaulį išsi
barsčiusius lietuvius labiau rūpintis 
dokumentiniu Lietuvos paveldu: ieš
koti pasaulinės, regioninės ir nacio
nalinės reikšmės dokumentinio pa
veldo pavyzdžių archyvuose, biblio
tekose, muziejuose, privačiose kolek

cijose ir skleisti apie juos informaciją; 
sudaryti nacionalinį „Pasaulio at
minties" registrą. 

1992 m. pradėta UNESCO prog
rama „Pasaulio atmintis" siekiama iš 
užmaršties prikelti vertingas archy
vų, bibliotekų, muziejų kolekcijas, jas 
išsaugoti ir padaryti prieinamas kuo 
platesniam žmonių ratui. Pirmasis 
Lietuvos nacionalinis komitetas 
„Pasaulio atmintis" įsteigtas 1996 m. 
Komiteto veikla atnaujinta 2003 m. 

Susitikimas su Jolita Steponai
tiene vyks Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje gruodžio 15 dieną, šešta
dienį, 7 vai. v. Adresas - 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL. 60629. Tele
fonas pasiteiravimui - 773-582-6500. 

Maloniai visus kviečiami daly
vauti šiame susitikime. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija 

Organizacijų ir pavienių asmenų 
dėmesiui! 

Visi, norintys įdėti savo Kalėdinius ir Naujametinius 
sveikinimus į dienrašti „Draugas", sveikinimo tekstus 
kartu su auka prašome atsiųsti iki gruodžio 17 d. 
„Draugo" administracijai, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Šj savaitgali Lietuvių dailės muziejuje Lemont, vyko keturių me
nininkų - Noros Ausrienės, Gintaro Jociaus, Rolando Kiaulevlčlaus ir Al -
vido Pakarklio - darbų paroda ir vakaras „Vandens ženklai". Vakaro 
metu jaunieji dailininkai Rolandas ir Gintaras, grojant džiazo grupei tapė 
paveikslą., kuris vėliau buvo parduotas čia pat surengtame aukcione. 
Darb<| pasirašė GIRO vardu (pirmieji jų vardų skiemenys). 

Paroda, organizavo, vakarą suruošė ir vedė Nora AuSrienė. 
Nuotraukoje 1$ kairės: Rolandas Kiaulevlčius ir Gintaras Jocius tik 

baigė savo tapybos seansą. Laimos Apanavtfienės nuotr I 

http://www.navypier.com
http://www.daina-
http://johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

