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V. Adamkų puola „Leo

Prezidentas priėmė „Leo LT” kritikus. Gedimino Savickio (ELTA)

Vilnius, vasario 5 d. (Alfa.lt) - Be
veik 12 tūkst. piliečių jau ragina prezi
dentą Valdą Adamkų vetuoti „Leo LT” 
sukūrimą įteisinantį įstatymą. Bendrą 
kreipimąsi į valstybės vadovą pasirašė 
ir trijų Seimo frakcijų vadovai, o pake
liui į darbą V Adamkaus palydai kelią

Pasirengta NATO pareigūnų susitikimui
Vilnius, vasario 5 d. (ELTA) - 

Rengiantis NATO gynybos ministrų 
susitikimui, kuris Vilniuje vyks 
vasario 7-8 dienomis, parodų ir kon
ferencijų centre „Litexpo” šiuolaikiš
kai įrengtos konferencįjų salės, įdieg
ti naujausi konferencijų ir telekomu
nikacijų įrangos projektai, iš suren
kamų konstrukcijų sumontuotos lai

Turniškėse pastojo jaunieji liberalde- 
mokratai. Nevyriausybinių organizaci
jų atstovai į Prezidentūrą atnešė vos 
per parą surinktus 9 tūkst. piliečių pa
rašų, nepritariančių Seimo priimtam 
Atominės elektrinės įstatymui. Kol šie 
internetu surinkti parašai buvo įteikti

kinos patalpos, kurios visiškai atitin
ka aukšto lygio renginių organizavi
mo patalpoms keliamus tarptauti
nius saugumo reikalavimus. Susiti
kimo vietą parodų ir. konferencijų 
centre „Litexpo” apžiūrėjo į Vilnių 
atvykusi NATO šalių gynybos minis
trų susitikimo pasirengimo grupė iš 
Briuselio. „Lietuva padarė viską,

LT" kritikai
Prezidentūros darbuotojai, interneto 
svetainėje http://www.culture.lt/nepar- 
duok/ jau buvo 10 tūkst. pasirašiusių
jų, ir jų vis daugėja.

„Mūsų tikslas labai paprastas - 
kad prezidentas nepadarytų klaidos, 
įteisindamas ‘Leo LT’ projektą, kurį 
mes vertiname kaip apgavystę ir Lie
tuvos nacionalinių interesų, t. y. pilie
čių gerovės ir valstybės saugumo, išda
vystę”, - Prezidentūroje žurnalistams 
sakė organizacijos „Už Lietuvą be ka
bučių” narė Rasa Kalinauskaitė. Anot 
jos, priimant Atominės elektrinės įsta
tymą, kuriame įteisinamas naciona
linio investuotojo „Leo LT” sukūrimas, 
neatsakyta į daugybę klausimų.

„Be konkurso atiduota didelė Lie
tuvos energetikos dalis vienai privačiai 
bendrovei, visai neaišku, ar elektrinė 
bus statoma, nes ‘Maxima Lt’ niekaip 
teisiškai neįsipareigojo to daryti, - abe
jones dėstė R. Kalinauskaitė. - Neaiš
ku, už kokius pinigus tai bus statoma. 
Greičiausiai visa elektrinės statybos 
našta guls ant paprastų žmonių pečių.

Nukelta į 6 psl.

kas įmanoma, ieškodama geriau
sių sprendimų”, - vertindamas tai, 
kas buvo padaryta iki šiol, pripažino 
NATO šalių gynybos ministrų su
sitikimo darbo grupės vadovas 
Ted Whiteside. Vilniuje rengiamas 
NATO gynybos ministrų susitikimas 
bus pats didžiausias kada nors Lietu
voje organizuotas NATO renginys.

Jonas Vaitkus.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

J. Vaitkaus
pasaulis -
monografijoje

Vilnius, 2008 m. vasario 5 d. 
(ELTA) - Sostinės „Krantų” leidykla 
išleido teatrologės Daivos Šabase- 
vičienės monografiją „Teatro piligri
mas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kū
rybos kontūrai”. Tai pirmoji tokia iš
sami monografija apie vieną iš gar
siausių Lietuvos teatro ir kino reži
sierių, pedagogą Joną Vaitkų. Jis - 
nacionalinės kultūros ir meno premi
jos laureatas (2003), Kultūros minis
terįjos premijos (Kristoforo) laurea
tas (1996), „Auksinio scenos kry
žiaus” laureatas (2007), profesorius. 
Nuo 1991 m. dirba pedagoginį darbą 
JAV Norvegijoje, Danijoje. Režisavo 
spektaklius Norvegijoje, Švedijoje, 
Rusijoje, Japonijoje. J. Vaitkaus reži
suoti spektakliai rodyti tarptauti
niuose festivaliuose Vokietijoje, Ru
sijoje, Škotijoje, JAV Prancūzijoje.

• Skautybės kelias. Ra
miojo vandenyno rąj.
„Kunigaikštienės Gra
žinos” vyr. skaučią būre
lio veikla (p. 2) 
•Įsipareigojame ir toliau 
remti Ukrainą (p. 3, 11)
• Šiluvos žinia nr. 7 (p. 4, 
8)
•2008-ieji — Sąjūdžio 
metai (2) (p. 5)
•Uaiškai, nuomonės, ko
mentarai (p. 5)
• Su palapine (6) (p. 9) 
•Mažlietuviai kvietė į 
„Užgavėnių šiupinį” (p. 
1, 10)

Balzeko lietuvių muziejuje — 
52-asis Mažosios Lietuvos 

lietuvių draugijos Čikagoje
„Užgavėnių šiupinys"

PERIODICALS

Valiutų santykis
1 USD — 2.34 LT 
1 EUR — 3.45 LT

Plačiau apie tai skaitykite 10 psl. Laimos Apanavičienės straipsnyje.

Dainuoja grupė „Laumės” dainininkės Vanda Aleknienė, Nelė Paulauskaitė 
ir Irena Meilienė. Akompanuoja Jūratė Lukminienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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SKAUTYBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry 

8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462

EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net

RAMIOJO VANDENYNO RAJONO 
„KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS 

VYR. SKAUČIŲ BŪRELIS
v.s. VANDA ZELENIENE

Visada malonu aprašyti būrelio 
metinę veiklą, kai būrelio sesių už
sidegimas nemažėja ir visos jaučiasi 
įvertintos už savo darbus. Ir pereitais
2007-taisiais metais mugės lankytojai 
žinojo, kad gražiniečių išlaikomoje 
valgykloje gardžiai papietaus, po to ska
niais pyragaičiais prie kavos pasivai
šins, prie rankdarbių stalo ras lietu
viškai širdžiai mielų raštuotų audi
nių, juostų, medžio dirbinių, velyki
nių atvirukų ir pan. Kai vasaros metu 
kalnuose mūsų rambyne vyksta rajo
no stovykla ir ten visuomet stovyklos 
virtuvėje kelios gražinietės darbuoja
si ar kaip kitaip padeda stovyklos va
dovybei. Kasmet spalio mėnesio pra
džioje būrelis garsiųjų lietuvių dienų 
metu turi savo prekystalį. Ten su pa
sisekimu pardavinėja savo suneštus, 
namuose keptus pyragus - taip dau
giau papildydamos būrelio iždą.

Nebuvo užmirštas ir kultūrinis 
renginys. 2007 m. lapkričio 11 d. bu
vo suruošta Skiautinių paroda, kurio
je buvo pristatyi trijų skiautininkų 
darbai. Paroda vyko šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoje salėje ir praėjo su 
dideliu pasisekimu. Parodos lankyto
jai buvo svetingai priimti ir pavaišin
ti užkandžiais, kava ir šampanu. 
Paroda buvo aprašyta „Draugo” 
dienraštyje ir „Skautų aide”.

Būrelio kalėdinė sueiga įvyko 
gruodžio 8 dieną. Savo erdvius na
mus pasiūlė sesė Giedrė Venckienė, 
gyvenanti Santa Monica, kur visoms

„Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių būrelio sesės kalėdinės sueigos metu 2007 m. gruodžio 8 d.
s. Inos Petokienės nuotraukos

apylinkių buvo labai patogu. Sesė 
Giedrė visus svečius ir viešnias gra
žiai priėmė savo namuose, paruošė 
užtenkamai vietos prie stalų susėsti, 
kai atėjo laikas vaišintis.

Sueigos pradžioje — rimties va
landėlė, kurios metu buvo uždegtos 
trys didelės žvakės, skirtos mūsų 
skautybės pasaulėžiūrai prisiminti. 
Pirmąją Dievui uždegti buvo pakvies
ta sesė Lionė Vilimienė, vienintelė iš 
būrelio steigėjų (prieš 44 metus); 
antrąją Tėvynei — namų šeimininkė, 
sesė Giedrė Venckienė; trečiąją 
Artimui — sesė Darija Francesco, bū
relio vadovybės narė, kuri papasakojo 
apie Lietuvoje gyvenančių penkių 
našlaičių šeimą ir jos vargus. Tos šei
mos vyresni vaikai yra skautukai, 
jiems reikia uniformų ir dviračio į 
sueigas važinėti. Į Darijos prašymą 
susirinkusieji jautriai atsiliepė, sude
dami į paruoštą pintinėlę gražią su
mą pinigų. Rimties valandėlės metu 
sesė Aldona Kudirkienė, vietoj nega
lėjusio atvykti parapijos kunigo, su
kalbėjo maldą, o sesė Vanda Zele- 
nienė perskaitė šviesaus atminimo 
mirusių gražiniečių pavardes, prieš 
tai trumpu žodžiu palietusi būrelio 
praeitį ir jo veiklos reikšmę mūsų ra
jone.

Per paskutiniuosius metus būre
lis finansiškai parėmė į Gintaro 
Ąžuolo mokyklą važiuojantį jaunimą 
- keturias seses ir keturis brolius. 
Užmokėjo visas išlaidas ruoštos 
Skiautinių parodos, o švenčių metu 
pasiuntė čekius abiems lietuviškoms

Kalėdinės sueigos metu namų sei
mininkė sesė Giedrė Venckienė pa- 
siruošiusi uždegti Tėvynės žvakę. 
Šalia stovi būrelio vadovės: s.fil 
Audra Reivydienė ir vyr. sk. Darija 
Francesco.

išsamiai pamini mūsų skautų ir 
skaučių veiklą.

Būreliui pavyzdingai vadovauja 
keturios sesės: s. fil. Audra Reivydie
nė, ps. Laima Balčienė, vyr. sk. Darija 
Francesco ir vyr. sk. Laima Sturonai- 
tė. Kalėdinės sueigos metu sesėms 
vadovėms buvo tartas skautiškas 
ačiū ir visoms įteiktos gėlės. Taip pat 
buvo nuoširdžiai padėkota, kad pa-
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Visi kviečiami į Lietuves 
Nepriklausomybės minėjimą

Maria gimnazijos auditorijoje
(sankryža California Avė. ir Marąuette Road)

Sekmadienį, vasario 10 d. 1 vai p.p.

Gen. mjr. Jonas Kronkaitis

Pagrindinis kalbėtojas buvęs Lietuvos 
kariuomenės vadas
Gen. mjr. Jonas Kronkaitis

Atvyksta Robert Gilchrist, 
Director Office of Nordic and 

Baltic Affairs, US Department of 
State, Washington, DC

Meninę programą atliks 
tarptautinių konkursų laureatas 
pianistas Edvinas Minkštimas

Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Park 10:30 vai ryto, 
po to pietūs parapijos salėje, pasistiprinti 
prieš minėjimą.

Lemonto apylinkės gyventojams auto
busas į minėjimą iš Pasaulio lietuvių centro 
išvyksta 12:15 vai. Kaina 10 dol. Skam
binkite R. Kronui 630-968-0184

Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius

ĮSIPAREIGOJAME IR TOLIAU REMTI UKRAINĄ
2008 vasario 1 d. Seimo nariams 

- Užsienio reikalų komiteto vicepir
mininkui Audroniui Ažubaliui ir 
Užsienio reikalų komiteto Kaimy
nystės politikos pakomitečio pirmi
ninkui Emanueliui Zingeriui Ukrai
nos ambasadoje buvo įteikti Ukrai
nos valstybės apdovanojimai - 3-iojo 
laipsnio ordinai „Už nuopelnus”. 
Aukštas Ukrainos valstybės apdova
nojimas Lietuvos Seimo nariams 
skirtas už asmenines pastangas tarp
tautiniu mastu 1932-1933 m. bad
metį Ukrainoje įvertinti kaip ukrai
niečių tautos genocidą. Įteikdamas 
apdovanojimą kadenciją baigiantis 
Ukrainos ambasadorius Borys Klim- 
chuk pareiškė, kad jis, vykdydamas 
Ukrainos prezidento Viktor Juščenka 
pavedimą, pagerbia ne tik Ukrainos, 
bet ir savo bičiulius.

2005-ųjų lapkritį Seimo nariai 
Audronius Ažubalis ir Emanuelis 
Zingeris Lietuvos Seimui teikė pa
reiškimo „Dėl politinių represijų ir 
badmečio aukų 1932-1933 metais at
minimo įamžinimo” projektą. Pareiš
kimas Seime buvo priimtas ir bad
metis Ukrainoje buvo pripažintas 
ukrainiečių tautos genocidu. Doku
mente pažymima, kad „1932-1933 
m. Stalino totalitarinio komunizmo

režimo suplanuotas ir įvykdytas bad
metis Ukrainoje, siekiant palaužti 
ukrainiečių tautos pasipriešinimą 
sovietinei žemės ūkio kolektyvizaci
jai, sunaikinti ukrainiečių tautos 
kultūrinį ir tautinį savitumą, sukėlė 
daugiau kaip septynių milijonų 
ukrainiečių mirčių. Šia sąmoningai 
organizuota kraupia akcija buvo 
sunaikinta vienas penktadalis Uk
rainos gyventojų. 1932—1933 m. ko
munistų organizuoto ir vykdyto bad
mečio metu Ukrainoje per vieną die
ną mirdavo apie 25 tūkstančius žmo
nių, o tuo pat metu sovietinis režimas 
iš jos išvežė į Vakarus apie 1,7 mili
jono tonų grūdų. Pažymėtina, kad 
Sovietų Sąjunga ištisus dešimtmečius 
slėpė ir neigė 1932-1933 m. Stalino 
totalitarinio komunizmo režimo su
planuotus ir įvykdytus žvėriškumus 
Ukrainoje”.

Audroniaus Ažubalio ir Ema
nuelio Zingerio sumanymu buvo pa
siūlyta ir daugiau dokumentų, re
miančių Ukrainą ir stiprinančių dvie
jų valstybių draugiškus santykius. Po 
apdovanojimo Seimo nariai Audro
nius Ažubalis ir Emanuelis Zingeris 
sutiko atsakyti į keletą klausimų: 
kodėl jie tiek daug dėmesio skiria Uk
rainai, kaip jie vertina šiandieninius

Seimo narys Audronius Ažubalis po 
apdovanojimo Ukrainos 3-iojo laips
nio ordinu „Už nuopelnus”.
Lietuvos ir Ukrainos santykius, kaip 
vertina šiandieninę Ukrainos politiką?

A. Ažubalis: Domiuosi visomis 
mūsų regiono valstybėmis, kurios 
nenori likti posovietinėje erdvėje su 
visomis blogomis posovietinės erdvės 
tradicijomis ir bando eiti demokrati
jos keliu. Tokios valstybės kaip Uk

raina, Gruzija, kurios bando atsi
sveikinti su sovietiniu palikimu ir 
kurti demokratinę valstybę, yra 
reikalingos ir mūsų, ir visos Europos 
paramos, palaikymo, solidarumo.

Ukrainos reikšmė Europos sta
bilumui ir saugumui milžiniška, tai 
puikiai parodo garsaus JAV visuo
menės veikėjo Zbignev Brzezinski 
žodžiai: „Su Ukraina Rusija yra im
perija, bejos - ji tik Rusija.”

Manau, kad Lietuvos ir Ukrainos 
valstybių santykiai yra geri, ir tai sa
vo dvišaliais susitikimais yra ne kar
tą patvirtinę Ukrainos prezidentas V 
Juščenka bei Lietuvos prezidentas V 
Adamkus. Mes remiame Ukrainą 
kelyje į ES ir į NATO, remiame idėją 
pakeisti ES vizų politiką - kad ukrai
niečiams nereikėtų mokėti tokių di
delių mokesčių už vizą. Lietuva re
mia Ukrainą patarėjais, pvz., euro
pinės integracijos klausimais. Jie Uk
rainos įstaigoms perduoda mūsų 
patirtį.

Politinė padėtis Ukrainoje trapi, 
bet jos kryptis labai aiški. Pastarasis 
bendras Ukrainos prezidento V Juš
čenka ir premjerės J. Timošenko 
pareiškimas dėl Ukrainos noro tapti 
NATO nare yra labai drąsus žingsnis, 
nors žinome, Nukelta į 11 psl.
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siluva.iseivijoje@gmail.com

Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija

Išeivijoje nr. 7 (2008 m. vasaris)
APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTIS

ŠILUVOS DIEVO MOTINOS 
JUBILIEJINIŲ METŲ PASKELBIMO 

DEKRETAS
2008 metais švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 

metų Jubiliejų. 1608 metais įvykęs apsireiškimas buvo didelė Dievo dovana 
istorijos audrų blaškomai mūsų tautai. Ištisus keturis šimtmečius šio įvykio 
prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu gaunamos malonės gaivino Lietu
vos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušvies
tam keliui.

Suvokdamas nepaprastą garbę bei atsakomybę ir siekdamas Dievo 
Motinos Marijos raginimą atsigręžti į Jos Sūnų padaryti dar labiau girdimą, 
Kauno arkivyskupijoje

2008-uosius metus skelbiu Šiluvos Dievo Motinos metais

Oficialiai šiuos Jubiliejinius metus pradėjome 2008 metų vasario 3 dieną, 
sekmadienį. Tą dieną visose arkivyskupijos parapijose buvo paaukotos šv. 
Mišios, meldžiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos ir užtarimo pas 
Viešpatį. Jose dalyvavo parapijos bendruomenė.

Ypač Jubiliejiniais metais kviečiu dalyvauti:
1. Sekminėse gegužės 11-12 dienomis, kurių metu Šiluvoje, Tarptautinei 

katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybai vadovaujant, bus švenčiamos 
„Tautų Sekminės”;

2. Kauno arkivyskupijos Eucharistiniame kongrese gegužės 25 dieną 
Kaune ir rugsėjo 6 dieną Šiluvoje;

3. Jurbarko dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 19-20 die
nomis Jurbarke;

4. Raseinių dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 26-27 die
nomis Raseiniuose;

5. Kauno II dekanato Eucharistiniame kongrese balandžio 26—27 die
nomis Raudondvaryje.

Raginu visus tikinčiuosius dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 dieną rengia
muose atlaiduose Šiluvoje, įsitraukiant į dekanatų tomis dienomis vykdomas 
piligrimines keliones į Šiluvą, parapijose ir savo namuose palaikyti pamal
dumą Dievo Motinai, ypač atkreipiant dėmesį į Marijos garbei skirtus gegužės 
ir spalio mėnesius, uoliai švenčiant visas Marijos garbei skirtas šventes.

Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejus bus švenčiamas 
Šiluvoje rugsėjo 6-15 dieną. Apaštališkosios Penitenciarijos leidimu, visi mal
dininkai, organizuotai atvykstantys į Šiluvą ir ten dalyvaujantys šv. Mišiose, 
gali kasdien gauti visuotinius atlaidus. Jubiliejaus atlaidų metu visuotinius 
atlaidus gali gauti visi tikintieji, dalyvaujantys Šiluvoje šv. Mišiose, priėmę 
Švenčiausiąjį Sakramentą ir pasimeldę atlaidų gavimo ir Šventojo Tėvo inten
cijomis.

Jubiliejinius metus baigsime per 2008 metų Kalėdas. Tą dieną visose 
parapijose bus paaukotos padėkos šv. Mišios, drauge meldžiant Dievo Motinos 
globos mūsų arkivyskupijos ir parapijų bendruomenėms.

Tegul šiuos metus ir visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Viešpats Dievas 
ir globoja Šiluvos Dievo Motina.

t Sigitas Tamkevičius S J, Kauno arkivyskupas metropolitas 
Mons. Adolfas Grušas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

Šiluvos Jubiliejaus Kanados komitetas. Sėdi (iš kairės i dešinę): dr. J. Čup- 
linskienė (programų koordinatorė); B. Samsonienė; A. Samsonas (pirmi
ninkas); R. Choromanskytė (vicepirmininkė). Stovi (iš kairės į dešinę): kun. 
V. Staškevičius (iždininkas), V. Bireta (komiteto sekretorius ir atstovas 
spaudai), J. Karasiejus, prel. J. Staškevičius (atstovas spaudai).

Kanados lietuviai iškilmingai pradės 
Šiluvos M. Marijos jubiliejinius metus
2008 m. balandžio 5 d., šeštadie

nį, Anapilyje (Mississauga, Ontario) 
Kanados lietuviai suvažiavimu ir 
malda pradės švęsti Šiluvos M. Ma
ruos jubiliejinius metus. Pagal nu
matytą jubiliejaus programą Dievo 
Motinos apsireiškimo Šiluvoje ketur- 
šimtmetis bus švenčiamas ištisai 
pakaitomis įvairiuose lietuviškuose 
Kanados telkiniuose, maldingai pri
imant Šiluvos Marijos keliaujantį 
paveikslą.

Balandžio 5-ąją ryte šia proga 
vyks trimetinis Kanados lietuvių ka
talikų centro suvažiavimas. Popiet 
rengiama Kauno vyskupo augziliaro 
Jono Ivanausko konferencija apie 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir apie 
Šiluvos šventovę. Vakare Lietuvos 
Kankinių šventovėje su Kanados 
lietuviais bei svečiais, suvažiavusiais 
kunigais vysk. J. Ivanauskas švęs 
Mišias ir palaimins paveikslą, kuris 
kaip maldos ženklas per visus metus 
iki lapkričio mėnesio keliaus per 
Kanados lietuviškas parapijas, misi
jas ir bendruomenes. Pirmoji parapi

ja, kurią jau balandžio 6 d. paveikslas 
aplankys — Šiluvos M. Marijos parapi
ja (London, Ontario). Numatytų apy
linkių lietuviai ruošiasi ir pagal 
sutartą kalendorių priims piligriminį 
paveikslą bei apmąstys Šiluvoje pra
bilusios Dievo Motinos žinią.

Jubiliejiniai metai Kanadoje bus 
iškilmingai užbaigti lapkričio pra
džioje. Lapkričio 1 d., per Visų Šven
tųjų iškilmę, Prisikėlimo parapijoje 
(Toronto, Ontario) rengiama Kauno 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kon
ferencija apie pavergtosios Lietuvos 
pogrindžio veiklą ir „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios kroniką”. Lapkričio 2 
d., Mirusiųjų atminimo ir kapų lan
kymo (Vėlinių) dieną, Lietuvos Kan
kinių šventovėje Anapilyje (Missis
sauga, Ontario) tikintieji su kunigais 
ir arkivysk. S. Tamkevičiumi švęs Mi
šias, kuriomis Šiluvos Marijos sukak
tuviniai metai Kanadoje oficialiai bus 
užbaigti.

Pagal Jubiliejaus komiteto žinias 
parengė N. Šmerauskas

Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroit/Southfleld, Michigan. Prie sausio 13- 
ąją palaimintų, maldos kelionę pradedančių Šiluvos Marijos paveikslų stovi 
(iš kairės į dešinę): Aldutė Šontienė, Romas Šonta, kun. Ričardas Repšys, 
Miglė Orentaitė, Ugnė Orentaitė, Stasiukas Orentas ir Vida Orentienė.

Kęstučio Šontos nuotr.

Artėja iškilmės Dievo Apvaizdos 
parapijoje

2008 m. balandžio 27 d. vyks mū
sų parapijos 100 metų ir M. Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų ju
biliejaus iškilmės. Džiaugiamės gavę 
sutikimą jose dalyvauti iš Detroit 
arkivyskupo kardinolo Adam Maida. 
Taip pat atvyks arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius iš Lietuvos ir kiti garbės 
svečiai, su pasirengusiais įkrikščioni- 
jimo kandidatais švęsime Sutvirti
nimo sakramentą.

Ruošiantis artėjantiems jubilie
jams, sausio 13 d., sekmadienį per šv. 
Mišias klebonas kun. Ričardas Rep
šys pašventino Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslo dvi kopijas ir įteikė jas 
dviems šeimoms kartu su knyga ir 
dienoraščiu. Palaimintos paveikslo 
kopijos, gautos iš Lietuvos, keliaus 
per parapijiečių ir Lituanistinės mo
kyklos šeimas, kur bus pagarbiai pri

imtos, pagerbtos. Visa šeima turės 
progą per savaitę kartu prie šio 
paveikslo pasimelsti. Apie Šiluvoje 
įvykusį M. Marijos pasirodymą žmo
nės daugiau sužinos iš albume pa
teiktos medžiagos, melsis ir galės įra
šyti savo mintis į dienoraštį. Paveiks
lai keliaus per šeimas, pradedant 
tomis, kurių nariai šiais metais ruo
šiasi įkrikščionijimui. Pageidaujant 
jungtis prie vienos ar kitos šeimos 
bendrai maldai, prašome kreiptis į 
Vidą Juškienę (tel.:734-482-8360) 
arba Aldoną Šontienę (tel.: 248-879- 
0453), kurios globoja šį jubiliejinį 
projektą.

Atminkime, kad pirmiausia švę
sime 100 metų maldos šioje parapijo
je sukaktį, todėl ruošiantis pagrindi
nį dėmesį skiriame maldos atgaivini
mui mūsų šeimose. Nukelta j 8 psl.

mailto:siluva.iseivijoje%40gmail.com
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VYTAUTO LANDSBERGIO 
ŽODIS LIETUVAI

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Sąjūdžio žinios” (nr. 4,1988.07.03) 
duoda stenogramos santrauką apie 
persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės susitikimą su LKP CK pir
muoju sekretoriumi R. Songaila, 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininku V Sakalausku ir delega
tais į 19 sąjunginę partinę konferen
ciją. Aprašomos pagrindinės inicia
tyvinės grupės narių mintys. Sąjū
džio narys R. Ozolas susirinkusiems 
priminė, kad Sąjūdis įsikūrė birželio 
3 d. spontaniškai, grynai revoliuciš- 
kai, paskelbdamas keliasdešimt žmo
nių savo vadovais. Kaip vienTį iš pag
rindinių jo tikslų mes matome de
mokratijos, viešumo ir suvereniteto, 
piliečių pagrindinių teisių, laisvių ir 
pareigų bei socialinio teisingumo 
įgyvendinimą.

Vytautas Landsbergis
Vytauto Maželio nuotr.

Pagrindinis dėmesys skiriamas 
Vytauto Landsbergio žodžiui Lietu
vai, tartam birželio 24 d. Gedimino 
aikštėje, Vilniuje. Štai keletas tos kal
bos ištraukų: „Susirinkome čia labai 
svarbią dieną labai svarbiu reikalu. 
Išlydime delegatus, ir — kam jie atsto
vauja? Kokie buvo tie rinkimai?... 
Galbūt yra garantija, kad šie netikri 
rinkimai bus paskutiniai netikri 
rinkimai Lietuvoje”; „Persitvarkymo 
sąjūdis nesipyksta su respublikos 
vadovybe, bet nori aiškumo daugeliu 
klausimų... Tuo tarpu mes turime 
pasiūlymus... Štai: ‘Atkurti sąjun
ginių respublikų ekonominį, kultūri
nį ir politinį suverenitetą’. Bet ‘at
kurti’ — tai žinia, reikia sukurti tei
sinę valstybę ir garantuoti, kad tei
siniai pagrindai nebus pažeidžiami. ”

„Lietuva pajudėjo persitvarkymo 
keliu. Bet ji eina su svarsčiais ant ko
jų. Kas tie svarsčiai? Visų pirma viską 
lemia žmonės. Ir čia jie yra, galime 
juos atpažinti, pavadinti: veikėjai 
atšalusiomis akimis.” (Plojimai, pri
tarimo šūksniai) „Jų nejaudina Lie
tuvos likimas. Juos jaudina jų pačių 
socialinės padėties likimas, jų privi
legijų likimas(...) Mūsų labai daug. 
Mes labai įvairūs — ir profesijomis, ir 
amžium, patirtim, tautybėmis, tikėji
mais arba netikėjimais, bet mes

turim daug ką bendra. Pagrindiniai 
dalykai bendri (...)”

„Likimas, istorija arba Dievas — 
kaip kas supranta — davė mums šitą 
žemės gabalėlį, kuris turi tokį gražų 
vardą: Lietuva.” (Ilgi plojimai, šūks
niai.) „Jis tiko apsigyventi mūsų pro
tėviams prieš mūsų erą, bet mums 
teko didelė atsakomybė, kad jis tiktų 
gyventi ir mūsų ainiams po mūsų.” 
(Plojimai)(...) „Mus, esančius ir gyve
nančius čia, Lietuvoje, jungia ta žemė 
ir tas dangus. Ir mums ne vis tiek, 
kas krinta iš to dangaus ir ką augina 
ta žemė. Mums ne vis tiek, koks yra 
mūsų ir koks bus mūsų vaikų gyve
nimas. Ne tas pats, ar žmogus dirb
damas dainuoja, ar jis dirbdamas 
keikiasi... Ne tas pats, ar jis padir
bėjęs mato savo darbo vaisius ir 
džiaugiasi, kad gerai padaryta, ar jis 
spjaudosi, eina šalin, nenori žiūrėti ir 
nusigeria.” (Plojimai)(...),,Yra sugriu
vęs pasitikėjimas tarp žmonių, tarp 
liaudies ir vadovybės. Žmonės net 
nepasitiki mokslu, oficialia politika, 
spauda. O kelias į tikslą, kurio mes 
siekiame, eina tik per pasitikėjimą. 
Reikia vienybės ir pasitikėjimo tarp 
mūsų, reikia ir vadovybėje. Vadovy
bėje — tarp žmonių, kuriuos jungtų 
tarpusavio pasitikėjimas ir pasitikėji
mas savo liaudimi. ” (Plojimai)

Joninių proga jis pasveikino visas 
Jonės, Joanas, visus Jonus. „Būkime 
blaivūs, būkime sąmoningi. Tebus ši 
diena tikra šventė - vilties ir pasiryži
mo diena, po kurios eis vis didėjan
čios vilties ir didėjančio ryžto dienos. 
” (Plojimai, šauksmai „Valio! ”)

Kituose „Sąjūdžio žinios” nume
riuose (5-8) aiškinamasi su „Tiesa” , 
kad ji neišdrįsta visos tiesos pasakyti. 
Prikaišiojama ELTAI, kad ji nesku
bėjo informuoti visuomenės apie nau
jąjį viešojo gyvenimo reiškinį. K. 
Prunskienė pristato ekonominę plat
formą. Išspausdintas pareiškimas 
Vilniaus miesto Liaudies deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto pirmi
ninkui. Išspausdinta „Tautiška gies
mė” ir prie jos — Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio veiklos principų pro
jektas. Pačioje pradžioje pabrėžiama, 
kad Sąjūdžio tikslas yra siekti viešu
mo, demokratijos ir respublikos su
vereniteto įgyvendinimo, pilietinių 
teisių ir socialinio teisingumo užtik
rinimo per Tarybų valdžios organus, 
visuomenines organizacijas, darbo 
kolektyvus.

Pagaliau, liepos 16 d., „Sąjūdžio 
žinios” (nr. 9) pasipuošia akį pagau
nančia antrašte „PERGALĖ!” Tai 
liepos 9 diena Vingio parke - „Tau
tos, Lietuvos ir visų geros valios žmo
nių šventė. Įvyko tai, ko daugelis 
nebesitikėjo išvysti. Įvyko STEBUK
LAS.” Rašoma, kad prieš porą sa
vaičių Gedimino aikštėje (kur kalbėjo 
jau mano cituotas V Landsbergis) bu
vo 20,000 žmonių. „Čia, Vingio par
ke, - 100,000. Kur kitąkart rinksi
mės? Lietuvoj! Nes nebėra tokios 
aikštės, kuri daugiau sutalpintų. Ir 
nebėra ko laukti” (...) „Nieko tokio 
ypatingo Vingio parke neišgirdome ir 
nepamatėme. Tik sugrįžę iš atostogų 
ar kur kitur Nukelta j 9 psl.

VEDAMIEJI IR DIENRAŠČIO TIKSLAI
Algirdas Venckus yra parašęs ne 

vieną rašinį į „Draugo” „Laiškų ir 
nuomonių” skyrių. Džiugu, kad vyks
ta nuomonių apsikeitimas. Skaitan
tieji A. Venckaus laišką, pasirodžiusį 
2008 m. vasario mėn. 1 d. „Drauge” 
su užrašu „Draugo vedamieji”, grei
čiausiai nesutiks su jo pateiktomis 
mintimis, kad „dienraščiui trūksta 
pagrindinės minties, pagrindinio tik
slo ir kam dienraštis leidžiamas.”

„Draugas” eina jau daugiau kaip 
95-eri metai, skaitytojams buvo pra
nešta, kad dienraštis yra katalikiškos 
ir krikščioniškos minties leidinys su 
tikslu informuoti skaitytojus, kas 
dedasi pasaulyje, Tėvynėje Lietuvoje 
ir skatinti nepamiršti lietuvybės. Tai 
yra pagrindiniai „Draugo” tikslai ir 
siekiai.

Mano žiniomis, Dalia Cidzikaitė 
yra baigusi Vilniaus pedagoginį uni
versitetą Lietuvoje ir ten įgijusi ma
gistro laipsnį, o atvykusi į Ameriką 
studijavo University of Illinois atSUPAINIOTI VARDAI?

Šiek tiek nustebino vedamasis 
apie moterį politikę (A. Vitkus, 
„Draugas”, 2008 m. sausio 17 d.), 
kuriame rašoma, jog Margaret That
cher buvo vadinama „Attila the 
Hen”. Argi? Niekad neteko to užtikti 
nei britų, nei amerikiečių, nei vokie
čių spaudoje. Tiek savo tėvynėje 
Didžiojoje Britanijoje, tiek pasaulinė
je spaudoje ji buvo vadinama „Iron 
Lady”. Tyčia juokais paskelbiau as
meninę „apklausą” tarp savųjų ir 
daugiau nei tuzino artimųjų bei 
draugų — nė vienas negirdėjo to 
„Attila” vardo. O toji geležinė „ledi” 
apsiverkė, pralaimėjusi paskutinius 
rinkimus į premjerės vietą.

Tačiau „Attila the Hen” buvo va
dinama buvusi Čikagos merė Jane 
Byrne, labai palanki mums, lietu
viams. Jos pastangomis 69-oji gatvė 
buvo pavadinta Lithuanian Plaza. O 
joje — tikras lietuvynas: Dariaus ir 
Girėno paminklas, lietuviškos archi
tektūros bažnyčia, liet. vienuolynas, 
liet. aukštoji mokykla, liet. ligoninė, 
liet. bankas, liet. parduotuvės, liet. 
įstaigos, liet. organizacijos, lietuviai

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti
nai sutampa su ,,Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename,

I jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei g 
I nurodyti savo adresų ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be | 
■ adreso nespausdiname. Jūsų laiškų laukiame redakcijos adresu arba I

elektroniniu paštu: redakcija@draugas.org

Chicago, PLB lituanistinėje katedro
je, lietuvių kalbą ir literatūrą, kur 
apsigynė daktarės laipsnį (PhD). Ji 
yra jauna ir pilna energijos žurna
listė.

Vedamiesiems rašyti ji yra pa
kvietusi keletą gabių rašto žinovų, 
kurie pateikia savo mintis „Draugo” 
skaitytojams. Daug įdomiau skaityti 
skirtingų asmenų parašytus veda
muosius, negu vieno asmens. Mano 
manymu, redaktorė laukia straipsnių 
iš „Draugo” skaitytojų, nedarydama 
specialių pakvietimų, nes nežino ad
resų. Algirdas Venckus taip pat ga
lėtų atsiųsti rašinių ekonomikos 
klausimais, tada nereikėtų kaltinti 
Alekso Vitkaus. Nesant rašinių iš 
vietinių rašytojų, norint užpildyti 
dienraštį, reikia pasinaudoti Tėvynės 
Lietuvos žurnalistais. Nematau nie
ko blogo, jog vyksta gražus ben
dradarbiavimas .

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

gyventojai, kupini lietuviškai degan
čia dvasia ir daugiau.

Kitas tame pačiame vedamajame 
pasakymas, neva mūsų pačių duotas 
vardas K. Prunskienei, visiškai pra
silenkia su tiesa. Straipsnyje rašoma: 
„Mes ir patys (...) Kazimirą Pruns
kienę, rimtai ar sarkastiškai, kartais 
pavadiname kunigaikštiene.” Netie
sa! Ne mes ją vadiname kunigaikš
tiene, bet jos mylimieji Rusijos sėbrai 
taip ją pavadino, suteikdami jai tokį 
„titulą”. Mes tik su pašaipa šaipomės 
iš tokio jos „pagerbimo”. Jokiu būdu 
ji nenusipelno kilmingos „damos” 
vardo. Jai toli gražu nešioti, kaip ka
tinui su pūsle, tą titulą. Ji nei savo 
išvaizda, nei apranga, juo labiau elge
siu bei kalba nė lašeliu nepanaši į 
kunigaikštienę. Mes, ypač išeiviai, tik 
su itin geroku pąjuokos saiku „pa
traukiame per dantį” ją tuo vardu. O 
anot žymaus rusų literatūros rašyto
jo bei dramaturgo Nikolaj Vasiljevich 
Gogol raštų: „Pajuokos bijo ir tas, ku
ris jau nieko pasauly nebebijo.”

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI

mailto:redakcija%40draugas.org
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Lietuvoje - dar viena laida 
apie migrantus

Europai reikia darbininkų 
imigrantų

Vilnius, vasario 5 d. (lietuviams, 
com) — Televiktoriną „Šeši nuliai — 
milijonas” eteryje keičia nauja publi
cistinė laida apie migrantų gyvenimą 
„Kaip gyveni?”

Pasak laidos prodiuserės Žydrės 
Baubienės, laidos kūrėjai aplankys ne 
tik migrantus, bet ir domėsis, kuo gy
vena Lietuvoje likę jų artimieji. 
„Mums ne vis vien, ar jie kada nors 
grįš į gimtinę, ar ne. Mes norėtumė
me, kad jie ne tik kada nors sugrįžtų, 
bet ir neprarastų ryšio su savo arti
maisiais, likusiais Lietuvoje...”, — sa
ko Ž. Baubienė.

„Kaip gyveni?” laidą kurs žurna
listas Egidijus Knispelis. Kaip tik 
prieš naujosios laidos startą žiūrovai 
prisiminė garsiąją Raselės Prascevi- 
čiūtės ir mikrochirurgo Ramaz Da- 
tiašvili išskirtinę istoriją, parengtą E. 
Knispelio.

Pirmojoje laidoje bus svarstoma, 
kodėl šalies su senomis demokratijos 
ir liberalizmo tradicijomis — Didžio
sios Britanijos — visuomenė taip ne
palankiai priima kaimynystėje apsi
gyvenusius kitataučius? Šitai liudys

Ilgauskas - kandidatas į 
NBA savaitės laureatus

Žydrūnas Ilgauskas.
BNS nuotr.

Apsilankykite „Draugo" 
internetinėfe svetainėje
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lietuviams.com nuotr.

lietuviai, tik prieš keletą metų išvykę 
gyventi į Didžiąją Britaniją.

Sunkiai dirbdami, taupydami ir 
paėmę paskolą iš banko, lietuviai 
Londone nusipirko namą. Manė, gy
venimas pagerės... Tai, kad jie rimtai 
pykstasi su savo kaimynais, liudija 
tokie faktai: per pusantrų metų dau
giau nei 40 kartų kviesti policįjos pat
ruliai, prie namų sudaužytas lietuvių 
automobilis. Lietuvių dukra tikina 
nuolat girdinti ir iš suaugusių, ir iš 
vaikų, gyvenančių kaimynystėje, už
gaulius žodžius, patyčias. Paprašyta 
ištirti šį konfliktą, Redbridge lygybės 
ir bendruomenių taryba nustatė, kad 
išpuoliai prieš lietuvių šeimą yra ra
sistinio pobūdžio.

Nuolatinių patyčių nukamuota 
šeima svarsto, kas būtų, jei atvažiuo
tų pažįstami lietuviai ir giminaičiai, 
ir tam tikrais metodais „paaiškintų” 
britams, jog lietuviai taip pat turi tei
sę ramiai gyventi už savo sunkiai už
dirbtus pinigus įsigytuose namuose. 
Laidoje bus išklausytos abi besipyk- 
stančios pusės.

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) - An
trą savaitę iš eilės tarp kandidatų 
tapti geriausiu Šiaurės Amerikos na
cionalinės krepšinio asociacijos (NBA) 
reguliariojo sezono savaitės krepši
ninku Rytų konferencijoje buvo Cle- 
velend „Cavaliers” ekipos vidurio 
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas, tačiau 
lietuvį vėl aplenkė Orland „Magic” 
klubo puolėjas Hidayet Turkoglu. 
Geriausiu sausio 28 - vasario 3 d. 
krepšininku NBA lygos Vakarų kon
ferencijoje pripažintas Sacramento 
„Kings” komandos vidurio puolėjas 
Brad Miller.

Praėjusią savaitę „Magic” ekipa 
laimėjo visas trejas rungtynes, 28 
metų 208 cm ūgio turkas H. Turkog
lu vidutiniškai pelnė po 24,3 taško, 
atkovojo po 8 kamuolius bei atliko po 
6,3 rezultatyvaus perdavimo. Šešta
dienio rungtynėse su Indianos „Pa
cers” klubu jis pakartojo savo šio se
zono rekordą, atlikęs aštuonis rezul
tatyvius perdavimus.

Vilnius, vasario 5 d. (lietuviams, 
com) — Kiekvienais metais ES sulau
kia apie 2 mln. imigruojančios darbo 
jėgos. Tik 3,7 proc. jų sudaro ne bloko 
gyventojai. Numatoma, kad dirban
čių žmonių skaičius Europoje pradės 
mažėti jau kitame dešimtmetyje. 
Taip teigiama Europos Parlamento 
ataskaitoje. Ataskaitoje skelbiama, 
kad tokioms šalims kaip Ispanija, Ita
lija, Vokietija ar Lenkija, kuriose ma
žas gimstamumas, reiktų imtis papil
domų priemonių pritraukti darbo jė
gos iš užsienio.

„Pakankamas dirbančių žmonių 
skaičius gyvybiškai svarbus ne tik 
mokesčių surinkimui, bet ir visai eko
nomikai. Šie pinigai būtini, kad dir
bantieji galėtų sukaupti pensijas bei 
išlaikyti vis daugiau lėšų reikalaujan
čią sveikatos apsaugos sistemą”, — 
teigia Europos parlamentas.

Skaičiuojama, kad Europai iki

Dolerio kritimas greitai baigsis
Vilnius, vasario 5 d. (Alfa.lt) — 

Federalinio rezervų banko vadovo 
Ben Bernanke sprendimas per mė
nesį sumažinti palūkanų normą 1,25 
proc. punkto turėtų užbaigti du me
tus trukusį dolerio nuosmukį, teigia 
didžiausi pasaulio valiutų prekeiviai.

Pirmą kartą nuo 2003 m. inves
tuotojai didesnį dėmesį kreipia į eko
nominį augimą, o ne į skolinimosi iš
laidas, teigia „UBS” analitikas Geof- 
frey Yu. „BNP Paribas” analitikai tei
gia, kad palūkanų mažinimas stipriai

Pusė valstybės piliečių nusivylę 
demokratija Lietuvoje

Vilnius, vasario 5 d. (ELTA) — 
Sausio mėnesį daugiau nei pusė — 54 
proc. - Lietuvos gyventojų buvo ne
patenkinti tuo, kaip Lietuvoje veikia 
demokratija. Keturi iš dešimties vie
šosios nuomonės apklausos dalyvių 
teigė, kad jie patenkinti demokratijos 
veikimu šalyje.

Rinkos ir viešosios nuomonės ty
rimų kompanijos „Baltijos tyrimai” 
atliktos apklausos duomenimis, per 
mėnesį nuo praėjusių metų gruodžio 
tyrimo nepatenkintų demokratijos 
veikimu šalyje sumažėjo 7 procenti
niais punktais. Per tą patį laiką pa
daugėjo neapsisprendusių — 5 procen

V. Adamkų puola „Leo LT" kritikai
Atkelta iš 1 psl. Mes mokėsime
labai didelius viršpelnius šitoms ben
drovėms ir už tai bus statoma elektri
nė. Yra ir kitų klausimų, į kuriuos atsa
kymų dar nėra.”

Visuomeninės organizacijos taip 
pat reikalauja surengti referendumą, 
kad Lietuvos piliečiai galėtų pasakyti, 
ar sutinka statyti atominę elektrinę to
mis sąlygomis, kurias siekia įteisinti 
Vyriausybė, Seimo dauguma ir bendro
vė ,,NDX energija”.

Naujoje Atominės elektrinės įsta
tymo redakcijoje, kurią griežtai kritika
vo opozicijos atstovai, numatyta, kad 
nacionalinis investuotojas bus kuria
mas kaip globojanti bendrovė. AB „Ry
tų skirstomieji tinklai”, VST ( Vakarų 
skirstomieji tinklai) ir „Lietuvos ener
gija” taptų antrinėmis „Leo LT” (Lietu
vos elektros organizacija) įmonėmis, o 
privačiai bendrovei „NDX energija” tu

2050 m. reikia 56 mln. darbininkų 
imigrantų. Tačiau imigrantų integra
cija kol kas ES yra silpna. Šių metų 
Eurobarometro apžvalga skelbia, kad 
tik 4 iš 10 ES gyventojų jaučia, kad 
imigrantai teigiamai prisideda prie jų 
šalies. Prancūzijos EP narys Fran- 
coise Castex tvirtina, kad ES reikia 
„aiškaus ir argumentuoto metodo”, 
kuris padėtų pakeisti neigiamą po
žiūrį į imigratus. Visų pirma būtina 
imigrantams skirti visas socialines 
garantijas ir sustabdyti nelegalią imi
graciją.

Neseniai pasiūlyta „Mėlynoji 
kortelė” palengvins kvalifikuotos 
darbo jėgos iš trečiųjų šalių judėjimą 
visoje ES. Darbininkai dvejus metus 
galės laisvai dirbti ES, o po dvejų me
tų galės kreiptis dėl kortelės atnauji
nimo ir keliauti į bet kurią kitą ES 
valstybę. Jie taip pat galės į Bendriją 
atsivežti savo šeimą.

palaikys JAV ekonominį augimą šiais 
metais, kuomet jis lėtės Europoje. Šio 
banko analitikai spėja, kad 2008 m. 
doleris prieš eurą pabrangs 9 proc.

Nuo didžiausio dolerio dugno, 
pasiekto lapkričio 23 dieną, kuomet 
euras kainavo 1,496 dol., pastaroji 
valiuta pabrango jau 1,1 proc.

„BNP Paribas” analitikai numa
to, kad metų gale euras kainuos 1,36 
dolerio, tuo tarpu „UBS” teigia, kad 
euras kainuos 1,35 dolerio.

tiniais punktais.
Prieš metus - 2007 m. sausį - pa

sitenkinimas demokratijos veikimu 
buvo beveik toks pat, kaip ir dabar. 
Tuomet patenkintų tuo, kaip Lietu
voje veikia demokratija, buvo 3 pro
centiniais punktais daugiau.

Tuo, kaip šalyje veikia demokra
tija, yra patenkintas tik 15-29 metų 
jaunimas, o visos kitos gyventojų gru
pės yra labiau nepatenkintos, nei pa
tenkintos.

Apklaustų žmonių nuomonė 
rodo 15-74 metų Lietuvos gyventojų 
nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida 
iki 3 proc.

rėtų tekti 38,3 proc. globojančios ben
drovės akcijų.

Valdantieji ir juos palaikę „darbie- 
čiai” teigė, kad įstatymo pataisos būti
nos, siekiant nesužlugdyti atominės 
elektrinės statybų.

Savo ruožtu „Leo LT” priešininkai 
nuogąstavo, kad nacionalinis investuo
tojas nėra kategoriškai įpareigojamas 
pastatyti Ignalinos atominę elektrinę irv
nutiesti elektros jungtis į Švediją ir 
Lenkiją. Opozicija taip pat įtaria, kad 
priimtas įstatymas prieštarauja 
Konstitucijai.

Nevyriausybinių organizacijų at
stovai teigė, kad prezidentas, prieš nus
pręsdamas, ar pasirašyti, ar vetuoti mi
nėtą įstatymą, turėtų įsiklausyti į žmo
nių nuomonę. Parašų rinkimo akcijos 
sumanytojai sakė, kad jiems gėda žiū
rėti į tai, kas vyksta pastarąjį pusmetį 
Vyriausybėje ir Seime.

lietuviams.com
Alfa.lt
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Obama užsienyje laimėjo pirmuosius 
superantradienio" balsuszz

Džakarta-Washington, DC,
vasario 5 d. (AFP-BNS) — Nuo Indo
nezijos sostinės, kurioje Barack Oba
ma praleido dalį savo vaikystės, iki 
Honkongo ir Dublino barų užsienyje 
gyvenantys JAV demokratai pasinau
dojo proga pirmiems balsuoti „su
perantradienio” pirminiuose rinki
muose.

Užsienyje gyvenančių demokratų 
balsavimas visame pasaulyje, taip pat 
- internete, vyks iki vasario 12 die
nos. šis balsavimas nulems 11 balsų 
Demokratų partijos suvažiavime, ku
riame bus išrinktas partijos kandi
datas į JAV prezidentus. Balsavimas 
vyksta tokiose vietose, kurios nė iš 
tolo neprimena oficialių Apolitinių 
įstaigų, - pradedant barais ir kavi
nėmis ir baigiant knygynais ir spurgų 
parduotuvėmis.

Džakartoje, kur B. Obama lankė 
kolonijine didybe dar alsuojančio 
Mentengo priemiesčio mokyklą, de
mokratai išrinko jį, o ne Hillary Clin
ton, rodo pirminiai rezultatai, ku
riuos paskelbė partijos atstovai.

Iš beveik 100 balsų, kurie buvo 
atiduoti iškart po vidurnakčio, 75 
proc. atiteko B. Obama, o 25 proc. - 
H.Clinton, pranešė čia įsikūrusios 
„Democrats Abroad” pareigūnai.

53 metų USAID darbuotojas 
Džakartoje Robert Lamont sakė, kad 
B. Obama pasirinko dėl charizmos ir 
taikinamosios užsienio politikos de
rinio. „Tai reiškia, kad jis yra jautres
nis platesniam pasauliui nei (H. 
Clinton), kuri visą savo gyvenimą 
gyveno JAV”, - sakė jis.

24 JAV valstijos antradienį pra
dėjo rinkti partijų kandidatus, ir tarp 
demokratų Barack Obama ir Hillary 
Clinton vyksta dramatiška dvikova 
visos šalies mastu. Tuo tarpu John 
McCain tikisi įsitvirtinti respub
likonų numylėtinio vietoje.

Tai didžiausias vieną dieną bal
suojančių valstijų skaičius per visą 
JAV prezidentų rinkimų istoriją. 
Likus kelioms valandoms iki „super
antradienio” balsavimo pradžios, 
sunkios rinkimų kovos išvarginta H. 
Clinton ir palankių apklausų rezul
tatų paskatintas B. Obama, kuris 
pagal populiarumą prisivijo anksčiau 
jį gerokai lenkusią varžovę, kovojo už 
dar neapsisprendusius rinkėjus.

ii

Barack Obama

Kol kas tai sunkiausias išbandy
mas šiose ilgose ir nenuspėjamose, 
brangiausiose ir įtempčiausiose per 
visą JAV rinkimų istoriją lenktynėse 
dėl Baltųjų rūmų, kuriose demokra
tai bet kuriuo atveju žengs istorinį 
žingsnį — savo kandidatu į JAV prezi
dentus išsirinks pirmąjį juodaodį 
arba pirmąją moterį.

Tačiau net ir „superantradienis” 
tikriausiai neįtvirtins kurio nors 
demokrato pranašumo - atkaklios 60 
metų H. Clinton ir B. Obama kovos 
kiekvienoje likusioje valstijoje tik
riausiai tęsis bent iki kovo.

Įtemptos demokratų varžybos 
yra priešingybė ženklams, rodan
tiems, kad respublikonų kovą antra
dienį laimės J. McCain, kurio politi
nis sugrįžimas yra vienas įspūdin
giausių JAV pastarųjų metų politikos 
istorijoje.

„USA Today” apklausa rodo, kad 
Arizona atstovaujančio senatoriaus J. 
McCain populiarumas yra 42 proc., 
M. Romney - 24 proc., o Mike Huc- 
kabee - 18 procentų.

Reikšminga kova bręsta Califor- 
nia, kuri yra svarbiausias „super
antradienio” laimėjimas. Joje kelis 
mėnesius pirmavo H. Clinton, bet 
pastaruoju metu ją prisivijo B. Oba
ma. Kai kurios apklausos net rodo, 
kad jis ją pralenkė.

New York — savo valstijoje - H. 
Clinton senatorių iš Illinois lenkia 
santykiu 53:39, rodo nauja vieno pri
vataus universiteto apklausa. Ta pati 
apklausa rodo, kad gretimame New 
Jersey atotrūkis tarp varžovų mažėja 
ir kad H. Clinton populiarumas čia 
yra 48 proc., o B.Obama - 43 procentai.

KIJEVAS
Aukščiausioji Rada antradienį 

neišklausė prezidento pranešimo, 
pareiškė Aukščiausiosios Rados pir
mininkas Arsenij Jaceniuk. „Prezi
dento pranešimas šiandien atšaukia
mas”, - sakė jis parlamento posėdyje 
antradienį. Parlamento pirmininkas 
paaiškino, jog Rados darbas taip ir 
nepradėjo eiti normalia vaga. „Ka
dangi mes labai organizuotai keliame 
parlamento krizę Ukrainoje, kažin ar 
įmanoma prezidento kalba šian
dien”, — sakė jis. Taikinamosios tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo parla
mento frakcijų pirmininkai ir Aukš
čiausiosios Rados pirmininkas bai
gėsi be rezultatų, Rada gali priimti 
sprendimą pati paleisti save.

ROMA
Italijos politinė krizė antradienį, 

žlugus bandymams suburti laikinąją 
vyriausybę, artėja prie nesmagaus 
sprendimo - vienintelė galimybė da
bar yra nauji rinkimai pagal nepopu
liarią balsavimo sistemą. Italijos pre
zidentas Giorgio Napolitano antra
dienį arba trečiadienį turėtų pa
skelbti sprendimą paleisti parlamen
tą ir taip sudaryti sąlygas rinki
mams, kurių trokšta tikėtini jų lai
mėtojai — buvusio premjero Silvio 
Berlusconi vadovaujami centro de
šinieji. Nuo to, kada G. Napolitano 
paleis parlamentą, priklausys rinki
mų data - jie gali įvykti jau balandžio 
6 dieną, bet labiau tikėtina, kad įvyks 
balandžio 13-ąją. Aukščiausią tašką 
krizė pasiekė pirmadienį, Senato 
pirmininkui Franco Marini pasida
vus po keturias dienas trukusių pasi
tarimų.

BUKAREŠTAS
Rumunijos parlamentas pirma

dienį vakare beveik vienbalsiai pa
tvirtino Europos Sąjungos (ES) su
tartį - už ją balsavo 387 deputatai, 
prieš ją - vienas, o dar vienas parla
mentaras susilaikė. Bukarešto pri
tarimas tęsia naujųjų ES narių pir
mavimą šiame maratone. Sutartį jau 
yra priėmusios Vengrija, Slovėnija ir 
Malta.

Jei reikės, Prancūzija yra pa
sirengusi įsikišti, kad padėtų Čado 
vyriausybei sutramdyti sukilėlius, 
antradienį teigė Prancūzijos prezi
dentas Nicolas Sarkozy, kai Jung
tinių Tautų (JT) Saugumo Taryba 
paragino valstybes paremti šios 
Afrikos šalies vyriausybę. N. Sarkozy 
sakė, kad jį labai nudžiugino Saugu
mo Tarybos pirmadienio pranešimas, 
kuriame, jo teigimu, „vienareikš
miškai” išreiškiama parama buvu
sios Prancūzijos kolonijos prezidento 
Idriss Deby vyriausybei. „Mes ne- 
beesame ,Francafrique’ (Prancūzijos 
Afrikoje)”, - teigė N. Sarkozy, galvoje 
turėdamas seną ankstesnių Prancū
zijos vyriausybių tradiciją tiesiogiai 
kištis - remti tuos Afrikos vadovus, 
kurie palaiko draugiškus santykius 
su Paryžiumi.

RiliiJAS
MASKVA
Pasibaigus deryboms su ESBO 

Demokratinių įstaigų ir žmogaus tei
sių biuro (DIZTB) atstovais, Rusijos 
centrinė rinkimų komisija (CRK) pa
siūlė misijai atvykti savaite anksčiau 
negu Maskvos nurodyti terminai. 
Tuo pat metu DIZTB spaudos tarny
ba pareiškė, kad misijos atstovai ne
tęs derybų su CRK vadovybe ir išvyk
sta iš Maskvos. CRK pasiūlė ESBO 
DIŽTB atstovams pradėti stebėti 
pasirengimą prezidento rinkimams 
Rusijoje nuo vasario 20 dienos, nors 
anksčiau Maskva buvo nurodžiusi ne 
anksčiau kaip vasario 27-28 dieną. 
„Mes neatsisakome priimti ESBO 
misijos, darome nuolaidų ir dėl misi
jos narių skaičius, ir dėl jos darbo 
laiko”, — pareiškė CRK narys Igor 
Borisov. Biuro oficialusis atstovas 
Curtis Budden nepranešė, ar pavyko 
susitarti, ir atsisakė komentuoti 
derybų rezultatus.

AFRIKA
HARARE
Buvęs Zimbabvės finansų minis

tras ir aukšto rango valdančiosios par
tijos ZANU-PF narys Simba Makoni 
antradienį paskelbė, kad per kito mė
nesio rinkimus kaip nepriklausomas 
kandidatas mes iššūkį prezidentui Ro
bert Mugabe. R. Mugabe per bendrus 
parlamento ir prezidento rinkimus 
kovo 29 dieną tikisi užsitikrinti 
prezidento postą šeštajai kadencijai.

A TLANT/ę 1-800-775-S END

ES susitarimas yra gudrybė, kad Serbija 
pripažintų Kosovą

Belgradas, vasario 5 d. (AFP- 
„Reuters” - BNS) — Serbijos prem
jeras Vojislav Koštunica antradienį 
sakė, kad Europos Sąjungos (ES) 
susitarimas dėl politinio bendradar
biavimo su Belgradu yra gudrybė, 
kuria siekiama priversti sutikti su 
Kosovo nepriklausomybe.

„ES sprendimas pasirašyti poli
tinį susitarimą su Serbija (...) yra 
gudrybė”, — sakoma V Koštunica pa
reiškime. Pagal susitarimą Serbijai 
siūlomi politinis dialogas, laisva 
prekyba, vizų išdavimo tvarkos su
švelninimas ir bendradarbiavimas 
švietimo srityje yra tam, kad Belg
radas „sutiktų su Kosovo nepriklau
somybe”, pridūrė jis.

Pirmadienį Briuselis leido nu
siųsti 2 tūkst. civilių asmenų misiją į 
Kosovą, kurio gyventojų daugumą 
sudarančių albanų vadovai netrukus

turėtų paskelbti nepriklausomybę.
Toks sprendimas buvo priimtas 

po sekmadienį įvykusio antrojo rin
kimų rato, per kuriuos Serbijos prezi
dentu buvo perrinktas proeuropietiš- 
kų pažiūrų Boris Tadič, įveikęs ultra- 
nacionalistą Tomislav Nikolič. Pasta
rojo populiarumą didino antivaka- 
rietiškos nuotaikos Kosovo klausimu.

V Koštunica pareiškimas parodė 
didelius nesutarimus jo koalicinėje 
vyriausybėje ir su prezidentu B. Ta
dič dėl Serbijos siekio tapti ES nare ir 
gali kelti grėsmę planams pasirašyti 
susitarimą, kuriuo Serbija oficialiai 
pradėtų stojimo procesą.

„ES pasiūlymo pasirašymas iš 
esmės reikštų pasirašymą sutikti su 
Kosovo nepriklausomybe ir (...) Ser
bija taptų pirmąja valstybe, netiesio
giai pripažinusią nepriklausomą Ko
sovą”, - mano V Koštunica.

...... ..
www.atlantkexpresscorp.com

Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio šaMs.

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis

Air Freight
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis

Krovinių pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje,
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Šiluvos žinia
Artėja iškilmės Dievo Apvaizdos parapijoje
Atkelta iš 4 psl. Liturginę jubilie
jaus šventimo bažnyčioje programą 
tvarko Rita Giedraitienė ir Ada Ši- 
maitytė. Parapijos salėje vyksiančią 
programą tvarko Kastytis Giedraitis 
ir Simona Gavrilenko. Nuotraukų 
paroda ir kitais parapijos įvykiais rū
pinasi Vida Juškienė ir Aldutė Šon- 
tienė, už finansus atsakingas Finan
sų komitetas ir Alma Butkūnienė.

Svečių priėmimu, Šiluvos įvykio 
garsinimu bei ryšiais su visuomene 
rūpinasi Liuda ir Algis Rugieniai. 
Visais šventės klausimais — dėl po
kylio, naujų pasiūlymų ir kt. kreiptis 
į kun. Ričardą Repšį.

Dievo Apvaizdos parapijos 
pranešimas

Southfield, Michigan

Rengiama kelionė į Lietuvą:
Šiluva 400 - Lietuva 999 

2008 rugsėjo 5-18 
„VYTIS TOURS”

Kelionė per Lietuvą: Vilnius - Trakai — Anykščiai - Druskininkai
Suvaikę Trikampis: Punskas — Seinai — Vygriai
Kaunas — Klaipėda — Neringa — Juodkrantė — Nida — Palanga
Žemaičių Kalvarija — Telšiai — Šiauliai — Kryžių kalnas
Šiluva — 400 metų jubiliejaus iškilmės, „Išeivijos diena" — rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 5, penktadienis. Skandinavų linijų lėktuvu skrendame iš Čika
gos arba Ne w ar k į Stockholmą; iš ten, į Vilnių.

Rugsėjo 6, šeštadienis, Vilnius. Atvykstame į Vilnių ir apsistojame 
viešbutyje „Artis”. Susitikimo vakarienė vyks viename iš Vilniaus restoranų.

Rugsėjo 7, sekmadienis, Vilnius. Po pusryčių ir šv. Mišių lankome gra
žiąsias Vilniaus bažnyčias, Vilniaus universitetą ir senamiestį. Po priešpiečių 
aplankysime Arkikatedrą ir jos požemius, Antakalnio kapines ir Genocido aukų 
muziejų. Likusi diena laisva. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 8, pirmadienis, Vilnius. Po pusryčių lankysime Trakus, vidu
ramžių Lietuvos sostinę ir atnaujintą Galvės ežero supamą pilį. Po pietų tęsime 
kelionę į Kernavę. Grįžus į Vilnių, likusi diena bus laisva. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 9, antradienis, Druskininkai. Išvyka į Anykščius, A. Bara
nausko muziejų, rašytojo J. Biliūno gyvenvietę, Anykščių šilelį ir Puntuką. Po 
priešpiečių trumpai sustosime prie Vorutos piliakalnių ir Vetygalos uolų. 
Atvykę į Druskininkus ir įsikūrę „Europa Royale” viešbutyje, būsime laisvi. 
Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 10, trečiadienis, Druskininkai. Po pusryčių ir trumpo pabuvoji
mo Druskininkuose keliausime į Suvalkų trikampį: Punską, Seinus ir Vygrius. 
Seinuose aplankysime katedrą ir A. Baranausko paminklą. Punske, pagrindi
niame Lenkijos lietuvių centre, lankysime bažnyčias ir etnografinį muziejų. 
Punske mums meninę programą atliks vietinių lietuvių ansamblis; ten pat bus 
ir pietūs. Po to vyksime į Vygrius, garsius savo gražia gamta ir ežerais. Vygriuo
se 1999 metais atostogavo popiežius Jonas Paulius II. Grįžę į Druskininkus, 
būsime laisvi. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 11, ketvirtadienis, Kaunas. Ryte išvyksime į Kauną. Pakeliui 
aplankysime Rumšiškių liaudies buities muziejų. Papietavę užeigoje, popiet 
pasieksime Kauną. Prieš apsistojant viešbutyje „Kaunas”, aplankysime sena
miestį, Kauno pilį, Katedrą ir Rotušės aikštę. Vėliau būsime laisvi. Pusry
čiai/pietūs.

Rugsėjo 12, penktadienis, Kaunas. Lankysime Kauno įžymiąsias vietas: 
Prisikėlimo bažnyčią, Čiurlionio muziejų, Karo muziejų. Vėliau - diena laisva. 
Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 13, šeštadienis, Palanga. Šį rytą keliausime į Klaipėdą, keltu 
persikelsime į Neringą, galėsime kopti į Raganų kalną, pasigrožėti Juodkrantės 
ir Nidos žvejų nameliais; sustosime prie aukščiausių apylinkės kopų. Grįžę į 
Palangą ir apsistoję viešbutyje „Vanagupė” būsime laisvi. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 14, sekmadienis, Palanga. Šį rytą lankome Žemaitiją, Žemaičių 
Kalvariją. Po to vykstame į Telšius; šv. Mišios bus Žemaičių Kalvarijoje arba 
Telšių katedroje. Grįžus į Palangą, būsime laisvi. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 15, pirmadienis, Šiauliai. Ryte išvykstame į Šiluvą, daly
vausime 400 metų jubiliejaus iškilmėse. Ši diena, pavadinta „Išeivijos diena”, 
yra ypač skiriama viso pasaulio išeivijai. Paskui vyksime į Šiaulius, prieš tai 
sustosime Kryžių kalne. Šiauliuose apsistosime viešbutyje „Šaulys” ir vėliau 
būsime laisvi. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 16, antradienis, Vilnius. Ryte išvykstame į Vilnių. Planuojame 
apsilankymą Prezidentūroje. Likusi diena - laisva. Pusryčiai/pietūs.

Rugsėjo 17, trečiadienis, Vilnius. Visa diena laisva. Vakare — atsisveiki
nimo vakarienė. Pusryčiai/vakarienė.

Rugsėjo 18, ketvirtadienis. Po pusryčių atsisveikiname su Lietuva ir 
skrendame namo į JAV Pusryčiai.

Kelionės vadovė, „Vytis Tours” atstovė Rita Penčylienė (12617 S. 73rd 
Court, Palos Heights, IL 60463; tel.: 708-923-0280; ei. paštas: pencylar@com- 
cast.net). Grupę kelionėje lydi kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Dėl registracijos 
ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Ritą Penčylienę.

Registru o kim ės ir ruoškimės 
Pasaulio lietuvių dienai Šiluvoje

Jubiliejines 400 m. iškilmes Lietuvoje švęsime 2008 m. rugsėjo 6-15 
dienomis Dievo Motinos apsireiškimo vietoje Šiluvos šventovėje.

2008 m. rugsėjo 15-oji, pirmadienis, yra skirta maldai ir šventimui su 
lietuviais, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse žemėse. Kviečiame 
išeivijos tautiečius bei svečius, švenčiant visas iškilmių dienas, ypač rug
sėjo 15-ąją jungtis ir aktyviai dalyvauti šioje išeivijai skirtoje jubiliejaus 
dienoje. Išeivijos parapijų bendruomenes ir kunigus, organizacijas, chorus, 
meno grupes, ypač jaunimą kviečiame aktyviai telktis į dienos organiza
vimą, siūlyti savo prisistatymus, menines ar akademines programas. Šios 
dienos svarbiausia dalis - Šiluvos aikštėje bendra iškilminga šv. Mišių li
turgija. Kviečiame ruoštis, burtis ir liturgijoje gausiai dalyvauti visus mal
dininkus, išeivijos muzikus, chorus ir ypač jaunimo ansamblius.

Išeivijos dienos programą koordinuoja ir dalyvius registruoja sesuo 
Pranciška Bubelytė FDCJ, ei. paštas: pranciskai@yahoo.com, tel.: +370- 
37-730488, mob.: +370-650-76520. Adresas: Nasturtų g. 7, Kaunas LT- 
50181, Lithuania.

Bendra informacįja Šiluvos piligrimams - Jono Pauliaus II namuose, 
ei. paštas: jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt, tel.: + 370-428-79200, mob. 
+370-687-87124. Adresas: M. Jurgaičio g. 5, Šiluva LT-60432, Raseinių 
rąj., Lithuania.

Užsienio lietuvių katalikų sielovada

Grūto parke prie vieno iš stabų paminklo.

Antrasis apsilankymas 
Grūto parke

STASYS PRAKAPAS

Praėjusią vasarą jau antrą kartą 
teko lankyti Grūto parką, esantį ne
toli Druskininkų. Nusivežiau ir Ka
nadoje gimusį anūką Vėjuką, kuris 
puikiai kalba lietuviškai. Jis domėjosi 
buvusiais bolševizmo stabais, kurie 
stovi buvusioje, dabar jau nusausin
toje pelkėje. Anūkas apžiūrėjo gyvuli
nius vagonus, kuriais jo senelių se
neliai buvo vežami į Sibirą. Paskaitė 
užrašus prie stovinčių stabų, aprašy
mus, kaip lietuviai buvo tremiami ir 
žudomi. Paskaitė, ką jie blogo padarė 
Lietuvai. Jaunuoliui visa tai išliks 
atmintyje. Dabartinis Lietuvos jauni
mas, užaugęs po okupacijos, mažai ką 
žino apie bolševizmo metus Lietu
voje.

Grūto parko aplinka gražiai sut
varkyta. Sveikas pušyno oras. Veikia 
puikus restoranas. Galime sėdėti pas
togėje ar ore, paragauti lietuviško 
alaus. Yra dovanų krautuvė. Tą dieną 
lankėsi daug svetimtaučių ir lietuvių.

Buvę bolševizmo stabų kūrėjai 
pradėjo reikalauti 6 proc. iš gautų pa
jamų. Kaip jie turi drąsos to prašyti, 
padarę nusikaltimus prieš savo tė
vynę! Jie turėtų būti nubausti už 
pagalbą kuriant bolševizmą, o ne pre
mijuojami už tai. Iš pradžių buvo

Vėjukas stovi prie vagonų, kuriais jo 
senelių senelius trėmė i Sibirą.

daug kalbama dėl paties parko rei
kalingumo. Tačiau M. Malinausko 
sumanymas išėjo į gera. Į Lietuvą 
plaukia pajamos ir pati Lietuva pa
garsėjo pasaulyje. Dabar parkas yra 
gausiai lankoma vieta.

mailto:pencylar%40com-cast.net
mailto:pencylar%40com-cast.net
mailto:pranciskai%40yahoo.com
mailto:jono.pauliaus.namai%40kn.lcn.lt
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Akių ligos

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

Vidaus ligos

Po šio koncerto mes beveik va
landą laukėme, kol pagaliau grįžome 
„namo”. Bet per tą visą laiką nema
čiau ir negirdėjau jokio nekantraus 
žodžio, murmėjimo, piktumo. Visi 
linksmai nusiteikę, stovėdami eilėje 
su svetimais pasikalba, nuomonėmis 
apsikeičia, pajuokauja. Tikrai smagu.

Šį vakarą pradėjau skaityti ryte 
pirktą knygą „Defiant Courage: Nor- 
way’s Longest WWII Escape”. Knyga 
lengvai skaitosi, įdomiai parašyta, 
atpasakoja tikrą įvykį. Vėlyųą kovo 
mėnesį 1943 m. keturi Anglijoje ap
mokyti pogrindžio kovotojai įplaukė į 
Norvegijos Toftefjord. Čia jie turėjo 
susisiekti su miestelio krautuvėlės 
savininku. Deja, jie nežinojo, kad tas 
asmuo neseniai mirė. Jo vietą užėmė 
savininko padėjėjas, kuris nieko neži
nojo. Kai kovotojai su juo susitiko, jis 
išsigando, dar pagavojo, kad tai gali 
būti nacių provokacija, juos įskundė. 
Vokiečių laivas juos užpuolė ir juos 
bei įgulą areštavo. Vėliau visus su
šaudė. Per užpuolimą Jan Baalstrud 
buvo išvykęs į žvalgybą ir nuo kranto 
matė, kas vyko. Jis vienintelis liko 
gyvas. Toliau atpasakojama jo var
ginga kelionė per sniego pūgas, le
dinius vandenis, stačius, slidžias 
skardžius. Bet vienam nebuvo įma
noma pasiekti neutralią Švediją. Tad 
Troms rajone net 60 žmonių rizikavo 
savo gyvybe jį slėpdami nuo nacių, 
siųsdami iš vienos vietos į kitą. Ka
dangi buvo balandžio mėnuo, šiau
rinėje Norvegijoje dar siautė sniego 
pūgos. Jis pats besislapstydamas sykį 
sniego audroje pasiklydo. Kol surado 
gyvenamą namą labai sušalo. Jį priė
mę žmonės jo kūną visą naktį trynė 
sniegu. Vėliau jį paslėpė mažai lanko
mame žvejo namely. Čia jo per dažnai 
lankyti negalėjo, kad neatkreiptų 
nepatikimų asmenų dėmesį. Jis iš 
kvapo pažino, kad jam įsimetė gan
grena, o gydytojų kaimelyje nebuvo. 
Tad vieną dieną jis pats, alkoholiu su
vilgęs peilį, amputavo pusę kojos 
pirštų. Po kiek laiko šią operaciją vėl

reikėjo pačiam pakartoti, nes draugas 
jokiu būdu nesutiko. Po ilgų bandy
mų, nesusipratimų, dėl laiku nesu
teiktos informacijos, pagaliau su 
šiaurinės Skandinavijos klajoklių 
(Sami) pagalba, briedžių traukia
momis rogėmis gegužės pabaigoje jis 
pasiekė Švediją.

Penktadienį nutarėme aplinką 
pakeisti ir išvažiavome į Four Bears 
kazino, kuris yra už 74 mylių. Čia 
prieš dvejus metus atidarytas naujas 
tiltas, jungiąs kazino pusę su New 
Town miesteliu. Iš seno tilto gabalų 
pastatytas lauko muziejus, kuriame 
pagerbtos čia gyvenančios trys indė
nų gentys: mandan, arikara ir hidat- 
sa. Pats kazino ne per didžiausias. Šį 
kartą atkreipėme dėmesį, kad čia vis 
tik daug dūmų, tai ilgai neužsibuvo
me. Čia taip pat yra geras švediško 
stalo stiliaus restoranas. Skaniai pa
valgėme, tik dabar nebebuvo nuolai
dos senukams. Romualdas spėliojo, 
kad čia turbūt daugiausia senukai ir 
susirenka valgyti, tad tokia nuolaida 
gali būti nuostolinga.

Pavakary grįžę radome patoges
nę vietą pasistatyti motomamį. Be
veik gailėjomės, kad rytoj teks išvyk
ti. Ką gi, viskam ateina galas. Šešta
dienį dar festivalyje išbandėme laimę 
„suomiškoje žvejyboje”. Čia kiekvie
nas stojęs į eilę gauna du lankus, ku
riuos bando užmesti • and trolio su 
daugybe ragų. Jei pasiseka, tai įeina į 
šalimais esanti kambarį ir už kaspino 
nutraukia balioną. Ant baliono vir
šaus užrašytas laimikis, bet mums 
laimė nenusišypsojo.

Pagaliau pirma valanda ir ilgai 
lauktas koncertas. Kaip jau minėjau, 
čia priekinėse eilėse buvo labai ankš
ta. Kažkodėl už mūsų visa eilė buvo 
tuščia, todėl koncertui prasidėjus ten 
persėdau. Taip padarė ir keli kiti.

Dainininkė Sissel iš Norvegijos 
programą atliko puikiai. Prieš dvejus 
metus, kai ji čia koncertavo, repertu
are buvo vos kelios angliškos dainos.

Bus daugiau.

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. St 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo 
ligos

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba BetuviškaL
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGAR.MD
Illinois Pain Institute

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illlnoispaln.com

Chirurgai

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609

VYTAUTO LANDSBERGIO ŽODIS
Atkelta iš 5 psl. visą mėnesį 
praleidę, išplėstomis akimis žiūrėjo
me į tautines vėliavas, Gedimino 
stulpus ir Vyčio ženklus, klausėmės 
griežtų kaltinimo žodžių mūsų spau
dai ir televizyai. ”*

Mitinge paskelbtoje rezoliucijoje 
pareikšta, kad Lietuvos TSR oficiozas 
„Tiesa” įstrigo stagnacijos liūne ir 
tapo rimtu stabdžiu persitvarkymo 
kelyje. Teigta, kad laikraštis ne tik 
kartais, bet visada tendencingai arba 
melagingai nušviečia politinius įvy
kius respublikoje. Tad Sąjūdis ir šio 
mitingo dalyviai paskelbė „Tiesos” 
dienraščiui nepasitikėjimą ir siūlė jo 
nepirkti, neužsisakyti ir neskaityti. 
„Šis boikotas galioja, kol ‘Tiesos’ 
dienraštis netaps partijos linijos - 
persitvarkymo — laikraščiu, kol ne
taps tiesa, kol netaps laikraščiu.”

„Sąjūdžio žinių” 10 numeryje 
plačiai aprašytas Sigito Gedos žodis 
Lietuvai, sakytas Vingio parke liepos 
9 d. Keletas ištraukų iš to: „Reikia 
galingų manifestacijų, kad galėtume 
sukrėsti Lietuvos biurokratiją kiek
viename žingsnyje.” (Plojimai) Jis

susirinkusiems priminė, kad turime 
nepakartojamas ir nemirtingas, uni
kalias sielas. „Aš nesakau, kad kiek
vienas mūsų, išaugintas kaip ateistas 
ar indiferentas, cinikas, pragmatikas, 
imtų tikėti į Dievą, tačiau viena iš 
didžiųjų priežasčių, kodėl šiandien 
lietuviai yra tokie baikštūs, skeptiški, 
pasimetę, apatiški, yra ta, kad mes 
visi išaugome šėtono paunksmėje. ” 
(Audringi plojimai) (...)„Išvykime iš 
rimtų ir nerimtų, mokytų ir nemo
kytų mūsų vyrų ir moterų žodyno 
idiotišką pasiguodimą — ‘esame maža 
tauta’. Nėra mažų ir didelių tautų.” 
(Plojimai, skandavimas „Lietuva”) 
(...) „Mums reikia naujo tipo Vaiž
ganto ir Putino kunigų, kurie pa
keistų susikompromitavusius psichi
atrus.” (Juokas, plojimai) „Mums rei
kia tiesos, širdies ir meilės, o pir
miausia - naujo, gilaus, fundamen
tinio tikėjimo žmogaus pašaukimu 
žemėje.” Pasitraukdamas nuo tri
būnos S. Geda pasiūlė tylos minute 
pagerbti tuos, kurie ilsisi Sibiro ir 
Jakutijos platybėse.

Romualdas kalbasi su rašytoja Astrid Karlsen Scott.

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS

Marriott Chicago Southwest At 
Burr Ridge 

Open positions:
Fronf Office Manager 

Housekeeping staff 
Front Desk (AM & PM) 

Kitchen Utility
Bell Person/Van Driver (AM & PM)

Please apply in person 
between 9 am-5 pm,

1200 Burr Ridge Pkwy, 
Burr Ridge, IL 60527

STASYS CONSTRUCTION

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

•••ĮVAIRUS***

' f'-’’

...JKB
.....

Skelbimą skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

* Reikalinga anglų kalbos mokytoja 
Brighton Park rajone. Tel. 773-387- 
7232.

* Moteris šeštadieniais gali išvalyti 
jūsų namus. Tel. 708-220-3202.

iib
* Moteris, gyvenanti Lockport, ieš
ko darbo iki pietų. Tel. 708-638-8823.

* Pirksiu nebrangų, gerai važiuo
jantį automobilį. Tel. 708-220-3202.

http://www.illlnoispaln.com
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Po koncerto grupės „Laumės” vadovė Jūratė Lukminienė ir dainininkės 
Vanda Aleknienė, Nelė Paulauskaitė ir Irena Meilienė buvo apdovanotos 
gėlėmis.

MAŽLIETUVIAI 
KVIETĖ Į

„UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINĮ”

Ramūnui Buntinui rūpesčių netrū- Evangelikų liuteronų vyskupas 
ko. emeritus Hansas Jurgis Dumpys.

Šiupiniu gardžiavusi Audronė Tamulienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninkas Arvydas Tamulis ir Dalia Anysienė.

Sukosi šokėjų poros. Laimos Apanavičienės nuotraukos

LAIMA APANAVIČIENĖ

Važiuoti, ratuoti ponai ir ponios 
skubėjo, gūžėjo į Balzeko lietuvių 
muziejų, kur vasario 2 d. Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija kvietė vi
sus į tradicinį, jau 52-ąjį Užgavėnių 
šiupinį. „Gintaro salė” vos talpino vi
sus norinčius. Šurmulys, klegesys, 
kalbos, juokas, muzika sklido aplin
kui. Ši graži mažlietuvių tradicija 
sukviesti prie stalo draugus, bičiulius 
prieš prasidedant Gavėniai plačiai 
žinoma Čikagos lietuviams. Ir visi 
stengiasi, kas tik gali, į tą vakarą 
ateiti, mat pokalėdinis mėsėdžio 
laikotarpis baigiasi. Su Užgavėnėmis 
iki Velykų baigiasi visos linksmybės. 
Užgavėnės — ne šventės, o tik išskirt
inė metų diena, baigiamasis pokalėdi
nis linksmybių akcentas. Rytojaus 
dieną po jų - jau priešvelykinio pas
ninko diena. Pastovios datos Užga
vėnės neturi. Jos priklauso nuo kilno
jamos Velykų šventės dienos, todėl, 
kaip ir Velykos, kasmet yra vis kitu 
laiku - tarp vasario 5 ir kovo 7 d.- 
septynias savaites prieš Velykas.

Tradicija tris dienas prieš Užga
vėnes sočiai, gardžiai pavalgyti Lietu
voje gaji jau seniai. Kiekvienas regio
nas turėjo savo valgius. Mažlietuviai 
nuo seno garsėja šiupiniu. Net klasi
kas K. Donelaitis savo „Metuose” 
šiupinio neužmiršo paminėti. Daugu
ma Užgavėnių tradicijų jau užmirš
tos, tačiau šiupinio vakaro tradicija 
(ačiū mažlietuviams) išliko. Kas tas 
šiupinys? Pagrindiniai lietuvių nau
doti tais laikais riebalai - kiaulienos 
taukai, lašiniai, o kiaulė kadaise buvo 
dievams aukojamas gyvulys, vaisin
gumo, gero derliaus simbolis. Kita 
vertus, mitologija liudija glaudų kiau
lės ryšį su mirusiųjų pasauliu, vadi
nasi, ir su parama gyvųjų darbams. 
Ypatingas dėmesys per Užgavėnes 
yra skiriamas sočiam valgymui. Sotu
mas turėjo lemti gerus metus. Tad ir 
mažlietuvių šiupinys be kiaulienos - 
nebūtų šiupinys, o visa kita - maišas 
bulvių, maišas žirnių, maišas svogū
nų (kaip juokaudavo viena garsi šiu
pinio virėja Čikagoje). Ir kaip neva
žiuosi ragauti tokio skanėsto.

Vakarą pradėjo gražiabalsis mo
terų trio „Laumės” - Vanda Aleknie
nė, Nelė Paulauskaitė ir Irena Mei
lienė, vadovaujamos Jūratės Lukmi- 
nienės. Savo dainavimu jos greit 
„užkrėtė” ir salėje sėdinčius. Iš pra
džių nedrąsiai vienas kitas, o vėliau 
jau visi traukė dainas kartu. Dainavo 
ir salėje esantys Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos vienas steigėjų 
Kurtas Vėlius, vyskupas emeritus 
Hansas Dumpys su žmona, Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis, ALT’o vicepirmininkas Vac
lovas Jurkus, kunigai Liudas Miliaus
kas, Valdas Aušra ir visi kiti. Gerai 
padainavus ir apetitas atsirado. Į 
stalą nešamas šiupinys. Jį šiam va
karui paruošė kavinės „Bravo” virė
jai. „Ar mokėjote anksčiau gaminti 
šiupinį, ar dabar išmokote?” — klau
siu „Bravo” šeimininkės Audros Ja
nuškienės. „Gaminti nemokėjau, bet

išmokau. Man visada įdomu ką nors 
naujo išmokti. Taigi, išmokome ir 
štai jau penktą kartą mažlietuviai pa
kvietė mus šiupinį gaminti”, - sakė 
Audra.

Šiupinys paskanautas, visi ren
kasi prie „saldaus stalo”. O jis - lūžta 
nuo gardumynų. Ko tik čia nebuvo - 
ir tortų, ir pyragaičių, ir sausainių - 
kiekvienam pagal skonį.

Užgroja muzika (Algimantas 
Barniškis). Poros renkasi šokiui. Ta
čiau svečių šiemet tiek daug, kad par
keto pasirodė per mažai, kai kurie šo
kėjai net koridorių „okupavo”. Links
ma, sukasi poros, netyla kalbos. Tarp 
svečių šmėžuoja susirūpinusiu veidu 
Ramūnas Buntinas. „Pavargote?- 
klausiu. „Ne, - juokiasi. - Kai tiek 
svečių ateina, smagu, dirbta nevel
tui”.

Kurtas Vėlius

O štai ir loterija. Pasak dabarti
nio Mažosios Lietuvos lietuvių drau
gijos pirmininko Viliaus Trumpjono 
visos surinktos lėšos keliaus į Kara
liaučiaus (dabartinę Kaliningrado 
sritį), 20 mokyklų, kur veikia klasės 
lietuvių kalba ar būreliai, kuriuose 
žinias gilina apie 900 lietuvių kilmės 
mokinukų. Jau 10 metų Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija remia šias 
mokyklas ir mokinukus. Dar viena 
graži „Užgavėnių šiupinio” vakarų 
Čikagoje tradicija.

„Kelintas Jums šis šiupinio va
karas? - klausiu buvusio Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos pirmi
ninko prof. Jurgio Anyso. „Kad aš net 
neprisimenu, - bando skaičiuoti. - 
Bet visada su malonumu ateinu į 
šiuos vakarus.” „O Jūs pats mokate 
šiupinį padaryti?” >rAš - ne, — sako J. 
Anysas. - Tačiau mano žmona Dalia 
kartais jį gamina. Tik ji dar savo nuo
žiūra kažko prideda. Labai skanu”.

Taigi, įsitikinusi, kad mažlietu
viai dar neužmiršo šiupinio gamybos 
receptų, ruošiuosi namo su viltimi, 
kad šią šiupinio vakarų tradiciją maž
lietuviai tęs ir toliau, o čikagiečiai, 
šiemet nespėję ar negalėję ateiti šiu
pinio paragauti, galės tai padaryti 
kitais metais.
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Seimo narys Emanuelis Zingeris (dešinėje) už apdovanojimą dėkoja 
Ukrainos ambasadoriui Borys Klimchuk.

ĮSIPAREIGOJAME IR 
TOLIAU REMTI UKRAINĄ
Atkelta iš 3 psl. kad visuomenės 
Ukrainoje susiskaldymas dar yra di
delis. Artimiausiu laikotarpiu sėkmė 
šioje srityje nėra užtikrinta, bet fak
tas, kad dabartiniai Ukrainos vadovai 
supranta, jog Ukraina turi tapti ne
atskiriama Europos dalis, įjungta ir 
ekonomiškai, ir politiškai ir kartu tu-v
ri tapti Siaurės Atlanto, vienintelės 
organizacijos, kuri užtikrina narių 
saugumą, nare yra džiuginantis.

Emanuelis Zingeris: Ukraina 
yra apsisprendimo laike, kaip mes 
buvome 1989 m. Jos nepriklausomy
bės ir įsijungimo į ES klausimas iš 
esmės baigia Belovežo girioje pa
skelbtos Sovietų Sąjungos imperijos 
išformavimo klausimą ir suteikia 
ukrainiečių tautai galimybę prisi
jungti prie taisyklių sistemos, kuri 
padarytų žmones laisvus. Prie to gy
venimo, kurį iš dalies patyrė Ukrai
nos vakarai — Lvovas ir kt. vakarinės 
dalys, kurios formavosi istorinių 
Magdeburgo teisių sistemoje, t.y., Va
karų civilizacijos sistemoje. Ukraina 
yra kertinis tiek geopolitinis, tiek 
Europos Sąjungos klausimas, kuris, 
man atrodo, svarbesnis nei dabar taip 
brukamas Viduržemio jūros baseino 
tautų priėmimo klausimas. Ukraina 
mums yra svarbiau nei Serbija. Aš su 
Seimo nariu Kazimieru Starkevi
čiumi ir kitais kolegomis buvau Uk
rainoje jai lemtingais apsisprendimo 
laikotarpiais, buvau lemtingų balsa
vimų, oranžinės revoliucijos ir kitų 
įvykių liudininkas. Nemanau, kad 
ukrainiečiai susikompromitavo. Ne

paisant to, kad šalyje yra aukštas ko
rupcijos lygis, Ukrainos siekis inte
gruotis į Vakarus nėra vien tik Va
karų Ukrainos, bet visos Ukrainos 
siekis ir manau, kad naujas, sustip
rintas, ES pasiūlytas susitarimas 
tarp Ukrainos ir ES, išvedimas iš ga
na seklios ES kaimynystės politikos į 
rimtesnį bendradarbiavimą tarp ES 
ir Ukrainos bei artimiausi žingsniai, 
pasiūlyti šiame susitarime, mus 
įpareigoja ES viduje būti Ukrainos 
lobistais ir siekti visiškos Ukrainos 
integracijos į ES.

Ukraina yra vienintelė žemė, kur 
lietuvio vardas yra priimamas tik su 
gera nuostata. Tolimiausiuose Ukrai
nos kaimuose ukrainiečiai priima 
mus kaip teisingo grįžimo į laisvą 
visuomenę kelio įgyvendintojus. Jie 
turi puikią istorinę atmintį, jie atsi
mena Didžiąją Lietuvos Kunigaikš
tystę ir gerus istorinius ryšius tarp 
Lietuvos ir Ukrainos, prisimena tą 
neprievartinį būdą, kai LDK siūlė sa
vo sąjungininkiškoms žemėms su
daryti milžinišką valstybę. Tą buvi
mą LDK jie prisimena, jei ne su nos
talgija, tai su gera atmintimi, kaip 
lygiaverčius santykius, nesusijusius 
su žudymu ir prievarta.

Maskvoje susiformavus antide
mokratiškai aplinkai Kijeve jautiesi 
kaip kokiame Paryžiuje: įmanomi 
opoziciniai balsai, įvairių grupių nuo
monės, daug labiau pavykęs demok
ratijos modelis. Tai įrodymas, kad 
rytinėse slavų žemėse demokratija 
galima.

AtA
URŠULĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ

ASTRIENĖ
"\

Mirė 2008 m. sausio 28 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Grand 
Rapids, Michigan.

Gimė 1912 m. spalio mėn. Lietuvoje, Sausininkų kaime, 
Bartininkų valsčiuje, Suvalkijoje.

Į JAV atvyko 1949 m. ir savo kūryba tautodailėje, šiaudinukų 
bei margučių kūrime prisiminė Lietuvą kasdien.

Nuliūdę liko: duktė Marytė Curier, žentas Patrikas, sūnus 
Antanas, marti Rita, sūnus Donatas, marti Kathy, duktė 
Alberta, žentas Kuljit Singh, 15 anūkų ir 17 proanūkių, giminės 
JAV ir Lietuvoje.

Priklausė Grand Rapids Lietuvių Bendruomenei, ALRK 
Moterų sąjungos 42-ajai kuopai, Šv. Petro ir Povilo parapijos cho
rui, daugelį metų pravedė margučių kursus Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ir buvo to muziejaus tautodailės direktorė.

Velionė buvo pašarvota Barto laidojimo namuose Grand 
Rapids, Michigan. Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 2 d. Šv. 
Mišios užjos sielą buvo aukojamos 11 vai. ryto, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Grand Rapids. Po Mišių velionė buvo palaidota šalia 
savo mirusio vyro Stasio, Šv. Petro ir Povilo kapinėse.

Prašome visus pažinusius a. a. Uršulę prisiminti ją maldoje 
bei mintyse.

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti giminės

Ilgamečiam Mažosios Lietuvos fondo nariui, aktyviam 
Mažosios Lietuvos krašto veiklos puoselėtojui ir 
rėmėjui

A t
LEONUI ADOMAVIČIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą jo žmonai IEVAI, sūnui JURGIUI ir jo šeimai, o 
taip pat visiems giminėms ir artimiesiems.

Mažosios Lietuvos fondo taryba

AtA
KAZYS JANKAUSKAS

Esu sukrėsta šios žinios. Visada prisiminsiu 
KAZIUKĄ kaip nuoširdų jaunystės draugą. Reiškiu gi
liausią užuojautą brangiausiai mamytei, p. MARIJAI, 
žmonai RENATAI ir broliui SAULIUI.

Su ašaromis, liūdžiu kartu su Jumis.
v

Ilona Cekauskaitė-Foley

Margumynai

Lietuvos bebrai tvindo Baltarusiją
Baltarusių aplinkosaugininkai 

ketina nugriauti pasienyje su Lietuva 
bebrų suręstą užtvanką, dėl kurios 
vanduo apsėmė aplinkines žemes, o 
gyvūnus perkelti į kitą vietą.

,,Katros upėje bebrų pastatyta 
užtvanka bus nugriauta. Baltarusių 
pasieniečiams kilo tam tikrų klau-si- 
mų, nes bebrai užtvanką pastatė upė
je, per kurią eina siena su Lietuva”, — 
naujienų agentūra „Interfax” cituoja 
Baltarusijos kraštovaizdžio drausti
nio pareigūną Stanislav Berbola. 
Anot jo, „užtvankos statyboje tikriau
siai dalyvavo Lietuvos bebrai, o bal
tarusiškieji tik prisidėjo”.

„Jau 30 metų kitoje Katros upės 
pusėje Lietuvoje veikia gamtinis

draustinis, per tą laiką ten žymiai pa
daugėjo bebrų. Baltarusijos pusėje 
esančioje Katros upės pusėje bebrai 
pasirodė tik prieš kelerius metus”, - 
sakė S. Berbola. Anot gamtininko Se- 
lemono Paltanavičiaus, tai ne pirmas 
atvejis, kai Lietuvos bebrai tvindo 
kaimynines valstybes. Pasak jo, beb
rų populiacija pastaruoju metu Lietu
voje yra gausi, priskaičiuojama apie 
40 tūkst. bebraviečių.

S. Paltanavičiaus teigimu, bebrų 
skaičius prižiūrimas. Šių gyvūnų me
džioklės sezonas tęsiasi nuo rugpjū
čio pradžios iki balandžio vidurio, o 
bebrų skaičiumi rūpinasi medžiotojų 
klubai ir būreliai.

BNS

PADĖKA
AtA

LAWRANCE KĘSTUČIUI 
KAVECKUI

mirus, norim padėkoti kun. A. Saulaičiui už atliktas apeigas tiek 
koplyčioje, tiek bažnyčioje. Neolituanams už sargybą prie karsto 
už gražų atsisveikinimą.

Dėkojame karsto nešėjams ir Donald M. Petkus už patarna
vimą.

Ačiū už aukas, užprašytas Mišias ir užuojautas, kurias 
gavome paštu.

Širdingai dėkoja
Kaveckų šeima ir teta
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♦Vasario 22 d., penktadienį, 7:30
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen
tre, 5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636, vyks parodos-konkurso, skirto 
Čiurlionio galerijos 50-mečiui atidary
mas. Bus paskelbti konkurso nugalėto
jai. Konkurse dalyvauja išeivijos dai
lininkai. Rėmėja - žinoma išeivijos dai
lininkė Magdalena Stankūnienė. Ma
loniai kviečiame dalyvauti parodos ati
daryme.

♦Kun. pranciškonas Julius Sas
nauskas atvyksta iš Vilniaus ir šeštadie
nį, vasario 23 d., vadovaus Gavėnios 
susitelkimui Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, 
Brighton Park (2745 West 44th St., 
Chicago). 3 vai. p. p. - Atgailos ir sutai
kinimo pamaldos (su asmenine išpažin
timi); 4 vai. p.p. - šv. Mišios; 5 vai. p.p. — 
pabendravimas parapijos salėje. Kun. 
Jaunius Kelpšas, Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių parapija 
bei jos organizacijos kviečia dalyvauti ir 
ruoštis Kristaus Prisikėlimo - Velykų 
iškilmei.

♦Lietuvos Dukterų metinis drau
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario 
24 d. 2 vai. p.p. „Seklyčioje”, 2711 W. 
7lst. St., Chicago. Kviečiame nares ir 
viešnias dalyvauti.

♦Pavasarinė mugė vyks Jauni
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d., 
šeštadienį nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p. p.

ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. 
iki 2 vai. p. p. Mugėje galėsite įsigyti 
įvairiausių gėrybių. Prekiautojai sta
lus gali užsisakyti paskambinę tel.: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 
tel.: 708-636-6837 (Anelė Pocienė). 
Rengia Jaunimo centro valdyba ir 
Moterų klubas.

♦Vienos dienos Gavėnios reko
lekcijos Švč. Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo vienuolyne, Put
nam prasidės šeštadienį, kovo 1 d. 9 
vai. r. registracija ir baigsis vakarie
ne. Rekolekcijas ves vienuolyno kape
lionas kun. Arvydas Žygas. Kaina — 
60 dol. Tel. pasiteiravimui: 860-928- 
7955.

♦Savaitgalio rekolekcijos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo vienuolyne, Putnam vyks kovo 
14-16 dienomis. Rekolekcijos, kurias 
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar
vydas Žygas, prasidės penktadienį 
6:30 vai. v. Pirmoji konferencįja 7:15 
vai. v. Rekolekcįjos baigsis sekmadie
nį pietumis. Kaina su nakvyne - 120 
dol., be nakvynės - 70 dol. Apie daly
vavimą pranešti prieš savaitę, kartu 
atsiunčiant 50 dol. mokestį. Praneši
mus siųsti: Immaculate Conception 
Convent-Retreat, 600 Liberty High- 
way, Putnam, CT 06260. Tel. pasitei
ravimui: 860-928-7955.

Piliečių priėmimas konsuliniais klausimais 
Palm Beach, FL

2008 m. kovo 13-14 d. rengiamas piliečių priėmimas konsuliniais 
klausimais Palm Beach, Florida. Priiminės Lietuvos Respublikos gen. kon
sulato Nevv York konsulas Algimantas Misevičius.

Konsulas galės atlikti notarinius veiksmus, surašyti ir patvirtinti įgalio
jimus, tvirtinti nuorašus, vertimus, išduoti konsulines pažymas, priimti do
kumentus LR pasui gauti ar keisti, o taip pat įteikti išrašytus pasus, priimti 
dokumentus pensijoms gauti.

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis ei. paštu pas 
Jolitą Dromaitaitę: lithuaniancentre@gmail.com arba tel.: 561-309- 
6708, nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės paslaugos pageidau
jama, kurią dieną ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti. Jeigu norite atsi
imti jau išrašytą pasą, taip pat prašome pranešti: info@ltconsny.org

Piliečių priėmimas vyks LR garbės konsulate Palm Beach, 44 Cocoanut 
Row T-12, Palm Beach, FL 33480. Tel.: 561- 832-2232; 561-832-5550.

LR gen. konsulato New York info

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700 

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.fohngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

KANDIDATŲ SIŪLYMAS 
| LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ 

IR KONTROLĖS KOMISIJĄ
Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo 2008 m. 

gegužės 3 d. metu bus renkamas trečdalis LF tarybos 
narių trejų metų kadencijai, t.y. 6 (šeši) nariai (direkto
riai), nes LF tarybą sudaro 18 narių. Taip pat bus 
renkami 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai vienerių 
metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją sąrašas kartu su 
pranešimu apie suvažiavimą bus išsiųstas visiems LF balsuojantiems na
riams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki narių suvažiavimo. LF 
Nominacijų komisiją sudaro: pirmininkas Vytas Narutis, nariai: dr. Kazys 
Ambrozaitis, Daina Kojelytė, Almis Kuolas ir dr. Antanas Razma.

Kviečiame Lietuvių Fondo pilnateisius narius siūlyti LF Nominacijų 
komisijai kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m. kovo 1 d. 
Atsiųskite kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą biografiją, 
trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuomeninę patirtį ir 
raštišką kandidato sutikimą. Kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF na
riai.

Siūlymus ir sutikimus paštu arba faksu siųsti: Lithuanian Foundation 
Ine., LF Nominacįjų komisija, 14911 127th Street, Lemont IL 60439. Faksas 
630-257-1647, E-paštas: admin@lithfund.org

Papildomi kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komisiją galės būti siūlo
mi ir LF narių metinio suvažiavimo metu, kaip buvo praeityje, tačiau iki 
kovo 1 d. gautų kandidatų vardai ir pavardės bus iš anksto praneštos vi
siems nariams prieš suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles.

Vida ir Ben Grigaliūnai, gyvenantys Saint Charles, EL, pratęsda
mi metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Taria
me nuoširdų ačiū.

Janina Mitkus iš West Bloomfield, MI skaitys Draugą” dar viene
rius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol. auką. 
Labai ačiū.

Namams pirkti paskolo. "
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

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos -
Vasario 16-osios proga
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

"
2008m. vasario 16d., šeštadieni, 6:00 v.v.
maloniai visus kviečia j parodos "Pirmoji 
banga" atidarymų Balzeko lietuviu kultūros 
muziejuje.

Telefonas pasiteiravimui: 
773-582-6500

Parodos rengėjai

> Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas 

Čikagoje

Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo 

biblioteka

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus

•' Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - Vasario 16-osios proga Lie< 
tuvos Respublikos generalinis konsulatas čikagoje&m, vasario 16 d„ 
šeštadieni, 6 vai. v. maloniai visus kviečia atvykti | parodos „Pirmoji 
banga” atidarymą, kuris vyks Baizeko lietuvių kultūros rouaiejujė, 6500 
S. Puiaskl Rd., Chicago.

Parodą rengia Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikago- 
je kartu su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka ir 
Balzeko lietuvių kultūros muziejumi.

Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. Paroda „Pirmoji banga” Baizeko 
lietuvių kultūros muziejuje veiks iki šį ni. kovo 2 dienos.
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