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•Skautybės kelias. Ruo-
šiamos F.S.S. studijų
dienos (p. 2)
•Popierinių ūkininkų
rojuje (p. 3, 11)
•Šiluvos žinia, nr. 8 (p. 4,
8)
•Komentarai. Kur išeivi-
jos lietuvių bibliotekos?
Lietuvos iš toli nepažinsi
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lietuva iš arčiau (11) (p.
9)
•Gimtadienio šventė
Čiurlionio galerijoje (p.
1, 10)

Lietuvoje veiks NATO energetinio saugumo centras?

įstatymai esą apriboja teisę išreikšti
savo nuomonę ir tildo Kremliui ne-
palankias nevyriausybines organiza-
cijas. Žodžio laisvės padėtis itin sup-
rastėjo šalį valdant Vladimir Putin.

„Amnesty International” direk-
torė Kate Allen teigė, kad žodžio
laisvės Rusijoje mažėja grėsmingu
greičiu, o Rusijos vyriausybei iškilo
būtinybė tokią padėtį pakeisti. Di-
rektorės teigimu, oficialus nepasi-
tenkinimo valdžia reiškimas Rusijoje
gali kainuoti gyvybę. „Amnesty In-
ternational” ataskaitoje perspėjama,
kad prieš artėjančius prezidento rin-
kimus, kuriuose neabejotinai džiaug-
sis pergale V. Putin įpėdiniu buvo
pasirinktas pirmasis vicepremjeras
Dmitrij Medvedev, gali būti imtasi
naujų priemonių malšinant opozici-
jos demonstracijas.

Prie balsadėžių tam, kad atliktų
menką formalumą, rusai gužės jau šį
sekmadienį. Tačiau iš tiesų rinkimai
jau yra įvykę anksčiau ir jie vyko už
uždarų durų Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) –
Parlamentarė Rasa Juknevičienė pa-
siūlė Lietuvos vyriausybės ir NATO
vadovams svarstyti pasiūlymą steigti
Lietuvoje šios sąjungos energetinio
saugumo centrą. Seimo delegacijos
NATO Parlamentinėje Asamblėjoje
vadovė R. Juknevičienė sakė, kad šią
mintį pasiūlė Estijoje planuojamas

įsteigti NATO kibernetinės gynybos
centras. Lietuva, kuri yra visiškai
priklausoma nuo energijos išteklių
tiekimo iš Rusijos, jos nuomone, būtų
puiki vieta įkurti energetinio saugu-
mo problemas nagrinėjantį ir pasiūly-
mus teikiantį analitinį NATO centrą.
Seimo narės vertinimu, energetinio
saugumo problematika sąjungoje kol

kas tėra diskusijų lygmenyje, nors jau
laikas pereiti prie konkretesnių
sprendimų. Pasak R. Juknevičienės,
Briuselyje vykusiame NATO Parla-
mentinės Asamblėjos trijų komitetų
posėdyje jai prabilus apie energetinį
saugumą, sąjungos generalinis sekre-
torius Jaap de Hoop Scheffer paragi-
no aktyviai kelti šiuos klausimus.

Emigrantai
nesidomi
naujienomis
iš Lietuvos

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA) –
Jungtinėje Karalystėje gyvenantys
lietuviai labiausiai domisi kitų čia gy-
venančių emigrantų reikalais, o įvy-
kiams Lietuvoje skiria mažai dėme-
sio.

Didžiausio emigrantams skirto
lietuviško portalo ,,Anglija.lt” duo-
menimis, pagal skaitomumo statisti-
ką dirbti ar studijuoti iš Lietuvos į
Jungtinę Karalystę išvažiavusių
žmonių dėmesį internete greičiausiai
patraukia su gyvenimu užsienyje su-
sijusios diskusijos, tautiečių sėkmės
istorijos ir jiems įvykusios nelaimės.
Lietuvius domina kriminaliniai,
svarbiausi Didžiosios Britanijos įvy-
kiai, informacija apie besikeičiančią
darbo, politinę ir imigracinę padėtį
šioje šalyje. Tautiečiai taip pat nea-
bejingi naujienoms iš pramogų pa-
saulio.

,,Anglija.lt” duomenimis, statis-
tiškai bene mažiausiai domimasi pa-
dėtimi Lietuvoje. Vien per vasario
pirmąsias savaites naujienų iš Lietu-
vos skaitomumas internetiniame
portale buvo daugiau nei tris kartus
mažesnis palyginti su naujienomis iš
Didžiosios Britanijos.

Daugiausiai Jungtinėje Karalys-
tėje gyvenantiems lietuviams skirta-
me portale skelbiama svarbiausia in-
formacija apie darbo paiešką, būsto
nuomą ir kitus čia atvykstantiems
lietuviams svarbius klausimus.

Ñodžio laisvè Rusijoje mañèja
grèsmingu greiçiu

Gimtadienio šventè Çiurlionio
galerijoje

Vilnius, vasario 26 d. (Balsas.lt,
,,Draugo” inf.) – Žmogaus teises gi-
nanti organizacija „Amnesty Inter-
national” savo ataskaitoje paragino
Rusiją nedelsiant imtis veiksmų gi-
nant žodžio laisvę.

Kremlių kritikavusių žurnalistų

žmogžudystės, nepriklausomų žinia-
sklaidos priemonių uždarymas bei
policijos išpuoliai prieš opozicijos pro-
testuotojus – visa tai tėra keli pavyz-
džiai, puikiai kalbantys apie skęstan-
tį žodžio laisvės laivą „suverenios de-
mokratijos” šalyje. Šališkai taikomi

Tokio gausaus būrio žmonių Čiurlionio galerija jau seniai nematė. Vasa-
rio 22 d. visos ,,bangos” susiliejo į vieną didžiulę bangą – gausus būrys daili-
ninkų, meno mylėtojų, konkurso dalyvių susirinko Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre. Tą dieną atidaryta paroda-konkursas, skirtas galerijos 50-mečiui
pažymėti.

Parodą-konkursą organizavo Čiurlionio galerija mecenatei Magdalenai
Stankūnienei pasiūlius. Net 65 dailininkai iš visos Amerikos bei Airijos, Izra-
elio ir Kanados atsiuntė savo darbus konkursui. Parodoje eksponuojami 125
menininkų darbai. Plačiau apie parodą skaitykite 10 psl.

Oficialus nepasitenkinimo valdžia reiškimas Rusijoje gali kainuoti gyvybę (,,Am-
nesty International”).

Parodos-konkurso laureatai: Irena Šaparnienė, Alvidas Pakarklis, Gintaras Jo-
cius, Vidas Zimkus ir Danguolė Kuolienė. Nėra Renatos Palubinskas.

Jono Kuprio nuotr.
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DETROITO GABIJOS IR BALTIJOS SKAUČIŲ IR SKAUTŲ TUNTAI
RUOŠIA SAVO TRADICINĘ KAZIUKO MUGĘ

KOVO 2 DIENĄ, SEKMADIENĮ,
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS KULTŪROS CENTRE

Kviečiame visus, ne tik skautų šeimas, bet ir visą Detroito ir
apy-linkių visuomenę apsilankyti mugėje.

Smagiai praleisite popietę ir tuo pačiu paremsite
Detroito skautes ir skautus.

Jei kas turėtų klausimų, galite skambinti tuntininkei
Daivai Lukasiewicz (tel.: 248-478-6885).

Iki pasimatymo!

Ruošiamos F.S.S.
studijų dienos

Jau daugybę metų Akademikai
skautai aktyviai dalyvauja lietuviš-
kos visuomenės veikloje. Akade-
mikams skautams ne tik rūpi padėti
auklėti skautišką jaunimą, einant
pareigas tuntuose, bet jie rūpinasi ir
savo pačių tolesniu išsilavinimu.

Sena tradicija yra tapusios studi-
jų dienos, kur gvildenama kokia nors
svarbi tema, pasikvietę prelegentus,
savo srities žinovus, paklausome,
padiskutuojame, papildome save nau-
jomis žiniomis, pasiklausome kitų
nuomonių ir pabendraujame su savo
bendraamžiais, senais klasės drau-
gais, pažįstamais, atvykusiais iš arti
ir toli.

Filisterių skautų sąjungos Čika-
gos skyrius š.m. rugsėjo 26–28 d. pla-
nuoja ruošti Studijų dienas Čikagos
apylinkėje (Darien, Illinois). Visi
A.S.S. skyriai yra kviečiami atsiliepti
į kvietimą ir dalyvauti šiame ren-
ginyje.

Studijų dienų ruošimas nėra toks
paprastas. Yra kviečiami prelegentai,
kurie, jei sutinka dalyvauti, pralei-
džia nemažai laiko ruošdamiesi savo
pranešimams. Turime atkreipti dė-
mesį į Jų pastangas ir neapvilti jų.
Pažadėkime sau šiandien, kad su ma-
lonumu dalyvausime Studijų dienose
rugsėjo 26–28 d., Darien, Illinois.
Kur sugrįšime į savo bendraamžių
gretas ir pasisemsime naujų minčių,
išgirsime naujų perspektyvų.

Neužmirškime taip pat, kad esa-
me užsakę patalpas (Carmelite Spiri-
tual Center), kurios, aišku, mus įpa-
reigoja finansiškai. Patalpos yra pui-
kiai pritaikytos Studijų dienų progra-
mai, kadangi jose ne tik įrengti pa-

togūs konferencijos kambariai, bet
yra ir jauki kavinė (į kainą įskaičiuoti
5 valgymai). Atvažiavusiems iš arti ir
toli nakvynei yra paruošti mie-
gamieji kambariai.

F.S.S. Čikagos skyriui yra labai
svarbu, kad visi norintys dalyvauti
šių metų Studijų dienose, nedelsiant
užsiregistruotų. Viliamės, kad bus
gausus būrys norinčių dalyvauti.
Atsiminkite, kad dalyvauti gali kiek-
vienas, nebūtinai A.S.S. narys. Taigi
pakvieskite savo pažįstamus, vyrą,
žmoną ir vaikus. Šių metų Studijų
dienų tema: Tolerancija. Tema bus
gvildenama iš trijų perspektyvų: a)
politinės/tautinės; b) religinės ir c)
psichologinės.

Prelegentais sutiko būti: 1) PLB
pirm. adv. Regina Narušienė, 2) Jė-
zuitų vyresnysis, kun. Antanas Gra-
žulis, SJ ir 3) dr. Rima Binder. Filis-
terių skautų sąjungos Čikagos sky-
rius labai laukia visų ir tikisi gausaus
dalyvavimo.

Registracija rūpinasi fil. s. Jūratė
ir Jonas Variakojai. Prašau nedel-
siant užsiregistruoti tel. (773) 585-
8649, adresas: 3715 West 68th St.,
Chicago, IL 60629).

F.S.S. Čikagos skyrius
fil. s. dr. Vilija Kerelytė

Studijų dienų koordinatorė

Studijų dienų kaina (trys dienos
su dviejų naktų nakvyne* ir 5 paval-
gymais 185 dol. asmeniui).

Studijų dienų kaina (trys dienos
be nakvynės ir 5 pavalgymai – 150
dol. (*kambarys yra dviem asme-
nims. Jei kas norėtų vienam asme-
niui, kaina 200 dol.)

REGISTRACIJOS ANKETA
Vardas, pavardė ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefonas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dalyvausime –––––––––––– asmenys –––––––––––––––––
(skaičius)

(50 proc. išankstinis mokestis reikalingas užtikrinti vietą. Prašau
užsiregistruoti iki š. m. birželio 1 d.)

Lietuviškosios Skautybės fondas
2005 metais įžengė į ketvirtąjį de-
šimtmetį – jis buvo LSS vadovybės įs-
teigtas 1975 metais. Fondo tikslas –
gautomis bankuose laikomų suauko-
tų pinigų palūkanomis padėti skauti-
jos veiklai. Palūkanos paskirstomos
kasmet. Parama daugiausia pasinau-
doja: skautiškieji leidiniai, vadovų la-
vinime, rajonų skautiška veikla, Są-
jungos archyvas, Tautinių bei jubilie-
jinių stovyklų ruoša. Nuo įsteigimo
ligi 2007 metų iš viso paskirstyta be-
veik 300,000 dol. Pereitų metų gale
pagrindinis, nejudinamas kapitalas
pasiekė 342,725 dol.

Norėdami padėti išlaikyti skau-
tišką jaunimą sąmoningais lietuviais,
visuomenė, ypač asmenys skautavę
jaunystėje, atsiunčia aukų fondo iždi-
ninkui. Aukojama ir įrašant giminių,
draugų vardus, ypač šermenų metu.
Kas keleri metai ruošiami vajai paš-
tu. Aukas galima nurašyti nuo fede-
ralinių pajamų mokesčių. Kiekviena
auka yra laukiama ir didžiai vertina-
ma. Prašome ir toliau remti lietuvių
skautišką jaunimą!

LS fondo valdybos sudaromos iš
Atlanto rajone gyvenančių skautinin-
kų. Vadovai, stropiai auginę fondą
pirmuosius 25-rius metus, buvo: jo
pirmininkas v.s. Česlovas Kiliulis, v.s.
fil. Kostas Nenortas, v.s. fil. dr. Jur-
gis Gimbutas, v.s. Saulė Šatienė, s.
fil. Julius Špakevičius ir ps. Dalia
Zikienė. Jau 17 metų, kai valdybos pir-
mininkas yra v.s. fil. Petras Molis. Val-
dyba: vicepirmininkas/iždininkas v.s.
fil. Romas Jakubauskas, sekretorius
v.s. Bronius Naras, v.s. Birutė Banai-
tienė, v.s. fil. Danutė Marcinkevičiū-
tė, ps. Romas Juozelskis ir s. fil. Ju-
lius Špakevičius.

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts
Assoc. – LSF ir siųsti Romas Jakubaus-
kas, 14 Nancy Drive, Auburn, MA 01501

Su šiuo straipsneliu Lietuvių Skau-
tų fondo valdyba atsiuntė „Draugo”
redakcijai 100 dol. auką. Dėkojame LS
fondui už tai.

Remdami skautiją,
žengiame į ketvirtąjį

dešimtmetį

Skautai kviečia visus į tradicinę
Kaziuko mugę

sekmadienį, kovo 9 d.
9 v. r. Šv. Mišios

10 v .r. Atidarymas
Jaunimo rūmų salėje

Pasaulio Lietuvių centre

Prekiaus įvairūs prekybininkai,
veiks kavinė, bus maisto,

vaikų žaidimų.
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Lurdo jubiliejus
SES. ONA MIKAILAITÈ

Mes, lietuviai, šįmet rengiamės švęsti Šiluvos Marijos apsireiški-
mo 400 metų sukaktį, o Prancūzijos Lurdo šventovė švenčia
savo 150 metų jubiliejų. Jubiliejiniai metai jau paskelbti ir ma-

noma, jog 2008 metais milijonai piligrimų iš viso pasaulio kraštų aplan-
kys Lurdo baziliką bei apsireiškimų grotą.

Lurdas – tai viena geriausiai žinomų populiarių Marijos šventovių pa-
saulyje. Per 150 metų ten yra nuvykę milijonai maldininkų, nešdami savo
širdies prašymus Marijai, ypač keliauja ligoniai ieškoti Marijos palaimini-
mo pasveikti nuo įvairiausių ligų. Nors nuo 1862 iki 2005 metų tik 67 ste-
buklingi pagijimai buvo Katalikų Bažnyčios pripažinti ir paskelbti tikrais
– su visais atliktais tyrimais bei medicinos specialistų dokumentais, tačiau
visų Lurde patyrusių Dievo malonių ir pagalbos neįmanoma suskaičiuoti.

150 metų sukaktis skaičiuojama nuo 1858 metų vasario 11 d., kai ke-
turiolikmetė Bernadette Soubirous Masabielle grotoje, šalia Gave upės,
tekančios per Lurdą, išvydo pirmąjį regėjimą. Pradžioje ji nė pati nenu-
tuokė, kas ta „gražioji ponia”, kurią ji matė ir kuri liepė jai kalbėti rožinį.
Vieno regėjimo metu Bernadette buvo liepta kasti grotos žemę, ten vėliau
pasirodė šaltinis. Žmonės laikė šaltinio vandenį stebuklingu, tačiau pati
regėtoja visada tvirtino, jog ne vanduo gydo, bet tikėjimas ir malda. Ji
pati, net ir sunkiai susirgusi, niekuomet tuo vandeniu nesinaudojo. Ber-
nadette iš viso išvydo 18 regėjimų nuo 1958 m. vasario iki tų pačių metų
liepos mėnesio.

Kai mergaitės regėjimai sudrumstė Lurdo miestelį, Prancūzija ir visa
Europa per 10 metų išgyveno revoliucinius perversmus. Prancūzijos revo-
liucija su po jos įsigalėjusiu religinio tikėjimo atmetimu giliai sukrėtė ka-
talikus, daugelis žmonių nutolo nuo Bažnyčios. Europoje valdžios griuvo
ir iškilo daugelį žmonių paveikusios prieškrikščioniškos srovės. Bažnyčios
pastangos atstatyti tikinčiųjų religinę pusiausvyrą nebuvo labai veiksmin-
gos. Dėl politinių neramumų net pats popiežius Pijus IX buvo priverstas
pasitraukti iš Romos ir dvejus metus gyveno tremtyje. 1848 m. Karl Marx
paskelbtas „Komunistų manifestas” įnešė naują ideologiją į Europos gy-
ventojų mąstyseną.

1854 m. Pijus IX paskelbė Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmą. Tai
gal taip ir būtų likęs „šaltas” teologinis teiginys, jei ne Lurdo apsireiški-
mai. Savo parapijos klebono raginama, Bernadette paklausė gražiosios po-
nios, kuo ji vardu. Kovo 25 d. 16-to regėjimo metu ji gavo tokį atsakymą:
„Aš esu Nekaltas Prasidėjimas.” Žodžiai mergaitei buvo nesuprantami,
bet ji juos klebonui pakartojo jai nežinoma tarme. Tai buvo reikšmingas
įrodymas, jog Bernadette negalėjusi pati tokio sakinio sukurti.

Lurdo Marija per Bernadette prašiusi žmonių sugrįžti prie maldos ir
atgailos, sugrąžinti Kristų į savo širdis ir bažnyčias. Katalikų tikėjimo atgai-
vinimas ir bažnyčių atstatymas Lietuvoje po apsireiškimo Šiluvoje 250 me-
tų anksčiau įvyko Marijos dėka, kaip ir Prancūzijoje po Lurdo apsireiškimų.

Kaip ir Šiluvos, Lurdo apsireiškimai ne tuojau buvo priimti ir jais įti-
kėta. Vietos vyskupas paskyrė teologų komisiją tirti Bernadette bei jos re-
gėjimų aplinkybes. Teologai gana negailestingai ir pakartotinai ją tardė.
Tyrimai truko pusketvirtų metų, bet galop 1862 m. vyskupas laišku pa-
skelbė, jog regėjimai nemelagingi ir tikintieji gali grotoje lankytis ir mels-
tis. Bernadette įstojo į Notre Dame vienuolyną Nevers mieste, kur ji iš-
gyveno iki mirties, niekuomet taip ir nesugrįžusi į Lurdą. Daug kentėjusi
nuo vėžio mirė 1879 m., būdama 35-erių metų. Jos palaikai saugomi Ne-
vers vienuolyne. 1925 m. Pijus IX ją paskelbė palaimintąja, o gruodžio 8
d. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventėje paskelbė šventąja.

Per 150 metų Lurdo šventovė išgyveno ne vieną religinį persekiojimą.
Tuo ji panaši į Šiluvos maldininkų persekiojimus sovietų laikais. 1906 m.
prancūzas ateistas Bonfon organizavo smarkią akciją Lurdo šventovę
uždaryti. Netrukus Prancūzijos valdžia ėmė persekioti katalikus užda-
rinėdama bažnyčias, seminarijas, vienuolynus. Uždraustos ir viešos reli-
ginės procesijos. Po Pirmojo pasaulinio karo valdžia pasikeitė ir persekio-
jimas atslūgo. Lurdo šventovė išliko ir toliau traukė maldininkų būrius.

1930 m. į Lurdą nuvyko pirmieji lietuviai maldininkai. Apsireiškimo
grotoje gegužės 15 d. jiems buvo laikomos Mišios su lietuvišku pamokslu.
Kitą dieną jie apėjo kryžiaus kelią kopdami į kalną, kur ties 12-ta stotimi
kan. Jokubauskas aukojo Mišias, o dalyviai giedojo lietuviškas giesmes,
kurios labai patiko svetimtaučiams piligrimams.

Vyskupas Pranciškus Būčys 1933 m. išleido knygą „Švč. P. Marijos
Apsireiškimai Lurde”, kuri buvo plačiai skaitoma Lietuvoje. 1943 m. ji
perspausdinta JAV „Darbininko” spaustuvėje. Pirmojo leidimo įžangoje
autorius rašė: „Vienybės mums reikia, tad ieškokime tiesos... Užtat ir
skyla Lietuva pusiau, kad vieni jos vaikai sako: tikėjimas yra tiesa, o kiti
atverčia: tikėjimas yra klaida.”

Diskusijos apie Lurdą dažnai sukasi apie stebuklus: daugelis žmonių
nori matyti stebuklus. Nepaprasti įvykiai domina ir kai kam įrodo Dievo
buvimą. Kas turėjo progos aplankyti Lurdą, tiems įspūdį daro eilių eilės
aikštėje surikiuotą vežimėlių ir lovų, kuriuose suvežti ligoniai kantriai
laukia kasdieninio palaiminimo Švč. Sakramentu. Kitiems įspūdinga va-
karinė rožinio procesija su žvakutėmis.

Bažnyčios hierarchai ragina jubiliejinių metų piligrimus pašvęsti
laiko maldai ir meditacijai, o ypač prieiti išpažinties ir dalyvauti šv. Mi-
šiose. Dabartinis Lurdo vyskupas Jacques Perrier teigia, jog žmogaus šir-
dies atsivertimas – tai gana dažnai įvykstantis Lurdo stebuklas.

POPIERINIŲ ŪKININKŲ
ROJUJE

FELIKSAS ŽEMULIS

Greta Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos ir kitų didžiųjų miestų, taip pat
gražiose šalies vietose lyg grybai po
lietaus dygsta šimtai ūkininkais apsi-
metusių miestiečių namų. Mat, pa-
teikęs ūkininko pažymėjimą, gali že-
mės ūkio paskirties žemėje pasista-
tyti namą neturėdamas detalaus pla-
no, gauti pigaus dyzelino ir net ban-
dyti gauti Europos Sąjungos išmokas.

Pažymėjimas žaibo greičiu

Lietuvos ūkininkų sąjungos pir-
mininkės Genutės Staliūnienės duo-
menimis, tikrųjų ūkininkų, kurie
verčiasi iš žemės ūkio ir moka mo-
kesčius, šalyje yra 10 tūkst., o užsi-
registravusiųjų gauti išmokas sąraše
– beveik 230 tūkst., dar kone 100
tūkst. yra įtraukti į ūkininkų ūkių
registrą.

Pažįstama vilnietė, dirbanti vie-
noje šalies ministerijų, juokėsi pasa-
kodama, kaip ji tapo „ūkininke”.
„Kai sumaniau pasistatyti namą prie
Vilniaus, pažįstami patarė įsigyti ūki-
ninko pažymėjimą. Bukiškių žemės
ūkio mokykloje į ūkininkų kursus
kaipmat užrašė, tereikėjo pakloti šiek
tiek litų. Į paskaitas nėjau, bet pa-
žymėjimą davė”, – didžiavosi moteris.

Už teritorijų planavimą bei ap-
linkosaugą atsakinga Aplinkos minis-
terija neslepia nepasitenkinimo pa-
gausėjusiomis statybomis. Šios minis-
terijos sekretorė Jūratė Juozaitienė
sako, jog neplanuoti naujieji miestų
palydovai – gyvenvietės gerokai pa-
didino aplinkos taršą nuotėkomis ir
kitas ekologines problemas.

Užtvėrė Minijos upę

Vien Vilniaus rajone per pasta-
ruosius dvejus metus ūkininkų
skaičius padidėjo daugiau kaip dvi-
gubai – gerokai daugiau nei bet ku-
riame kitame šalies rajone. Klaipėdos
rajone kasmet įregistruojama 500
ūkininkų ūkių. Šiame rajone esančio
Pajūrio regioninio parko darbuotojai
tvirtina, jog tik trečdalis ūkių sa-
vininkų ūkininkauja – daugelis nau-
jai iškeptų „ūkininkų” dirba Klaipė-
doje, Palangoje ir kituose šalies mies-
tuose valdininkais ir verslininkais,
kai kurie net yra išrinkti į Seimą.

„Ne vienas ūkininku tapo, kad
galėtų prie Minijos upės pasistatyti
namą”, – sako parko ekologas Erlan-
das Paplauskis. Šalia Minijos upės
jau įregistruota daugiau kaip šimtas
ūkininkų ūkių, išdalyta per tūkstantį
sklypų. „Užstačius visas Klaipėdos
rajone esančias Minijos pakrantes,
bus sutrikdyta upės ir slėnių eko-
loginė pusiausvyra ir sunaikinta
europinė ‘Natura 2000’ teritorija, už
ką yra numatytos ES sankcijos”, –
perspėjo Klaipėdos rajono vadovus D.
Nicius.

Miestietis ar kaimietis?

Su Lietuvos žaliųjų judėjimo pir-
mininko pavaduotoja Janina Gad-
liauskiene einame sostinės priemies-
tyje telkšančio Salotės ežero pakran-
te. Žaliesiems prieš keletą metų pa-
vyko išginti iš šių apylinkių golfo
laukų iniciatorius, tačiau prieš „ūki-
ninką” Vytautą Peciukevičių teko
pasiduoti. Automobiliais prekiaujan-
tis verslininkas vilnietis V. Peciuke-
vičius įsigijo prie Salotės kiek dau-

giau negu hektarą žemės, o paskui iš
Vilniaus rajono savivaldybės gavo lei-
dimą netoli paplūdimio statyti ūki-
ninko sodybą.

Kai V. Peciukevičiaus namo sie-
nos pradėjo kilti, Pilaitės mikrorajo-
no bendruomenė pasipiktino: pastatą
nuo ežero kranto skiria apie 20 met-
rų, o turėtų būti ne mažiau kaip 50.
„Tačiau V. Peciukevičius atrado landą
Vyriausybės patvirtintose ‘Specia-
liose miško ir žemės naudojimo sąly-
gose’, esą jam tas aplinkosaugos rei-
kalavimas negalioja, nes namas pas-
tatytas neva kaimo teritorijoje, o jo
savininkas – ūkininkas”, – pasakojo
J. Gadliauskienė.

Pilaitės bendruomenė kreipėsi į
Seimo kontrolierius, Aplinkos minis-
teriją, Vilniaus apskrities viršininko
administraciją. Seimo kontrolierė V.
Peciukevičiaus statyboje rado daug
pažeidimų, Aplinkos ministerija ža-
dėjo sustabdyti statybą, o apskrities
viršininko administracija buvo užsi-
mojusi net namą nugriauti, tačiau jis
tebestovi.

Neįveikė ir Prezidentas

Kai kurie verslininkai nuperka
sklypą geroje vietoje ir išparduoda jį
gabalais norintiems pasistatyti na-
mus „ūkininkams”. Pelnas užtikrin-
tas. Pseudoūkininkais tampama ir
tam, kad būtų galima gauti ES fondų
piniginę paramą.

Toks liberalizmas buvo ne visa-
da. 1999 metais priimtas Ūkininko
ūkio įstatymas iš pradžių ribojo skly-
po dydį – ūkininko ūkį galėjai įre-
gistruoti turėdamas ne mažesnį kaip
1 ha sklypą. Tada buvo užregistruota
29 tūkst. 630 ūkininkų. Tačiau 2002
m. Seimui šį įstatymą pataisė, ir
„ūkininku” galėjai tapti nusipirkęs
nors ir keleto arų sklypelį. Ūkininkų
padaugėjo tris kartus.

Neseniai Seimas Ūkininkų ūkio
įstatymą šiek tiek sugriežtino: leido
ūkininkams nerengiant detaliųjų
planų statyti ūkininko sodybą, kai jų
turimas žemės ūkio paskirties žemės
sklypas yra ne mažesnis kaip 0,5 hek-
taro. Prezidentas Valdas Adamkus
siūlė dar padidinti reikalaujamą skly-
po plotą – iki 3 hektarų. V. Adamkaus
nuomone, tai sumažintų stichinės ur-
banizacijos daromą neigiamą poveikį
kraštovaizdžiui ir aplinkai.

Tačiau Seimo dauguma šalies
vadovo siūlymą atmetė, esą tai sukels
didelį kaimo žmonių nepasitenkini-
mą.

Nepatiko daugeliui Seimo narių
ir Prezidento planas užkirsti kelią
galimam piktnaudžiavimui. V. Adam-
kus siūlė privilegija leisti naudotis tik
tiems ūkininkams, kurių pajamos iš
žemės ūkio veiklos per metus sudaro
ne mažiau nei pusę visų gaunamų
pajamų.

Politikas sklypų nebepirks

Labiausiai gamtosaugininkus
nustebino B. Bradauskas. Šis buvęs
aplinkos ministras, o dabar – Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmi-
ninkas ragino leisti statyti ūkininko
sodybas ne tik be teritorijų planavi-
mo dokumentų, bet ir neregistruo-
jant ūkininko ūkio.

„Mes, politikai, per daug nepasi-
tikime savo žmonėmis ir stengiamės
trukdyti jiems kurti nacionalinį tur-
tą. Nekilnojamojo turto kūrimas yra
vertingas valstybei. Nukelta į 11 psl.
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Brangūs broliai ir seserys,

Su dideliu džiaugsmu pradedame
švęsti Švč. Mergelės Marijos apsireiš-
kimo Šiluvoje garbei skirtus jubilieji-
nius metus. Giliai suvokiame, kokią
brangią dovaną iš Dievo esame gavę –
tai vienintelis Lietuvoje Bažnyčios
pripažintas ir vienas seniausių Euro-
poje Marijos apsireiškimas.

Viešpaties Motina, nušvitusi tar-
si kelrodė žvaigždė, visus 400 metų
rodė kelią istorijos audrų blaškomai
mūsų Tėvynei, maloningu veidu žvelg-
dama į savo vaikus Trakuose, Auš-
ros Vartuose, Žemaičių Kalvarijoje,
Pivašiūnuose, Krekenavoje, Pažaisly-
je, kaimo bažnyčių altoriuose, tikin-
čiųjų namuose. Jos motiniška meilė
padėjo išsaugoti tikėjimą, meilę Tė-
vynei, vienybę šeimose, suteikė jėgų
auginti ir auklėti vaikus, guodė
skausmo ir netekties valandomis,
buvo vilties žvaigždė sugrįžti į gim-
tinę iš tolimųjų gulagų. Suvokdami
šios dovanos vertę ir būdami Visuo-
tinės Kristaus Bažnyčios nariais,
tikėjimu ir džiaugsmu dalijamės su
visais Šiluvos piligrimais ir trokš-
tame drauge švęsti Marijos apsireiš-
kimo jubiliejinius metus.

Popiežius Benediktas XVI encik-
likoje „Spe salvi” Švč. Mergelę Mariją
vadina Vilties Žvaigžde. „Gyvenimas,
– rašo Šventasis Tėvas, – atrodo it
plaukimas per dažnai tamsią ir aud-
ringą istorijos jūrą, dairantis kelią
mums rodančių žvaigždžių. Tikrosios
mūsų gyvenimo žvaigždės yra teisin-
gai gyventi mokėję žmonės. („Spe
salvi”, 49).

Nūdienos audringoje istorijos ir
gyvenimo jūroje mums taip pat nu-
švinta nuostabi Žvaigždė – mūsų vil-
ties Motina Marija. Pasirengimas ir
jubiliejaus šventimas – tai tarsi nau-
jas Marijos apsireiškimas Lietuvai,
naujas ženklas, kad yra vilties prisi-
kelti, naujai atrasti Dievą, vilties kar-
tu su visais geros valios žmonėmis
kurti prasmingą laisvos Tėvynės atei-
tį. Marijos kvietimas Šiluvoje garbin-
ti Amžinojo Dievo Sūnų yra kvieti-
mas gyventi tikėjimu, skelbti ir liu-
dyti Gerąją Naujieną, stiprinti save
Eucharistijos duona, drąsiai sutikti ir
Evangelija atsakyti į šiandienos
iššūkius.

Kaip galėtume atsiliepti į Šiluvos
Marijos žinią? Į šį klausimą atsako
pati Dievo Sūnaus Motina žodžiais,
pasakytais dangaus angelui: „Štai aš
Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip
tu pasakei” (Lk 1, 38). Šiuos Marijos
žodžius paversime gyva tikrove ir at-
siliepsime į jos kvietimą garbinti Die-
vo Sūnų visada ir visur ieškodami
Dievo valios, trokšdami, kad gyveni-
mui, siekiams ir darbams vadovautų
Dievo žodis, užrašytas Evangelijoje ir
kalbantis sąžinės balsu. Kiek leisime
Dievui veikti per mus ir mumyse,
tiek leisime jam pakeisti mus ir kartu
vidumi pasirengsime prasmingai
švęsti jubiliejų. Visos iškilmės, kaip

antai, piligriminės kelionės, eucharis-
tiniai kongresai ir kiti renginiai, yra
labai reikalingos, bet jos tarnauja
kaip priemonės, kurių tikslas –
padėti mums gyventi Dievo artumoje
ir savo aplinkoje kurti Dangaus kara-
lystę.

Pasiruošimo jubiliejui laikotar-
piui buvo parengta išsami programa.
Ja siekėme atkreipti visų dėmesį į ki-
tą programą – tą, kurią Jėzus Kristus
paskelbė ant Palaiminimų kalno:
palaiminti turintys vargdienio dva-
sią, palaiminti liūdintys, romieji, alk-
stantys ir trokštantys teisybės, gai-
lestingieji, tyraširdžiai, taikdariai,
persekiojami dėl teisybės ir Jėzaus
vardo... Šios programos laikydamiesi,
mes tikrai garbinsime Marijos Sūnų
Jėzų Kristų. Pati Marija šiai progra-
mai pasakė „taip” Jėzaus įsikūnijimo
metu ir kasdien vykdė šį pasiryžimą
iki dieviškojo Sūnaus mirties ant
kryžiaus.

Jubiliejaus iškilmė sutaps su Die-
vo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II
apaštalinės kelionės į Lietuvą meti-
nėmis – lygiai prieš 15 metų, rugsėjo
7-ąją, kaip piligrimas atvykęs į Šilu-
vą, Šventasis Tėvas meldėsi Marijos
apsireiškimo vietoje. Gerai žinome,
kiek daug šis popiežius nusipelnė pa-
dėdamas daugybei pasaulio žmonių
atgauti viltį, išsvajotą laisvę ir tikėji-
mą ateitimi. Mes, kaip ir kitos Euro-
pos tautos, esame laisvi ir turime ga-
limybę drauge kurti prasmingą ateitį.

Švęsdami jubiliejų, su gilia pa-
garba dabartiniam Šventajam Tėvui
Benediktui XVI, pasitiksime atvyk-
siantį Jo Šventenybės pasiuntinį,
kuris, atstovaudamas Popiežiui, va-
dovaus jubiliejaus iškilmei.

Tad lauksime atvykstant piligri-
mų ne tik iš visos Lietuvos ir kaimy-
ninių šalių, bet ir tolimesnių kraštų.
Su lietuvišku svetingumu sutiksime
mūsų tautiečius, gyvenančius kitose
šalyse. Kaip darnios šeimos vaikai,
sugrįžę į namus pas Mamą, Dievo
Motinos garbei drauge užgiedosime
„Marija, Marija...”

Pagal labai seną tradiciją į Dievo
Motiną Mariją Šiluvoje kreipiamasi
kaip į Ligonių Sveikatą. Šiais jubilie-
jaus šventimo metais ypač kviečiu
melstis už visus sergančius, kenčian-
čius, praradusius gyvenimo džiaugs-
mą ir viltį, patiriančius visokį vargą.
Tegul mūsų maldas palydi ir prie sa-
vęs priglaudžia Gailestingumo Moti-
na.

Kviečiu visus su viltimi – drąsiai
ir džiaugsmingai – tęsti jubiliejinių
metų pasirengimo darbus ir Marijos
apsireiškimo iškilmę švęsti kaip di-
džiausią krikščioniškojo tikėjimo
šventę.

Dėkoju visiems, kurie malda ir
auka parėmėte ir paremsite pasiren-
gimą jubiliejui.

Sigitas Tamkevičius
Kauno arkivyskupas

metropolitas

Ganytojiškasis laiškas skelbiant
Dievo Motinos Marijos apsireiškimo

Šiluvoje Jubiliejinius metus
„Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus”

Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje Los Angeles, Kerezių šeima perduo-
da Šiluvos paveikslą Urbonų šeimai. (Iš k. į d.): Giedrius, Gintarė (laiko
paveikslą) ir Laima Kereziai; Jūratė Venckienė (skaito maldą); Gida
Urbonienė ir Eglė Urbonaitė.

Los Angeles Šiluvos komiteto
darbai įsibėgėja

Laikas bėga sparčiai. Rudenį, po
pirmo posėdžio, daugeliui atrodė, kad
turime per daug laiko visiems dar-
bams atlikti. Dabar taip nebeatrodo.
LA Šiluvos komitetas, susirenkantis
kas trys savaitės, aptaria padarytus
darbus ir nustato, kur reikia skubios
pagalbos. Darbai vyksta keliomis
kryptimis: dvasine, finansine, organi-
zacine ir liturgine.

Jau nuo rudens mūsų parapijoje
prasidėjo dvasinis pasiruošimas. Šilu-
vos Marijos paveikslas keliauja per
lietuvių šeimas dviem srautais: vie-
nas įteikiamas sekmadieniais po šv.
Mišių, kitas – šeštadieninėje lituanis-
tinėje mokykloje, pradedant pamo-
kas. Pati pirmoji šeima, priėmusi pa-
veikslą mokykloje, buvo Vyto, Kari-
nos ir Edvardo Dabšių šeima. Po sa-
vaitės iš Šv. Kazimiero bažnyčios pa-
veikslą parsivežė Karis ir Undinė
Petruliai bei jų trijų dukryčių šeima.
Nuo rudens piligriminį paveikslą jau
priėmė daugiau nei 40 lietuvių šeimų.
Maldos būreliai, kurių priskaičiuoja-
ma per tuziną, toliau skatina visus ti-
kinčiuosius maldose kreiptis į Šiluvos
Mariją.

Los Angeles Our Lady katedra
talpina 3,000 maldininkų. Dabar ruo-
šiami kvietimai lietuvių telkiniams
LA Orange apskrityje, San Diego ir
San Francisco miestuose bei Arizona
ir Nevada valstijose. Jau išsiųsti kvie-
timai vyskupams E. Solis ir Clark,
gubernatoriui A. Schwarzzenegger,
LA merui A. Villaraigosa, Kauno
arkivyskupui S. Tamkevičiui, Lietu-
vos ambasadoriui A. Brūzgai. Ruošia-
mas plakatas anglų kalba LA etni-
nėms parapijoms. Šiluvos komiteto
vicepirmininkė Marytė Newsom š.m.
vasario 19 dieną mūsų parapijoje su-
ruošė LA vyskupijos etninių parapijų
komiteto eilinį posėdį. M. Newsom
yra lietuvių parapijos atstovė LA
vyskupijos etninių parapijų komitete
ir yra šio komiteto sekretorė. Šiame
posėdyje etninių parapijų vadovai bus
pakviesti dalyvauti gegužės 4-osios
iškilmėse.

Kad būtų sukviesta daugiau mal-
dininkų, ruošiamasi platinti būsimą
šventinį renginį kitataučių spaudoje;
jau ruošiamas kvietimo tekstas į laik-
raštį ,,LA Times”. Pirmininkas kle-
bonas St. Anužis parūpino etninių

parapijų pavadinimus ir adresus.
Jūratė Venckienė siūlo Šiluvą garsin-
ti ne tik angliškoje, bet ir ispaniškoje
spaudoje.

Toks didelis renginys reikalauja
ne tik didelių pastangų, bet ir išlaidų.
Išsiuntus laiškus, pradėjo plaukti pir-
mosios aukos. Jubiliejinio leidinio ir
plakatų sudarymas, kvietimų ir strai-
psnių visuomeninėje spaudoje spaus-
dinimas yra brangiai kainuojantys
darbai. O kur dar svečių iškvietimai,
kelionių apmokėjimai, svečių apgy-
vendinimas, vežiojimas ir rūpinima-
sis jais.

Šv. Kazimiero parapijos vargoni-
ninkas, muzikas Viktoras Ralys pra-
dėjo repetuoti su padidėjusiu parapi-
jos choru. Mat paskutiniu metu para-
pijos 35 narių chorą papildė nemažas
būrys naujų choristų. Tai džiugi visai
parapijai žinia. Ačiū maestro kompo-
zitoriui Faustui Stroliai už sukurtas
nuostabias Šiluvos giesmes, kurias jis
pats mums atsiuntė. Jo nepaprasto
grožio giesmės „Į Šiluvos Mariją”
žodžiai ir melodija daro didelį įspūdį
ir giedotojams, ir klausytojams. Pag-
rindiniu kantoriumi paprašytas būti
choro solistas Antanas Polikaitis.
Chorvedė mokytoja Auksuolė Jackū-
naitė pradėjo repeticijas su lituanis-
tinės mokyklos mokiniais.

Komitetas aptarė jubiliejinio lei-
dinio spausdinimo klausimus. Narė
Danguolė M. Navickienė atsakinga
už reklaminių skelbimų organizavi-
mą ir leidinio spausdinimą.

Paties šventimo katedroje, t.y. li-
turginiu klausimu, kalbėjo komiteto
pirmininkas klebonas St. Anužis ir
M. Newsom. Maldos katedroje vyks
dviem kalbomis. Svečias arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius aukos šv. Mi-
šias lietuviškai, o pamokslas bus iš-
verstas į anglų kalbą. Mokytoja Kris-
tina Kazlauskienė, Valerija ir Jonas
Ruzgiai rūpinasi naujos vėliavos,
skirtos jubiliejui, kūrimu. Liturginis
komitetas, kuriame dirba kun. To-
mas Karanauskas, Jūratė Venckienė,
Viktoras Ralys, Antanas Polikaitis ir
Angelė Vaičekauskienė, turi susitarti
su organizacijomis dėl vėliavų ir pla-
katų. Jūratė Venckienė supažindino
su LA katedros tam tikrais reikalavi-
mais dėl patarnautojų amžiaus ir
skaičiaus. Nukelta į 8 psl.
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A. GEÇIO KOMENTARAS
Buvo įdomu skaityti Algimanto

Gečio komentarą ,,Drauge” (2008 m.
vasario 15 d.) apie D. Udrį. Be abejo,
kas parašyta, yra tiesa, bet ar galima
būtų tai įrodyti teisme? Tokiai kri-
tikai nepritariu, nes yra puolamas
asmens charakteris, o ne jo veikla ir
darbas. Sprendžiant iš Los Angeles
Lietuvių Bendruomenės apylinkės

susirinkimo, D. Udrys čia yra popu-
liarus. Jis buvo perrinktas seserystės
ryšių su Kaunu atstovu. Prieš jam
perimant apylinkės valdybos pirmi-
ninkavimą, veikla buvo stipriai su-
mažėjusi. Jis pritraukė naujų narių
ir atgaivino apylinkę.

Zigmas Viskanta
Los Angeles, CA

„Drauge” (2008 m. vasario 8 d.
Nr. 27) vedamajame „Nepriklauso-
mybės šventės – pagarbos ir džiaugs-
mo išraiška” Romualdas Kriaučiūnas
rašo: „Pertraukų metu būdavo ren-
kamos aukos lietuviškiems reika-
lams. Dėl tų aukų paskirstymo buvo
ir nesutarimų ar nesusipratimų.”

Kaip žurnalistui, rašančiam ve-
damuosius nežinantiems, o šiuo me-
tu jų jau yra labai daug, reikėjo pa-
rašyti – nuo kada ir kodėl dėl tų aukų

paskirstymo buvo ir nesutarimų ar
nesusipratimų.

Aš tikiu, kad Romualdas Kriau-
čiūnas apie tuos nesutarimus ir ne-
supratimus labai gerai žino, bet nu-
tylėjo. Pas gerus žurnalistus ir ko-
respondentus nutylėjimų neturėtų
būti, net ir apie nemalonius dalykus –
istorijos nereikia slėpti.

Petras Pagojus
Detroit, MI

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

KOMENTARAIKOMENTARAI

Pirmiausia knieti klausimas, ar
šiais laikais dar įmanoma su kai ku-
riais skaitytojais tęsti mandagų
dialogą?

Kai savo laiške švelniai pasakiau
dėl Margaret Thatcher duoto vardo
„Attila the Hen”, kai ji plačiai visame
pasaulyje buvo pravardžiuojama
„The Iron Lady”, visiškai nenorėjau
užkabinti vedamajame taip ją vadi-
nusio autoriaus ir jo neminėjau.
Didžiai nustebau (o dar labiau nuliū-
dau!) išvydusi redakcijos prirašytą
autoriaus pavardę ir straipsnio datą.

Dabar Mantas Navickas, rašyda-
mas laišką šia tema ir pasiremdamas
iš interneto vieno asmens, vadinusio
ją „Attila the Hen” medžiaga, užbai-
gia gan užgauliai: „Gal S. Semėnienei
reikėtų pirmiausia patikrinti, ką
skelbia patikimas internetas, kaip
tai daro tikri žurnalistai, o ne pasi-
kliauti plepalais?”

Visą savo ilgą gyvenimą vadovau-
damasi šūkiu „nemokyk mokyto” ir
dar vaikystėje nugirstu vieno ūkinin-
ko „pamokslu” savo vaikui: „Sūnau,
ir piemens išklausyk, jei jis turi ką
protingo pasakyti”, pradėjau naršyti
internete ir štai rastas atsakymas:

„Atsakant, Sovietų gynybos mi-

nisterijos laikraštis ’Raudonoji žvaigž-
dė’ davė Margaret Thatcher pravardę
’The Iron Lady’, kurią greitai pasau-
liui paviešino ‘Radio Moscow’. Ji su
pasigėrėjimu priėmė tą vardą ir ne-
trukus jis tapo susijęs su jos įvaizdžiu
kaip pastovios ir tvirtos savo būdu
(charakteriu) moters. Ji įgijo daug ki-
tų pravardžių, kaip antai:  ’The Great
She – Elephant, Attila the Hen, The
Grocers Daughter’ (dėl jos tėvo profe-
sijos, bet nukaltu tuo laiku, kai buvo
manyta ją esant Edward Heath (kitas
buvęs premjeras – S. E. S.) sąjun-
gininke, jis buvo pravardžiuojamas
’The Grocer’ ”).

Beje, dar galima pridėti, jog ir
daugiau pasaulio žymių moterų buvo
pravardžiuojamos „Attila the Hen”.

Pabaigai norėtųsi palinkėti vi-
siems rašantiems laiškus į spaudą at-
siminti seną patarimą, kad ne tiek
svarbu, apie ką sakai, kiek svarbu,
kaip (visi pabraukimai mano – S. E.
S.) pasakai. Atseit, mūsų liaudies
išminčiai jau seniai teisingai mokė
savo tautos vaikus mandagumo, juos
auklėdami: ,,Galvos neprasimuši, se-
nam nusilenkdamas.”

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

TIK NE PIKTUMU, PRAÕOM!

ISTORIJOS NEREIKIA SLÈPTI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūti-
nai sutampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename,
jog laiško autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei
nurodyti savo adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be
adreso nespausdiname. 

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų laiškus 

skyrelyje ,,Nuomonės”

Kur išeivijos lietuvių 
bibliotekos?

BRONIUS JUODELIS

„Draugo” 2008 m. vasario 9 d. 6
psl. skelbiama, kad Lietuvoje pernai
bibliotekų lentynas papildė 300,000
knygų, kurioms buvo išleista 5,75
mln. litų, o 2008 metai Lietuvoje pa-
skelbti knygų skaitymo metais. Šie
metai turėtų būti ir išeivijos lietuvių
lietuviškų knygų skaitymo metai. Bet
kur yra išeivijos lietuvių bibliotekos,
kurių lietuviškos knygos galėtų būti
lietuvių skaitomos Chicagoje, Cleve-
lande, Detroite, New Yorke, Los An-
geles ir kitur? 

Apie lietuviškų knygų bibliotekų
buvimą lietuviškuose telkiniuose JAV
ar Kanadoje, kuriomis galėtų pasi-
naudoti bet kuris išeivijos lietuvis,
neteko girdėti ar skaityti. Buvo ne
kartą „Drauge” rašyta, kad Chicagoje
esantis Lituanistikos tyrimų ir studi-
jų centras gal prieš 20 metų surinko
iš tautiečių keliolika tūkstančių lietu-
viškų knygų ir konteineriais išsiuntė
Lietuvos bibliotekoms. Joms lietuviš-
kas knygas siunčia ir pavieniai išeivi-
jos lietuviai. Neteko girdėti, kad Lie-
tuvos Kultūros ministerija būtų at-
siuntusi knygų išeivijai, nes nėra kur
jas siųsti, nes išeivija neturi bendruo-
meninių lietuviškų knygų bibliotekų

mūsų lietuviškuose centruose, ar prie
lituanistinių mokyklų, ar prie lietu-
viškų parapijų, kurių knygas galėtų
skaityti plačioji išeivijos lietuvių
visuomenė. 

Lietuviškų knygų skaitymas išei-
vijoje lietuvybei išlaikyti yra labiau
reikalingas negu Lietuvoje. Tas skai-
tymas gali būti vykdomas tik išeivijo-
je turint lietuviškų knygų bibliote-
kas, tarnaujančias plačiai lietuvių
visuomenei, kaip ir Lietuvoje. Tokių
bibliotekų steigimas ir išlaikymas
turėtų būti Lietuvių Bendruomenės
rūpestis, padedant fondams, tuo pa-
čiu principu, kaip ir šeštadieninių
lituanistinių mokyklų išlaikymas.
Kad išmoktas lietuvių kalbos skaity-
mas būtų praktikuojamas ir palikus
lituanistinę mokyklą. Bendruomeni-
nė biblioteka reikalinga ir pensinin-
kams laisvalaikiui užpildyti bei ryšiui
su Lietuva palaikyti. Turint lietuviš-
kas bibliotekas knygų surinkimas
joms galėtų būti atliktas mūsų pačių
talka iš dulkes renkančių privačių
knygų lentynų ar dėžių. Į talką, be
abejo, ateitų Lietuvos konsulatai ir
Lietuvos Kultūros ministerija, kad
lietuvybė išeivijoje be lietuviškų
knygų skaitymo neišnyktų plačiuose
Amerikos vandenyse.

Lietuvos iš toli nepažinsi  
ANTANAS PAUŽUOLIS

Jeronimas  Tamkutonis  savo
straipsniu ,,Lietuva  iš  arčiau”  (pra-
dėta spausdinti ,,Drauge” 2008 m.
vasario 8 d.) labai pasitarnavo ,,Drau-
go” dienraščio skaitytojams. Tik pa-
buvojus ilgesnį laiką Lietuvoje, ne-
sėdint namuose, bet bendraujant su
ten gyvenančiais tautiečiais, skaitant
jų spaudą ir žiūrint televiziją bei
klausantis radijo, galima susidaryti
tikresnį vaizdą apie gyvenimą Lie-
tuvoje, ką ir padarė žurnalistas, kny-
gos ,,Mūsų protas ir Lietuvos  istori-
jos lūžiai” autorius Jeronimas Tam-
kutonis.

Iš  jo ilgų ir išsamių aprašymų
galima susidaryti vaizdą, kad Lietu-
voje, kaip ir kitur pasaulyje, gyvena
skirtingai galvojantys ir besielgiantys
žmonės. Vieni  tik  atkišę rankas pra-
šo išmaldos ir niekada niekuo nėra
patenkinti.  Jie  galvoja, kad visi  juos
išnaudoja ir verčia juos savo ,,ver-
gais”. Šitie žmonės tiki komunizmo
pažadais ir jiems užėmus kraštą, gau-
na  darbus  darbštiesiems  terorizuo-
ti. Atlikę užduotį, jie atleidžiami, nes
ir komunistai nemėgsta tinginių.
Dauguma šios rūšies  žmonių yra  gir-
tuokliai, be  noro  siekti geresnio gy-
venimo.

Antrą grupę sudaro žmonės, ku-
rie savo jėgomis siekia pagerinti savo
ir vaikų  gyvenimą sunkiai dirbdami.
Jie nelaukia iš kitų paramos, bet  sa-
vo  prakaitu  veržiasi  į  priekį. Apie
juos rašo ir J. Tamkutonis. Dauguma
iš jų užsiima verslu arba eina ūkinin-
kauti. Šių pasiryžėlių  gyvenimas  nė-
ra lengvas.

Į  trečiają grupę įeina laimės ieš-
kotojai.  Jie  vyksta  į  svetimas  šalis,
nebijodami sunkumų, kaip senieji
pionieriai, kurie  atrado  Ameriką  ir
kitas šalis. Jie tikisi atrasti ,,aukso

kalnus” ir naujojoje vietoje susikurti
daug  geresnį  gyvenimą, negu  Tėvy-
nės  laukuose. Pagal J. Tamkutonį, ši-
tokių laimės  ieškotojų iš  Lietuvos
išvyko apie 400,000. Dauguma jų jau-
ni ir pilni jėgų žmonės, turį amatinių
sugebėjimų, tinkančių išeivijos  kraš-
tuose. Jiems sekasi geriausiai. Asme-
nys, išvykę be kalbos  ir neturėdami
amatinio pasirengimo, sunkiai  ver-
čiasi, bet yra  pasiryžę nenuleisti
rankų  ir  vežtis  į  geresnį  gyvenimą.
Kiekvienas  žmogus  yra  savo laimės
kalvis. Jaunų ir pajėgių  žmonių  iš-
vykimas iš Lietuvos nėra pageidauti-
nas, nes į jų vietas atvežami  svetim-
taučiai.

Ketvirtąją  grupę  sudaro  įvairūs
gudragalviai, moką pasinaudoti  kitų
žmonių  neapsukrumu  arba  patiklu-
mu. Dauguma jų yra žmonės, prik-
lausę ankstyvesnėms valdžioms ir
buvę  kokie  nors  valdytojai. Griuvus
ankstesnei valdžiai, nesant tvirtų
įstatymų, jie mokėjo pasinaudoti tu-
rimomis gėrybėmis. Šitos rūšies žmo-
nės, turėdami daug pažinčių su į  juos
panašiais  asmenimis, sudarė  parti-
jas ir remiami sąžiningų, bet nepaty-
rusių balsuotojų, patikėjusių jų gra-
žiais  pažadais, rinko juos į valsty-
bines vietas, Seimus ar miestų tary-
bas. Tai šių dienų Lietuvos milijo-
nieriai, didelių turtų valdytojai ir
visokie  valdininkai, turį šiltas vietas
miestų ir miestelių valdyme. J. Tam-
kutonis rašo, kad Lietuvoje  ,,dygsta
pilaitės”, prie ežerų įrengiami  kuror-
tai, bet ir  po 18 metų neatiduodamos
buvusiems savininkams priklausan-
čios žemės, kadangi  jas  yra  užėmę
įvairūs kombinatoriai, senieji no-
menklatūrininkai ir be kyšių ir pa-
žinčių niekas nejuda iš vietos. Tik dėl
valdininkų nejautrumo daugelis, nus-
toję vilties, išvyksta į užsienį. J. Tam-
kutonio detalaus gyvenimo aprašymo

dabartinėje Lietuvoje dėka darosi
aišku, kodėl mūsų tautiečiai būriais
apleidžia savo Tėvynę. 

Raginu ,,Draugo” dienraščio skai-
tytojus atkreipti dėmesį į J. Tamku-
tonio straipsnius, nors kartais jie at-
rodo ir per ilgi. Autorius pasako daug
teisybės. Kad Lietuvoje kyšininkauja-
ma, valdininkai nekreipia dėmesio į

prašančius pagalbos – didžiausios
blogybės. Kol seimūnai, valdžios tar-
nautojai ir aukštieji valstybės valdi-
ninkai nesupras, kad visas jėgas rei-
kia skirti piliečių aptarnavimui, rei-
kės laukti, kol senieji nomenkla-
tūrininkai išmirs ir į jų vietą ateis
jaunoji karta, gal daugiausia išsimok-
slinusi užsienio universitetuose. 
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Už geriausią Lietuvos pristatymą pasaulyje 2006 m. laureatu buvo išrinktas disko
metikas Virgilijus Alekna.

„LT tapatybès” rinkimai

SPORTAS

Vilnius, vasario 26 d. (lietu-
viams.com) – Tinklalapyje www.tapa-
tybe.lt nuo vasario 25 d. galima siūly-
ti kandidatus „LT tapatybės” apdo-
vanojimams, įvertinant 2007 m. vyk-
dytą siūlomų žmonių veiklą bei nuo-
pelnus. Renginio sumanytojas –
„Lietuvos institutas”. Apdovanoji-
mas už nuopelnus teigiamam Lietu-
vos įvaizdžiui formuoti gali būti ski-
riamas ne tik pavieniams asmenims,
nepriklausomai nuo jų pilietybės ir
gyvenamosios vietos, bet ir organiza-
cijoms, kolektyvams ar institucijoms.
Konkurso taisyklės neleidžia siūlyti
tik praėjusių metų laimėtojų.

Pasak „Lietuvos instituto” atsto-
vo Dominyko Širvinsko, praėjusių
metų balsavimo rezultatai atskleidė,
kokia plati balsuotojų geografija:
„Sulaukėme balsų ne tik iš Lietuvos,
Airijos, Didžiosios Britanijos, bet ir iš

tolimų egzotiškų šalių. Tikimės, kad
tradicija tapę rinkimai skatins lietu-
vius vienytis, drąsiai atskleisti savo
tapatybę ir garsinti Lietuvos vardą
visame pasaulyje.”

Pirmajame etape, kuris tęsis iki
kovo 3 d., galima siūlyti simpatijas
pelniusius kandidatus. Antrajame –
balsuoti už pasiūlytuosius kandida-
tus. Kovo 3 d. „LT tapatybės” apdo-
vanojimų komisija paskelbs pasižy-
mėjusius penkiose kategorijose – pag-
rindinėje „LT tapatybės” kategorijo-
je, sporto, turizmo, kultūros ir verslo
srityse. Antras balsavimo etapas vyks
iki kovo 12 d. Daugiausiai balsų su-
rinkę, labiausiai Lietuvą garsinę ir
nusipelnę asmenys ar organizacijos
bus iškilmingai apdovanoti renginyje,
kuris įvyks Seimo rūmuose kovo 14 d.
Renginio metu taip pat bus įteiktas
specialus prizas „Už veržlumą”.

Svarbu ñinoti
Kad vyresnio amžiaus

žmonės  galėtų važinėti
nemokamai

*JAV LB Socialinių Reikalų
Tarybos informacija – Illinois vals-
tijoje gyvenantys vyresnio amžiaus
žmonės jau dabar gali registruotis
nuo š. m. kovo 17 d. važinėti miesto
susisiekimo priemonėmis (CTA ir Pa-
ce autobusais bei Orange Line ir kt.
traukinėliais ir Metra traukiniais ne-
mokamai,  vasario 20 d. praneša
„Chicago Tribune”.

Registruotis reikia tik tiems, ku-
rie yra sulaukę ar trijų savaičių laiko-
tarpyje sulauks 65 metų, kurie dar
neturi Regional Transportation Au-
thority (toliau RTA) išduotos kortelės
– „Reduced Fare Permit”. Tokie as-
menys gali registruotis RTA Custo-
mer Service Centre adresu: 165 N.
Jefferson St., Chicago, darbo die-
nomis nuo 8:30 v. r. iki 5 v. p. p. Yra
daug vietų, kur galima registruotis.
Apie jas galima sužinoti internete
adresu: www.rtachicago.com/senior-
sridefree arba paskambinus  į RTA
informacijos centrą tel.: 836-7000 ir
pasakant savo „ZipCode”.

Visiems kitiems vyresnio am-
žiaus žmonėms, kurie jau turi anks-
čiau minėtas RTA išduotas korteles,
iš naujo registruotis nereikia. Norin-
tys nemokamai važiuoti CTA ar Pace
autobusais, kortelę turės panaudoti
įlipdami. O važiuojant traukinėliu –
eidami per „station turnstile”. Metra
traukiniais važiuojantieji šią kortelę
turės parodyti bilietų tikrintojui.

Tie, kurie važinėja Metra trau-
kiniu, tačiau neturi RTA kortelės, ga-
lės mokėti už bilietą pigiau, pasinau-
dodami valdžios išduotomis ID (pvz.,
Illinois valstijos) ar Medicare kortelė-
mis. Nemokamas vyresnio amžiaus
žmonių važiavimas galioja tik Illinois
valstijoje.

Patarimai vykstantiems
svetur 

*lietuviams.com – Lietuvos už-
sienio reikalų ministerijos Konsulinis
departamentas parengė informacinį
leidinį „Vykstantiems į užsienį”, ku-
riame pateikiama naudinga informa-
cija vykstantiems į užsienį Lietuvos
žmonėms. Leidinyje taip pat supa-
žindinama su Lietuvos diplomatinėse
atstovybėse ir konsulinėse įstaigose
dirbančių konsulinių pareigūnų veik-
la, informuojama, kokią pagalbą ir
paslaugas piliečiams teikia užsienio
valstybėse esančios Lietuvos atsto-
vybės. Leidinyje „Vykstantiems į už-
sienį” pateikiama svarbiausia infor-
macija apie asmens dokumentų ga-
liojimą užsienyje, vizas, keliaujan-
tiems svarbi informacija dėl sveika-
tos, informacija apie keliones į užsie-
nį su vaikais ir kt. Šiame leidinyje
taip pat galima rasti atsakymus į
klausimus, kaip elgtis praradus do-
kumentus, nukentėjus nuo nusikal-
tėlių, susirgus ar susižalojus, kai už-
sienio valstybėje tenka turėti reikalų
su teisėsaugos įstaigomis. Leidinyje
yra visų Lietuvos diplomatinių ats-
tovybių ir konsulinių įstaigų sąvadas
(adresai, telefono numeriai ir kt.),
taip pat pateikiamos naudingos pag-
rindinių Lietuvos įstaigų nuorodos.
Informacinis leidinys „Vykstantiems
į užsienį” yra nedidelio formato, pa-
togus kelionėje. Šis nemokamas lei-
dinys platinamas Užsienio reikalų
ministerijoje, Lietuvos diplomatinėse

atstovybėse ir konsulinėse įstaigose,
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uos-
tuose, Vilniaus geležinkelio stotyje,
taip pat kelionių agentūrose. Susipa-
žinti su leidinio „Vykstantiems į už-
sienį” internetine versija galima Už-
sienio reikalų ministerijos interneti-
niame puslapyje adresu: http://
www.urm.lt/index.php?398928560. 

Patarimai vykstantiems per
Šengeno valstybių sienas 

*Alfa.lt – Latvijos ir Lietuvos
pasieniečiai primena, kad ir po to, kai
šalys tapo Šengeno erdvės narėmis,
vykstant per vidaus sienas reikia tu-
rėti asmens tapatybės dokumentus,
vairuotojams – ir automobilio doku-
mentus. Po įsiliejimo į Šengeno erdvę
praėjusių metų gruodžio 21 d. pasi-
taiko atvejų, kai Lietuvos pasienio
ruože su Latvija ar Lenkija Valstybės
sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pa-
reigūnų sustabdyti ir paprašyti pa-
teikti dokumentus asmenys abejoja,
ar pasieniečiai turi tokią teisę. Pagal
galiojančius teisės aktus asmenys,
esantys pasienio ruože, pareigūnų
reikalavimu privalo pateikti asmens,
transporto priemonės, gabenamų
krovinių, prekių dokumentus, leisti
apžiūrėti transporto priemones, ga-
benamus krovinius, prekes, vykdyti
kitus teisėtus pareigūnų reikalavi-
mus. Pagal Latvijos įstatymus netu-
rintiems dokumentų keliautojams už
minėtą pažeidimą numatyta 250 Lat-
vijos latų bauda. Lietuvoje už tokį pa-
žeidimą skiriamas įspėjimą arba bau-
da nuo 150 iki 300 litų, o padarius šį
pažeidimą pakartotinai baudžiama
bauda nuo 300 iki 600 litų.

Nauji lietuviški pasai bus
išduodami ir skubos tvarka

*BNS – Vidaus reikalų ministe-
rija (VRM) nuo vasario 25 d. atšaukė
apribojimus naujo pavyzdžio Lietu-
vos Respublikos pasus išduodant
skubos tvarka. Kadangi pasų blankų
tiekėjai vėlavo pristatyti reikiamą jų
kiekį, migracijos tarnybos pasų išda-
vimą skubos tvarka – per 1 ir 5 die-
nas – buvo laikinai apribojusios. Nau-
jų pasų išdavimas Lietuvoje sutriko
pirmomis sausio dienomis. Šiuo metu
pasų blankų turima pakankamai,
todėl per dieną išrašoma  beveik po
1,500 pasų. Planuojama, kad pasų iš-
davimo vėlavimas bus visiškai panai-
kintas iki kovo 8 d. Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos Konsulinis de-
partamentas, atsižvelgdamas į tai,
kad padaugėjo Lietuvos piliečių, ku-
rie pageidauja pasikeisti senojo pa-
vyzdžio LR pasus į naujo pavyzdžio
pasus, išduodamus nuo š. m. sausio 1
d., informuoja, kad iki 2008 m. sausio
1 d. išduoti LR pasai ir LR piliečio pa-
sai galioja iki juose nurodytos galioji-
mo laiko pabaigos, todėl nėra būtina
jų keisti į naujo pavyzdžio pasus.

Lietuviai Belgijoje
įsidarbinti galės paprasčiau

*ELTA – Belgijos vidaus reikalų
ministerija rengiasi panaikinti su-
varžymus darbuotojams iš valstybių,
kurios 2004 m. tapo Europos Sąjun-
gos (ES) narėmis. Numatoma, kad
lietuviams bei kitų Rytų ir Vidurio
Europos šalių piliečiams apribojimai
bus panaikinti nuo gegužės 1 d.

Ñodžio laisvè Rusijoje mañèja 
grèsmingu greiçiu

Atkelta iš 1 psl.         V. Putin
bei jo „silovikų” (terminas, apibūdi-
nantis buvusius saugumo tarnybų
darbuotojus) būriui sprendžiant
įpėdinystės klausimus.

Per Rusijos prezidento rinkimus,
vyksiančius ateinantį sekmadienį,
Lietuvoje gyvenantys šios šalies pi-
liečiai galės balsuoti savo valstybės
ambasadoje Vilniuje ir generaliniame
konsulate Klaipėdoje. Papildomos
rinkimų apylinkės bus atidarytos dar
trijuose tankiau Rusijos piliečių gyve-
namuose miestuose – Kaune, Šiau-
liuose ir Visagine. Tikimasi, kad už šį
leidimą rusai atsilygins tuo pačiu.
Prieš spalį vyksiančius Seimo rinki-
mus mūsų politikai Rusijos diploma-
tų prašys leisti kaimyninėje šalyje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams įren-
gti papildomas rinkimų apylinkes jų

tankiau gyvenamose vietovėse. Mūsų
šalis Rusijoje turi kelias diplomatines
atstovybes: ambasadą Maskvoje, ge-
neralinius konsulatus Sankt Peter-
burge ir Kaliningrade bei konsulatą
Sovetske. Tikimasi, kad Rusija neat-
sisakys suteikti papildomų patalpų
mūsų šalies piliečiams balsuoti ir per
kitų metų vasarą planuojamus Lietu-
vos prezidento rinkimus.

Mūsų šalyje gyvena daugiau nei
15 tūkst. balsavimo teisę turinčių Ru-
sijos piliečių. Lietuvoje veikiančios
Rusijos piliečių sąjungos prezidentas
Valentin Meščeriakov sakė: „Norime
balsuoti ir atlikti pilietinę pareigą tė-
vynei. Mūsų balsai iš tiesų nieko ne-
lemia, tačiau pats faktas labai svar-
bus, nes jaučiame sąsajas su gimti-
ne”.

*Kovo 7-9 dienomis Palm
Springs, California, organizuojamas
pirmasis kasmetinis Pasaulio lietu-
vių teniso turnyras. Jis vyks prieš
pat prasidedant „Pacific Life Open”
turnyrui su pasaulio teniso žvaigž-
dėmis. Kovo 7 d. – 1 val. p. p.–7 val. v.
– žaidimai, po to – kokteilių vakaras
(kaina 50 dolerių). Kovo 8 d. – 1 val.
p. p.–7 val. v. – žaidimai, po to – va-
karienė klausantis džiazo muzikos,
šokiai (kaina 100 dolerių). Registra-
cija dalyvauti turnyre – 100 dolerių.
Organizatoriai kviečia ne tik daly-
vauti lietuviškame teniso turnyre,
bet ir atvykti palaikyti lietuvius te-
nisininkus, pabendrauti vakarais su
lietuviais, o po to likti stebėti pasau-
lio teniso žvaigždžių žaidimo „Pacific

Life Open” turnyre. Pirmojo Pasau-
lio lietuvių teniso turnyro nugalėtojų
laukia diplomai ir piniginiai prizai.
Norėdami gauti daugiau informaci-
jos galite rašyti el. paštu adresu:
RimtasMarcinkus@msn.com arba
skambinti šiais telefonais: 1-760-408-
6700 (Rimtui), 1-630-546-7555
(Jurgitai).

*Lietuvos krepšinio federa-
cija (LKF) sulaukė malonių žinių –
Žydrūno Ilgausko sutartyje su NBA
Cleveland „Cavaliers” klubu nėra
įrašytos sąlygos, draudžiančios rung-
tyniauti nacionalinėje rinktinėje. Tai
gerokai didina galimybes vasarą iš-
vysti Ž. Ilgauską Pekino olimpinėse
žaidynėse, vilkintį Lietuvos rinktinės
marškinėlius.
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Lenkija pripažino Kosovo 
nepriklausomybê

Varšuva, vasario 26 d. (AFP–
BNS) – Lenkija antradienį nuo Ser-
bijos atsiskyrusį Kosovą formaliai
pripažino kaip nepriklausomą valsty-
bę, pranešė užsienio reikalų minis-
tras Radoslaw Sikorski. R. Sikorski
sakė, kad toks sprendimas buvo pri-
imtas per kabineto susitikimą, ir
išreiškė viltį, kad šis Lenkijos žings-
nis bus ,,vienas iš laiptelių Serbijos ir
Kosovo kelyje į Europos Sąjungą”. Jis
perspėjo, kad Varšuvos sprendimas
pripažinti vienašališką vasario 17
dienos Kosovo nepriklausomybės dek-
laraciją neturėtų būti laikomas aks-
tinu kitiems separatistiniams judėji-
mams. ,,Tai nėra tas dalykas, kurį

mes padarėme su malonumu, bet mes
negalėjome priimti kito sprendimo”,
– sakė R. Sikorski, pažymėdamas,
kad Lenkija nori laikytis tokios
pačios laikysenos kaip ir kitos įtakin-
gos ES šalys bei Jungtinės Valstijos.

Kiti svarbūs ES žaidėjai kaip Di-
džioji Britanija, Prancūzija, Vokietija
ir Italija pripažino Kosovą. Tačiau tai
padaryti atsisakė Ispanija, būgštau-
dama, kad tai paskatins separatisti-
nius judėjimus jos teritorijoje.

Lenkijos konservatorių preziden-
to Lech Kaczynski padėjėjai sakė, kad
jis nepritaria lenkų vyriausybės spren-
dimui pripažinti Kosovą, bet vis tiek
turėtų nusileisti.

Pchenjanas, vasario 26 d.
(AFP–BNS) – New York filharmonija
antradienį Pchenjane surengė istori-
nį koncertą, kuriuo siekiama page-
rinti JAV ryšius su komunistine Šiau-
rės Korėja. Istorinis seniausio JAV
simfoninio orkestro koncertas įvyko
tuo metu, kai vis dar neišsisklaido
susipriešinimas dėl Šiaurės Korėjos
branduolinės programos.

Orkestras tapo didžiausia JAV
delegacija, kada nors apsilankiusia
Šiaurės Korėjoje. Tai pirmasis JAV
muzikantų apsilankymas šioje itin
izoliuotoje šalyje, kurią JAV prezi-
dentas George W. Bush dėl priešta-
ringai vertinamų branduolinių siekių
2002 metais priskyrė ,,blogio ašiai”.

106 narių orkestras savo pusant-
ros valandos trukmės koncertą pilno-
je 1,500 žiūrovų talpinančioje Rytų
Pchenjano Didžiojo teatro salėje pra-
dėjo Šiaurės Korėjos himnu, po kurio
atliko ir geriau žinomą JAV naciona-

linį himną, sukurtą Francis Scott Key.
,,Mano kolegos iš New York fil-

harmonijos ir aš džiaugiamės, galėda-
mi šiandien koncertuoti šioje puikioje
salėje”, – prieš paimdamas dirigento
lazdelę ir pradėdamas Antonin Dvor-
žak simfoniją ,,Naujasis pasaulis”
klausytojams sakė muzikos direkto-
rius Lorin Maazel.

Juodai apsirengę orkestrantai
taip pat atliko George Gershwin kū-
rinį ,,Amerikietis Paryžiuje” (An
American in Paris). Milžiniškoje salė-
je kabėjo abiejų šalių vėliavos, o scena
buvo papuošta įvairiaspalvėmis gėlė-
mis.

Washington ir Pchenjanas tech-
niškai tebekariauja, nes 1950–1953
metų Korėjos karas pasibaigė tik
paliaubomis. Tačiau antradienio kon-
certui pritarė Valstybės departamen-
tas, jis taip pat buvo tiesiogiai rodo-
mas per televiziją Šiaurės Korėjoje ir
kitose pasaulio šalyse.

mų su branduoliniu užtaisu ban-
dymų triadą. Pakistanas teigia, kad
Indijos raketų projektai Pietų Azijoje
gali sukelti pavojingas ginklų varžy-
bas, nors abi šalys yra pasirašiusios
susitarimą perspėti viena kitą apie
bandymus ir nuo 2004 metų dalyvau-
ja taikos procese.

STAMBULAS
Turkijos karinė operacija prieš

nesutaikomus kurdų sukilėlius Irako
šiaurėje yra ,,savigynos aktas”, pra-
nešė antradienį, kalbėdamas per
Turkijos televiziją vyriausybės vado-
vas Recep Tayyip Erdogan. ,,Opera-
cija, kurią rengia Turkija anapus sie-
nos, yra šalies teisės į savigyną rezul-
tatas, – pažymėjo jis. – Turkija kovo-
ja teisėtą kovą su teroristine organi-
zacija, kuri kelia grėsmę taikai ir sta-
bilumui regione. Turkija turi teisę į
savigyną ir į sunaikinimą tų, kurie
pakerta taiką, šalies piliečių vienybę
ir solidarumą.” Turkijos kariuome-
nės operacija Šiaurės Irake vyksta
jau penktą dieną. Remiantis išplatin-
tu Turkijos generalinio štabo prane-
šimu, per tą laiką nužudyti daugiau
kaip 150 nesutaikomų kurdų sukilė-
lių. Turkijos armija neteko 17 karių.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

sakė įsitikinęs, kad šiais metais šalies
rinkėjai išrinks nauju šalies prezi-
dentu respublikonų partijos kandi-
datą, kuris ,,tęs kovą Irake”. Tai jis
pareiškė respublikonų rinkimų kam-
panijos rėmėjams per Respublikonų
gubernatorių asociacijos kasmetinę
vakarienę pirmadienį. Taip pat da-
bartinis Baltųjų rūmų šeimininkas
teigė, kad ,,mes turime užkariauti Ats-
tovų rūmus, susigrąžinti Senato val-
dymą ir padaryti taip, kad mūsų val-
stijas valdytų gubernatoriai respub-
likonai.” Šiais metais amerikiečiams,
be naujo prezidento, reikės išrinkti
visus Atstovų rūmų narius, maždaug
trečdalį Senato ir 11 gubernatorių.

SAN FRANCISCO
,,YouTube” pirmadienį pranešė,

kad interneto paslaugų tiekėjas, vyk-
dydamas naujai paskelbtą Pakistano
draudimą lankytis šiame tinklalapy-
je, nes jame yra ,,šventvagiško turinio,
vaizdo medžiagos ir dokumentų”,
kurie įžeidžia islamą, savaitgalį porai
valandų sutrikdė prieigą prie šios sve-
tainės visiems pasaulio vartotojams.

Pasaulio naujienos
New York filharmonija surengè
istorinî koncertâ Šiaurès Korèjoje

BUDAPEŠTAS
Vengrija oficialiai davė sutikimą

prisijungti prie dujotiekio ,,Pietų
srautas” tiesimo projekto, pirmadie-
nį pranešė Rusijos pirmasis viceprem-
jeras Dmitrij Medvedev. Pasak Fe-
renc Gyurcsany, kuris pirmadienio
vakarą Budapešte vedė derybas su D.
Medvedev, šalims pavyko susitarti,
kad dujotiekio ruožą nuties bendra
įmonė, kuri lygiaverčiais pagrindais,
50 ir 50, priklausys Rusijai ir Veng-
rijai. F. Gyurcsany įvertino dujotiekio
,,Pietų srautas” Vengrijos ruožą 2
mlrd. dolerių ar eurų ir tikisi, kad jis
atsipirks per 15 metų. Pagal Maskvos
sumanymą, daugiau kaip 10 mlrd. do-
lerių kainuojantis dujotiekis, nuties-
tas per Juodosios jūros akvatoriją,
turi užtikrinti Rusijos ir Centrinės
Azijos dujų tiekimą į Balkanus ir to-
liau jų tranzitą į Pietų Europos šalis,
taip pat į Austriją ir Slovėniją.

BEIJING
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice antradienį atvyko į Bei-
jing derybų, kuriomis bus siekiama
išeiti iš aklavietės dėl Šiaurės Ko-
rėjos branduolinio nusiginklavimo. Ji
antradienį paragino Kiniją pasitelkti
visą įtaką, kokią ji turi Šiaurės
Korėjai, ir įtikinti šią save atskyrusią
komunistinę valstybę negaišuojant
tęsti branduolinį nusiginklavimą. ,,Iš
Kinijos tikiuosi to, ko tikiuosi ir iš
kitų”, – Beijing po derybų su Kinijos
užsienio reikalų ministru Yang Jiechi
dėl Šiaurės Korėjos atidėliojamo nu-
siginklavimo proceso žurnalistams
sakė C. Rice. C. Rice į Kiniją atskrido
iš Seulo, kur pirmadienį pradėjo savo
kelionę per tris Azijos valstybes. Tre-
čiadienį ji turi išskristi į Japoniją.

DELIS
Indija antradienį sėkmingai pa-

leido iš jūros raketą, galinčią nešti
branduolinį užtaisą, pranešė Gyny-
bos ministerija. Per pirmą tokį ban-
dymą raketa iš povandeninės platfor-
mos buvo paleista prie Indijos pietry-
tinės pakrantės netoli Višakhapat-
nam uostamiesčio, maždaug 1 val. p.
p. vietos laiku. Indija anksčiau šį mė-
nesį paskelbė, kad pirmą kartą paleis
iš jūros balistinę raketą K-15, kuri
gali nuskrieti 700 kilometrų, kad už-
baigtų žemės, oro ir balistinių siste-

EUROPA

JAV

AZIJA

Maskva, vasario 26 d. (AFP–
BNS) – Prezidento Vladimir Putin
valdoma Rusija primena Vokietiją
prieš pat nacių vadovo Adolfo Hit-
lerio atėjimą į valdžią, antradienį
dienraštyje ,,The Moscow Times”
paskelbtame interviu teigia Estijos
prezidentas.

Prezidentas Toomas Hendrik Il-
ves šiam laikraščiui sakė, kad Rusiją
yra apėmęs ,,dūrio į nugarą menta-
litetas, o tai primena Veimaro res-
publiką”.

,,Veimaro mentalitetas (...) yra
toks panašus, jog aš tiktai galiu viltis,
kad mes nenueisime bloga linkme”, –
sakė jis anglų kalba leidžiamam
Maskvos dienraščiui.

Veimaro respublika vadinamas
Vokietijos periodas nuo Pirmojo pa-
saulinio karo pabaigos 1918-aisiais
iki 1933 metų. Būtent šiuo aštrios
ekonominės krizės periodu naciona-
lizmo banga, kurstoma troškimo at-
keršyti už pralaimėtą Pirmąjį pasau-
linį karą ir pokario reparacijas, į val-
džią iškėlė tuomet ne itin žinomą

populistą A. Hitlerį.
Estija, kuri Antrojo pasaulinio

karo metais buvo prievarta prijungta
prie Sovietų Sąjungos, nepriklauso-
mybę atgavo 1991 metais, kai žlugo
sovietinis režimas.

Talino ir Maskvos santykiai iki
šiol tebėra įtempti. Rusija atmeta
Estijos kaltinimus okupacija ir žmo-
gaus teisių pažeidimais, teigdama,
kad Raudonoji armija iš tikrųjų iš-
laisvino Baltijos valstybes nuo nacis-
tinės Vokietijos.

Estijos vadovas palygino Rusijâ su
Vokietija prieš Hitlerio iškilimâ

Estijos prezidentas 
Toomas Hendrik Ilves 
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Šiluvos žinia 

•••ÎVAIRÙS•••

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

* Mokytoja gali dirbti šeštadieniais ir sek-
madieniais: prižiūrėti vaikus, senelius arba
atlikti kitus darbus. Kalba lietuviškai, rusiš-
kai, turi rekomendacijas. Tel. 630-849-7119.

* Ieškau išsinuomoti ,,townhouse” arba 2
mieg. butą Naperville, Woodridge, Downers
Grove arba Lemont rajonuose. Tel. 630-405-
8481.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį
žmogų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje.
Vairuoju automobilį, turiu patirtį, Amerikos
pilietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel.
847-309-2114.

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

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

Atkelta iš 4 psl. Katedros adminis-
tracija leis paskutinę savaitę padary-
ti visos šventės eigos repeticiją. 

Katedros nišose bus surengtos
lietuvių tautodailės ir lietuvių meni-
ninkų darbų parodos. Raimonda Kon-
trimienė drauge su architektu Rimu
Muloku pateiks lietuvių autorių kū-
rinių Šiluvos Marijos tema. 

Po pamaldų katedroje mūsų pa-
rapijos salėje vyks pokylis. Pokylio
ruošimo darbus prisiėmė  Ingrida Jo-
delienė, jai talkininkaus Marytė Še-
pikaitė, Vytautas Mickevičius ir Ge-

novaitė Plukienė. Nustatyta bilietų
kaina 40 dol.

Kuo toliau, tuo darbų ir rūpesčių
didėja. Bet entuziazmo mums ne-
trūksta. Visi komiteto nariai yra vie-
ningos nuomonės – gerai paruošti Ši-
luvos Marijos jubiliejinį renginį dau-
giataučiame Los Angeles mieste yra
ne tik garbė, bet ir didelė atsakomy-
bė. Tikimės, kad jubiliejaus dieną
daugiakalbė malda įsilies į bendrą
Šiluvos Marijos maldą. 

Regina Gasparonienė
Los Angeles  

LA Šiluvos komiteto darbai įsibėgėja

Šiluvos jubiliejinės šventės Los Angeles ruošos komiteto nariai. Sėdi (iš
kairės): Ingrida Jodelienė, Dalia Jasiukonienė, Danguolė Navickienė, Dalilė
Polikaitienė, komiteto pirmininkas Šv. Kazimiero parapijos klebonas  kun.
Stasys Anužis. Stovi (iš kairės): Antanas Polikaitis, Genovaitė Plukienė,
Regina Gasparonienė, Marytė Šepikaitė, Jūratė Venckienė, Juozas Pupius,
vykdomoji vicepirmininkė ir parapijos atstovė Los Angeles  arkivyskupijo-
je Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, kun. Tomas Karanauskas ir dr.
Rimtautas Marcinkevičius.   Irenos Arienės nuotr.

Kalėdinės Mišios prie 
Šiluvos piligriminio paveikslo

2007 m. gruodžio 15 d., šeštadie-
nį, ruošiantis Kalėdų šventei ir artė-
jančiam M. Marijos apsireiškimo Ši-
luvoje 400 m. jubiliejui, Waukegan –
Lake County ir šiaurinio Illinois apy-
linkių lietuviai gausiai susirinko į
iškilmingas Advento Mišias Santa
Maria del Popolo bažnyčioje, Mun-
delein IL.

Mišias, kurioms tądien vadovavo
kun. Jaunius Kelpšas, šventėme prie
Šiluvos M. Marijos piligriminio pa-
veikslo, specialiai šiai progai atvežto
iš Čikagos. Iškilmingoje liturgijoje
taip pat gausiai dalyvavo Gedimino
lituanistinės mokyklos mokiniai, jų
tėveliai, mokytojos, apylinkės tarybos
nariai, aplinkinių vietovių lietuviai ir
jų artimieji. Advento tradicines žva-
kes uždegė Mišiose su vyru Bernardu
dalyvavusi Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė Regina Naru-
šienė. Šv. Rašto skaitinius skaitė Son-
drita Beinarytė, Auksuolė Kišonaitė,
Jūratė Dzemenaitė. Belaukiant di-
džiosios Kalėdų šventės akimirkų, šių
ypatingų Mišių metu prie Šiluvos
Madonos susikaupėme maldai už sa-
vo Tėvynę Lietuvą, už savo artimuo-
sius, gyvus ir mirusiuosius. Prašėme
Dievo palaimos mūsų vaikams ir
Gedimino lituanistinės mokyklos mo-
kinukams, jų mokytojoms ir visiems
geradariams, kurie globoja šios mo-
kyklos gyvavimą. Mišių metu spe-
cialia vienerių metų mirties intencija

buvo prisimintas prieš metus Lie-
tuvoje miręs R. Leikaus tėvelis K.
Leikus. Kun. J. Kelpšas pasakė gražų
pamokslą, o Mišių pabaigoje papa-
sakojo apie Šiluvos piligriminį pa-
veikslą ir Marijos apsireiškimo Šilu-
voje istoriją. Mišių metu dalis surink-
tų aukų buvo paskirta Šiluvos šven-
tovės jubiliejui ir nusiųsta per Lietu-
vių katalikų religinę šalpą New York.
Šiomis dienomis iš vyskupo P. Bal-
takio jau gavome gražią padėką už šią
mūsų auką. 

Esame nuoširdžiai dėkingi mie-
lam kun. Jauniui, kuris visuomet
randa laiko ir maloniai patarnauja
mums šiaurės Illinois lietuviams, re-
aliai neturintiems nei savosios baž-
nytėlės, nei parapijos, nuolat besi-
glaudžiantiems tai vienos, tai kitos
apylinkės katalikų maldos namuose.
Taip pat visad liekame dėkingi Santa
Maria del Popolo bažnyčios adminis-
tratoriui kunigui David Arcila, para-
pijos administracijai, kad mus, ,,be-
namius” lietuvius katalikus, priglau-
dė ir sudarė galimybę šia ypatinga
proga pasimelsti gimtąja lietuvių kal-
ba prie stebuklingo Šiluvos Dievo
Motinos piligriminio paveikslo ir
išgyventi tikrąjį Kalėdų stebuklą bei
pajusti didingąją ir giliąją šios šven-
tės prasmę.

Violeta Rutkauskienė
Waukegan, Illinois

Gedimino lituanistinės mokyklos (Mundelein, IL) ir Waukegan – Lake
County apylinkės lietuviukai, po Mišių prie Šiluvos piligriminio paveikslo.

Dainiaus Skripkausko nuotr.

Gavėnios susikaupimas
„Kaip dabar atsiliepti į Švč. M. Marijos 

nusiskundimą Šiluvoje?”
Šiems gavėniniams susikaupimams Švč. M. Marijos Gimimo ir Šv.

Antano parapijose vadovauja kun. Kęstutis Trimakas. Tema yra parinkta
atsižvelgiant į Švč. Marijos ir Jos Kūdikio apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
sukaktį.

Kovo 3 d. (pirmadienį), 4 d. (antradienį) ir 6 d. (ketvirtadienį) –
lietuvių kalba Šv. Antano bažnyčioje (Cicero), 1510 South 49th
Court, Cicero, IL; tel.: 708-652-0231

Pirmadienį, kovo 3 d.
5:30 val. p.p. – konferencija, giedama Švč. Marijos litanija
6:15 val. vakaro – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu
Antradienį, kovo 4 d.
5:30 val. p. p. – konferencija, pasiruošiant Sutaikinimo sakramentui
6 val. vakaro – Susitaikinimo sakramentas (klausomos išpažintys)
6:40 val. vakaro – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu
Ketvirtadienį, kovo 6 d.
5:30 val.p.p. – konferencija
6 val. vakaro – Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir palaiminimas
6:30 val. vakaro – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu
Kovo 8 d. (šeštadienį)
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), 6858

South Washtenaw Avenue, Chicago, IL; tel. 773-776-4600
Šeštadienį, kovo 8 d.
3 val. popiet – konferencija apie Švč. Marijos apsireiškimą Šiluvoje

(anglų kalba)
3:30 val. popiet – Kryžiaus kelio apmąstymas (anglų kalba)
4 val. popiet – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu (lietuvių

kalba)

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 
Stuburo ir skausmo 

ligos

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Krašto vidaus produktas kyla 7
proc. per metus, o infliacija auga apie
10 proc. Metinis biudžetas nesuba-
lansuojamas. Pakeldami valdinin-
kams algas, Seimas ir prezidentas
pamiršo į tai įtraukti mokytojus ir
policininkus, tuos, kurie dirba visuo-
menei ypatingai svarbų darbą šiuo
pereinamuoju laikotarpiu.  Net toks
paprastas dalykas kaip „karas keliuo-
se” nėra sprendžiamas, o vilkinamas
ir atidedamas.

Pereinamasis laikotarpis iš rusiš-
ko komunizmo į vakarietišką san-
tvarką Lietuvoje tęsiasi jau 18 metų
ir jis dar tęsis ilgą laiką. Pakeisti
žmonių galvoseną yra vienas sun-
kiausių dalykų gyvenime, o daugelio
Lietuvos žmonių sovietmečio paliki-
mas yra giliai įspraustas į jų pasą-
monę ir elgesį. Lietuvoje baigiasi Bra-
zausko–Adamkaus era, į jų vietas
ateis kiti. Užtruks dar porą dešimt-
mečių, kol sovietų valdymo paveldas
išgaruos iš žmonių pasąmonės ir
Lietuvoje įsigalės vakarietiška sant-
varka. Liūdna matyti, kad Lietuva
per 18 nepriklausomybės metų nepa-
darė net mažos dalies to, ką neprik-
lausoma Lietuva pasiekė po 1918
metų. Kalbant apie Lietuvos ateitį,
yra pravartu prisiminti amerikiečių

posakį  – „One has to adjust one’s
dreams to reality (Savo svajonę reikia
derinti prie gyvenimo)”.

* * *
Čikagoje kalbama, kad Vilniuje

Adamkus pateko tarp buvusių komu-
nistų-nomenklatūrininkų ir, varžo-
mas konstitucijos apribojimų, nieko
gero negali padaryti. Tai yra tiesa,
bet tik dalinė. Norint ką nors gyve-
nime pasiekti, sutinkamas priešišku-
mas, kuris tęsiasi tol, kol yra pasie-
kiamas tikslas. Tas yra ypač ryšku
politiniame gyvenime. Tai yra lygu
plaukimui upe prieš srovę, kitaip dar
vadinamas kovos principu. Buvęs
JAV prez. R. Nixon tai apibūdino po-
sakiu: „When going gets tough, the
tough keep going! (Kai ėjimas pasi-
daro sunkus, kietieji žygiuoja pir-
myn)” Nėra skirtinga ir prez. Adam-
kaus pozicija, bet jo aštuoneri metai,
praleisti Daukanto aikštėje, neparodė
gerų rezultatų. Kas nors prez. Adam-
kui turėtų priminti lietuvišką patar-
lę, kad vien žodžiais kailinių nepa-
siųsi – prie to reikia ir paprasto darbo.

Svarbiausias klausimas yra, ar
prez. Adamkus išnaudoja visas jam
konstitucijos teikiamas teises? O čia
jau prasideda skirtingos nuomonės.
Šiais laikais valstybių vadovai ir poli-
tikai, kad galėtų esamoje įstatymų
daugumoje atrasti galimus tarpus
įgyvendinti savo siekius, turi gerai
orientuotis teisiniuose reikaluose.
Neatsitiktinai daugiau nei du trečda-
liai  Amerikos Kongreso  Atstovų rū-
mų narių yra teisininkai. Teisės rei-
kalai, deja, yra prez. Adamkaus pati
silpniausioji pusė, ką parodė jo aštuo-
nerių metų veikla Prezidentūroje.
Atkuriant nepriklausomybę, daugelis
įstatymų buvo priimti skubos tvarka,
gerai neišnagrinėjus jų visų gerų ir
blogų pusių. Tų įstatymų spragomis
pasinaudojo įvairūs aferistai, susi-
krovę didžiulius turtus, tuo tarpu ne-
maža dalis gyventojų pateko į skurdą.
Didžiausias dabartinės Lietuvos rū-
pestis yra taisyti esančius blogus
įstatymus ir priimti naujus, atitin-
kančius šio laiko reikalavimus. Pagal
konstituciją  Seimas, vyriausybė ir
prezidentas gali teikti Seimui svars-
tyti esamų įstatymų pakeitimus ir
siūlyti naujus įstatymus. 

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 11

Ir taip studentės užsidirba pinigų
per vasaros atostogas Vilniuje.

Prie Puntuko.

Šiluvos 400 m. jubiliejaus kelionė į Lietuvą
2008 m. rugsėjo 4 – 18 d. „Best Way to Travel”

Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis – Išskridimas iš Toronto. 
Rugsėjo 5 d., penktadienis – Vilnius. Atvykimas į Vilnių 5:25 val. p.p.

LH 3254. Sutikimas oro uoste, pervežimas į viešbutį „City Park Hotel”.
Apgyvendinimas. Vakarienė.

Rugsėjo 6 d., šeštadienis – Vilnius. Ekskursija po Vilniaus senamiestį.
Apsilankymas Prezidentūroje, Vilniaus universitete ir Katedros požemiuose. Po
ekskursijos – pietūs. Po pietų – laisvas laikas.

Rugsėjo 7 d., sekmadienis – Vilnius – Trakai – Kernavė – Vilnius.
Ekskursija į KGB muziejų. Kelionė į Trakus ir apsilankymas Trakų salos pily-
je. Pietūs Trakuose ir išvykimas į Kernavę. Sugrįžimas į Vilnių vakarop. Mišios.

Rugsėjo 8 d., pirmadienis – Vilnius – Šiluva – Palanga. Išsiregistra-
vimas iš viešbučio ir išvykimas į Šiluvą. Apsilankymas Šiluvoje, Mišios. Pietūs
„Karpynėje”, kelionė į Palangą. Apgyvendinimas ir vakarienė viešbutyje. 

Rugsėjo 9 d., antradienis – Palanga – Neringa – Klaipėda – Palan-
ga. Išvykimas į Neringą. Keltas į Smiltynę. Ekskursija po Juodkrantę, aplan-
kant Raganų kalną. Ekskursija po Nidą, pasiplaukiojimas laivu po Kuršių ma-
rias, laisvas laikas. Sugrįžimas į Klaipėdą, trumpa ekskursija ir vakarienė.

Rugsėjo 10 d., trečiadienis – Palanga – Kretinga – Palanga. Ekskur-
sija po Palangą, apsilankymas Gintaro muziejuje. Laisvas laikas. Išvykimas į
Kretingą. Apsilankymas Pranciškonų vienuolyne ir vakarienė. Sugrįžimas į
Palangą. 

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis – Palanga – Kryžių kalnas – Šiauliai –
Kaunas. Išsiregistravimas ir išvykimas į Kryžių kalną. 12 val. p.p. Mišios tėvų
pranciškonų Kryžių kalno vienuolyne. Po pietų išvykimas į Kauną. Apgyven-
dinimas viešbutyje „Reval Hotel Neris” ir vakarienė.

Rugsėjo 12 d., penktadienis – Kaunas. Laisva diena.
Rugsėjo 13 d., šeštadienis – Kaunas – Rumšiškės – Kaunas. Ekskur-

sija po Kauną. Išvykimas į Rumšiškes. Pietūs muziejaus karčemoje „Skre-
butis”. Ekskursija po muziejų. Sugrįžimas į Kauną.

Rugsėjo 14 d., sekmadienis – Kaunas – Seinai – Punskas – Kaunas.
Visos dienos ekskursija į Lenkiją: Seinus, Punską. 12 val. p.p. Mišios Punsko
parapijoje. Pietūs lietuviškame restorane „Sodas”. Sugrįžimas į Kauną vakare.

Rugsėjo 15 d., pirmadienis – Kaunas – Šiluva – Vilnius. Išvykimas į
Šiluvą. 11 val. r. Mišios. Pietūs. Kelionė atgal į Vilnių. Vakarienė ir apgyven-
dinimas viešbutyje „Conti”.

Rugsėjo 16 d., antradienis – Vilnius – Druskininkai – Vilnius. Išvy-
kimas į Druskininkų kurortą. Pakeliui – ekskursija po Grūto parką (sovietinių
skulptūrų paroda). Pietūs. Trumpa ekskursija po Druskininkus. 3-5 val.p.p.
Apsilankymas Vandens pramogų parke.  5 val. p.p. išvykimas į Vilnių. Vaka-
rienė pakeliui „Dvarkiemyje”.

Rugsėjo 17 d., trečiadienis – Vilnius. Laisva diena. Belmonte atsi-
sveikinimo vakarienė.

Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis – Vilnius. 12 val. p.p. Išsiregistravimas,
pervežimas į oro uostą. Išvykimas 2:20 val. p.p. LH 3253.

Kelionę ruošia agentūra „Best Way to Travel”. Dėl registracijos ir smul-
kesnės informacijos prašome kreiptis į Astrą Skupaitę-Tatarski (adresu 1500
Royal York Rd., Toronto, ON, M9P 3B6 Canada, tel. 416-249-7710, el.paštas:
astra.bestway@on.aibn.com.)
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Jurgis Baltrušaitis

Jurgio Baltrušaičio rašto faksimilė.

GIMTADIENIO ŠVENTĖ GIMTADIENIO ŠVENTĖ 
ČIURLIONIO GALERIJOJEČIURLIONIO GALERIJOJE

JOLANTA KURPIS

Vasario 22 dieną, penktadienį,
Čiurlionio galerijoje atidaryta lietu-
vių išeivių dailininkų paroda-konkur-
sas, skirtas Čiurlionio galerijos 50-
mečiui pažymėti. Tai iš tiesų neeilinis
įvykis, sutraukęs gausų menininkų
būrį. Į parodos rengėjų kvietimą
atsiliepė net 65 menininkai, išsisk-
laidę po visą Ameriką, taip pat Ka-
nadoje, Airijoje, Izraelyje gyvenantys
kūrėjai. Atidarydama parodą, galeri-
jos direktorė Laima Apanavičienė
prisipažino, kad nesitikėjo tokio gau-
saus atsako. Menininkų noras daly-
vauti jubiliejinėje parodoje rodo, kad
galerijos veikla yra svarbi, kad yra
noras burtis, dalyvauti jungtinėse

parodose (tokios parodos buvo daž-
nos pirmaisiais galerijos gyvavimo
metais). Besidomintiems menu, tai
taip pat svarbus įvykis, nes vienoje
vietoje galima pamatyti tokią margą
žanrų, stilių įvairove, dailininkų am-
žiumi ir patirtimi parodą. Ekspozici-
joje matyti, kaip galerijos veikloje
susipina paveldas ir dabartis. Pavel-
das – tradicijų tęstinume. 

Čiurlionio galerija atidaryta 1957
m. spalio 20 d. Čikagos Jaunimo cen-
tre. Tuometinis konsulas Petras

Daužvardis palinkėjo jai būti „tikru
lietuviško meno centru, kuris įtrauk-
tų ne tik lietuvius, bet ir kitataučius,
kalbėtų jiems apie Lietuvos grožį,
lietuvių tautos praeitį, jos džiaugs-
mus ir kančias.” Nuo pirmųjų įkūri-
mo dienų, galerija tapo lietuviškos
kultūros židiniu, organizavo indivi-
dualias ir grupines parodas, rinko ir
saugojo geriausius išeivių dailininkų
kūrinius. Nors kelyje būta duobėtų
vingių, susipykimų ir susitaikymų,
galerija sulaukė savo gražios sukak-
ties – penkiasdešimtmečio – ir už tai
mes turime būti dėkingi šios galerijos
įsteigėjams – Lietuvių amerikiečių
Menininkų klubui ir visiems tiems,
kurie tuos dešimtmečius dirbo, kad ši
galerija gyvuotų. Dabar, kaip ir anks-
čiau, menininkai savo darbuose kalba
apie lietuvių tautos praeitį, dabartį,
džiaugsmus ir kančias, ieško naujų
kelių savo menininko kelyje. Žiūrovai
jų ieškojimų vingius mato galerijoje
ruošiamose jų darbų parodose.  

Atidarymo metu žvakės liepsna
ir tylos minute pagerbti mirusieji
galerijos vadovai, pasveikinti  į galeri-
jos sukaktį atvykę buvę direktoriai.
Sveikinimo žodį tarė buvęs ilgametis
šios galerijos direktorius Aleksandras
Janušas. 

Dabarties atspindys yra tai, kad
parodoje dalyvauja daug jaunosios
kartos kūrėjų, kurie paliko Lietuvą
po Nepriklausomybės atkūrimo. Jų
kūryboje – nauji ieškojimai, mintys,
temos, išraiškos priemonės. 

Į atidarymą susirinko gausus
būrys svečių. Tai buvo šventė vi-
siems, su dainomis ir sveikinimais.
Vakarą pradėjo moterų klubo „Ala-
tėja” ansamblis, įžanginį žodį  tarė
Laima Apanavičienė, buvo per-
skaityti Cook County iždininkės Ma-
ria Pappas ir Lietuvos Dailės muzie-
jaus direktoriaus Romualdo Budrio
sveikinimo laiškai. Galeriją pasveiki-
no Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė, JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos pirminin-
kė Aušrelė Sakalaitė. Čikagos litu-
anistinės mokyklos mokytoja Aud-
ronė Sidaugienė pasidžiaugė galerijos
ir mokyklos kaimynyste ir tuom, kad
čia besimokanti jaunoji karta nuo-
latos susiduria su lietuviškos kultū-
ros dalimi.

Parodos mecenatė – Magdalena
Stankūnienė, finansavusi renginio
organizavimą ir premijų fondą. Pa-

Jaunasis menininkas Virgis Naujokas  su mažąja dukrele Daniele prie savo
parodoje eksponuojamo darbo ,,Pradžia”.

Parodos mecenatė 
Magdalena Stankūnienė                             

skirtos 6 premijos. Vertinimo komisi-
jai (Jolanta Kurpis, Danas Lapkus,
Vincas Lukas, Valentinas Ramonis)
tai buvo nelengvas uždavinys. Ne visi
darbai ekspozicijoje  vienodai stiprūs
savo meniškumu, tačiau kiekvienas
jų – savitai reikšmingas ir svarus.  

Pirmosios premijos buvo paskir-
tos Irenai Šaparnis ir Alvydui Pakar-
kliui. Irena savo vizijas įkūnija šilke.
Autorės  mėgiama technika – batika,
kurioje vaizdą kuria spalvų susilieji-
mai, vaškinių linijų lūžiai. Tačiau pa-
rodai pateiktuose darbuose, tų linijų
likę tik pėdsakai.  Kūriniai panašūs į
grafikos lakštus, kuriuose stilizuota
tikrovė yra priemonė minčiai ar emo-
cijai išreikšti. Realybė pakeista į žen-
klą, kurio prasmė slypi jautrioje linijų,
formų, spalvų dermėje.

Alvydas Pakarklis – keramikas,
eksponuojantis dekoratyvinės paskir-
ties kūrinius – lėkštes ir vazas. Juose
svarbiausia ne funkcija, tačiau moliu,
jo formomis ir glazūros panaudojimu
sukurtas meninis vaizdas. Minėto-
mis priemonėmis galima pasakyti
daug, juolab kad dalį  savo kūrybinės
minties autorius „sudėjo” į vazų vidų
(Žvilgsnis į vidų. 2007) – pažvelgę ten
rasite  kažką netikėto.

Antrosios premijos laureatai –
Gintaras Jocius ir Vidas Zimkus.
Gintaras Jocius –  ieškantis, tapybą,

knygų viršelius, komiksus ir karika-
tūras kuriantis menininkas. Parodai
jis pristatė „solidžiausią” kūrybos
dalį – tapybą. Drobėse daug gyvybės,
tamsokų spalvų fone šoka šviesūs
potėpiai, judrios linijos. Jos apgobia
paslaptingai ramų veidą (Barbora.
2005)  Paveikslo įtaiga yra ramumos
ir žaismo kontraste.

Įdomūs Vido Zimkaus darbai.  Jis
savo idėjas išreiškia  panaudodamas
odą, medį, metalą.  Žiūri į jo darbus ir
tiek čia visko daug – fantazijos, deta-
lių, medžiagų, rankų darbo, pjaustant
ir gludinant įvairias formas, kompo-
nuojant jas į visumą.

Trečiųjų premijų laureatės –
Danguolė Kuolienė iš Boston ir
Renata Palubinskas iš Cleveland. 

Renatos Palubinskas paveikslai –
simbolinės kompozicijos. Išraiškos
priemonės lakoniškos, vaizdas susi-
deda iš atributų ir simbolių, jų visu-
moje užkoduota paveikslo mintis.
Kūrinių originalumas ir vertingumas
– toje mintyje, taip pat  meistriškame
atlikime, dėmesyje kiekvienai detalei.

Danguolė Kuolienė kalba tradici-
ne grafikos kalba, jos darbuose  vaiz-
dą ir nuotaiką sukuria subtilios, mi-
norinės spalvos, jų tarpusavio persi-
liejimai.

Greta paminėtų, buvo paskirti
papildomi apdovanojimai: Galerijos
specialiosios premijos buvo įteiktos
Vandai Aleknienei ir Petrui Aleksai;
JAV LB Brighton Park apylinkės val-
dybos prizas – Sauliui Kvoshui, Jau-
nimo centro prizas – jaunai dailinin-
kei Dainai Lukaitei.

Organizatorių manymu, svar-
biausia buvo ne laimėtos vietos, bet
dalyvavimas jubiliejinėje parodoje.
Teko matyti penkerių metų (ar kiek
vyresnį)  lankytoją, kuris savo balsą
nedvejodamas atidavė žaismingiau-
siam parodos paveikslui  – Rolando
Kiaulevičiaus  ,,Karvės – roko muzi-
kantės”. 

Turbūt kiekvienas, apsilankęs
šioje parodoje, išsirinks savuosius nu-
galėtojus ar tiesiog pasidžiaugs sales
užpildžiusiais tapybos, grafikos, ke-
ramikos, tekstilės, dekoratyvinio stik-
lo ir t.t. darbais ir juose atsispindin-
čiais kūrėjų ieškojimais ir atradimais.

Paroda tęsis iki kovo 25 d.
Parodos atidaryme dalyvavo buvę Čiurlionio galerijos direktoriai (iš kairės): Vincas Lukas, Vanda Aleknienė,
Petras Aleksa, Aleksandras Janušas ir dabartinė direktorė Laima Apanavičienė.                   Jono Kuprio nuotraukos
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Margumynai

Margumynai

Atkelta iš 3 psl. Reikėtų peržiūrėti
kai kuriuos sprendimus dėl vienų ar
kitų apribojimų”, – kalbėjo Seimo
plenariniame posėdyje B. Bradaus-
kas.

Paklaustas, galbūt jis pats nori
nusipirkti sklypą ir susiręsti ūkinin-
ko sodybą, vienas turtingiausių Sei-
mo narių B. Bradauskas ranka nu-
mojo: „Jau pakankamai tų sklypų
prisipirkau ir namų pasistačiau –
daugiau nebereikia nei man, nei
mano sūnums”.

Ūkininkams pakišo kiaulę

Aplinkos sergėtojų nuomone,
įstatymų leidėjai, atsisakę Prezidento
pasiūlytų saugiklių, kad ūkininkų
vardu nesinaudotų vertelgos, tikrie-
siems ūkininkams pakišo kiaulę.
Manoma, jog dėl to pastarieji turės
nemažų problemų. Ir ne tik todėl,
kad „popieriniai” ūkininkai sukelia
žemės kainas, užstato priėjimus prie
vandens telkinių.

„Dideliame sklype ūkininko so-
dyba nekenkia gamtai, bet jeigu šalia
stovi daugiau namų, sklypo, kuris
ribojasi su ‘Natura 2000’ teritorija,
savininkas, panoręs pasistatyti ūkio
sodybą, privalės įvertinti planuo-
jamos ūkinės veiklos poveikį aplin-
kai. Tai sudėtinga, ilga ir nepigi pro-
cedūra, be to, jos metu specialistai
gali nustatyti, jog statyba negalima”,
– aiškino Pajūrio regioninio parko
ekologas E. Paplauskis. 

Jis tikino, jog žalieji ir gam-
tininkai informuos Briuselį, jog Lie-
tuva nesugeba saugoti europinės
svarbos teritorijų. „Kai Europos Ko-
misija sužinos, kad Lietuva šalia ES
saugomų gamtos teritorijų leidžia
statyti ištisus kvartalus be jokių de-
taliųjų planų kiekvienam ‘ūkininkui’
pushektario sklypuose – gali pakvipti
rimtomis sankcijomis”, – dėstė gam-
tosaugininkas E. Paplauskis. 

,,Valstiečių laikraštis”
(straipsnis sutrumpintas)

POPIERINIŲ ŪKININKŲ ROJUJE

A † A
ALEKSAS KUSINSKIS

1919.01.16–2008.02.12

Nepareis,  nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyšta širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kada aplankys.

Po trumpos ligos, Creedan Valley slaugos namuose, Creemore
ON, 2008 m. vasario 12 d. mirė Aleksas Kusinskis.

Nuliūdę liko: sūnus Algis (Madonna) ir dukterys Dana Kusins-
kytė ir Rita (Ralph) Dobilienė, anūkai Justin (Jennifer), Michael
(Crystal), Alex, Trystan, Frank, Christina ir proanūkis John Gavin;
pusseserė Daina Bura (Philadelphia, JAV) ir Alekso a.a. sesers
Birutės vaikai Zina, Aleksas ir Edmundas, gyvenantys Lietuvoje.
1981 metais, Sudbury Ontario mirė jo mylima žmona Sofija (Ne-
vedomskytė).

Aleksas gimė Žemaitijoje, Lenkimuose, Skuodo rajone. Apsivedė
Vokietijoje ir kai proga atsirado, išvažiavo į Noranda, Quebec
pradėti kurti naują gyvenimą savo šeimai Kanadoje. Atvažiavęs į
Norandą, Aleksas įsijungė į meno kolektyvą „Sietynas”. Atradome
padėkos lapą rašytą Aleksui 1948 m. sausio mėn. „Būdamas Lie-
tuvių meno kolektyvo ‘Sietynas’ nariu, savo dainomis garsino lietu-
vių dainos meną  tarp svetimųjų, palaikė tremtinių dvasią, gaivino
joje tauriuosius patriotinius ir humaniškuosius nusiteikimus”.

Alekso klausiau vieną kartą – tai kaip Jūs atsiradote Sudbury.
Atsakė, kad Norandoje darbininkai girdėjo, kad Sudbury Inco ieško
darbininkų ir svarbiausia, atlyginimas aukštesnis – mokėjo 5 centais
į valandą daugiau! 1950 m. savo šeimą perkėlė gyventi į Sudburį.
Aleksas į pensiją iš Inco išėjo 1982 metais.

Aleksas buvo visų draugas, visų mėgiamas, geros nuotaikos ir
puikus akordeonistas, vargonininkas ir dainininkas. Labai aktyviai
Aleksas įsijungė į Sudburio Bendruomenę. Jis grojo vargonais per
Mišias Sudbury, vedė chorą, grojo akordeonu  Sudburio tremtinių
šokių grupėje, mokytojavo Lietuvių mokykloje, rengė mankštos pro-
gramas  vaikams stovykloje Richard Lake, organizavo vaikų stovyk-
lą French River ir buvo Sudburio apylinkės bendruomenės pirmi-
ninkas. Aleksas mėgo rašyti ir mėgo gauti laiškus iš draugų.

Po žmonos Sofijos mirties, gyvenimas pasikeitė. Dar metus
išdirbo INCO ir išėjo į pensiją. Iš  Sudburio su žmona Irena išvyko
gyventi į St. Petersburg, FL per žiemą, kur Aleksas aktyviai įsi-
traukė vėl į lietuvių veiklą Floridoje. Įsijungė į teatro klubą, šoko su
St. Petersburg veteranų tautinių  šokių grupe, dainavo, keliavo. Per
vasarą sugrįžo į namus į Vasaga, kur ir įsijungė į Vasagos lietuvių
veiklą. Labai mėgo dainuoti!  Aleksas buvo  Vasagos „Bočių” choro
narys.

Lietuva visuomet liko jo širdyje. Į Lietuvą buvo sugrįžęs kartu
su dukterimis Dana ir Rita.

Aleksas palaidotas 2008 m. vasario 16 d., šalia savo mylimos
žmonos Sofijos.

Aleksas mylėjo gyvenimą. Ir koks jis  bebūtų buvęs, vis rasdavo
jame ką nors gera. Jis turėjo ilgą gyvenimą. Mes, kurie turėjome pri-
vilegiją jį pažinti visą gyvenimą, atsisveikinome su Aleksu su meile.
Jisai palietė visus, mes buvome visi laimingi, kad jo kelias buvo
sujungtas su mūsų...

Labanaktis Aleksai. Ilsėkitės ramybėje.

Regina (Liale) Bagdonaitė-Feeney
Hamilton, ON

A † A
JOSEPH ZAKIS

Mirė sulaukęs 93 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: tėvai Marė ir Feliksas Zakevičius, brolis  Felik-

sas ir Valė Zakevičius, seserys Onutė Kazukauskienė ir Angelė
Busilienė, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A.a. Joseph buvo brolis a.a. Marės Lukoševičienės ir a.a.
Alfonso  Zakevičiaus.

Priklausė Šaulių organizacijai ir buvo Brighton Park Namų
savininkų draugijos narys.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 29 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 val. vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų a.a.
Joseph bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

Daugiausia už nakvynę viešbutyje 
mokėti teks Maskvoje

Patys brangiausi keturių ir
penkių žvaigždučių viešbučiai yra
Rusijos sostinėje Maskvoje, teigiama
kasmetinėje „HRG Hotel Survey”
apžvalgoje. Čia viena naktis viešbuty-
je vidutiniškai kainuoja 483 dolerius.

Analitikai teigia, kad tokios
milžiniškos kainos Maskvoje yra dėl
itin brangios žemės bei jos trūkumo.
Teigiama, kad 2008 metais nakvynės
viešbutyje kaina turėtų dar labiau
šoktelti į viršų.

Maskva taip pat yra liūdnai
pagarsėjusi dėl vidutinės klasės vieš-
bučių trūkumo. Iš viso Rusijos sos-

tinėje yra 217 viešbučių su 35 tūkst.
kambarių iš kurių didžioji dauguma
verslo klasės. Maskvos valdžia prog-
nozuoja, kad iki 2010 metų kambarių
skaičius sostinėje išaugs maždaug
penkis kartus.

New York viešbučių kainos at-
sidūrė antroje vietoje. Čia vidutinė
nakvynės kaina siekia 374 dolerius.
Paryžiuje pernakvoti kainuoja 333,8
dolerius, o Dubajuje – 320,8 dolerius.
Londonas atsidūrė 10 vietoje su 300
dolerių nakvynės kaina.

„Jūsų tarpininkas”

Vištų auginimu užsiimančios
bendrovės „Nematekas” ir Vilniaus
bei Kaišiadorių paukštynai pranešė
prekybininkams apie branginamą
produkciją. Prekybos tinklų atstovų
teigimu, tiekėjai praneša apie maž-
daug iki 12 proc. didinamas kainas.

Šiuos teiginius iš dalies patvirti-
na paukštynai, tačiau jie nurodo ma-
žesnį kainų didinimą – anot jų, kai-
nos dėl dujų ir elektros brangimo

didėja apie 8 proc., vasario 19 d. rašo
dienraštis „Verslo žinios”.

„Maxima Lt” korporatyvinių rei-
kalų vadovas Giedrius Juozapavičius
teigė, kad Lietuvos gamintojams pa-
didinus kainas, prekybininkai neabe-
jotinai atsigręš į lenkišką produkciją,
kuri dabar yra apie 15-20 proc. piges-
nė. Iki šiol lietuviškos ir lenkiškos
produkcijos kainos skyrėsi maždaug
5 procentais.                              BNS

Brangsta lietuviška paukštiena

Paukščiai grįžo mėnesiu paskubėję 
Nors prieš keletą dienų į Lietuvą

atkeliavo trumpalaikė žiema, Pama-
rio ornitologai sako seniai pastebėję
pirmuosius pavasario pranašus. Šie-
met sparnuočiai į Lietuvą sugrįžo
beveik mėnesiu anksčiau nei įprastai,
praneša LTV naujienų tarnyba.

Netoli Ventės rago, patvinusiose
pievose, baltuoja sugrįžusios gulbės
giesmininkės. Ornitologai jau paste-
bėjo ir pirmąsias pempes, žąsis bal-

takaktes bei dirvinį sėjiką, kitų spar-
nuočių. Ornitologai tvirtina, kad
trumpam grįžusi žiema nepakenks
paukščiams – grūdų pievose tikrai
rasią. O vabzdžialesiai pasirodys tik
balandį ar net gegužę. Ventėje kol kas
ištemtas tik vienas tinklas parskren-
dantiems paukščiams žieduoti. Dar
baiminamasi, kad netikėtas sniegas
ar šlapdriba jų nesugadintų.

LRT
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus šeštadienį, kovo 1
d. 9:30 val. r. seselių Motiniškajame
name, 2601 W. Marquette Rd., Chi-
cago. Mišias aukos kun. Donald Pet-
raitis, MIC. Taip pat švęsime Šv.
Kazimiero šventę. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje kovo 8 dieną, šeštadienį, 11
val. r. dailininkės Rasa Ibianskienė ir
Virginija Morisson mokys, kaip su-
kurti meniškus margučius, kurie pa-
puoš Šv. Velykų stalą ir bus puiki
dovana svečiams ir artimiesiems.
Atsineškite dažytų, kietai virtų kiau-
šinių. Mes pasirūpinsime skutinėjimo
peiliukais ir nuorodomis. Būtina iš
anksto registruotis telefonu: 773-
582-6500.

�Vienos dienos Gavėnios reko-
lekcijos Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo vienuolyne, Put-
nam prasidės šeštadienį, kovo 1 d.,  9
val. r. Rekolekcijas ves vienuolyno ka-
pelionas kun. Arvydas Žygas. Kaina –
60 dol. Tel. pasiteiravimui: 860-928-
7955.

�Š. m. kovo 7–9 dienomis Palm
Springs, California, organizuojamas

pirmasis kasmetinis Pasaulio Lietu-
vių teniso turnyras, kuris vyks prieš
prasidedant ,,Pacific Life Open” var-
žyboms su pasaulio teniso žvaigždė-
mis. Tel. pasiteiravimui: 323-350-
4444 Povilas arba 630-546-7555
Jurgita. Dėl informacijos, viešbučių ir
t. t. rašyti el. paštu: RimtasMarcin-
kus@msn.com 

�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 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Kaina su nakvyne – 120 dol., be
nakvynės – 70 dol. Apie dalyvavimą
pranešti prieš savaitę, kartu atsiun-
čiant 50 dol. mokestį. Pranešimus
siųsti: Immaculate Conception Con-
vent–Retreat, 600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi-
mui: 860-928-7955.

�Detroit Gabijos ir Baltijos
skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį,
kovo 2 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre. Galėsite įsigyti
įvairių rankdarbių, išbandyti laimę
Velykinio stalo loterijoje, pažaisti
žaidimų. Smagiai praleisite popietę ir
tuo pačiu paremsite Detroit skautes
ir skautus. Tel.  pasiteiravimui:  248-
478-6885 (Daiva Lukasiewicz).
Apsilankymu paremkite skautus.

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 New York konsulas Algimantas Misevičius.

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis el. 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  Niujorke inf.

IÕ ARTI IR TOLI...

FOTOPARODA, SKIRTA LIETUVOS IR JAV
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ 85-MEČIUI  PAŽYMĖTI

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos – Kovo 11-osios proga
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kovo 11 d., ant-
radienį, 7 val. v. maloniai visus kvie-
čia į fotografijų parodos, skirtos Lie-
tuvos Respublikos ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų diplomatinių santykių
aštuoniasdešimt penkerių metų su-
kakčiai paminėti, atidarymą, kuris
vyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje. Parodos pristatymą Čikagoje
rengia Lietuvos Respublikos genera-
linis konsulatas Čikagoje kartu su
Balzeko lietuvių kultūros muziejumi.

Lietuva ir JAV 1922 m. užmezgė
diplomatinius santykius, kurių 85-ą-
sias metines minėjome pernai. 1940
m. sovietų invazija privertė uždaryti
JAV diplomatinę misiją Lietuvoje, bet
Lietuvos atstovai Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose ir toliau tęsė savo dar-
bą, nes JAV niekada nepripažino pri-
verstinės Lietuvos inkorporacijos į
Sovietų Sąjungą.

Parodoje apžvelgiami beveik de-
vyni Lietuvos ir JAV diplomatinių

santykių ir draugystės dešimtmečiai.
Nuotraukose išvysite buvusius ir esa-
mus prezidentus, valstybės veikėjus,
ministrus, Lietuvos ir Amerikos žmo-
nes. Seniausioje parodos fotografijoje
įamžintas pirmųjų Lietuvoje beisbolo
varžybų, vykusių 1926 metais Kaune,
momentas. Naujausioje – 2007 metų
nuotraukoje – pavaizduota džiugi
Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus
ir JAV Prezidento George W. Bush
susitikimo akimirka. Parodoje vaiz-
dingai atskleidžiami ilgalaikiai, pas-
tovūs žmonių ryšiai, kurie jungia Lie-
tuvą ir JAV.

Fotografijų parodos, skirtos
Lietuvos ir JAV diplomatinių santy-
kių aštuoniasdešimt penkerių metų
sukakčiai, atidarymas vyks š. m. kovo
11 d., antradienį, 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje. Adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.
60629. Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. Paroda  veiks iki  kovo 26 d. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje š. m. kovo 8 d.,
šeštadienį, 6 val. v. maloniai visus kvie-
čia į vakarą, skirtą pažymėti Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo die-
ną – Kovo 11-ąją, kuris vyks Lietu-
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte.

Renginio programoje: lietuvių
menininkų Rimo Čiurlionio, Aud-
riaus Gražio ir Noros Aušrienės dar-
bų parodos atidarymas ir Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto prorekto-
riaus prof. Egidijaus Aleksandravi-
čiaus paskaita – diskusija tema „Prie
dvidešimtmečio slenksčio: kodėl ne-
mokame džiaugtis Lietuvos laimėji-
mais?” 

Rimas Čiurlionis – spalvos, teks-
tūros ir formų sūkuryje Rimas pa-
nyra į kūrybinį vyksmą. Sluoksnis po
sluoksnio išryškėja tonų pusiausvyra
ir harmonija. Atsiranda paveikslai,
kupini minkštos ar šiurkščios tekstū-
ros, spinduliuojantys spalva, sukurta
šimtais mažų potėpių, kurie, žiū-
rint iš perspektyvos susilieja į vienti-
są visumą, meditacinę minties bū-
seną.

Audrius Gražys – jo tapyba kildi-
nama iš abstrakčios dailės. Jis, mąs-
tantis vien forma ir nepageidaujantis
žodinių komentarų, vis dėlto nėra
nebylaus meno šalininkas. Drobėse
nedviprasmiškai pasisakoma apie
laikinos būties ir amžinumo konflik-
tą, baimę nebūties akivaizdoje ir savi-

stabos ,,čia, dabar” žavesį.
Nora Aušrienė – porceliano šukė,

peršviečiamai trapi, pradžioje lipdant
plonas juosteles, formuoja asimetriš-
kus kampų junginius, vėliau – judesio
užuomina, virsta skulptūra. Viskas
susilieja degimo metu – glazūra vien-
tisai išsilydo porceliane, paslėpdama
ar išryškindama pirštų įspaudus ir
akimirkos nuotaikas.

Egidijus Aleksandravičius – habi-
lituotas daktaras, profesorius, istori-
kas, daugelio knygų Lietuvos istorijos
tema autorius, bendraautorius, su-
darytojas. 1975-1979 m. studijavo
Vilniaus universitete istoriją. 1991 m.
stažavosi Wisconsin valstijos univer-
sitete, Madison mieste, vėliau dirbo
vizituojančiu profesoriumi Ilinojaus
ir Helsinkio universitetuose. 1992 m.
pradėjo dirbti VDU dėstytoju, 1997
m. tapo profesoriumi. Už knygą
„Prieš aušrą. Jaunieji Simono Dau-
kanto bičiuliai” gavo S. Daukanto
premiją. Nuo 2000 m. – Lietuvių
išeivijos instituto direktorius, Išeivi-
jos studijų centro vadovas.

Renginys, skirtas pažymėti Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną – Kovo 11-ąją, vyks š.m. kovo 8
d., šeštadienį, 6 val. v. Lietuvių dailės
muziejuje, PLC,  (14911 127th St.,
Lemont, IL. 60439). 

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

LR generalinis konsulatas Čikagoje 
kviečia švęsti Kovo 11-ąją

Ir vėl kieme žiemužė.                                            Laimos Apanavičienės nuotr.


