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•Skautybės kelias. Ką
veikia ,,Živilės” drau-
govė? (p. 2)
•Ką ,,mislija” preziden-
tas (ir jo ,,pilkieji” pa-
tarėjai)? (p. 3)
•Šiluvos žinia, nr. 19
(p. 4, 8, 11)
•Lietuvos Vyčiai – Pa-
saulio tautų šventėje
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p.
5)
•Kelionės į Lietuvą
įspūdžiai (2) (p. 9)

įstatymo pakeitimo projektą. Pagal šį
projektą išlikęs žydų religinių bend-
ruomenių nekilnojamasis turtas bū-
tų grąžinamas tokia pačia tvarka,
kaip ir religinėms bendrijoms, jeigu
šis įstatymas nenustato kitaip.

Premjero padėjėjas Vilius Kava-
liauskas sakė, kad svarstomas su-
manymas parengti specialų įstaty-
mą, pagal kurį būtų paprasčiau per-
vesti atlyginimą už žydams priklau-
siusį turtą.

,,Nenorime veltis į ginčus dėl
atskirų objektų ir leisti užsidirbti ad-
vokatams”, – sakė V. Kavaliauskas.

Šiuo metu žydams grąžintino
turto sąraše – 108 objektai, kurių
rinkos vertė pagal Registrų centro
taikomą metodiką – 174 mln. litų.
Dar 30 pastatų nuosavybę kol kas
siekiama įrodyti. Iki šiol žydų bend-
ruomenei Vilniuje buvo grąžinti 2
pastatai, Kaune – 4, Klaipėdoje – 1.
Kadangi provincijoje žydų beveik ne-
liko, iki šiol teisiškai nebuvo kam
atiduoti ten likusio žydų turto.

Leista suimti
M. Rinau

Aptartas ñydû turto grâžinimo klausimas

T. Venclova apdovanotas
tarptautine premija

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministro Petro Vaitie-
kūno nuomone, žydų turto grąžinimo
klausimą turėtų spręsti dar ši, kaden-
ciją baigianti Vyriausybė. Tai minist-
ras sakė Vilniuje vykusiame susitiki-
me su Amerikos žydų komiteto Tarp-
tautinių reikalų departamento di-
rektoriumi rabinu Andrew Baker.

Susitikime A. Baker priminė Lie-
tuvos vadovų duotą pažadą išspręsti
žydų bendruomeninio turto restitu-
cijos klausimą. Šiuo metu Vyriausy-
bėje derinami su žydų bendruome-
ninio turto restitucijos procesu susi-
jusių teisinių aktų projektai. Vyriau-
sybei pritarus, šie projektai būtų
svarstomi Seime.

A. Baker apsilankė Seime, kur
pokalbiuose su parlamentarais do-
mėjosi, kaip jie vertina Vyriausybės
parengtą įstatymo projektą ir kokias
mato galimybes jį priimti Seime.

Teisingumo ministerija parengė
Religinių bendrijų teisės į išlikusį ne-
kilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos

Sankt Peterburg, spalio 21 d.
(ITAR/TASS/ELTA) – Lietuvių poeto,
eseisto, vertėjo ir literatūrologo To-
mo Venclovos kūrybiniai nuopelnai
įvertinti tarptautine premija ,,Balti-
jos žvaigždė” už humanitarinių ryšių
Baltijos regiono šalyse plėtojimą ir
stiprinimą. Apdovanojimas jam buvo

įteiktas per iškilmes Ermitažo teatre.
Gaudamas ,,Baltijos žvaigždę”, T.

Venclova sakė esąs laimingas, kad ga-
li priimti šią premiją būtent Sankt
Peterburg, kur jaunystėje praleido 4
metus. Likimas jam dovanojo susiti-
kimą su Ana Achmatova, draugystę
su Josif Brodsky, kurių eiles jis vė-
liau vertė į lietuvių kalbą.

Laureatas pabrėžė, kad Peter-
burg – europietiškiausias Rusijos
miestas – turėjo didžiulę įtaką jo ša-
lies kultūros kūrimuisi. Lietuvių li-
teratūroje juntami Peterburg mo-
kyklos bruožai, ,,ir aš pats tęsiu šią
tradiciją”, sakė T. Venclova, dėstantis
rusų literatūrą Yale universitete
(JAV). ,,Kad ir kokie būtų politiniai
nesutarimai tarp mūsų šalių, yra didi
jėga, kuri aukščiau viso šito”, – pa-
reiškė laureatas.

Anksčiau ,,Baltijos žvaigždės”
laureatais tapo dar du įžymūs Lietu-
vos meno veikėjai – aktorius Donatas
Banionis ir režisierius Eimuntas
Nekrošius.

Vilnius, spalio 21 d. (ELTA) –
Paskelbus, kad nuo lapkričio važiuo-
jant į JAV nebereikės vizų, specialis-
tai nemano, kad iš Lietuvos tautiečiai
masiškai patrauks už vandenyno, nes
spėjama, jog dėl užjūryje kilusios kri-
zės ši šalis ekonominiams emigran-
tams nebe tokia patraukli kaip prieš
keletą metų.

JAV įtraukia Lietuvą, Latviją,

Estiją, Vengriją, Slovakiją, Čekiją ir
Korėjos Respubliką į šalių, su kurio-
mis palaikomas bevizis režimas, sąra-
šą. Tačiau patikimos statistikos, kiek
iš Lietuvos važiuojama atostogauti,
mokytis, legaliai dirbti ir bėgama
dirbti nelegaliai, nėra.

Paskutiniais Statistikos depar-
tamento duomenimis, per Nepriklau-
somybės laikotarpį iš Lietuvos išva-

žiavo daugiau kaip 400,000 žmonių.
Kur jie tiksliai įsikūrė, neaišku,

nes Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos žiniomis, pernai apie tai,
kad gyvena kitoje valstybėje, dekla-
ravo 13,853 žmonės. Iš jų 1,540 nu-
rodė, kad apsistoję JAV. Šios šalies
tarnybos taip pat nesiima spėti, kiek
mūsų tautiečių legaliai ar nelegaliai
gyvena šioje valstybėje.

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) – Lie-
tuvos Generalinė prokuratūra išdavė
Europos suėmimo orderį Vokietijos
piliečiui Michael Rinau suimti. Pasak
Klaipėdos miesto apygardos proku-
ratūros atstovės spaudai Palmiros
Martinkienės, šis prokuratūros
sprendimas priimtas po antradienį
Klaipėdos apylinkės teismo sprendi-
mo leisti suimti M. Rinau, kuris įta-
riamas savavaldžiavimu. Dėl vaiko
globos kovojanti buvusi vokiečio žmo-
na Inga Rinau kreipėsi į policiją teig-
dama, kad jos ir M. Rinau dukra Lui-
sa pagrobta. I. Rinau sakė, kad Lui-
sos pagrobimas susitikimo su tėvu
metu buvo suplanuotas.

Kiek anksčiau Latvijos pareigū-
nai nusprendė paleisti Rygos oro uos-
te sulaikytą M. Rinau. Kaip sakė Lat-
vijos pasienio apsaugos tarnybos ats-
tovė Jevgenija Kuornė, taip nuspręs-
ta tėvui pateikus vaiko globos doku-
mentą. Pasak latvių pareigūnės, tė-
vas buvo paleistas, o dukra perduota
policijai, tačiau vėliau jos tarptautinė
paieška nutraukta. Tačiau paskelbus
Europos suėmimo orderį, M. Rinau
vėl turėtų būti sulaikytas.

Į ginčą žada įsikišti ir diplomatai.
Kaip sakė M. Rinau advokatė Dalia
Foigt, Rygoje M. Rinau turėtų susi-
tikti su Vokietijos ambasados Latvi-
joje darbuotojais. Tuo tarpu Lietuvos
diplomatai oficialiai į šį reikalą nesi-
kiša – kaip sakė Užsienio reikalų mi-
nisterijos atstovė Daiva Rimašaus-
kaitė, į ambasadą Rygoje kreiptasi
nebuvo.

Užsienio reikalų ministras Petras Vai-
tiekūnas (k.) susitiko su Amerikos žy-
dų komiteto Tarptautinių reikalų de-
partamento direktoriumi rabinu An-
drew Baker. URM nuotr.

Emigrantû antplùdžio î JAV nelaukiama

Tomas Venclova.
ELTOS nuotr.
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Ką veikia „Živilės”
draugovė?

vyr sk. AUDRA LINTAKIENÈ

„Aušros Vartų-Kernavės” tunto
„Živilės” draugovė tauriai pradėjo
savo skautiškuosius metus. Kartu su
draugininkėmis Aušra Jasaityte-
Petry ir Audra Lintakiene pradėjome
,,kalti” programos nuostatus. Pri-
tyrusių skaučių programa yra ne-
lengva – ima siaubas, kaip mes visa
tai atliksime. Na, nieko, kažkaip
įvykdysime.

Metų pradžioje – iškyla! Išvy-
kome į BSA stovyklavietę, esančią
netoli Bridgeman, MI. Camp Betz
man ir sesei Aušrai jau yra tapę vos
ne antraisiais namais. Įsikūrėme
vakare, tamsoje, pasinaudodamos
uždegtomis automobilių šviesomis.
Palapinės išdygo, guolį susitvarkėme
ir kikendamos įlindome į lovas – sten-
gėmės miegoti. Rytą atsikėlusios to-
buliau įsirenginėjome iškylavimo
vietoje. Įkūrėme virtuvę, pasistatėme
kitą palapinę ir vėliavų stiebus. Mo-
kėmės rikiuočių ir žygiuočių, mokė-
mės, kaip elgtis su gairelės stiebu,
kaip saliutuoti, kaip raportus duoti.
Mokėmes komandų, elgesio prie vė-

liavų.
Diena prabėgo kupina skautiškų

užsiėmimų ir paskaitėlių. Miške,
susėdusios prie parūpintų stalų,
dainavome, rinkomės skilties vardus,
mokėmės skilties sistemos, pildėme
pareigų lenteles. Kalbėjomės apie va-
dovavimo principus, ir išmokome
skiltyje pasiskirstyti darbais. Progra-
moje – žymios istorinės Lietuvos
moterys. Skaitėme enciklopedi-
jas, „Sese, budėk”, ruošėme iškabas
ir mokėmės viešai pristatyti temą.

„Živilės” draugovė pasiryžusi
išeiti oro skautų programą ir įsigyti
sau sparnus. Ilgai kalbėjome apie
aerodinamiką – kaip „veikia” spar-
nas, ką tai reiškia žemės trauka, kaip
veikia varikliai. Sesės klausėsi susi-
domėjusios, vienur kitur įterpda-
mos mokykloje išmoktas fizikos ži-
nias.

Aišku, naują stovyklavietę reikia
apžiūrėti! Apvaikščiojome gražų
Camp Betz, fotografavomės ir gėrė-
jomės nuostabia Dievo gamta. Nu-
žygiavome prie upės, pasigėrėjome
tvenkiniu ir sudarytu ežerėliu. Nu-
ėjome prie koplyčios, prisijuokėme

A. A. Inž. Pranui Nariui,
staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai sesei Gintrai, dukroms
– sesėms Dainai Rudaitis ir Laurai Lapinskienei, vyrui Linui; sūnums –
broliams Mariui Nariui, jo žmonai Daliai, Aldui Nariui, jo žmonai
Maria; anūkams – sesei Taiyda Chiapettai, jos vyrui broliui Ričardui;
sesei Mildai Johansonienei, jos vyrui Linui, broliui Aliukui ir sesei
Sigai, Mantui, Vaidai ir Christopher; proanūkams – sesei Mayai ir
Arianai, velionio seserei – Aldonai su šeima, gyvenančiai Lietuvoje bei
kitiems giminėms, netekus brangaus vyro, tėvelio, senelio, brolio,
prosenelio.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

„Živilės” draugovės sesės kartu su paskaitininku, „Delta” oro linijos lakūnu Edward Rafacz.
Audros Lintakienės nuotr.

Esame skautės. „Živilės” draugovės sesės džiaugiasi pradėjusios naujuosius
skautiškus metus.

prie laužavietės. Kaip smagu! Žai-
dėme skautiškus žaidimus, atlikome
skautišką programą. Nuostabus sa-
vaitgalis!

Spalio 4 dieną į sueigą atvyko
„Delta” oro linijos lakūnas Edward
Rafacz. Kaip įdomiai kalbėjo ir atsi-
vežtomis priemonėmis mokė aviaci-
jos pagrindų. Mokėmės apie lėktuvo
sraigtus, variklius, tiksliau – apie
sparnus. Svečias lakūnas, atsivežęs
modelinį lėktuvą, akivaizdžiai paro-
dė, kur yra visos veikiančios dalys,
kurias lakūnai naudoja iškelti arba
nuleisti lėktuvus. E. Rafacz paaiški-
no, kaip lėktuvai susiranda kelią per
pasaulį, apie radarus, GPS, horizon-
talinius skopus… Mokėmės apie tri-
angulaciją. Laikas prabėgo žaibo
greičiu!

Šiais metais „Živilės” draugovė
yra užsimojusi daug ką atlikti. Kas
savaitę dainuosime ir mokysimės
naujų dainų. Užsimota išmokti apie
30 dainų! Kas savaitę – vadovavi-
mo/skautamokslio principai. Mo-
kysimės, kaip vesti programą ki-
tiems, ir tai atliksime paukštyčių ir
skaučių draugovėse. Kas savaitę –
rikiuotės ir žygiuotės, raportai,
lygiavimas, žygiavimas, žygiavimas
pro tribūną – tokios žinios ir įgū-
džiai, kurie atskiria skautus nuo kitų
organizacijų. Bus progos sesėms
skautėms išmokti komendantės pa-
reigų ir darbą. Spėsime ir pasilinks-
minti! Planuojame žiemos išvyką į
Union Pier, MI, tėvelių/dukrų išvyką,
aplankysime skautų muziejų, išvyk-
sime per Vėlines lankyti kapų ir
pasimelsti prie jų. O gal net vėjas
nuneš mus į kapines, kuriose, sako-
ma, pasirodančios vėlės!

Kaip matote, užmojai dideli, o su
šių skaučių ir vadovių entuziazmu,
esu tikra, augsime skautiška, lietu-
viška dvasia!

Po ilgos pertraukos šiemet ruošiama
Vašingtono apylinkės Akademinio

skautų sąjūdžio metinė šventė
įvyks sekmadienį, lapkričio 2 d.

2 val. p. p. sesės Gintos
Remeikytės-Gedo namuose.

Dėl dalyvavimo, gauti nuorodas arba
jei būtų klausimų, kreipkitės į
sesę Gintą (gvar@erols.com

arba 301-251-0059).

Programoje: sesė Eglė Verseckaitė
iš Lietuvos, dabar studijuojanti

Johns Hopkins universitete,
papasakos apie akademikų veiklą

Lietuvoje. Be akademikų, kviečiame
universitetinio amžiaus jaunimą,
kuris domisi akademikų veikla, ir

vyresnius, kurie nėra davę
pasižadėjimo. Kas gali, prašome
atnešti ką nors suneštiniui stalui

(potluck).



DRAUGAS, 2008 m. spalio 22 d., treçiadienis 3

Viešnia iš Šiaurės
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žinau, kad yra toks klasikinis lietuvių melodraminis romanas ,,Vieš-
nia iš šiaurės”, parašytas Antano Vienuolio, nors jo ir neteko pa-
čiam skaityti. Tačiau šį romaną prisiminiau atsisėdęs rašyti apie

Aliaską ir jos gubernatorę Sarah Palin. Politiniame Amerikos gyvenime ją
tikrai galima būtų vadinti viešnia iš Šiaurės.

Dar būdamas studentu vieną dieną pasiryžau aplankyti Aliaską.
Užtruko dvidešimt penkerius metus, kol ta svajonė išsipildė. 1980 metais
su žmona ir trimis sūnumis išsirengėme į penkių savaičių kelionę į tą
nežinomą kraštą. Su savo ,,vanuška” (nuo angliško žodžio ,,van”) per pen-
kias savaites susukome lygiai 10,000 mylių. Visa tai buvo žmonos Gra-
žinos aprašyta serijale, išspausdintame ,,Drauge” (,,Su palapine į Alias-
ką”, 1982.01.25–02.06). Dar prieš kelionę sužinojau Aliaskos turizmo
propaguojamą posakį, kad kartą Aliaskoje pabuvus, sunku ją apleisti. Net
tyrinėjau darbo galimybes ten, bet teko atsisakyti, kai žmona iškėlė sąly-
gą, kad be sunkaus mūsų pianino ji ten nevažiuos. O to pianino perveži-
mas būtų gal metinę algą kainavęs. Taip ir likome Lansing, Michigan, bet
mano susidomėjimas tuo šiaurės kraštu taip greitai neišblėso. Užsipre-
numeravau Aliaskos žurnalą, o vėliau teko ir laivu į ten nuvykti.

Tad su dideliu džiaugsmu sutikau netikėtą žinią, kad vienos politinės
partijos kandidatas į Amerikos prezidentus savo rinkimų partnere vice-
prezidento pareigoms užimti pasirinko moterį iš Šiaurės – Sarah Palin iš
Aliaskos. Jos parinkimas kuriam laikui sukėlė Ameriką ant kojų. Rugsėjo
viduryje per internetą nubangavo nepatvirtinta (bet ir nepaneigta) žinia,
kad šios moters motina Sally Sheigam yra žydų palikuonė iš Lietuvos. Jos
motinos abu tėvai buvo kilę iš Lietuvos. S. Palin tėvas taip pat laikomas
žydų kilmės, nes jo motina Beatrice Coleman turėjusi žydiško kraujo.
Palin senelis (iš motinos pusės) Schmuel Sheigam – Lietuvos žydas, gimė
1912 m. Vilkaviškyje, 91.2 mylias į vakarus nuo Vilniaus. Sheigam šeima
atvyko į Ameriką 1915 m. Ellis saloje prie New York miesto emigracijos
tarnautojai, kurių dauguma buvo airių kilmės, nesuprasdami emigrantų
pavardžių tarimo, Sheigan pavardę ,,suamerikonino” ir užrašė kaip žino-
mą airių pavardę – Sheeran.

Šaltiniai internete skelbė, kad gubernatorės Palin senolių kilmė gali
būti lengvai patikrinta Lietuvos istoriniuose archyvuose Vilniuje. Šiuose
archyvuose laikomi gimimo, vedybų ir mirties dokumentai, susiję su žydų
bendruomene, ir apima 1851–1915 metus. (Apie visa tai daugiau galima
rasti įrašius užklausimą ,,Sarah Palin’s Lithuanian roots” ir paprašius
,,Google” to internete paieškoti.)

Maždaug tuo pat laiku sužinojau, kad yra rašoma knyga apie S. Palin,
užsisakiau ją dar prieš išspausdinant. Knygą gavau spalio 9 d. Jos auto-
rius Joe Hilley yra iš Alabama valstijos. Knyga vadinasi ,,Sarah Palin – A
New Kind of Leader” (Sarah Palin – naujos rūšies vadovė; išleido ,,Zon-
dervan”, minkštais viršeliais, 208 puslapių, kaina JAV 14.99 dol.) Atrodo,
kad knyga buvo ,,sulipdyta” per kokį mėnesį laiko, nes joje rašoma apie
paskutinių savaičių įvykius. Knygoje aprašomas gana staigus S. Palin iš-
kilimas politiniame gyvenime, apžvelgiami jos biografiniai duomenys, po-
litinė karjera, krikščioniškos vertybės ir ,,šviežios vadybos” modelis. Pa-
čioje knygos pradžioje cituojamas nežinomo autoriaus posakis, kad geras
vadas skatina kitus juo pasitikėti, o didis vadas įkvepia kitus pasitikėti
savimi. Aišku, tai buvo taikoma pačiai S. Palin.

Įvade Chuck Colson teigia, kad jau esame istorinių įvykių liudinin-
kais, nes prezidento postui buvo nominuotas pirmasis Afrikos kilmės
amerikietis (mano anūko terminologijoje – afrikonas). Per dvidešimt ke-
turias valandas kitos partijos kandidatas į prezidentus paskelbė į vice-
prezidento postą parinkęs beveik nežinomą Aliaskos valstijos gubernatorę
S. Palin. Konservatoriai Palin parinkimą sutiko su euforija, o liberalai,
pradžioje kiek pasimetę, pabjuro. Kaip tokioms svarbioms pareigoms ga-
lima parinkti moterį, neatitinkančią feministės įvaizdžio? Juk ji yra prieš
abortus ir yra penkių vaikų motina. Liberalioji spauda rado daug pasi-
tenkinimo, kai pati S. Palin netrukus pranešė, kad jos vyriausia duktė,
dar neištekėjusi, laukiasi kūdiko ir kad ji ruošiasi gimdyti.

Pati knyga parašyta gana lėkštai, nes, reikia spėti, buvo labai greitai
,,iškepta”. Joje tikėjausi rasti daugiau informacijos apie šios moters kas-
dieninį gyvenimą Aliaskoje, bet ne tam ji buvo parašyta. Knyga parašyta
siekiant šią įdomią asmenybę pristatyti Amerikos visuomenei, o ne ko-
kiam nors Aliaskos sirgalio užgaidoms patenkinti. Knygos gale pateikia-
ma S. Palin kalba, pasakyta šių metų respublikonų partijos suvažiavime.

Pora biografinių duomenų: S. Palin gimė 1964 m. Idaho valstijoje, bet
būdama penkerių metų su tėvais atsikraustė į Aliaską. 1976 m. buvo pa-
krikštyta vasarinėje Biblijos stovykloje. Dalyvavo krepšinio komandoje,
kuri 1982 m. laimėjo valstijos čempionatą. Tais pačiais metais ji baigė
gimnaziją. 1984 m. laimėjo grožio konkursą ir tapo ,,Miss Wasilla”. 1987
m. baigė universitetą, kur studijavo žurnalistiką, ir kitais metais ištekėjo
už eskimų kilmės Todd Palin. Su juo susilaukė penkių vaikų: 1989 m.
sūnaus Track, 1990 m. duktės Bristol, 1994 m. duktės Willow, 2001 m.
duktės Piper Indy ir 2008 m. sūnaus Trig. 1996 m. buvo išrinkta Wasilla
miesto burmistre, 2006 m. išrinkta Aliaskos valstijos gubernatore. Paga-
liau, 2008 m. respublikonų partijos nominuota į JAV viceprezidentės
postą. Nukelta į 9 psl.

KÊSTUTIS GIRNIUS

Prezidentas Valdas Adamkus
pavadino eurokomisarę Dalią Gry-
bauskaitę geriausia galima kandidate
į ministro pirmininko postą. Kiek
žinau, ji nesiekia šio posto, ir jokia
politinė partija, išskyrus gal Valinsko,
jai jo nesiūlo. Tad ką norėjo pasakyti
prezidentas, ko jis siekia?

Krikščioniškiausias aiškinimas
šis: prezidentas nuoširdžiai tiki, kad
Grybauskaitė būtų geriausia prem-
jerė, viešai praneša savo numonę, vil-
damasis, kad ji ryžtųsi imtis šio pos-
to, o politinės partijos susiprastų ir ją
pakviestų. Tokiu atveju ne tik Lie-
tuva turėtų puikią ministrę pirmi-
ninkę, bet ir sumažėtų politinių par-
tijų rietenos, kovos dėl vyriausybės
vadovo pareigybės.

Deja, krikščioniškiausias varian-
tas nėra labai realistiškas. Kiekvienai
didesnei save gerbiančiai politinei
partijai būtų sunku pripažinti, kad
partijos gretose nėra nė vieno tinka-
mo asmens vyriausybei vadovauti.
Dar svarbiau, premjero postas yra
politinis, ne technokratinis. Politika
nėra matematika ir nėra vieno teisin-
go sprendimo, kurį gabiausias stu-
dentas greičiausiai randa. Svarbiausi
sprendimai yra politiniai. Antai, didė-
ja biudžeto deficitas ir nutariama,
kad reikia jį mažinti. Bet kaip? Didi-
nant mokesčius ar mažinant išlaidas?
Ir kuriuos mokesčius kelti, kurias
programas karpyti? Ir kiek? Ar reikia
skirti pirmenybę verslo skatinimui
arba socialinės nelygybės mažinimui?
Skirtingos partijos skirtingai atsakys
į šiuos klausimus.

Tarkime, kad Grybauskaitė ar
kitas nepartinis specialistas skiria-
mas premjeru. Kas turės lemiamą
žodį, priimant svarbiausius sprendi-
mus? Ar partijos, ar nepartinė prem-
jerė? Pirmuoju atveju premjerė bus
samdinė ir veikiausiai greit atsisakys
pareigų dėl ribotos veikimo laisvės.
Antruoju atveju partijos netektų
reikšmės, nes laimėjusios rinkimus
negalėtų nustatyti šalies politinių
gairių. Seimas tenkintųsi Rusijos
Dūmos vaidmeniu.

Taigi mažiau krikščioniška prezi-
dento pastabų interpretacija teigtų,
kad prezidentas ir jo patarėjai už-
miršo, jog Lietuva yra parlamentinė
demokratija, kad per rinkimus pilie-
čiai išreiškia savo valią, o pergalę pa-
siekusios partijos sudaro joms atsa-
kingą vyriausybę. Siūlymą skirti Gry-
bauskaitę ar kitą nepartinį specia-
listą galima laikyti raginimu sudaryti
nepolitinę ar viršpolitinę vyriausybę.
Tai gražiai, net viliojančiai skamba,
nes žodis „partinis” yra įgijęs neigia-
mą atspalvį, tapęs vos ne keiksma-
žodžiu. Bet nepolitinė vyriausybė
reikštų rinkėjų valios nepaisymą. Juk
vargu ar savo sudėtimi ir veikla ji
atspindėtų rinkėjų valią, suteiktų
daugiausia balsų surinkusioms parti-
joms atitinkamą svorį nustatant
šalies politiką.

Kai kurie šmaikštuoliai jau pa-
siūlė skelbti konkursą ir tiesiog
samdyti premjerą. Tuo atveju nerei-
kėtų rinkimų, valstybė sutaupytų pi-
nigų ir būtume tikri, kad prie vyriau-
sybės vairo stovi ne koks nors ne-
aiškus „politikas”, bet tikras specia-
listas, kuris iš olimpinių aukštumų
galėtų nepaisyti partijų vaidų ir rin-
kėjų norų. Viduramžiais daugelis Ita-
lijos miestų, siekdami sutramdyti
dažnai kruvinus vidaus ginčus, ribo-

tam laikui samdydavo miesto virši-
ninką, podestą, kuris buvo aukščiau-
sias vykdomosios, teisiamosios bei
policinės valdžios atstovas. Vienas di-
džiausių podestos privalumų – tas,
kad jis buvo nepartinis ar viršparti-
nis. XIII a. sprendimas lyg netiktų
XXI a., bet…

Šiek tiek sutirštinau spalvas, bet
yra kitų prezidentui ne itin palankių
interpretacijų. Teigdamas, kad Gry-
bauskaitė yra geriausia kandidatė į
premjerus, prezidentas taip pat tei-
gia, kad visų partijų kandidatai yra
mažiau kvalifikuoti. Krizės akivaiz-
doje mažiau tinkamo žmogaus verži-
masis į valdžią atsiduoda savanau-
diškumu, ryžtu pirmenybę teikti savo
asmeninei ambicijai, o ne tautos ge-
rovei. Nežinau, ar prezidentas ir/ar jo
patarėjai (oficialūs ir neoficialūs) są-
moningai stengėsi sumenkinti poli-
tikus, ypač konservatorių vadovą
Andrių Kubilių, bet tokios galimybės
negalima atmesti. Tikėtina, kad žai-
džiama ir populistine korta. Naujausi
tyrimai rodo, kad apklaustųjų daugu-
ma nenori, kad nė vienos iš į Seimą
patekusių partijų atstovas taptų
premjeru. Prezidentas esą juos su-
pranta ir užjaučia.

Lietuvos politinės partijos ne-
mėgstamos, ir ne be pagrindo. Beje,
čia nemažą įdirbį turi pats preziden-
tas, be to, per metinius pranešimus
dažnai reiškęs savo antipatiją parti-
joms. Vis dėlto savaitę prieš antrąjį rin-
kimų turą prezidentas neturėtų įsi-
jungti į partijų kritikų chorą. Gal jis
to nesiekė, bet savo užuominomis
apie nepartinę premjerę, taigi ir virš-
partinę vyriausybę, jis rinkėjams da-
vė suprasti, kad, kaip jie bebalsuotų,
jie nesulauks optimalaus sprendimo.
O paskui skundžiamasi dėl rinkėjų
apatijos ir pilietiškumo stokos!

Pagaliau yra labiau makiaveliškų
intepretacijų. Galima įtarti, kad sie-
kiama apsunkinti Grybauskaitės ke-
lią į prezidentus, tuo pačiu sudarant
palankesnes sąlygas prezidento ap-
linkai mielesniam žmogui tapti prezi-
dentu. Jei Grybauskaitė būtų kvie-
čiama būti ministre pirmininke ir
sutiktų užimti postą, sumažėtų jos
tikimybės tapti prezidente. Dabarti-
nėmis sudėtingomis ūkio sąlygomis
sunku įsivaizduoti, kad premjero po-
puliarumas nesmuktų, ypač pavasa-
rį, kai gyventojai jau šešis mėnesius
bus mokėję perpus padidėjusias šildy-
mo sąskaitas. Jei, būdama premjerė,
ji nutartų kandidatuoti į prezidentus,
daug girdėtume apie jos nepasoti-
namą ambiciją. O jei ji dabar neįsi-
traukia į politiką, galima priekaištau-
ti, kad ji pasiliko šiltame komisaro
poste Briuselyje, užuot padėjusi Lie-
tuvai įveikti didelius išbandymus.

Pagaliau savo viešais svarsty-
mais apie nepartinę premjerę prezi-
dentas rinkėjams iš anksto siunčia
dar vieną žinią – Kubilius nėra tin-
kamiausias kandidatas į premjerus.
Taigi Kubilius ir konservatoriai esą
turėtų suprasti savo ribotumą, su-
telkti visas atsakingas politines jėgas
į kuo plačiausią koaliciją, kad ben-
dromis jėgomis būtų grumiamasi su
dienos iššūkiais. Tad valdžioje, nors
ir su kuklesniu vaidmeniu, liktų soc-
demai, o prezidentūra taptų nepa-
keičiama koalicijos partijų tarpininke
ir pozicijų derintoja. Taigi, kas įmins
Daukanto aikštės rūmuose užmintą
mįslę? Ir koks atsakymas, krikščioniš-
kas ar makiaveliškas, teisingiausias?

Alfa.lt

KĄ „MISLIJA” PREZIDENTAS
(IR JO „PILKIEJI” PATARĖJAI)?
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Viešpatie, duok man gyvenimą
pagal tavo žodį

Brangieji,
Ką tik girdėjome Dievo žodį. Jūs

pagalvosite – mes dažnai susitinkame
su Dievo žodžiu: klausomės jo sekma-
dieniais bažnyčioje, skaitome namuo-
se, girdime komentarus. Dažnas jau
ir mintinai išmokęs kai kurias Šven-
tojo Rašto vietas, ryškesnius posa-
kius. Ar šito pakanka? Ar iki galo su-
vokiame apreikštojo Žodžio vaidmenį
mūsų bendruomenėje ir gyvenime?
Ką iš tiesų reiškia Dievo žodis Bažny-
čioje?

Klausytis Dievo žodžio arba jį
skaityti – tai girdėti jį veikiamiems
Šventosios Dvasios. Ji nušvietė Baž-
nyčią Sekminių dieną ir šiandien yra
su mumis lygiai taip pat, kaip tuo-
met, kai pirmą kartą ugnies liežu-
viais leidosi ant apaštalų pripildy-
dama juos savo jėgos.

Šv. Tėvas Benediktas XVI Pasau-
lio jaunimo susitikime Sydney sakė:
„Priimkite į savo širdis ir protus sep-
tyneriopą Šv. Dvasios dovaną! Atpa-
žinkite Šv. Dvasios galią savo gyveni-
me ir įtikėkite ja!” Šv. Dvasia Dievo
žodį daro gyvą ir išsipildantį mūsų
gyvenime. Šiandien girdėjome Šv.
Šeimos gyvenimo epizodą. Ar tai tik
graži senovinė istorija? Ar joje nusa-
kytas tik šventų asmenų gyvenimo
būdas? Ne. Mums buvo suteikta gyva
ir veiksminga pagalba, buvo duota
tai, kas veikia, kas įgyvendinama čia
ir dabar.

Štai mergelė nešios įsčiose ir pa-
gimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanue-
lis, o tai reiškia: „Dievas su mumis”
(Mt 1, 23), – taip baigiasi šios dienos
Evangelija. Ką ji mums sako? Geroji
Žinia, kuri gali pakeisti mūsų gyveni-
mą, ši: Dievas yra su mumis. Tai
ne praeitis, ne istorija, o mūsų dienų
tikrovė. Tai pagalba visuose gyveni-
mo sunkumuose ir varguose. Kokiu
būdu mes galime gyventi su Dievu?
Žvelkime, kaip tai darė Marija.

Marija buvo paprasta moteris,
užsiėmusi namų ruoša, daugybe nesi-
baigiančių darbų ir rūpesčių. Tačiau
Ji surasdavo laiko kalbėtis su Dievu,
mokėjo įsiklausyti į Jo balsą. Ji buvo
įpratusi melstis ir klausti Dievo:
„Kam mane sukūrei? Koks Tavo pla-
nas mano gyvenimui? Ką aš turiu da-
ryti?” Marija išgirdo angelo apreiški-
mą, nes buvo paruošusi savo širdį pri-
imti Dievo jai skirtą misiją.

Šiandien dažnuose namuose yra
daugybė priemonių, kurios palengvi-
na buitį. Nereikia eiti į šulinį semtis
vandens, užtenka atsukti čiaupą, ir
jis bėga. Daugelis šeimų turi indų plo-
vimo ir drabužių skalbimo mašinas,
kurios taupo laiką. Neretas įsigijęs
automobilį, kuris pagreitina susisie-
kimą. Tad kodėl mums taip trūksta
laiko maldai ir susikaupimui? Kas
trukdo tyliai ryto valandėlei, kuomet
pakeliame savo širdį į Viešpatį paves-
dami Jam savo dieną, idant Jis būtų
drauge mūsų darbuose, mūsų rūpes-

čiuose ir mūsų džiaugsmuose? Kokios
palaimintos tos šeimos, kurios rytą
pradeda kryžiaus ženklu: „Vardan
Dievo...” Tai reiškia, kad visa, ką šią
dieną darysime, ką patirsime, priim-
sime Dievo vardan. Kokie laimingi
vaikai, kuriuos tėveliai nuo kūdikys-
tės moko pakelti tyras ir nekaltas
akis į Dievą ir pavesti Jam savo gyve-
nimo rytmetį.

Visi, kurie atsigręžia į Dievą ir Jį
prakalbina, gauna Jo atsaką savo gy-
venimui. Patiria Dievo apreiškimą,
kaip Jį gavo Marija, nes Dievas be ga-
lo myli kiekvieną žmogų ir sukūrė jį
tam, kad žmogus būtų laimingas.
Dievas trokšta dalyvauti kiekvieno
mūsų gyvenime, idant galėtume
atlikti mums skirtą misiją ir pasiek-
tume pažadėtąją laimę.

Marija, išgirdusi angelo apreiški-
mą, nelabai suprato laukiančios misi-
jos. Tačiau Ji taip mylėjo Dievą, taip
juo pasitikėjo, kad nesvyruodama iš-
tarė: „tebūna man, kaip tu pasakei”
(Lk 1, 38). Tai Marijos gyvenime ne-
buvo vienkartinis „taip”. Nuo pirmo-
jo „tebūnie” ji kasdien vis iš naujo ir
iš naujo turės kartoti: „taip” Dievo
valiai.

Pažvelkite į savo gyvenimą ap-
reiškimo Marijai šviesoje. Regėkite
ne vien tik įvykius, bet ir Jos ti-
kėjimą, meilę, ištikimybę, drąsą. Ir
pamatysite, kaip Dievas veikia Mo-
tinoje vis labiau ir labiau įtrauk-
damas ją į savo gyvenimą. Dievas
mums davė Mariją, kad Jos padedami
galėtume dalyvauti Dievo gyvenime
ir leistume Dievui apsireikšti mūsų
gyvenime. Marija vadinama „Ma-
lonės pilnoji”, nes visa, ką Ji darė,
visa, ką patyrė ir ištvėrė, įvyko ma-
lonės dėka. Maža mergaitė Marija
priėmė duotąsias malones iš meilės
Dievui ir begalinio pasitikėjimo
Dievu. Būdama visų mūsų motina, ji
stengiasi padėti kiekvienam iš mūsų
drąsiai priimti Dievo skirtąsias ma-
lones, kurias išlieja Šventoji Dvasia.
Tas dieviškas motiniškumas turi būti
regimas mūsų Bažnyčioje! Kreipiuosi
ne vien į šeimos motinas. Kreipiuosi
ir į vyrus, nes jų tėvystė yra kilusi iš
Dievo malonės gelmių. Kreipiuosi ir į
kunigus bei vienuolius ir vienuoles,
nes jų dvasinė tėvystė bei motinystė
ištrykšta iš Dievo meilės šaltinio.

Kiek daug laimės ir džiaugsmo
kiltų mūsų šeimose, parapijose, ben-
druomenėse, jeigu mes išdrįstume
priimti šią Dievo mums siūlomą ma-
lonę!

Neišvarykime Jėzaus, kaip anuo-
met pasielgė jo tėvynainiai. Nepaver-
skime Jo vien istoriniu asmeniu arba
legenda. Jėzus gyvas! Jis gyvas Die-
vo žodyje, Jis gyvas sakramentuose,
ypač Eucharistijoje, Jis gyvas kiek-
viename mūsų meilės geste. Leiskime
Jėzui gyventi tarp mūsų. Veskime
vaikučius prie Jėzaus, kad Jis juos
laimintų. Prašykime Jo globos mūsų

jaunimui, kuris trokšta ir ieško tie-
sos – Jėzus yra tiesa, kelias ir gyve-
nimas. Kvieskime Jį į mūsų šeimas –
Jis yra tikrosios meilės Šaltinis.
Meilės, kurios neišsekina jokios
negandos, nesusipratimai, sunkumai.
Meilės, kuri visa pakelia ir ištveria.
Meilės, kuri moka atleisti ir teikti
save kaip dovaną.

Šv. Mišių aukoje Jėzus ateina su-
sitikti su kiekvienu iš Jūsų. Mels-
kime Motiną Mariją, kad Ji padėtų
mums pasitikti Kristų, Jį priimti ir
Jo nepalikti. Prašykime, kad mokytų
mus kiekvienoje gyvenimo situacijoje
pasirinkti bendrąjį gėrį ir Dievo valią,
sakyti „tebūnie” Jo siunčiamoms
malonėms. Sakyti „tebūnie” sutuok-
tiniui ir sutuoktinei, sakyti „tebūnie”
vaikams, kuriuos Dievas teikia kaip
gyvybės dovaną. Sakyti „tebūnie”
gyvenimui, kuris ateina iš Kūrėjo
rankų ir veda į Tėvo namus. Tuomet
mūsų šeimose liepsnos negęstanti
meilės ugnis, pajėgi įveikti visas ne-
gandas. Tuomet mums bus nebaisūs

jokie gyvenimo iššūkiai, nes meilė yra
tikrasis atsakas į gyvenimo dovaną.
Melskimės drauge su psalmistu:
„Viešpatie, duok man gyvenimą pagal
tavo žodį” (plg. Ps 119, 107). Tegul
Dievo žodis, įsikūnijęs Marijoje, tam-
pa ir mūsų gyvenimo žibintu, kuris
išsklaidys visas baimės tamsumas ir
nušvies mūsų kelią net pačiomis sun-
kiausiomis akimirkomis. „Emanue-
lis, o tai reiškia: „Dievas su mumis”
(Mt 1, 23) yra Bažnyčios stiprybės ir
jos misijos garantas.

Baigti norėčiau Šv. Tėvo Bene-
dikto XVI malda:

„Šventoji Marija, Dievo Motina, /
Tu dovanojai pasauliui tikrąją šviesą,
/ Jėzų, savo Sūnų – Dievo Sūnų. / Tu
visą save atidavei šaukiančiam Die-
vui, / Taip tapdama versme gerumo, /
Kuris iš Jo teka. / Parodyk mums Jė-
zų. Vesk mus pas Jį. / Išmokyk Jį pa-
žinti ir mylėti, / Kad patys įsteng-
tume tikrai mylėti / ir ištroškusiame
pasaulyje / taptume gyvojo vandens
šaltiniais.” (sutrumpinta)

KARD. AUDRYS JUOZAS BAÇKIS

Vilniaus arkivyskupo metropolito homilija,
kurią perskaitė vysk. J. Tunaitis Šeimų dienos mišiose Šiluvoje

rugsėjo 13 d.

San Paulo lietuviai, dalyvaudami
specialiose Mišiose Šv. Juozapo baž-
nyčioje Vila Zelinoje, gražiai atšventė
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Šv. Mi-
šioms rugsėjo 7 d., 3 val. p.p. valandą,
vadovavo mūsų apylinkės vyskupas
D. Pedro Luiz Stringhini, o koncele-
bravo lietuvių kilmės San Paulo
miesto Benediktinų vienuolyno vy-
resnysis D. Evangelistas Kovas kartu
su San Paulo lietuvių bendruomenės
vikaru kun. Juan (Jonu) Dielinin-
kaičiu. Šv. Juozapo bažnyčia buvo
pilna, šventėje gausiai dalyvavo žmo-
nės ir iš arti, ir iš toli.

San Paulo lietuvių choras papuo-
šė Mišias, giedodamas specialiai šiai
progai parinktas ir paruoštas gies-
mes, tarp kurių buvo ir visiems žino-
ma Marijos giesmė „Nenuženk nuo

akmens”. Mišių pradžiai choras pa-
rinko vieną Marijos giesmę, palydė-
jusią pradžios procesiją, kurioje daly-
vavo mūsų bendruomenės jaunimas.
Apsivilkę tautiniais rūbais jie sudarė
didelį garbės koridorių, kuriuo buvo
įneštas Šiluvos Mergelės Marijos
paveikslas, atvežtas tiesiai iš Šiluvos
Lietuvoje. Šis paveikslas buvo padė-
tas garbingoje vietoje prie altoriaus ir
buvo vyskupo iškilmingai pašventintas.

Dar prieš pradedant šv. Mišias,
grupės „Rambynas” jaunuoliai užlipo
prie altoriaus ir padėjo gražias gėles
prie Mergelės Marijos kojų. Šios
šventės pamoksle vyskupas pabrėžė
Marijos apsireiškimų visame pasauly-
je svarbą: „Marija apsireiškia žmoni-
jai sunkiausiomis akimirkomis, kad
parodytų mums geriausią kelią su-
grįžmui pas Nukelta į 8 psl.

Šiluvos Jubiliejaus iškilmės
San Paulo, Brazilijoje

San Paulo lietuviai gražiai atšventė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Priekyje kalba kun. Jonas Dielininkaitis.
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ODÈ DAKTARUI

Alekso Vitkaus vedamajame
(,,Draugas” 2008 m. spalio 16 d.)
įsivėlė klaida. Pirmojo Čekoslovakijos
prezidento Masaryk gyvenimo truk-

mė buvo nepelnytai sutrumpinta iki
septynerių metų –1850-1857. Turėtų
būti: 1850–1937. Atsiprašome. 

Redakcija

KLAIDOS ATITAISYMAS

Neseniai netekome daktaro F.
Kauno. Kai paskutinį kartą šnekėjo -
me „Draugo” piknike, buvo po  ope-
racijos. Talentingas ir savo profesiją
mylintis žmogus. 

Pirmą kartą su F. Kaunu teko
susipažinti 1952 m., kai atvykau iš
Švedijos su žmona ir dvejų metų sū-
numi tęsti studijų Northwestern Uni-
versity. Kažkaip atsidūrėme Cicero
miestelyje 49 Court, antrame aukšte
pas lietuvę šeimininkę. Staiga susirgo
sūnus. Aukšta temperatūra. Einame
su žmona nešini sūnumi ieškoti gydy-
tojo. Viskas nauja, žmonės ir kraštas.
Nieko dar nežinome. Draugų, kas pa-
tarnautų, neturime. 

Einame gatve ir ieškome vitri-
nos, iškabos. Kuo gražesnė vitrina,
tuo geresnis gydytojas. Tačiau jos
nieko nepasako. Įeiname į vieną kabi-
netą su gražia iškaba. Priima, bet
išgirdęs mūsų dar mokyklinę anglų
kalbą, jau nelabai svetingas. Pažiūri
berniuką. Sako – nieko ypatingo – ty-
mai. Dėkite šaltus kompresus ir lau-
kite, kol nukris temperatūra. Grįžta-
me namo ir darome, ką gydytojas įsa-
kė. Temperatūra kyla, 104˚F ir vai-
kas blaškosi prakaite. Ką daryti?
Skambinu gydytojui. Užeit, sako, ne-
galįs. Sako, dėkite, kompresus ir pra-
eis. Žiūrime į sūnų ir matome, kad
negerai. 

Atėjo šeimininkė. Pasižiūrėjo ir
sako – su juo negerai. Sako, skam-
binkite lietuviui daktarui. Sakau, kad
nežinome kam. Tada, sako, aš pa-

skambinsiu. Grįžusi pasakė, kad
susisiekė su daktaru Kaunu ir jis
pažadėjo ateiti pas mus apie vienuo-
liktą vakaro. Truputį nurimome su
žmona. Apie vienuoliktą pabarškino į
mūsų duris daktaras Kaunas. Pažiū-
rėjo vaiką, sako – plaučių uždegimas.
Temperatūra 104˚F. Sūnus – vos
gyvas. Sako, jei ne penicilinas, aš jo
negalėčiau išgelbėti. Davė injekciją ir
sakė, kad reikia laukti, kol tempera-
tūra nukris, jei penicilinas padės. Sa-
ko, aš vėl užsuksiu už poros valandų. 

Atvyko vėl apie pirmą valandą
nakties. Sako – truputį geriau, tem-
peratūra šiek tiek nukrito. Pažadėjo
užsukti iš ryto. Atvyko 7 valandą. 

Taip daktaras Kaunas prižiūrėjo
mūsų sūnų visą savaitę, kol jis vėl
neatsistojo ant kojų  pasišventusio
gydytojo dėka. Paklaustas, kiek mo-
kėti, atsakė – „jūs, naujagimiai, tai
bus jums mano dovana ateičiai, kaip
mano pacientams”.

Vėliau gyvenant šiame krašte
teko sutikti daugelį lietuvių gydytojų,
skubančių užpildyti savo kišenes, bet
tokių, kaip daktaras F. Kaunas, buvo
tik jis vienas. Jo atmintis mano šei-
moje ir mano sūnaus gyvenime ne-
užmirštama. Jo darbai nuveikti mūsų
visuomenėje, jo nuoširdumas, pasi-
šventimas profesijai ir pagalba vargo
ištiktiems liks įrašyti Dievo atlygini-
mo knygoje.

Algirdas  Venckus
Canadian Lakes, MI

MILDRED JAGIELLA

Š. m. rugsėjo 13 d. Peoria Civic
Center (PCC) surengtoje Pasaulio
tautų šventėje (,,Worldfest”) pasirodė
ir Lietuvos Vyčiai (C-82). ,,Peoria
Journal Star” teigimu, renginyje ap-
silankė apie 3,000 žmonių. 

Atidarymo eisena buvo pradėta
su 20 pėdų ilgio kinišku drakonu,
nubangavusiu per visą salę. Paskui jį
ėjo 12 Lietuvos Vyčių šokėjų, vado-
vaujamų Lidijos Ringienės ir Birutės
Matukonienės. Po jų žygiavo Kathy
Jagiella (C-82) su savo jauniausiais
vaikais, Mary Kate ir Jacob, apsiren-
gusiais lietuviškais tautiniais dra-
bužiais ir mojavusiais Lietuvos vėlia-
va.

Nors į pavakarę pabjuro oras,
šventės tai nesugadino. Atsidavę
tėvai iš Lemonto atvežė Lietuvos Vy-
čių šokėjus, kurie pasirodė įspūdingai
ir nepriekaištingai. Lidijos Ringienės
teigimu, Peoria Civic Center darbuo-
tojai šiems jauniems žmonėms pakėlė
ūpą ir pasitikėjimą savimi. Lietuvos
Vyčių organizacija didžiuojasi savo
šokėjais. Daugelis apsilankiusiųjų
sustojo ties Lietuvos „salele” pagirti
mūsų pasirodymo.

Per šokėjų pertrauką, sopranas
Kathy Jagiella pritariant orkestrui
sugiedojo Lietuvos himną. Keleto
moterų akyse (kai kurios jų net ne-
buvo lietuvės) pasirodė ašaros. Peoria
Civic Center garso sistema leido

himną atlikti profesionaliai ir su-
jaudino ne vieną klausiusįjį. 

Lietuvos „salelė” turėjo Lietuvos
vėliavą, lietuviškas lėles – viena jų
pagaminta tautodailininkės, gyvenu-
sios Marquette Park, taip pat ginta-
ro dirbinių, paveikslų, žemėlapių,
straipsnių apie dabartinius rengi-
nius, receptų knygų iš Dayton C-96
kuopos, medžio raižinių ir raižytų
paveikslų, juostų, Birutės Vilutis (C-
82) išaustų, šalikelės kryžiais puoštų
gobelenų. Kalėdinė eglutė su šiau-
dinukais ir krepšelis Velykinių mar-
gučių buvo paruošti Loretos Vician.
Theresa Balciunas DiCello iš Keno-
sha C-38 kuopos parūpino bukletus
„Fun with Straw”, lėles ir kitus
dalykus.

Skautai ir kiti vaikai, norėdami
gauti antspaudą į savo pasus, turėjo
„pakalbėti lietuviškai”. Jie juokavo ir
linksminosi, tardami lietuviškas
frazes, skaičius, švenčių pavadinimus
ir „labas”. Daugeliui vaikų ir suau-
gusiųjų tai buvo pirmoji pažintis su
Lietuva. Kai kurie lietuviai keliavo
60 mylių, kad prisijungtų prie lietu-
viškos ,,salelės”, susitiktų su pažįsta-
mais ir pasidalytų prisiminimais. 

Kita „salelės” pramoga – M. K.
Čiurlionio triptiko ,,Jūros sonata”
atspaudų loterija. Atspaudai šią va-
sarą buvo nupirkti Lietuvoje, Nacio-
naliniame dailės muziejuje. Trečios
kartos Amerikos lietuviai čia lankėsi
krikštynų proga. Atspaudai profe-

Lietuvos Vyčiai – Pasaulio
tautų šventėje 

sionaliai įrėminti ir įstiklinti. Juos
laimėjo pagyvenusi moteris, gimusi
Lietuvoje, ištvėrusi trėmimus, gyve-
nimą svečiose šalyse, padedant liu-
teronų bažnyčiai, atvykusi gyventi į
JAV. Jos ryšiai su lietuviais labai reti,
nes ji sėdi invalido vežimėlyje, kovoja
su vėžiu, tačiau visada susijaudina,
kai paminima Lietuva. Ji ašarojo
klausydama Lietuvos himno ir apsi-
verkė, kai sužinojo, jog laimėjo Čiur-
lionio paveikslus. 

Kitoje loterijoje buvo galima
laimėti ,,Friar Tuck’s” lietuviško
alaus dėžę ir ,,Racine Bakery” Čika-
goje keptos šviežios duonos. Šio prizo
laimėtoja, vilkėjusi žalius airiškus

marškinėlius, sugrįžo prie lietuviškos
,,salelės”, kad galėtų išsakyti savo
susižavėjimą ir išbandyti lietuviško
alaus.

John. J. Jagiella, XV amžiaus Jo-
gailų palikuonis, susirinkusiems lan-
kytojams papasakojo nemažai įdomių
Lietuvos istorijos faktų.

Renginys buvo puikiai surengtas
PCC darbuotojų, kurie visą dieną
puoselėjo pakilią nuotaiką. Lietu-
viška ,,salelė” varžėsi dėl pirmosios
vietos apdovanojimo, tad PCC dar-
buotojai pakvietė lietuvius dalyvauti
ir kitų metų „Worldfest”, paprašę
pristatyti ir lietuviško maisto.

Vertė Aurelija Tamošiūnaitė

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Kotryna, Julija ir Vincent iš Čikagos. Mergaitės šoka ,,Vyčių” (Lemont, IL)
šokių grupėje. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Britanijos vyriausyb∂�  
ribos imigrant¨� skaiçiû�

Aukso medalį svorio kategorijoje iki 85 kilogramų iškovojo buvęs joniškietis Vilius
Laurinaitis (d.). Valdo Malinausko (ELTA) nuotr.

„Neregėtos Lietuvos” paviljoną Frankfurto mugėje aplankę leidėjai, fotogra-
fai, knygų platintojai negailėjo pagyrimų.                                 Alfa.lt nuotr.

Varšuva, spalio 20 d. (ELTA) –
Lenkijoje vykusiame tarptautiniame
jaunių graikų-romėnų imtynių tur-
nyre Lietuvos rinktinė tarp 43 ko-
mandų užėmė pirmąją vietą. Mūsų
šalies atstovai turnyre pelnė 5 meda-
lius: vieną aukso, vieną sidabro  ir
tris  bronzos.

Šalies jaunių rinktinės treneris
Olegas Antoščenkovas sakė, kad ko-
manda nuo rugsėjo pradžios pradėjo

pasiruošimą kitam sezonui. ,,Po tarp-
tautinių turnyrų Ukrainoje, Rusijoje,
Lenkijoje ir Vengrijoje vyks Europos
jaunių čempionatas Serbijoje. Mūsų
tikslas yra pagerinti šių metų rezul-
tatus ir Serbijoje iškovoti medalius,
todėl džiugina imtynininkų požiūris į
darbą”, – sakė treneris.

Turnyre Lenkijoje dalyvavo 241
imtynininkas iš Baltarusijos, Lenki-
jos, Ukrainos ir Lietuvos.

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) – Ki-
tąmet iš valstybės biudžeto partijoms
ketinama skirti tokią pat daugiamili-
joninę dotaciją, kaip ir šiemet, bet kai
kurių politikų nuomone, visuotinai
taupant reikėtų sumažinti ir partijų
apetitą.

Seimui teikiamame kitų metų
biudžeto projekte numatyta, kad do-
tacija partijoms sudarys 20 mln. litų
– tiek pat, kiek skirta šiemet. Tačiau
kitąmet dotacijos pageidaus jau 10
partijų, o ne 8, kaip buvo pastaruo-
sius ketverius metus.

Pasak parlamento Biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirmininko Jono
Liongino, valstybės valdymo išlaidos
kitąmet mažės 5 proc., todėl ir lėšos
partijoms, kaip ir kai kurios kitos

biudžeto eilutės, gali būti iš esmės
apkarpytos.

Prezidento ir Europos Parla-
mento rinkimams organizuoti kitų
metų biudžeto projekte numatyta re-
kordinė 44,6 mln. litų suma, nors Vy-
riausioji rinkimų komisija prašė apie
50 mln. litų.

Premjeras Gediminas Kirkilas
patvirtino, kad kitų metų biudžetas
bus deficitinis, tačiau deficito dydžio
kol kas neatskleidžia. Teigiama, kad
deficitas susidarys dėl to, kad pajamų
surinkimo galimybės yra pesimisti-
nės ir jau yra prisiimta daug įsiparei-
gojimų, ypač – dėl atlyginimų didini-
mo. Premjeras G. Kirkilas tikino,
kad sudarant biudžetą Fiskalinės
drausmės įstatymas nebus pažeistas.

Premjeras pri∂m∂� A. Sabonî

„Neregèta Lietuva” pristatyta
Frankfurto knygû mugèje 

SPORTAS

Vilnius, spalio 21 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus antra-
dienį Šiauliuose atidarė ketvirtąjį
Lietuvos mokinių olimpinį festivalį.

Sveikinimo kalboje V. Adamkus
pabrėžė, kad prieš 4 metus pradėtas
olimpinis moksleivių festivalis per
trumpą laiką išsiplėtė po visą Lietuvą.

Festivalyje dalyvauja apie 200
tūkst. žmonių, ir jis aprėpia vidurines
ir aukštąsias mokyklas. Lietuvos mo-
kinių festivalis – tai kasmetinis ren-
ginys, kurio tikslas – kuo daugiau

mokinių skatinti sportuoti.
Pirmajame Lietuvos mokinių

olimpiniame festivalyje dalyvavo per
202 tūkst. mokinių, antrajame – apie
250 tūkst. bendrojo lavinimo moks-
leivių, trečiajame – per 260 tūkst., ar-
ba 50,5 proc. šalies mokinių.

Šalies vadovui buvo aprodyta
miesto savivaldybės visuomenės reik-
mėms pastatyta sporto arena. Šiaulių
arenoje numatoma rengti 2011 m.
Europos vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynes.

Vilnius, spalio 21 d. (ELTA) –
Dėl ekonomikos silpnėjimo ir nedar-
bo augimo Didžiosios Britanijos vy-
riausybė ribos į šalį atvykstančių imi-
grantų skaičių. Tai interviu dienraš-
čiui ,,The Times” pareiškė Vidaus
reikalų ministerijos pareigūnas Phil
Wool, atsakingas už imigracijos rei-
kalus.

,,Kai žmonės netenka darbo, imig-
racijos problema darosi ypač opi. Pas-
taraisiais metais buvo pernelyg leng-
va patekti į šalį, bet nuo šiol bus sun-
kiau”, – įspėjo jis, pranešdamas, kad
bus įvesti tam tikri apribojimai. Anot
Vidaus reikalų ministerijos darbuoto-
jo, vyriausybė neleis, kad Didžiosios
Britanijos gyventojų skaičius išaugtų
iki 70 mln. Dabar šalyje gyvena apie
61 mln. žmonių.

Ph. Woola pabrėžė, jog turi būti

išsaugota ,,pusiausvyra tarp atvyks-
tančių ir išvykstančių žmonių”. Anot
jo, darbdaviai pirmiausia turi įdar-
binti Didžiosios Britanijos piliečius.

Jo komentarus dienraštis apibū-
dina kaip neįprastus ministrui iš lei-
boristų vyriausybės, kuri Didžiosios
Britanijos darbo rinkos atidarymą
motyvavo ekonomine nauda. O meti-
nio imigrantų skaičiaus nustatymas
yra vienas iš opozicinės konservato-
rių partijos šūkių.

,,The Times” duomenimis, iki
2012 m. Didžiojoje Britanijoje imig-
rantų skaičius viršys emigrantų skai-
čių daugiau kaip 200 tūkst. žmonių
per metus.

Didžiosios Britanijos vyriausybė
atvėrė darbo rinką naujųjų Europos
Sąjungos šalių piliečiams 2004 m. ge-
gužės 1 d.

Vilnius, spalio 21 d. (Alfa.lt) –
Fotografijų albumas „Neregėta Lie-
tuva” pristatytas Vokietijoje, Frank-
furte vykusioje tarptautinėje knygų
mugėje. 60-ąjį gimtadienį šiemet
švenčianti, kasmet vykstanti paroda
– vienas žymiausių tokio pobūdžio
renginių, į kurį susirenka tūkstančiai
leidybos ir knygų platinimo specia-
listų iš viso pasaulio.

Šių metų pradžioje lietuvių ir
anglų kalbomis išleistas Lietuvos fo-
tografijų albumas „Neregėta Lietu-
va” greitai tapo vienu perkamiausių
leidinių, netrukus išverstas į rusų,
lenkų, ispanų ir vokiečių kalbas. Jau

nupirkta per 17,000 albumo vienetų.
Projekto autorius Marius Jovaiša

sakė: „Albumo sėkmė įkvėpė organi-
zuoti parodas ir pristatymus įvairiose
pasaulio šalyse. Šiemet dar numatyta
paroda Airijoje, kitąmet – Argentino-
je, Amerikoje, Portugalijoje, Japoni-
joje. Albumas verčiamas į švedų, ita-
lų, prancūzų ir japonų kalbas. Jis
parduodamas didžiausioje pasaulio
interneto knygų parduotuvėje Ama-
zon.com. Norėdami rasti dar daugiau
platinimo būdų, Frankfurto knygų
mugėje įrengėme ‘Neregėtos Lietu-
vos’ stendą, surengėme albumo pris-
tatymą.” 

Vilnius, spalio 21 d. (ELTA) –
Premjeras Gediminas Kirkilas priė-
mė finansinių problemų kamuojamo
Kauno ,,Žalgirio” krepšinio klubo
prezidentą Arvydą Sabonį.

Lietuvos krepšinio legenda po su-
sitikimo sakė, kad su ministru pir-
mininku kalbėjosi ne vien apie ,,Žal-
girio” problemas, bet ir apie bendrą
padėtį krepšinyje.

A. Sabonis teigė nežinantis, kada
,,Žalgiriui” pavyks išbristi iš skolų.
,,Aišku, kad ne rytoj. Stengiamės,
kad tai kuo greičiau įvyktų. Bet vis-

kas taip greitai neišsisprendžia. Da-
bar padėtis lyg ir pradėjo gerėti.
Vilčių turime”, – pabrėžė ,,Žalgirio”
prezidentas. Premjeras su žymiausiu
Lietuvos krepšininku aptarė ir pasi-
rengimą 2011 m. Europos vyrų krep-
šinio čempionatui, kuris vyks Lietu-
voje, taip pat šalies krepšinio federa-
cijos, sporto vadovų atsakomybę ir in-
dėlį.

Trečiadienį Kauno ,,Žalgirio” ko-
manda Atėnuose žais pirmąsias Eu-
rolygos varžybų rungtynes su vietos
,,Panathinaikos” krepšininkais.

Partijoms finansû� krizè�
dar negresia

Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo ketvirtojo Lietuvos mokinių olimpinio fes-
tivalio atidaryme.                                                                                ELTOS nuotr.
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vačius ir viešuosius interesus ir už
akių nuteisė jį 2 metams kalėjimo.
Tai pirmasis nuosprendis, kurį Tai-
lando aukščiausiasis teismas paskel-
bė Didžiojoje Britanijoje prieglobstį
radusiam multimilijonieriui. Buvęs
premjeras buvo nuteistas už tai, kad
2003 m. padėjo savo žmonai lengvati-
nėmis sąlygomis įsigyti vertingą že-
mės sklypą Tailando sostinėje. 

KABULAS
JAV laivyno aviacijos pajėgų bu-

dėtojų lėktuvas antradienį tūpimo
metu sudužo nespėjęs sustoti į šiaurę
nuo Afganistano sostinės esančioje
karinėje bazėje, tačiau nei vienas įgu-
los narys rimčiau nenukentėjo, pra-
nešė JAV kariškiai. Pasak pranešimo,
įvykio priežastys tiriamos. Į šiaurę
nuo Kabulo esančiame Bagrame įsi-
kūrusi didžiausia JAV karinė bazė
Afganistane.

BEIJING
Kinija paskelbė ieškanti šalies

musulmoniškame šiaurės rytų re-
gione veikusių 8 įtariamų teroristų,
kurie neva grasino surengti išpuolius
per Beijing olimpines žaidynes, ir
kreipėsi į kitas šalis padėti juos su-
rasti. ,,Visi išvardyti teroristai yra
Rytų Turkestano islamiškojo judėji-
mo nariai”, – sakė Visuomenės sau-
gumo biuro atstovas. 

WASHINGTON, DC
John Mcain rinkimų kampanijos

štabas per nesusipratimą paprašė fi-
nansinės pagalbos iš Rusijos nuolati-
nės atstovybės prie JT.  Atsakydama
į Rusijos nuolatiniam atstovui prie
JT adresuotą laišką, kurį pasirašė J.
McCain, Rusijos atstovybė prie JT
pareiškė, kad ji ,,nefinansuoja politi-
nės kitų šalių veiklos”. J. McCain,
kuris yra senas Rusijos kritikas, ats-
tovas spaudai labai paprastai paaiš-
kino šį įvykį: ,,Tai buvo laiškų išsiun-
timo sąrašo klaida.”

OTAVA
Kanados pagrindinės opozicinės

partijos, kuri kažkada buvo grėsmin-
ga jėga, vadovas Stephane Dion po
skaudžiausio per pastaruosius du de-
šimtmečius partijos pralaimėjimo
rinkimuose turi atsistatydinti. 

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

NATO neketina ,,atšildyti”
santykiû su Rusija HELSINKIS

Suomijos policija antradienį pra-
nešė, kad buvo padegta Helsinkio
centre esanti Turkijos ambasada ir
kad buvo sužeistas vienas šios am-
basados darbuotojas. Išpuolis įvykdy-
tas po to, kai vėlai pirmadienį prie
ambasados įvyko taikus protestas
prieš Turkiją, kuriame dalyvavo ke-
lios dešimtys kurdų. Policijos atsto-
vas Jussi Huhtela sakė, kad sulaikyti
4 įtariami išpuolio kaltininkai, kurių
kai kurie yra Turkijos kurdų kilmės.
Pasak atstovo, šis padegimas galėjo
būti politiškai motyvuotas.

BRIUSELIS
Dėl Europos Sąjungos (ES) ap-

galvotų ,,krizės valdymo” priemonių
Bendrijai tikriausiai pavyks išvengti
didžiausių su pasauline finansų krize
susijusių pavojų, pareiškė Tarptauti-
nis valiutos fondas (TVF). ,,Net jeigu
pasaulinė finansų krizė staigiai sulė-
tins ekonomiką, panaudotos plataus
masto krizės valdymo priemonės tu-
rėtų padėti Europai išvengti blogiau-
sių pasekmių”, - Briuselyje sakė TVF
Europos skyriaus direktorius Ales-
sandro Leipold. Tačiau jis paragino
ES šalių vyriausybes ,,ryžtingai vyk-
dyti neseniai priimtus įsipareigoji-
mus”.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenko pareiškė, kad pasirašė įsa-
ką atnaujinti paleisto parlamento
darbą ,,kelioms dienoms” ir nukelti
pirmalaikių rinkimų datą iš gruodžio
7 į 14 d. Pasak jo, šias dienas deputa-
tai turi išnaudoti 2008 m. biudžeto
pataisoms ir kovos su krize įstaty-
mams priimti. Drauge V. Juščenko
vėl kritikavo Julija Tymošenko, kuri,
būdama vyriausybės vadove, trukdė
rengtis rinkimams.

BANKOKAS
Tailando teismas antradienį nu-

tarė, kad nušalintasis premjeras
Thaksin Shinawatra supainiojo pri-

H. Clinton ragina balsuoti 
už buvusî� varžovâ�   

Briuselis, spalio 21 d. (AFP
/BNS) – NATO neketina ,,atšildyti”
santykių su Rusija, nors antradienį
įvyko JAV štabų vadų komiteto pir-
mininko ir Rusijos generalinio štabo
viršininko susitikimas, sakė organi-
zacijos atstovas.

,,NATO nei aptarinėjo sąjungi-
ninkų užimtos nuostatos, nei jos at-
sisakė”, – pažymėjo atstovas James
Appathurai, turėdamas omenyje rug-
sėjo pradžioje priimtą sprendimą įšal-
dyti aukšto lygio derybas su Maskva
dėl jos karinių veiksmų Gruzijoje.

,,Ambasadorių lygio santykiai
NATO ir Rusijos taryboje vis dar ne-
atnaujinti”, – sakė jis ir pridūrė, kad
NATO ir Rusijos pajėgų vadai nebuvo
susitikę 2 mėnesius, nors paprastai
susitinka kas mėnesį.

Anksčiau JAV štabų vadų komi-
teto pirmininkas Michael Mullen
Suomijoje susitiko su savo kolega iš
Rusijos, kad išsiaiškintų, ar galima
pataisyti ryšius, kuriems pakenkė
Rusijos konfliktas su Gruzija, sakė
JAV aukšto rango kariškiai. Admiro-
las M. Mullen su generolu Nikolaj
Makarov susitiko Helsinkyje po iškil-
mingų pusryčių, kuriuos surengė
Suomijos gynybos vadovas Pauli Kas-
keala.

,,Manau, kad strategiškai svarbu
palaikyti dialogą ir prasmingus ilga-
laikius santykius su Rusija, – prieš
derybas sakė vienas aukšto rango ka-
riškis. – Mes dėl kai ko nesutariame.”

Pasak jo, admirolas M. Mullen
palaikė ryšį telefonu su N. Makarov
nuo rugpjūčio, kai Rusijos pajėgos įsi-
veržė į Gruziją, o vėliau Rusijos gene-
ralinio štabo viršininkas paprašė su-
rengti tiesioginį susitikimą su JAV
kariuomenės vadovu. M. Mullen tei-
giamai įvertino šią Rusijos nuostatą ir
norėjo išsiaiškinti, ko siekia Maskva. 

Pastaruosius dvejus metus blo-
gėję JAV ir Rusijos santykiai itin paš-
lijo dėl konflikto Gruzijoje. Be to, įta-
ką pasaulyje atgaunančią Rusiją pik-
tina JAV planai išdėstyti Rytų Euro-
poje priešraketinės gynybos sistemas,
NATO plėtra buvusioje Sovietų Są-
jungos erdvėje ir Jungtinių Valstijų
parama Kosovui, kuris šių metų pra-
džioje paskelbė nepriklausomybę nuo
Serbijos.

Tačiau M. Mullen mano, jog Wa-
shington ir Maskva taip pat turi svar-
bių bendrų interesų. Pasak JAV pa-
reigūno, abiem šalims nerimą kelia
Irano branduolinė programa, kuri gali
būti pritaikyta kariniams tikslams, ir
jos galima įtaka regiono stabilumui. 

H. Clinton pagalba gali būti itin svarbi demokratų viltims lapkričio 4 d. įveikti
Floridos valstijoje J. McCain.                                              News Bridgepix nuotr.

Orlando, Florida, spalio 21 d.
(AFP/BNS) – ,,Geležinė ledi” Hillary
Clinton  pirmadienį nuoširdžiai ragi-
no balsuoti už Barack Obama ir visą
tą populistinį įkarštį, kuris buvo apė-
męs jų dvikovą per Demokratų parti-
jos kandidato rinkimus, dabar nuk-
reipė į respublikonų kandidatą John
McCain.

Per mitingą saulėtojoje Floridoje
tarp buvusių priešininkų taip pat ne-
sklandė joks debesėlis – visas kartė-
lis, lydėjęs 6 mėnesius trukusią jųd-
viejų kovą, liko tik prisiminimas, kai
H. Clinton 50 tūkst. žmonių miniai
pasiūlė nusiųsti B. Obama į Baltuo-
sius rūmus.

,,Prašau jūsų dėl Barack stengtis
taip pat smarkiai, kaip stengėtės dėl
manęs”, – Orlando per pirmąjį bend-
rą jųdviejų mitingą nuo birželio sakė
New York atstovaujanti senatorė. H.
Clinton taip pat ragino savo šalinin-
kus vaikščioti po savo rajonus ir agi-
tuoti už B. Obama taip, kaip agitavo

už ją.
Tam tikra prasme H. Clinton ati-

davė B. Obama raktus nuo savo kara-
lystės. Sausio mėnesį, per partijos
pirminius rinkimus, buvusi pirmoji
ponia šioje svarbioje valstijoje sut-
riuškino savo tuometinį varžovą B.
Obama, bet Floridos rezultatai nebu-
vo įskaityti, nes valstija pažeidė par-
tijos taisykles dėl balsavimo laiko.

H. Clinton yra itin svarbi B. Oba-
ma trijų dienų kampanijos Floridoje
dalis. Ši valstija 2000 ir 2004 m. bal-
savo už respublikoną George W.
Bush, o už demokratą paskutinį kar-
tą balsavo 1996 m., kai išrinko Bill
Clinton. Respublikonai tikėjosi, kad
H. Clinton šalininkai, nepatenkinti
B. Obama pergale per pirminius rin-
kimus, suskaldys demokratų stovyk-
lą ir sudarys sąlygas laimėti J. Mc-
Cain. Tačiau apklausos rodo, kad
daugelis jos šalininkų vienijasi aplink
B. Obama didesnio masto kovai – kad
įveiktų respublikonus.

KANADA

AZIJA

EUROPA

JAV
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Šiluvos žinia 
Atkelta iš 4 psl. Jėzų Kristų”. Ir
taip, per Marijos užtarimą, lietuviai
galėjo vėl atrasti savo pradžios kelią:
katalikybę.

Mišioms pasibaigus su palaimi-
nimu ir  giesme, visi susirinkusieji
kartu nuėjo į Šv. Mykolo Arkangelo
kolegijos salę, kur įvyko meninė šios
šventės programa. Ji prasidėjo sugie-
dant Brazilijos himną, nes juk buvo
rugsėjo 7-oji, – Brazilijos Nepriklau-
somybės diena. Kun. Juan (Jonas)
visus pasveikino ir perskaitė trumpą
tekstą apie Šiluvos apsireiškimo svar-
bą pasauliui ir mums, lietuviams.
Paskui prasidėjo meninė programa.
Pirmoje dalyje girdėjome giesmes ir
dainas, kurias atliko Lietuvių Kata-
likų Šv. Juozapo bendruomenės cho-
ras ir „Palangos” tunto vyriausios
skautės. Choras atliko 4 kūrinius:
„Atverk man lūpas”, „Šiluvos Mari-
jai”, „Parvesk Viešpatie” ir „Lėkit
mintys”, žinomą dainą iš „Nabuko”
operos. O lietuvės skautės savo gra-
žiais ir švelniais balsais mums pa-
dainavo kelias gražias lietuviškas
dainas, tarp jų – dvi patriotines.

Antroje programos dalyje matė-
me tautinius šokius. Šoko „Ramby-
no” ir „Nemuno” jaunimas. Šokių

grupė „Rambynas” sušoko „Eisim
Sesutės”, „Tryptą”, o pabaigai su-
trypė linksmą polką. Šokių grupė
„Nemunas” pašoko ,,Polką dilgė”,
„Mikitą”, „Marčių” ir „Audėjėlę”. 

Pasibaigus gražiai programai, vi-
si patenkinti dar būriavosi prie įėji-
mo, kur sveikinosi su savo pažįsta-
mais ir pirko Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės paruoštus saldumy-
nus ir gėrimus. Mūsų konsulas Fran-
ciškus Rikardas Blagevitch negalėjo
dalyvauti šioje šventėje, nes  su savo
žmona nutarė aplankyti Šiluvą Lie-
tuvoje ir ten atšvęsti šią garbingą
šventę. 

Oficiali 400 metų Mergelės Mari-
jos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus
pabaiga įvyko rugsėjo 15 d., kai buvo
švenčiamos dar vienos Mišios Šv. Juo-
zapo parapijoj Vila Zelinoje, dar kartą
sujungusios bendruomenę bendroje
maldoje. Turime paminėti ir tai, kad
Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų
bendruomenė specialiai šiai šventei
paruošė lankstinuką su šio apsireiš-
kimo istorija.

Ana Paula Tatarunas Di
Giorno ir  Sandra C.
Mikalauskas Petroff   

Vertė Aušra Bacevičienė 

Apsireiškimo 400 m. Jubiliejaus
šventė Calgary, Kanadoje

Pirmieji lietuviai Calgary mieste
apsigyveno 1923 metais, bet didesnė
banga suplaukė po Antrojo pasau-
linio karo. Pasišventusių veikėjų dė-
ka 1956 metais buvo įkurtas Kanados
Lietuvių Bendruomenės Calgary apy-
linkės skyrius ir pradėti ginti Lietu-
vos išlaisvinimo reikalai  tarp svetim-
taučių. Užsimota išlaikyti lietuvybę
šioje kolonijoje ir palaikyti santykius
su Albertos provincijos bei federali-
nės valdžios atstovais. Bendruomenė
stengėsi, pasinaudodama įvairiomis
progomis, supažindinti valdžios ats-
tovus ir aukštas pareigas  užimančius
veikėjus su Lietuvos padėtimi ir
lietuvių kultūra. Lietuvių skaičius
Calgary svyruodavo nuo 60 iki 200,
bet pastovių būdavo apie 40.

Tradiciniai pobūviai, tautinės ir
kalendorinės šventės būdavo organi-
zuojamos bei švenčiamos kas metai:
Vasario 16-osios minėjimai, geguži-
nės. Aktyviai dalyvaudavome Alber-
tos daugiakultūriniuose renginiuose
bei šventėse su parodomis, tautiniais
šokiais ir paskaitoms. 1975 m. buvo
įkurta lietuvių mokykla, organizuoja-
mos meno grupelės ir net surengtos
kelios jaunimo stovyklos. 

Dabar turime naują emigracijos
bangą. Bendruomenė turi apie 90 na-
rių. Į veiklą aktyviai įsijungė  naujos
šeimos. Mokyklai vadovauja Aida La-
banauskienė. Bendruomenės veiklos

prioritetai šiuo metu yra: Lietuvių
Bendruomenės stiprinimas, lietuviš-
kų tradicijų palaikymas bei puoselėji-
mas ir lietuviškos mokyklos globojimas.

Šiais Šiluvos M. Marijos jubilieji-
niais metais Calgary buvo surengtas
šio jubiliejaus paminėjimas Calgary.
Rugsėjo 13 d. Calgary Šv. Cecilijos
šventovėje buvo aukojamos šv. Mišios
prie  per Kanadą keliaujančio Šiluvos
Marijos paveikslo. Mišioms vadodavo
Šiluvos jubiliejaus Kanadoje iš
Toronto atsiųstas kun. Jonas Šileika,
OFM. Šv. Mišiose dalyvavo apie 40
Calgary Lietuvių Bendruomenės na-
rių. Smagu buvo stebėti, kaip jaunieji
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus
vaikai su susidomėjimu klausėsi ku-
nigo minčių, drauge su tėveliais ėjo
išpažinties, vėliau patys diskutavo
apie tai, ką pastebėjo paveiksle.

Kunigo Šileikos pamokslas buvo
labai prasmingas. Jis teigė, kad nes-
varbu, kur gyvename, kokiais gyve-
nimo vingiais esame pasukę, kokio
tikėjimo žmonės būtume, svarbu, kad
visi savo širdyse atnaujintume savo
tikėjimą, kad mūsų širdys atsivertų,
taptų gražesnės, jautresnės. Po Mišių
kunigas palaimino ir suneštines vai-
šes, džiaugėsi vaikų mokyklos atida-
rymo programėle ir bendravo su vi-
sais.

Elvyra Krausienė, 
Aida Labanauskienė 

Šv. Mišiose dalyvavo apie 40 Calgary lietuvių.

Prie Marijos paveikslo (iš k.): Danutė Miner ir Verutė Šimkienė; priekyje
stovi: Paulina Šimkutė ir Rachel Ullstrom.

Airijos lietuviai šventė
apsireiškimo jubiliejų

Šių metų rugsėjo 25-28 d. Airijos
lietuvius katalikus lankė svečias iš
Lietuvos, Vyčio kryžiaus ordino kava-
lierius mons. Alfonsas Svarinskas.
Garbusis svečias atvyko ką tik po ju-
biliejinių iškilmių Lietuvoje šven-
čiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Ši-
luvoje 400 metų jubiliejų.

Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, buvo
aplankyta Navan miesto, esančio
maždaug 40 km nuo Dublino, Šv. Pau-
liaus katalikų pradinė mokykla, ku-
rioje iš 580 mokinių net 20 jaunuolių
yra lietuvių kilmės. Vieni iš jų yra at-
vykę su tėvais prieš metus kitus, o
kiti svetingoje Airijos žemėje jau gy-
vena net penketą metų. Dauguma
pradinukų paklausti garbingojo sve-
čio atsiminė, iš kokių Lietuvos kam-
pelių yra kilę, jie iki šiol kalba gražia
lietuviška kalba. Visi vaikai buvo ap-
dovanoti Šiluvos stebuklingu M. Ma-
rijos su Kūdikiu paveiksliuku bei vy-
čiais, kad būtų priminimas jiems, iš
kur jie kilę, ir kad jie yra laukiami su-
grįžtant į Tėvynę Lietuvą. Vakare bu-
vo švenčiamos šv. Mišios Navan mies-
to Šv. Onos koplyčioje,  meldžiamasi
už Lietuvą.

Kitos dienos, rugsėjo 26-osios vi-
dudienyje, mons. A. Svarinskas leido-
si į tolimą 250 km kelią aplankyti
Cork lietuvių. Gal atstumas būtų ir
ne per ilgiausias, bet žinant Airijos
kelių ypatumus ir tai, kad tai yra
penktadienis, paskutinė darbo diena,
kelionė užtruko daugiau kaip 5 val.
Nepaisant kelionės nuovargio, gar-
bingas svečias su užsidegimu kalbėjo
apie Šiluvos apsireiškimo svarbą Lie-
tuvos istorijoje ir dabartyje. Airijos
Lietuvių katalikų misijos kapelionas
kun. Egidijus Arnašius ir garbingas

svečias iš Lietuvos mons. A. Svarins-
kas po vakarinių Mišių maloniai buvo
pakviesti vakarienei ir nakties poil-
siui pas netoli Cork gyvenančią G. ir
R. Navašinskų šeimą. 

Gerai pailsėję jau šeštadienio
rytą keliauninkai leidosi į tolimą
kelią per visą Airiją bemaž iki Šiaurės
Airijos pasienio miesto Cavan. Čia
vakare Šv. Klaros koplyčioje susirin-
kę tautiečiai klausėsi ugningo svečio
pamokslo ir visa širdimi meldėsi už
Tėvynę Lietuvą, prašydami savo šei-
moms ir namiškiams Lietuvoje ir
Airijoje Švč. M. Marijos užtarimo.

Sekmadienį įprastu laiku tautie-
čiai rinkosi maldai ir Šiluvos stebuk-
lingo M. Marijos paveikslo sutiktu-
vėms Šv. Andriejaus bažnyčioje.

Visose maldos vietose buvo nau-
jai apmąstoma Šiluvos apsireiškimo
slėpinio esmė. Svečias iš Lietuvos iš-
kėlė 3 kertinius dvasinio gyvenimo
pamatus: 1) šv. išpažinties svarbą iš-
likti žmogumi šių dienų nepaprastai
materialiame pasaulyje; 2) šv. Mišių
svarbą,  kaip dvasinio gyvenimo šalti-
nį, tinkamai atliekant savo pareigas
prieš Dievą, Bažnyčią ir Tautą; bei 3)
asmeninę maldą, kuri dažnai keičia
ne tik žmogaus, bet ir visos tautos li-
kimą. Po kiekvienų Mišių būdavo su-
neštinės vaišės, kurių metų buvo dis-
kutuojama apie jubiliejinius atlaidus
Šiluvoje, artėjančius Seimo rinkimus,
visų pilietinę pareigą dalyvauti juose
ir esamas nuotaikas Lietuvoje. Per
šias dvasiniam atsinaujinimui  skir-
tas dienas gausus būrys Airijos lietu-
vių meldė dvasinių malonių sau ir
Lietuvai. 

Kun. Egidijus Arnašius

Apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejus
paminėtas Worcester, MA

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, vietos
lietuviškų organizacijų sudarytas
komitetas suruošė Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
jubiliejaus paminėjimą.

Paminėjimas pradėtas 10 val.
ryto iškilminga procesija, kurią įei-
nančią į Šv. Kazimiero bažnyčią pasi-
tiko choras (vadovas vargonininkas
David Moulton), giesme „Seika Ma-
rija, Dievo Motina...” Tautiniais dra-
bužiais pasipuošusios ALRK Moterų
sąjungos 5-os kuopos pirm. Verutė
Šimkienė ir ižd. Danutė Miner nešė
prie altoriaus didingą, gražų Šiluvos

Marijos su Kūdikiu paveikslą, apjuos-
tą tautine juosta, iš šonų lydimą dvie-
jų mergaičių Paulinos Šimkutės ir
Rachel Ullstrom,   pasipuošusios bal-
tomis suknelėmis ir vainikėliais ant
galvų rankutėse laikė baltų rožių
puokšteles. Lietuvių Bendruomenės
kapelionas kun. Ričardas Jakubaus-
kas paveikslą pašventino, sukalbėjo
maldą, Švč. Mergelės Marijos litaniją
ir atnašavo šv. Mišias. Kartu su juo
koncelebravo Šv. Jono parapijos kle-
bonas kun. Jonas Madden. Šv. Mišių
skaitinius ir maldą į Šiluvos Mariją
skaitė lektorė       Nukelta į 11 psl.
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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

SKELBIMAI

IEŠKO DARBO

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

PARDUODA
Plainfield rajone nuomojamas

arba parduodamas „duplex”
($1,200 arba $164,900). Du mieg.

11/2 vonios, 1 automobilio
garažas. Rami vieta, geras

susisiekimas, I–55, I–80, arti par-
duotuvės. Tel. 815-919-7188.

KELIONĖS Į LIETUVĄKELIONĖS Į LIETUVĄ
ĮSPŪDŽIAIĮSPŪDŽIAI

Kêstutis Jeçius
Nr. 2

Prie Molėtų observatorijos.

Lietuvoje yra dar ūkininkau-
jančių. Tačiau iš mažesnio ūkio
sunku pragyventi. Giminaitės sesuo
ūkininkauja ir parduoda 7 karvių
pieną. Taip pat darbuojasi Giedrai-
čiuose, socialinių reikalų tarnyboje.
Prižiūri keletą vyresnio amžiaus
asmenis. Visi ūkio pastatai ,,senoki”,
tačiau vis remontuojami ir gražina-
mi. Naujas sluoksnis dažų pagyvina
aplinką. Jai padeda jos vyresnio am-
žiaus tėvas ir keturiolikmetis sūnus.
Buvome sočiai pavaišinti ir apdova-
noti medumi. Neteko nugirsti jokio
aimanavimo ar skundų. Be to, ji lei-
džia dukrą į universitetą. Apylinkė
pilna obelų. Šiais metais nepaprastai
geras derlius. Bet obuoliai nėra ren-
kami, nes nėra rinkos. Supirkėjai mo-
ka po 7 centus už kilogramą, tad nu-
vežimas į sandėlius yra per brangus.
Minėjo, kad yra tik viena įmonė, kuri
spaudžia sultis. Obuoliai iš Lenkijos
ir kitų valstybių, sako, yra pigesni,
nei vietiniai.

Aplankėme ,,Obuolių salą”, į ku-
rią galima įvažiuoti nauju tiltu. Čia
įsisteigė moderni ,,kamping sodyba’’
(camp grounds). Yra nedidelis vieš-
butis ir restoranas su geru maistu.
Čia įrengta pirtis, teniso ir kitų
sporto šakų aikštelės. Gali išsinuo-
moti dviračius ar kojom minamus
laivelius. Su visais patogumais gali
stovyklauti palapinėje, stovyklavimo
priekaboje ar stovyklavimo autobuse.
Restorano meniu taikomas daugiau
europiečiams, bet turi ir lietuviškų
patiekalų.

Aplankėme Molėtų observatoriją
(planetarium). Ten yra du senesni
dangaus stebėjimo bokštai, statomi
nauji. Naujas priėmimo pastatas
atrodo kaip skrajojanti lėkštė – bliz-
gančio metalo pastatas stovi ant stik-
lo sienų. Iš ten veda tunelis į du ste-
bėjimo bokštus. Ten bus ir konferen-
cijų centras. Statybas planuoja baigti
rugsėjo gale, tačiau atrodo, kad gali
užsitęsti iki kitų metų.

Ketvirtadienį aplankėme 93
metų medicinos daktarę, kuri studi-
juodama gyveno mūsų namuose
1940–1941 metais. Ji taip yra kilusi iš
Ukmergės rajono kaip ir mano a.a.

mama. Jos buvo kaimynės. Abi dak-
tarės akys yra paveiktos tinklainės
degeneracijos (,,macular degenera-
tion’’), tačiau ji kas dieną greitu tem-
pu apylinkėje vaikšto po 2 ar 3 km. 

Po to lankėmės Europos parke
(www.europosparkas.lt). Šis parkas
įkurtas 1991 metais skulptoriaus
Gintaro Karoso iniciatyva. Čia ,,iš-
blaškyti’’ viso pasaulio žymesnių
skulptorių kūriniai. Parke, jei turi
laiko ir sveikatos, gali praleisti dau-
giau negu vieną dieną.

Penktadienį vykome į Kauną,
mano gimtinę. Mūsų ,,gidai” buvo
pusseserės draugai nuo penktos
klasės. Apsilankėme pas mano kitą
pusseserę, gyvenančią Kauno miesto
sode Petrašiūnuose. Ji Sibiro trem-
tinė, iš kur yra pabėgusi porą kartų.
Sodo namelis praplėstas, vis remon-
tuojamas ir dažomas. Daržas ir sodas
prižiūrimi, daržovių ir vaisių užtenka
visiems metams. Kartu gyvena jos
vyras. Petrašiūnuose gyvena sūnus
su žmona ir studentas sūnus. Ir čia
per sočiai buvome pavaišinti. Nuvy-
kome į Petrašiūnų kapines, kur ap-
lankėme mano močiutės, tetos, auk-
lės ir dėdės kapą. Sustojome ir prie
Stasio Pilkos kapo. Jis mano pusse-
serės giminaitis. Sustojome prie kitų
giminių kapų.

Iš Petrašiūnų vykome į Karo
muziejų, kur turėjau atlikti porą
reikalų. Teko kalbėtis su muziejaus
direktoriaus pavaduotoju. Norėjau
sužinoti, ar muziejus priims a.a.
Vytenio Statkaus likusias karines
knygas. Nuostabu, kad dir. pavaduo-
tojas buvo a.a. Statkaus pažįstamas
ir konsultantas a.a. Vyteniui ruošiant
knygą apie Lietuvos kariuomenę,
kurią išleido Vydūno fondas, Lemon-
te, IL. Atsakymo sulaukiau teigiamo,
tad reikalas buvo sutvarkytas. Karo
muziejus planuoja patalpas išplėsti ir
paremontuoti. Bus visiems prieinama
biblioteka. Karo muziejaus aikštė su
visais paminklais, aukurais ir statu-
lomis tvarkingai ir švariai išlaikoma. 

Funikulieriumi užsikėlėme į Ža-
liakalnį. Funikulierius toks, koks bu-
vo prieš 64 metus, kai čia lankiausi ir
prieš 11 metų. Bus daugiau.

* Ieškau darbo, kur galėčiau atsivesti
savo dukrytę kartu. Galiu padėti sutvarkyti
namus, prižiūrėti vaikus ar su seneliais
pabūti. Visi pasiūlymai mane domina. Tel.
708-945-0005.

* Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti,
Marquette Park, Brighton Park ir aplinki-

niuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevairuoja,
patirtis, rekomendacijos. Tel. 773-954-
5223.

* Moteris ieško valymo darbo šeštadie-
niais pietiniuose rajonuose. Tel. 630-863-
1168.

Atkelta iš 3 psl. 
Š. m. lapkričio 4 d. Amerikos

rinkimuose paaiškės tolimesnė S.
Palin ateitis. Tuose rinkimuose
paaiškės ir visų kitų kandidatų bei
paties krašto ateitis. Šia proga skati-

name visus skaitytojus kuo gausiau
dalyvauti ateinančiuose rinkimuose
ir pareikšti savo valią. Taip bus
pasinaudota turima privilegija ir
atlikta svarbi pilietinė pareiga. 

Viešnia iš Šiaurės 

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Austrijoje iš liaudies šokių XVIII
šimtmetyje susiformavo šokis valsas.
Manoma, kad tam šokiui pradžią
davė Deutscher Tanz-sehds – vokie-
čių liaudies šokis. Vokiškai „walzen”
reiškia suktis. Iš šio žodžio kilo žodis
– valsas. Valso ritmas yra 3/4.

Iš  Austrijos sostinės Vienos Pa-
ryžiaus diduomenei valsą nuvežė Ma-
rija Antuanetė.

Muzikoje 1766 metais pirmą kar-

tą terminą, „movement de valse” pa-
vartojo austrų darbštusis kompozito-
rius Joseph Haydn (1732–1809).

Valsus kūrė Fr. Schubert, F. Cho-
pin, H. Berlioz, P. Čaikovskij, J. Lan-
ner, Prancūzijoje – J. Offenbach.

Lietuvoje valso pradininku buvo
Vincas Kudirka (1858–1899).

Valso karaliumi vadiname Johan
Strauss (1804–1849).

Apie valsą
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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

Kvartetas ir fortepijonas,
arba 16 stygų ir 88 klavišai 

„Kvartetas ir fortepijonas” – tai
16 stygų ir 88 klavišų ciklas, sumany-
tas Valstybinio Vilniaus kvarteto,
parengusio ne vieną stilingą teminę
programą. Šis, beveik metus truk-
siantis ciklas – keturių dešimtmečių
aktyviai pulsuojančios koncertinės
kvarteto veiklos sankaupa, prisotinta
klasicistiniais, romantiniais ir mo -
derniais fortepijoniniais kvintetais.
Spalio 26 d., Vilniaus taikomosios
dailės muziejuje įvyks pirmieji  kvar-
teto ir fortepijono pašnekesiai, šį
kartą dalyvaujant eksperimentuo-
jantiems pianistams Birutei Vainiū -
naitei, Sonatai Deveikytei-Zubo vie-
nei ir Rokui Zubovui.

1965 m. debiutavęs kvartetas
susikūrė ir ištobulino savitą interpre-
tavimo tradiciją, plačią raiškos prie-
monių skalę ir gebėjimą įsigilinti į
įvairių epochų bei stilių muziką
atliekant Haydn, Beethoven, Brahms
ar Schnittke, Schönberg ir Cage. Be
to, beveik dešimt metų kartu grie -
žiantys dabartiniai kvarteto nariai
(Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė,
Girdutis Jakaitis ir Augustinas Va-
siliauskas) susikūrė ir savitą so cia-
linę aplinką, ne mažiau svarbią ka-
meriniam muzikavimui. Ši muziki nė
Vilniaus kvarteto retorika susilaukia
pagyrimų tiek Lietuvoje, tiek svetur.
Iš jų galima paminėti tokias pi -
kantiškas detales, kaip kvarteto gar-
so palyginimą su gero šokolado sko-
niu („kuris pavergia, tačiau jo nie-
kaip nepersisotinsi”) arba užhipno-
tizuotus ir pritrenktus Luxsembourg
kritikus 2004-aisiais, kada kvartetui
griežiant Beethoven jie padėjo už-
rašus ir pieštukus į šalį ir beveik ne-
kvėpavo.

Sekmadieninio popietės progra-
mos branduolį sudaro trys 2000 m.
kūriniai, įkvėpti ir reflektuojantys

Čiurlionio garsovaizdžius. Sukurti
trijų skirtingų kartų autorių: Remi-
gijaus Merkelio, Mindaugo Urbaičio
ir Vytauto Barkausko, šie kūriniai
pristao skirtingus estetinius pasau-
lius ir jų santykį su lietuviškos kul-
tūros simboliu. M. Urbaičio „Ramy-
bė” ir Vytauto Barkausko „Karalaitės
kelionė. Pasaka” iš karto nurodo
kryptį, aptinkamą kūrinių pavadi-
nimuose. Tai Čiurlionio medi tacijų,
tapybinių įvaizdžių ir simbolių bei
subtilaus jo muzikos poetiškumo
įkvėptos kompozicijos.

Vis dėlto kompozitorius Urbaitis
pagrindiniu kūrybiniu atspirties
tašku pasirenka Čiurlionio muziką.
„Kūrinio emocinis pasaulis – tai
Čiurlionio paveikslui ‘Ramybė’ ir
kitiems panteistiniams simbolisti -
niams jo darbams būdingas visatos
beribiškumo ir gamtoje slypinčio
didingumo išgyvenimas, čia Urbaičio
sukuriamas išskirtinai ‘čiurlioniš-
komis’ priemonėmis”, – pasakoja
Rokas Zubovas, kuris toliau teigia,
kad Remigijaus Merkelio kvinteto
„MiKonst” atspirties taškas – ab t -
raktus: tai Čiurlionio vardų trum -
pinys, perteikiamas ir grynai mu -
zikine išraiška – nuolat (Konstanta)
pasikartojanti Mi nata.

Devynių koncertų serijoje „Kvar-
tetas ir fortepijonas” ansamblis keti-
na griežti daugiau nei su de šimčia
skirtingų kartų ir įvairių tautybių
pianistų: nuo Edvino Minkšimo ir
Andriaus Žlabio iki Margaritos Zim-
mermann, Tamami Honmos ir kitų.
Kamerinė ciklo estetika kartais sug-
ražins į intymaus saloninio muzi ka-
vimo laikus, o kartais stebins įtemp -
tais intelektualiniais muziki niais dis-
putais.  

Alfa.lt

„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” Rygoje sulaukė išskirtinio

dėmesio 
Penktadienį, spalio 17 d., Lat -

vijos sostinei Vilnius padovanojo Bal -
to Angelo skulptūrą, simbolizuo-
jančią Lietuvos sostinės kvietimą
Lat  vijos gyventojams apsilankyti
„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” (VEKS) renginiuose. Šis re gi -
nys sulaukė išskirtinio Latvijos ži -
nias klaidos dėmesio.

Rygos savivaldybės kiemelyje
„Vilnius – Europos kultūros sostinės
2009” atstovus pasitiko Rygos miesto
meras Janis Birks ir Lietuvos am -
basadorius Latvijoje Antanas Vinkus.
Pastarasis sveikinimo kalbą sakė
latviškai, tuo pradžiugindamas susi -
rin kusius rygiečius.

„Tikiu, kad Rygos centre apsi-
gyvenęs Baltasis Angelas žadins mū -
sų vaizduotę, atvirumą ir skatins di -
desnį trijų Baltijos valstybių tarpu -
savio supratimą. 2016-aisiais Euro -
pos kultūros sostine taps Ryga, todėl
ateinančiais metais atidžiai stebė -
sime savo kaimynus ir stengsimės pa -
si semti įkvėpimo bei idėjų iš Vil -
niaus”, – savo sveikinimo kalboje pa -
žymėjo Rygos miesto meras Janis
Birks.

,,Vilniaus – Europos kultūros
sos tinės 2009” pristatymas Rygoje
susilaukė didelio šalies žiniasklaidos
dėmesio. Renginyje dalyvavo žurna -
listai iš pagrindinių nacionalinių
dienraščių, dviejų televizijų, naujienų
agentūrų ir kt. Nacionalinė Latvijos
žiniasklaida Baltojo Angelo kelionę į
Rygą pradėjo aptarinėti dar likus
kelioms dienoms iki renginio.

Labiausiai Latvijos žiniasklaidą
domino renginių gausa, kurių atei -
nan čiais metais žadama apie 700.
Taip pat buvo aptariama Baltojo An -
gelo skulptūra bei įžanginis ,,Vilnius
– Europos kultūros sostinė 2009”
renginys, sutapsiantis su Naujųjų
me tų pasitikimo švente. Šia proga
Vilniuje bus rodomas garsiausio švie -
sos menininko pasaulyje Gert Hofo

režisuotas šviesų spektaklis, kurio
me tu Vilnius taps šviesiausia pa -
saulio vieta, matoma net iš kosmoso
platybių.

„Džiaugiamės, kad Latvijoje „Vil -
nius – Europos kultūros sostinė
2009” sulaukė daug dėmesio ne tik iš
žiniasklaidos, bet ir, pavyzdžiui, iš
turizmo agentūrų, kurios planuoja
turistams sukurti specialius kelionių
į Vilnių – Europos kultūros sostinę
2009 pasiūlymus. Didelio susidomėji-
mo sulaukė mūsų koncepcija ‘Kul -
tūra gyvai’. Tikimės kultūros sos -
tinės renginiuose sutikti nemažai
kai mynų latvių”, – po renginio sakė
VEKS direktorė Elona Bajorinienė.

Ramoškos sukurtas Baltasis An -
ge las lapkričio mėnesį nusileis Mila -
ne, vėliau – Portugalijos bei Liuk sem -
burgo sostinėse. Šis nuotaikingas
„Vil nius – Europos kultūros sostinė
2009” simbolis jau puošia Varšuvą,
Sankt Peterburgą, Stokholmą, Dub -
liną, Liublianą ir kitus Europos mies-
tus.

Alfa.lt

Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas Palaimintojo J. Matulaičio misijoje,
kurį 2007 m. surengė vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Vaidas Ramoška. Baltasis Angelas.
Andriaus Ufarto nuotr.

JEIGU TIKITE LIETUVYBĖS UŽSIENYJE
ATEITIMI

JAV Lietuvių Bendruomenės
Švie timo tarybos pirmininkė Daiva
Navickienė vadovaus XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo plenarinei sesijai apie lituanistinį
švietimą išeivijoje.  Be sesijos vado vės
pranešimus padarys ir diskusijose
dalyvaus dar dvi pedagogės iš JAV, dvi
iš Lietuvos ir viena iš Ispanijos. Jos
apibūdins lituanistinio švietimo iš -
eivijoje tikslus, metodus, kalbės apie
bendrumus ir skirtumus. 

Šeštadie ninių ir sekmadieninių
lituanistinių mokyklų tinklas buvo
su kurtas, kai po II Pasaulinio karo
pabaigos į JAV iš pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje atplaukė didžioji lietuvių
imigrantų banga. Per daugiau kaip
pus šimtį metų šios bangos vaikai ir
vaikaičiai lituanistinių mokyklų pa -
mokose sėmėsi žinių apie tolimąją sa -
vo kilmės šalį Lietuvą, mokėsi lietu-
vių kalbos, dainavo lietuviškas dai -
nas, šoko tautinius šokius. Nemaža
dalis baigusiųjų lit. mokyklas įsijungė
į visuomeninę lietuvišką veiklą, o,
Lie  tuvai atkūrus nepriklausomybę,
pasinėrė į darbus savo tėvų žemės la -
bui. Daugeliu atvejų lituanistinės
mo kyklos buvo pagrindinis ryšys,
rišęs mūsų jaunąją kartą prie lietuvių

tautos kamieno.
Lituanistinio švietimo reikšmė

po Lietuvos nepriklausomybės atkū -
ri mo nesumažėjo, o galbūt tapo dar
sva resne, nes į užsienius pasipylė
nauji lietuvių imigrantų būriai, kurių
vaikams taip pat gresia nutautimo
pavojus. Kad lietuvių tauta nepra ras -
tų tų savo atžalų, gyvenančių svetur,
būtina jas laistyti ir stiprinti lituanis-
tinio švietimo gyvybės vandeniu. To -
dėl ir ši plenarinė sesija ypač svarbi
(ir turėtų būti įdomi) visiems, kurie
tiki lietuvybės užsienyje ateitimi. 

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas vyks š.m. lap-
kričio 26–30 dienomis (Padėkos die -
nos savaitgalį) Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL. Sesijų tvarka ir lai -
kas bus praneštas vėliau, tačiau jau iš
anksto nuoširdžiai kviečiame visus,
ypač lituanistinių mokyklų mokyto-
jus, tėvų komiteto narius, mokinių
tė velius, besidominčius lietuvybės
ateitimi ir lietuvišku švietimu, gau -
siai dalyvauti plenarinėje sesijoje
,,Lituanistinis švietimas išeivijoje ir
jo ypatumai: tikslai, metodai, bendru-
mai bei skirtumai”.

XIV PLMKS informacija

Jonas P. Kavaliūnas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą Donatui Kavaliūnui ir paaukojo laikraščiui
50 dol. auką. Nuoširdžiai esame dėkingi už spausdinto žodžio platinimą.
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Atkelta iš 8 psl.            Bernadeta
Miliauskaitė-Harris. 

Choras beveik visas giesmes gie-
dojo Marijos garbei. Jos tokios gra-
žios,  jomis mūsų tauta didžiuojasi,
gėrisi, dažnai jas giedame, nes esame
Marijos vaikai. Labai švelniai ir dva-
sią prie Dievo pakelianti skambėjo:
„Nenuženk nuo akmens, o Marija,
pušynėly žaliam Šiluvos, nors krauju
ir ašaromis ten lijo, nepalik, nepalik
Lietuvos...” Vargonininkas giedojo
solo „Ave Maria...” Po Mišių, išeinant
iš bažnyčios, pasigėrėtinai skambėjo
choro giedama „Marija, Marija...”
Procesija pamažu judėjo iš bažnyčios,
išneštas ir Šiluvos Marijos su Kūdi-
kiu paveikslas, o už jo į salę po baž-
nyčia ėjo visi pamaldų dalyviai, kurie
atvyko iš kitų aplinkinių lietuvių tel-
kinių, kurioje vyko antroji jubiliejinė
Šiluvos Marijai skirta dalis.

Programos vedėjas Romas Jaku-
bauskas pakvietė Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos iš
Putnam, CT atvykusią seselę Marga-
ritą Bareikaitę tarti žodį apie Šiluvos
Marijos apsireiškimą piemenėliams.
Ji keletą minučių trukusioje kalboje
priminė ne tik apie Mergelės Marijos
apsireiškimą Šiluvoje, bet ir kitus
opius šių dienų katalikų  Bažnyčios
reikalus. Kvietė, kelis kartus primin-
dama, melstis į Mariją, kuri taip myli
Lietuvą, jog 1608 metais ją pasirinko

savo apsireiškimo vieta. Istorija kal-
ba mums, kiek daug kartų Marija yra
padėjusi Lietuvai ir ją išgelbėjusi nuo
daugelio pavojų. Esame patys gyvi
liudininkai paskutinių 50 metų tru-
kusios vergijos po rusų komunistų
priespauda, iš kurios su Marijos pa-
galba atgavome laisvę, nepriklau-
somybę ir jau 18 metų ja džiaugia-
mės. Melskimės, visada melskimės į
Mariją. Ji tikrai padės. Seselės Mar-
garitos kalbą dar papildė rodomas fil-
mas „Šiluvos Marijai”.

Programa artėjo prie šio didingo
ir garbingo Šiluvos Marijos jubilie-
jaus minėjimo pabaigos. Ant stalo
buvo padėtas lapas. Kas norėjo, galėjo
pasirašyti ir Marijos su Kūdikiu pa-
veikslą pasikviesti savaitei į namus
pas save „pasisvečiuoti”.  Visi vaiši-
nomės užkandžiais ir kava, paruoš-
tais Jubiliejaus minėjimo rengimo
organizatorių, kurių komitetą suda-
rė: Lietuvių Bendruomenės kape-
lionas kun. R. Jakubauskas, Worces-
ter apylinkės LB pirmininkas R.
Jakubauskas, V. Šimkienė – ne tik
komiteto, bet ir ALRK Moterų sąjun-
gos 5-os kuopos pirmininkė Irena
Markevičienė, „Nevėžio” – „Nerin-
gos” tuntų skautučių vadovė, Vivian
Rodgers, Lietuvos Vyčių 26-os kuopos
pirmininkė ir D.  Moulton, Šv. Jono
parapijos vargonininko pavaduotojas.

Janina Miliauskienė

Šiluvos žinia 

Šiluvos minėjimas Brooklyn, NY
Brooklyn Apsireiškimo parapijos

nariai Šilines švenčia kasmet.
Rugsėjo 21-ąją lietuviai iš visos

Amerikos rinkosi į šv. Mišias Brook-
lyn Apsireiškimo bažnyčioje paminėti
Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu-
voje 400 metų sukaktį.

Iškilmių komiteto narė Vida Jan-
kauskienė paaiškino, kad Brooklyn
Apsireiškimo parapijos nariai Šilines
švenčia kasmet, tačiau šie metai –
ypatingi. ,,Kadangi Lietuvą ilgai val-
dė komunistai, niekas pasaulyje neži-

nojo apie Šiluvos Mergelę”, – sakė
New York lietuvių bendruomenės pir-
mininkė Ramutė Žukaitė.

Daugelis Amerikos lietuvių pra-
bilo apie būtinybę kreiptis į naujai at-
vykusiuosius iš Lietuvos. ,,Tikimės,
kad jie taps mūsų bažnyčios dalimi”,
– sakė Šventojo Jeruzalės kapo ordi-
no riteris Joseph Rudis. Iškilmės
baigėsi daugiau nei 200 žmonių
malda Šiluvos Mergelei. 

Pagal Stephanie Gutierrez
straipsnį savaitraštyje „The Tablet”

Kauno muziejuje – paskaita apie
Šiluvos bazilikos puošybą

Rugsėjo 24 d. Kauno miesto mu-
ziejuje menotyros daktarė Laima Šin-
kūnaitė skaitė paskaitą „Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bazilika:
dailės ikonologija”. 

Prelegentės žodžiais, Šiluvos
bazilika – vienintelė Lietuvos šven-
tovė, kurios puošyboje įvairiapusiškai
plėtojamos Dievo Motinos, pagim-
džiusios žadėtąjį Išganytoją, Jėzaus
Kristaus, įsteigusio Bažnyčią, ir Baž-

nyčios temos. Grindžiamąja mintimi
tolesnei paskaitos temos plėtotei L.
Šinkūnaitė pasirinko popiežiaus Be-
nedikto XVI žodžius, jog factum his-
toricum tikėjimui svarbiau ne sim-
bolinis šifras, bet steigiamasis pra-
das: „Et incarnatus – šiais žodžiais
išpažįstamas faktinis Dievo įžengi-
mas į tikrąją istoriją.” 

Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba

Spalio 13-ąją, kaip ir kiekvieną
mėnesį, Šiluvoje tradiciškai švęsta
Marijos diena. Pagrindinių šv. Mišių
koncelebracijai vadovavęs Kauno ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ
pasveikino celebruojančius ganytojus
– Kaišiadorių vyskupą Juozą Matu-
laitį, Vilkaviškio vyskupą emeritą
Juozą Žemaitį MIC, Panevėžio vysku-
pą emeritą Juozą Preikšą, iš įvairių
Lietuvos vyskupijų atvažiavusius
brolius kunigus, taip pat visus gau-
siai atvykusius piligrimus. Arkivys-
kupas pakvietė šv. Mišiose šalia savo

asmeninių intencijų, meldžiantis vie-
niems už kitus, pasimelsti ir bendra
intencija Šiluvos Dievo Motinos
globai pavedant bendrą rūpestį, kad
naujasis Lietuvos Seimas ir Vy-
riausybė pajėgtų ekonominių sunku-
mų akivaizdoje vesti Lietuvą į priekį.

Šv. Mišių pabaigoje pamaldų da-
lyviams buvo suteiktas ganytojiškas
palaiminimas. Pamaldos tradiciškai
baigtos giesme „Marija, Marija”. 

Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba

Marijos diena Šiluvoje: malda 
už geresnę Lietuvos ateitį

A † A
Dailininkas

JURGIS DAUGVILA

Mirė 2008 m. spalio 17 d., sulaukęs 85 metų.
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos šeštadienį, spalio 25

d. 10:30 v. r. Šventos Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN.
Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

Brangiam Tėveliui ir Seneliui
A † A

Inž. PRANUI NARIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną GINTRĄ NARIENĘ,
seserį ALDONĄ, dukras DAINĄ RUDAITIENĘ ir
LAURĄ LAPINSKIENĘ, sūnus ALDĄ ir MARIŲ,
anūkes TAIYDĄ CHIAPETTĄ ir MILDĄ JOHANSO-
NIENĘ su šeimomis.

LSB Lituanicos tuntas

A † A
ALFONSUI DZIKUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai DALIAI – buvusiai Lietuvių tau-
tinių šokių instituto pirmininkei ir tautinių šokių
grupės „Berželis” vadovei, sūnui SAULIUI ir dukrai
RIMAI su šeimomis bei visiems artimiesiems.

Lietuvių tautinių šokių institutas

Tu man gyvenime buvai
Šviesiausia žemės dovana
Tu kaip akmuo brangus ir retas
Tu man daina, kurią suprato
Širdis širdies neklausdama.

B.  Brazdžionis

A † A
JUOZAS VIKTORAS BACEVIČIUS

PETKŪNAS

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2008 m. spalio 19 d., sulaukęs 92 m.
Gyveno Union Pier, MI.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Lukšių valsčiuje. Lietuvoje

1941 m. baigė Aukštesniąją Technikos mokyklos susisiekimo kla-
sę. 1944 m. grįžtant raudonajam tvanui, pasitraukė į Vakarus.
Gyveno Vokietijoje, Dillingen DP stovykloje. Amerikoj išgyveno
59 metus, nuo 1949 m. Pradžia gyvenimo, kaip ir daugeliui, buvo
sunki. Vėliau pradėjo dirbti pagal savo specialybę Messner Eng.,
tada  Bartkus & Assoc., kol išėjo į pensiją 1989 m. Persikėlė gyven-
ti į Union Pier, MI ir ramiai leido savo gyvenimo paskutines dienas.

Nuliūdę liko: žmona  Dana Bacevičiūtė-Petkūnienė, dukterys
Virginija Eigelienė ir Danutė Petkūnaitė; Lietuvoje sesuo Regina
Reneckienė, vyras Bronius ir šeima; Amerikoje pusbrolis Vikto-
ras Karašauskas su šeima, giminaitis Jonas Bacevičius su šeima
bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis pašarvotas Petkaus Lemont laidojimo namuose
12401 S. Archer Ave., ketvirtadienį, spalio 23 d. nuo 2 v. p.p. iki
8 v. v. 

Penktadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčio-
je 10 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juozą Viktorą. Po
Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Liūdi žmona Dana, dukros Virginija ir Danutė



12                            DRAUGAS, 2008 m. spalio 22 d., trečiadienis

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė. Muzikinę programą
atliks pianistė dr. Frances Covalevsky. 

�JAV LB Kultūros taryba kvie -
čia  lietuvių visuomenę siūlyti kandi-
datus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Kandidatus komisijoms siūlyti
iki š. m. spalio 30 d.  Premijos – po
1,000 dol. Šiais metais premijų rėmė-
jas yra JAV LB Krašto valdyba.
Kandidatus siūlyti: Dailės premijai
gauti –  komi sijos pirmininkei Laimai
Apana vičienei, Čiurlionio galerijos
direkto rė. Ad resas: Laima Apana vi -
čienė, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636; Teatro premijai gauti
– ko misijos pirmininkei yra Laima Ši -
leikytė-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė-Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011; Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premijai gauti – Edvardui
Šulaičiui. Adresas: Edvardas Šulaitis,
1330 S. 51st Ave., Cicero, IL 60804.

�Lapkričio 1 d., šeštadienį, 7 val.
v. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton
Park – Vėlinių vakaras-koncertas.
Prog ramoje: dalyvaus: kun. Jaunius
Kelpšas, Jūratė ir Rimantas Grab -
liauskai, Daiva, Edmundas ir Vir gi -
nijus Švabai, Jeronimas Vita vičius,
Ne rijus Gležeckas, Dalia Sokienė,
Evaldas Girdžiūnas.

�Lietuvių prekybos rūmai (Li -
thuanian Chamber of Commerce) kvie-
čia į investavimo patarėjo Šarūno
Gri ganavičiaus paskaitą ,,Kaip akcijų
rinkoje uždirbti milijoną?” Po pa -
skaitos – diskusijos. Paskaita vyks
lapkričio 5 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago. Tel. pasiteiravimui 773-
582-6500.

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai!
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -

šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago.
Meninę programą atliks Lietuvių
ope ros solistai ir choras. Kokteiliai –
6:30 val. v., programa – 7:30 val. v.,
vakarienė – 8 val. Bilietus įsigyti
galite tel. 773-501-6573 (E. Abli n -
gytė); telefonais 630-257-6481 ir 630-
247-4422 (V. Savrimienė) arba ,,At-
lan tic Express” (šalia ,,Seklyčios) tel.
773-434-7919.

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti ad-
ministracijai adresu: 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629, pažymint
,,Prenumerata knygai”. Vėliau lei-
dinys bus brangesnis. Laukiame
aukų leidiniui paremti.

�Spalio 9 – lapkričio 9 dienomis
Washington, DC vyks ,,Kids euro fes-
tival”, kuriame spalio 24–28 die-
nomis spektaklius rodys teatro labo-
ratorija iš Lietuvos ,,Atviras ratas”, į
festivalį atvežusi S. Nėries pastatymą
,,Senelės pasaka” (vaidina: Ieva
Stundžytė, Be nita Vasauskaitė, Vy-
tautas Leistru mas ir Justas Tertelis).
Spektaklių laiką ir vietą galite
sužinoti apsilankę tinklalapyje: www.
kidseurofestival.org Tel. pasiteira-
vimui: 202-944-6558. Įėji mas – nemo-
kamai.

�Lapkričio 2 d., sekmadienį,
1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Apsi-
reiškimo parapijoje, 259 North Fifth
Street, Brooklyn, NY 11211, vyks
Vilniaus universiteto  mišraus choro
,,Pro musica” koncertas. Koncerte
skambės lietuvių bei Šiaurės Europos
kompozitorių klasikiniai kūriniai.
Įėjimas – 15 dol.

�Lapkričio 5 d., trečiadienį, Es -
tų namuose, 243 East 34th Street,
New York, NY nuo 4 val. p.p. iki 7 val.
v. vyks jungtinis Estijos, Latvijos ir
Lietuvos Respublikų vakaras, kurias
kartu ruošia trijų Baltijos šalių kon-
sulatai. Vakaro metu bus pasakojama
apie trijų Baltijos šalių pasiekimus,
turizmo, verslo galimybes. Vakaro
svečiai galės pasižiūrėti videofilmus,
pavartyti lankstinukus, asmeniškai
pasikalbėti su trijų šalių atstovais.
Daugiau informacijos: 

katassa@eacci.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

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
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

Visus nuoširdžiai kviečiame
į kasmetinę madų parodą ,,Rudens
simfonija – praeitis ir ateitis”, kuri
įvyks sekmadienį, lapkričio 9 d.,
12:30 val. po pietų, Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje (14911 127th
St., Lemont, IL).  Bilietus užsisakyti
iki lapkričio 5 d. Skambinti Dainai,
tel. 630-852-3204 arba Žibutei
tel. 630-257-0153.

Ark. Sigito Tamkevičiaus, SJ ir prel. Edmundo Putrimo
apsilankymas

Čikagoje spalio 24–28 dienomis  
Penktadienis, spalio 24 d.
6 val. v. ark. S. Tamkevičius  ir prel. E. Putrimas lankysis  Beverly

Shores pa ra pi joje. Programoje: šv. Mišios, pamokslas, vaišės. 

Šeštadienis, spalio 25 d. 
12 val. p. p. ark. S. Tamkevičius  ir prel. E. Putrimas lankysis Lemonte.

Šv. Mi šios Vėlinių proga moksleiviams Palaimintojo J. Matulaičio misijoje.
2 val. p. p. ark. S. Tamkevičiaus ir prel. E. Putrimo susitikimas  su vysk.

Gustavo Garcia-Siller.  
6 val. v. garbingi svečiai dalyvaus ,,Draugo” pokylyje. 

Sekmadienis, spalio 26 d.
11 val. r. ark. S. Tamkevičius aukos šv. Mišias Palaimintojo J. Ma-

tulaičio misijoje,  Lemonte.   
3 val. p. p. susitikimas su Katalikų federacija, ateitininkais, skautais

seselių kazimieriečių Motiniškuose namuose.

Pirmadienis, spalio 27 d.
11 val. r. – garbingų svečių susitikimas  ir pabendravimas su kunigais ir

se selėmis Jaunimo centre.
4 val. p. p. – spaudos konferencija ,,Seklyčioje”.   
Antradienis, spalio 28 d.
3:30 val. p. p. ark. S. Tamkevičiaus ir prel. E. Putrimo susitikimas su

arki vyskupu kardinolu Francis Eugene George.   
7:25 val. v. skrydis į Torontą.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Baigiantis antrajai spalio sa vai -
tei ,,Draugo” redakciją pasiekė nau-
jas žurnalo ,,Muzikos žinios” (2008
m. Nr. 263) numeris. Pavartykime šio
leidinio puslapius. 

Pirmieji puslapiai skirti XIII
Lietuvių tautinių šokių šventei, kuri
šių metų vasarą vyko Los An geles.

Kęstutis Sodeika dalijasi prisi-
minimais apie Stasį Šimkų.

Toronto lietuvių choro vadovė
Dalia Viskontienė, kontrabosistas
Ta das Korris, prof. Veronika Kraus -
tas ir kt. – žinomi ne tik Kanados
Lietuvių Bendruomenei. Apie juos ir

apie kanadiečių kultūrinę veiklą
plačiau sužinosite perskaitę straipsnį
,,Lietuviškos kultūrinės veiklos aidai
iš Kanados.”

Nemažai vietos skiriama Šiluvos
Marijos jubiliejiniams metams – išs-
pausdintos kompozitoriaus Stasio
Šližio giesmės gaidos, pasakojimas,
kaip šiuos jubiliejinius metus pažymi
kanadiečiai. 

Saulė Jautokaitė pasakoja mums
apie kompozitorų Edward Elgar, o
Pranas Zaranka džiaugiasi Stasio
Ylos didžiuliu indėliu į giesmių lo -
byną.

F. Strolia rašo apie lituanistinę
veiklą Mažojoje Lietuvoje, Ona Ma -
maitienė (Florida) atsiuntė žurna-
lui suomių rašytojos Maila Talvio
straipsnį apie Vincą Kudirką (vertė
Juozas Lebionka). Ada Karvelytė-
Dubaus kaitė prisimena prieš 40
metų am žinybėn iškeliavusį komp.
Juozą Strolią, F. Strolios tėvą. 

Žurnale patalpinta daug kitų
straipsnių, puslapius puošia daugybė
nuotraukų.

Paskutiniuose puslapiuose –
Revizijos komisijos pranešimas apie
žurnalo finansinę veiklą ir aukotojų
sąrašas.

Paruošė L. A.

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias Kauno 
metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 
Meninę programą atliks pianistė dr. Frances Covalevsky ir

tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė
Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545

West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.: 773-585-9500.


