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•Skautybės kelias.
Akademinio skautų sąjū-
džio įsteigimo paminėji-
mas (p. 2)
•Gruzijos pamoka (p. 3)
•Šios kelionės metu
arkivyskupas gilinosi į
sielovados reikalus (p. 4)
•XII teatro festivalio
atgarsiai (p. 5)
•Iš Lietuvos Vyčių veik-
los (p. 8)
•Atkarpa. Lietuva kalei-
doskope (6) (p. 9)
•Amerikos lietuvių
Montessori draugijos 50-
metis (p. 10)

Vyks katalikû ir
musulmonû
susitikimas

ja nuspręstų remti atominę energe-
tiką, jai naudingiau būtų pasistatyti
nuosavą atominę jėgainę.

,,Mes neatmetame galimybės
dalyvauti Lietuvos projekte, tačiau
jei mūsų ilgalaikis tikslas yra nau-
doti atominę energiją, mes turėtume
ruoštis savo reaktoriaus statybai.
Mes negalime remtis tik Lietuvos
projektu”, – dienraščiui ,,Postimees”
tvirtino S. Liive. Anot jo, naujos ato-
minės elektrinės statybos Lietuvoje
projektą stabdo politinės diskusijos
Lietuvoje.

Tuo tarpu A. Ansip teigimu, kol
kas negalima teigti, kad Lietuvos
atominės elektrinės projektas gali
žlugti, tačiau jo netenkina šio pro-
jekto įgyvendinimo tempai.

Praėjusią savaitę įtakingas JAV
leidinys ,,International Herald Tri-
bune” taip pat pranešė, kad neva
Baltijos šalims ir Lenkijai nesutarus
dėl galios bei nuosavybės kvotų nau-
jojoje atominėje elektrinėje, ją statys
viena Lietuva.

Mirè senatoriaus
D. Durbin dukra

Estija abejoja dèl naujos
elektrinès ateities

Lietuvoje vyksta Europos
jaunimo savait∂

Vilnius-Talinas, lapkričio 4 d.
(BNS) – Estijos ,,žaliųjų” judėjimas
teigiamai vertina didėjantį šios šalies
vyriausybės skepticizmą dėl dalyva-
vimo statant naują atominę elektrinę
Lietuvoje ir tvirtina, kad ilgalaikį ša-
lies energetinį saugumą galėtų už-
tikrinti kitų energetikos šaltinių
naudojimas ir veiksmingesnis ener-
getikos valdymas.

,,Ginčai dėl atominės energeti-
kos Baltijos šalyse užgožia diskusijas
dėl klimato kaitos ir galimybių už-
tikrinti regiono energetinį saugu-
mą”, – teigiama Estijos žaliųjų pa-
reiškime.

Pasak Estijos spaudos, šalies
premjeras Andrus Ansip ir bendro-
vės ,,Eesti Energia” vadovas Sandor
Liive išreiškė nuostatą, kad jei Esti-

Kaunas, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Pirmąją lapkričio savaitę Lietuvos
jaunimas drauge su bendraamžiais iš
kitų Europos šalių švenčia 20-ąsias

Europos Sąjungos programų jauni-
mui įgyvendinimo pradžios metines.

,,Mes esame ateitis. Mes esame
Europa”, – tokiu skambiu šūkiu šie-
met pasitikta Jaunimo savaitė. Jos
metu įdomūs susitikimai ir kiti ren-
giniai vyks visose Lietuvos apskrity-
se. Juose dalyvaus jaunimas beveik iš
visų šalies savivaldybių. Numatytos
diskusijos, debatai, sėkmingai įgy-
vendintų projektų pristatymai ir ki-
tokie užsiėmimui jaunimui. Žada
veikti ir jaunimo kūrybinės dirbtu-
vės.

Lietuvoje ši Jaunimo savaitė išs-
kirtinė dar viena proga: sukanka 10
metų, kai mūsų šalyje pradėta įgy-
vendinti pirmoji Europos Bendrijos
programa ,,Jaunimas Europai”.

Jaunimo savaitės metu bus sie-
kiama išsiaiškinti jaunimo poreikius
ir lūkesčius, suteikti progą jaunuo-
liams dalytis savo sumanymais, vie-
šai bendraamžių ar bendraminčių
būryje pakalbėti apie problemas, ga-
limus jų sprendimus ir būti išklau-
sytiems.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus ir Lenkijos Respub-
likos prezidentas Lech Kaczynski pas-
kelbė bendrą pareiškimą dėl Rusijos
kariuomenės išvedimo iš Gruzijos.

Pareiškime tarptautinė bendruo-
menė ir Europos Sąjungos (ES) vy-
riausybės kviečiamos reikalauti, kad
Rusija iki galo ir besąlygiškai išvestų

savo kariuomenę iš Gruzijos teritori-
jos pagal rugpjūčio 12 d. paliaubų su-
tartį, kurią Europos vadovai visais
balsais patvirtino aukščiausio lygio
susitikime rugsėjo 1 d. Jame taip pat
pabrėžiama, kad ,,šiuo metu, kai
Gruzijos teritorijos yra okupuotos,
būtų per anksti atnaujinti derybas
dėl naujo partnerystės susitarimo su
Rusija”.

Toliau pareiškime rašoma, kad
,,esamas Rusijos kariuomenės buvi-
mas ir nuolatinis karinių pajėgų di-
dinimas Gruzijoje kenkia ES ir kitų
tarptautinių organizacijų remia-
moms taikdariškoms pastangoms
Gruzijoje. Tokie veiksmai taip pat pa-
žeidžia 1999 m. lapkričio 17 d. Rusi-
jos Federacijos ir Gruzijos bendrą pa-
reiškimą.

Čikaga, lapkričio 4 d. (CNN/
,,Draugo” info) – Šeštadienį mirė lie-
tuviško kraujo turinčio senatoriaus
Dick Durbin dukra Chris Durbin. Ke-
turiasdešimties Ch. Durbin visą gyve-
nimą kovojo su įgimta širdies liga.
Pastaruosius 16 metų ji dirbo Wa-
shington, DC, JAV Žemės ūkio de-
partamente. D. Durbin dukra buvo
ištekėjusi, kartu su vyru Marty John-
son pora augino sūnų Alex.

63 metų D. Durbin yra antrasis
pagal rangą demokratas JAV Kong-
rese. Senatoriaus šaknys – Lietuvoje.
Jo mama Ona Kutkaitė – lietuvė, tė-
vas William Durbin – airis.

Pirmąjį naujos atominės elektrinės reaktorių Lietuvoje tikimasi pastatyti iki
2016–2018 metų. SCANPIX nuotr.

Paskelbtas Lietuvos ir Lenkijos pareiškimas

Jaunimo savaitės renginiai iš Vilniaus
persikels į mažesnius šalies miestus.

ELTOS nuotr.

Vilnius, lapkričio 4 d. (Alfa.lt) –
Romoje, siekdami užtikrinti glau-
desnį tarpreliginį bendravimą ir su-
mažinti esamą įtampą tarp religijų,
istorinį susitikimą pradės islamo ir
Vatikano pareigūnai.

Romos katalikų ir musulmonų
santykiai apkarto po Romos popie-
žiaus Benedikto XVI sakytos kalbos
2006 m. Tada popiežius kalbėjo apie
istorinę musulmonų prievartą. Po šių
popiežiaus kalbų prasidėjo masiški
protestai, paskatinę aukščiausius is-
lamo vadovus siekti glaudesnio teo-
loginio bendradarbiavimo, vadinamo
„Bendru pasauliu”.

Į susirinkimą atvyks po 24 reli-
ginius vadovus iš kiekvienos pusės.
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Akademinio skautų
sąjūdžio įsteigimo

metinis paminėjimas
vs. fil. ANTANAS PAUŽUOLIS

Populiarioje Akademikų skautų
dainoje yra įrašyti prasmingi žodžiai,
skatinantys nepamiršti skautiškos
veiklos, kuriai daug metų skyrėme
savo jaunas jėgas. Žodžiai, nusakan-
tys mūsų darbus, yra: ,,Dievui, tau,
Tėvynei ir žmonijai skiriam visą
meilę mūs širdžių. Mes teturim mok-
slą ir jaunystę, esam skautai be savų
miškų. Mūsų mintys skrenda baltu
vyčiu, o krūtinę puošia balta lelija.
Dainą jauno ilgesio supintą teišgirs
kilnioji žmonija.”

Gražūs žodžiai nebuvo užmiršti.
Jaunos sesės ir broliai, baigę gimna-
zijas ir atvykę studijuoti, nenorėjo
užmiršti pamiltų skautybės idealų.
Susidarius mažam entuziastų būre-
liui, pradėta galvoti apie tolimesnę
skautišką veiklą universiteto ribose.
Šios grupės skautai kreipėsi į Kauno
universiteto vadovybę, prašydami lei-
dimo įsteigti skautišką korporaciją,
nes jau veikė ir kitos korporacijos.
Kauno universiteto vadovybė, susipa-
žinusi su pateiktomis skautiško vei-
kimo nuostatomis, leidimą davė. Tai
įvyko 1924 m. spalio mėn. 16 dieną.
Ši data ir yra laikoma Akademinio
skautų sąjūdžio veiklos, kuri tęsiasi
iki šių dienų, pradžios metais.

Šiais metais Sąjunga švenčia 84
metų jubiliejų. Per šitą laikotarpį
Akademinis skautų sąjūdis išgyveno
ir šilta, ir šalta: okupacijas, karus,
skautiško jaunimo pasklidimą po visą
pasaulį, vadovų stoką, bet Sąjungos
veikla nenutrūko, ji yra gyva ir veikli
iki šių dienų. Prisimindami šią įstei-
gimo dieną, Akademikai skautai, kur
bebūtų, iškilmingai švenčia įkurtu-
ves.

Čikagoje esantis Akademinio
skautų sąjūdžio Filisterių skyrius,
vadovaujamas vs. fil. Jolandos Kere-
lienės su pavaduotoja dr. Vilija Ke-
relyte, talkinant Akademikių skaučių
draugovei ir Korp Vytis, š. m. spalio
11 d. suruošė iškilmingą 84 metų

veiklos paminėjimą Ateitininkų na-
muose, apsuptuose įvairiomis spal-
vomis pasipuošusiais medžiais, pri-
menančiais, kad stovyklavimas bai-
gėsi ir prasidėjo studijų laikas.

Iškilmingai sueigai vadovavo vs.
fil. Svajonė Kerelytė, taip pat einanti
Filisterių skyriaus Centro valdybos
pirmininkės pareigas. Iškilmingos
sueigos metu keturios sesės buvo
įvesdintos į tikrąsias nares. Jos davė
pasižadėjimą dirbti skautijos gerovei
ir palaikyti artimus ryšius su skaučių
draugove. Tai: Erika Brooks, Vanesa
Kašelionytė, Vilija Statkevičienė ir

Kristina Vaičekonienė. Visos sesės
yra baigusios universitetus, todėl pa-
gal tradiciją jos buvo pervestos į filis-
terių skyrių. Joms įteikta žydinčių
gėlių puokštės, jas pasveikino Akade-
minio skautų sąjūdžio valdybos pir-
mininkės, vs. fil. Zita Rahbar, atvyku-
si net iš Los Angeles. Tuo pačiu metu
sesė Aleksa Jankutė-Moss davė pa-
skautininkės įžodį. Skautininkams s.
fil. S. Kerelytei, s. fil. Vyteniui Kirve-

laičiui suteikti vyresnio skautininko
laipsniai, pažymint, kad Vytenis kan-
didatuoja į ASS valdybos pirmininko
pareigas. Pakėlimas į skautininko
laipsnį suteiktas ir Korp. Vytis Cent-
ro valdybos pirmininkui ps. fil.
Moacir de sa Pareira. Sesėms ps. fil.
Renatai Variakojytei-Staniškienei,
MD ir ps. fil. Tinai Buntinienei buvo

įteikti ordinai ,,Už nuopelnus” už
skautišką jų veiklą. Fil. Ginčiui Nė-
dui suteiktas ,,Tėvynės sūnaus” žy-
muo už jo veiklą ,,Korporacija Vytis”.

Pasibaigus numatytai darbot-
varkei ir sudainavus studentų himną
,,Gaudeamus Igitur”, dalyviai buvo
pakviesti į viršutinę salę tolimesnei
programai ir pabendravimui.

Programą atidarė vs. fil. J. Kere-
lienė, pasidžiaugusi gražiu dalyvių
skaičiumi, paprašydama atsistojimu
pagerbti mirusius Sąjūdžio narius, ji
taip pat pakvietė Sąjūdžio garbės na-
rį, vs. fil. kun. Antaną Saulaitį, SJ
sukalbėti padėkos maldą prieš valgį.
Tolimesnei programai vadovavo dr. V.
Kerelytė.

Jos metu sesėms Jolandai, Sva-
jonei, dr. Vilijai ir valdybos pirminin-
kei Zitai buvo įteiktos gražios gėlių
puokštės už skiriamą laiką sąjungos
veiklai plėsti.

Pabendravimo metu buvo pers-
kaitytas sveikinimas, gautas iš Tary-
bos pirmininko vs. fil. Gintaro Plačo,
o žodžiu visus pasveikino Lietuvių
Bendruomenės Vidurio apygardos
valdybos pirmininkė s. fil. Aušrelė
Sakalaitė ir Vydūno Jaunimo Fondo
Tarybos pirmininkas vs. fil. Leonas
Maskaliūnas.

Laiko buvo skirta ir kultūrinei
programai, kurią atliko muzikė, dai-
nininkė dr. Vilija Kerelytė, akompa-

nuojant Algimantui Barniškiui. Sesė
Vilija padainavo penkias nuotaikin-
gas dainas, kai kurioms jų pritarė ir
Barniškis.

Už šį gražų pabendravimą ir iš-
kilmingą sueigą dalyviai yra dėkingi
Čikagos Filisterių skyriaus valdybai
ir talkininkams, įdėjusiems daug dar-
bo. Prisimintini dainos žodžiai:
,,skautai myli Dievą ir Tėvynę,
darbą, dorą ir tiesą gins, kaip gynė.
Kas kilnu, tai pamylės – skautai visa-
da budės.”

ASS metinę šventę veda fil. S. Kerelytė, FSS centro valdybos pirm., Lietuvos
himną didžiuoju saliutu gerbia (iš k.): prie vėliavos fil. Jonas Variakojis,
senj. Edis Brooks, Jonas Variakojis, prof. Vytautas Černius, Leonas Mas-
kaliūnas ir Algirdas Stepaitis.

ASS metinėje šventėje Akademikių skaučių draugovės spalvas gavo ir buvo
pakeltos į filisteres (iš k.): Vilija Staškevičienė, Erika Brooks, Kristina
Vaičikonienė ir Vanesa Kašelionytė. Prie vėliavų stovi: Rasa Fabijonienė,
Rasa Aleksiūnienė, Jonas Variakojis ir Edis Brooks (nesimato).

Jūratės Variakojienės nuotraukos

Akademikų skautų sąjungos metinėje šventėje fil. dr. Renata Variakojytė-
Staniškienė buvo apdovanota ordinu „Už nuopelnus”. Ordiną užsega ASS
pirm. fil. Zita Rahbar. Prie vėliavos stovi fil. Jonas Variakojis. Dešinėje
įteikimą stebi fil. prof. Vytautas Černius, Vydūno Fondo valdybos pirmi-
ninkas.
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Lenk medį, kol jaunas
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Sportininkai turi savo trenerius. Choristai turi savo chorvedžius.
Tautinių šokių grupės – savo mokytojus ir t.t. O ką turi nedrąsiai
į visuomeninę veiklą bežengiantieji? Trumpas atsakymas būtų –

nieko neturi. Aišku, būtų galima su tuo nesutikti ir sakyti, kad turime pa-
tyrusių visuomenininkų, kuriuos naujokai gali stebėti ir iš jų kažką iš-
mokti. Tačiau tas procesas per lėtas ir nevaisingas. Jau keletą metų vis
pučiu į tą pačią dūdą teigdamas, kad visuomeninėje veikloje dirbantieji
sąmoningai turi ieškoti ir rasti pakaitalą sau. Dažnai tos patyrusios darbo
bitutės ir skruzdėlės yra tiek persidirbusios, kad nebeturi laiko apie pa-
mainą sau net pagalvoti. O pagalvoti ne tik reikia, bet ir būtina. Tokį gal-
vojimą turėtų sekti atitinkamos išvados ir veiksmai.

Reikia naujų kadrų globėjų programos. Kadrai – tai kurios nors įstai-
gos ar organizacijos pagrindiniai darbuotojai. Globėjai – tie, kurie globoja,
rūpinasi, padeda, prižiūri. Konkretus siūlymas imtis iniciatyvos, pvz.,
Lietuvių Bendruomenei, tokią programą įsteigti ir ją skatinti. Tai būtų
,,suporavimo” programa, kur naujokas stebėtų ir mokytųsi iš savo globėjo,
o globėjas jam padėtų savo pavyzdžiu ir patirtimi. Globėjas turėtų su-
prasti savo organizacijos užduotį ir tikslus. Jis turėtų būti patyręs, patiki-
mas, sugebantis organizuoti ir su kitais bendrauti.

Prasmingo globojimo programa turėtų rūpėti bet kokios organizacijos
vadovybei, nes ir ateityje reiks sugebančių vadovų. Siūloma suporavimo
programa daug prisidėtų prie tokių ateities vadovų ugdymo ir paruošimo.
Su laiku sumažėtų atvejų, kur prikalbintas naujokas sutinka įeiti į kokią
valdybą ar komitetą, gal net apsiima eiti atsakingas pareigas, bet su laiku
nusivilia. Nusivilia, nes nesulaukė reikiamos paramos, pagalbos, prie-
žiūros, o tik kritikos ir badymo pirštais, kad kažko nežinojo ar ne taip ką
nors atliko. Dažnai tokie kritikai net su tam tikru pasitenkinimu toliau
porina, kad tas jaunimas ar nauji darbuotojai nieko neišmano ir nenori
niekur prisidėti.

Ne visi sugebės globoti, bet tinkamų globėjų tikrai turime. Pirmiausia
reikėtų suprasti, kad globojimas yra dvipusis santykis tarp globėjo ir
globojamo naujoko. Toks ryšys reikalauja laiko, komandinio susižaidimo
ir atvirų santykių. Globėjas nebūtų teisėjas, bet treneris tose srityse, kur
naujokui reikia žinių ar paramos. Globėjas su naujoku išsikalbėtų ir kartu
sužinotų jo norus ir tikslus įsijungiant į organizacinę veiklą. Tokiame
sąlytyje globėjas turės daug progų su naujoku pasidalyti savo patirtimi bei
išbandytais metodais. Globėjas naujoką galėtų pakviesti į valdybų, komi-
tetų, komisijų, tarybų posėdžius, suvažiavimus. Tuo pačiu čia susidarytų
puiki proga naujokui viską paaiškinti ir jam padėti geriau suvokti visus
grupinės veiklos atspalvius.

Naujoko globa neturėtų būti vienkartinė ar trumpa, bet turėtų tęstis
bent vienerius metus. Per tuos metus globėjas naujokui būtų pavyzdžiu,
kaip visuomeninės organizacijos narys turėtų elgtis ir dirbti. Tuo pačiu
globėjas būtų naujoko asmeninis treneris. Globėjas parodytų, kaip kas
planuojama ir atliekama. Per metus globėjas naujoką supažindintų su
esama organizacine struktūra, vadyba, su atliekamais darbais ir numa-
tomais projektais. Globėjo-naujoko santykiams stiprėjant ir intensyvė-
jant, globėjui gali tekti ir patarėjo vaidmuo. Geriausi globėjai turėtų pri-
imti naujoko įsitikinimus, o ne savo įsitikinimus jiems primesti. Tokiais
atvejais globėjas neturėtų naujokui nurodyti, kaip elgtis ir galvoti. Globėjo
darbas būtų naujokui padėti esamą padėtį visapusiškai įvertinti, ap-
svarstant įvairias galimybes ir jam leidžiant padaryti savo išvadas. Pa-
tarėjo darbas būtų naujokui padėti numatyti jo įvairių sprendimų pasek-
mes. Naujokai pareikalaus nemažai dėmesio. Jie dar nėra įgudę daryti
sprendimus, kurie paliestų didesnę organizacijos narių grupę. Globėjas
būdamas pasitikėjimo puoselėtojo vaidmenyje naujokui gali daug padėti
ugdant pasitikėjimą savimi.

Yra tam tikrų reikalavimų globėjui. Globojimui reikia pastovių ir daž-
nų ryšių su naujoku. Sėkmingi globėjai turėtų turėti tokias savybes: suge-
bėjimą planuoti, įvertinti atliktus darbus, palaikyti grįžtamąjį ryšį, de-
leguoti ir vesti derybas. Savaime aišku, kad sėkmingas globėjas taip pat
turėtų gerai suprasti savosios organizacijos užduotį, tikslus bei organiza-
cinę struktūrą. Globėjui svarbu užmegzti glaudžius santykius su naujoku.
Sėkmingas globėjas sugebės bendrauti su kitais, turės gerą požiūrį į aplin-
ką, bus atviras kitų idėjoms ir noriai išklausys savo globojamojo nuomo-
nės. Labai svarbu, kad globėjas nebūtų prisiekęs žūtbūt išlaikyti organizaciją
tokią, kokia ji buvo praeityje. Kitaip sakant, globėjas turėtų būti atviras
kitoms galimybėms bei metodams ir net turėtų skatinti naujoką ieškoti
naujų būdų bei priemonių kūrybingai iškylančius sunkumus spręsti.

Ką būtų galima pasakyti apie sėkmingą naujoką? Prieš ieškant
globėjo, naujokas yra skatinamas atlikti savęs peržiūrą ir įvertinimą.
Kokių įgūdžių dar jam trūksta ir ko jis jį dominančioje organizacijoje nori
pasiekti? Ką savanoris norėtų pasieki per dvejus artimiausius metus?
Prieš ieškant globėjo, reikėtų turėti savo bendrus tikslus ir pasidaryti
savo konkrečių tikslų sąrašėlį. Naujokui siūloma būti teigiamai nusiteiku-
siam, parodyti norą, ką nors naujo išmokti. Naujokas jau turėtų turėti
kokių nors pasiekimų patirtį ir būti pasiruošęs juos praplėsti. Su laiku
naujokas artimai susipažins su organizacijos užduotimi, tikslais ir struk-
tūra. Jis su laiku išmoks sėkmingai naudotis savo globėjo paslaugomis ir
patirtimi. Geras globėjas naujokui padės suvokti savo jėgas ir trūkumus.
Geras vadovas padės naujokui stiprėti bei ugdyti pasitikėjimą savimi ir su
laiku stiprinti pačią organizaciją. Liaudies išmintis sako, kad medį reikia
lenkti tada, kai jis jaunas. Ko dar laukiame?

– Daugiausia diskusijų kyla
dėl to, kas kaltas dėl Gruzijos ir
Rusijos karo? Jūs matėte ir
girdėjote iš arti, kaip yra iš tik-
rųjų?

– Jeigu imsime patį faktą, galima
sakyti, kad Gruzijos valdžia pasikarš-
čiavo. Ją išprovokavo – ir tai visi pri-
pažįsta. Jeigu imsime ilgesnį laiko-
tarpį ir žiūrėsime, kas ten vyko, tai
jau keleri metai visais įmanomais
būdais Rusija provokavo ir laukė, kol
gruzinų nervai neišlaikys. Kaip žino-
me, rusų sunkioji ginkluotė į Osetiją
įvažiavo vos ne parą anksčiau negu
gruzinai per tą ginkluotę kirto.

– Taigi gruzinai neturėjo ki-
tos išeities?

– Apie tai mes ir kalbame. Išeitis
visada yra – arba pradėti karą, arba
susilaikyti. Žinoma, propagandos
prasme Rusija buvo labiau pasiruo-
šusi ir gruzinų informaciją užkirto,
tai senas ir gerai pažįstamas būdas.
Gruzinai apie padėtį nesugebėjo
pasauliui laiku ir žmoniškai pranešti.
Jeigu jie būtų fiksavę visus rusų
tankų įvažiavimus į Osetiją, nesusiju-
sius su jokiomis sutartimis, ir parodę
visam pasauliui, o patys nepuolę rusų
mušti, tai vaizdas atrodytų kitaip.
Gal pasaulis būtų liepęs Rusijai tuos
tankus išvesti.

Lankėmės ir Goryje, pabėgėlių
stovykloje. Gruzinai elgiasi žmoniš-
kai. Jie stengiasi kuo greičiau atsta-
tyti, sutvarkyti tuos namus, kurie
buvo sugriauti arba pažeisti, kad kuo
daugiau žmonių iki žiemos turėtų
kur įsikurti. Kai važinėjo pirmoji
Europos stebėtojų delegacija po Ose-
tiją, buvo matyti, kad rusai tos teri-
torijos neskubėjo tvarkyti, o laikė
kaip daiktinį įrodymą – pažiūrėkit,
kaip čia viskas sugriauta. Gruzinai
pirmiausia rūpinosi žmonėmis, o ne
viešaisiais ryšiais. Mes buvome tuose
namuose ir matėme, kaip dieną naktį
juose dirba statybininkai. Po poros
savaičių kalnuose turėjo prasidėti
žiema, ir žmonės palapinėse po 3
šeimas sunkiai išgyventų (gruzinų
šeimos nemažos). Kalbėjome su pa-
bėgėliais iš pačios Osetijos – aplink
Cchinvalį buvo gruziniškų kaimų žie-
das, tuos kaimus nuo žemės pavir-

šiaus nušlavė su buldozeriais. Jie
neturi kur grįžti.

– Nušlavė kas?
– Niekas dabar nepasakys: ar

osetinų ,,milicija’’, ar Rusijos tankai,
kad gruzinų kaimų neliktų nė ženklo.
Kiti pabėgėliai yra iš buferinės zonos,
dalis tų žmonių tikisi į savo namus
sugrįžti, nors namai išplėšti, apgriau-
ti, bet juos dar galima suremontuoti.
Namuose vis tiek geriau gyventi negu
palapinėje. Tai kas, kad pabėgėlių
stovykloje gauni pavalgyti, sulauki
medicininės pagalbos ir esi laisvas
žmogus, bet darbo nėra. O tai labai
veikia žmones psichologiškai.

Gruzinai pakeliui į Gorį stato du
miestelius tiems pabėgėliams, kurių
namų nebeliko. Visi tikėjosi, kad
rusai savo įsipareigojimus įvykdys iki
spalio 10 dienos ir pasitrauks bent iki
administracinės linijos. Tai išspręstų
dalies pabėgėlių klausimą. O grįžti į
rusų užimtą zoną Osetijoje yra
nesaugu, siautėja nežinia kieno gau-
jos, plėšia, grobia, žudo, reikalauja
pinigų.

– Ar yra vilties, kad gruzinai
su osetinais susitaikys?

– Jeigu kalbame apie tautas, tai
jokio piktumo tarp gruzinų ir osetinų
nėra. Patys savo akimis matėme.
Tarp pabėgėlių yra abiejų tautų žmo-
nių, jie bėgo nuo smurto. Jeigu remi
Gruzijos vientisumą, separatistų aki-
mis tautybė pasidaro nebesvarbi – tu
esi priešas ir tave šauna arba muša
bei grobia tavo turtą. Žinome, kaip
buvo išdavinėjami rusiški pasai. Da-
bar prorusiška politika taikoma jau
plačiau, nes modelis pasiteisino – Ru-
sija pasų išdavimą ir pilietybės sutei-
kimą pradėjo lengvinti. Kas gali ži-
noti, kokius ,,piliečius” ji ims ginti?
Rusijos strategija dėl piliečių gynybos
labai sena. Reikia sukurti pretekstą.
Vienas iš tokių pretekstų yra pasų
dalyba.

– Ar Jums neteko patirti Ose-
tijos ir Abchazijos žmonių nuo-
taikų, gal ten prorusiškos nuo-
taikos vyrauja tik todėl, kad sto-
vi rusų tankai?

Nukelta į 9 psl.

GRUZIJOS PAMOKA

Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narys Saulius Pečeliūnas (kairėje) ir
Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Mečys Laurinkus pabėgėlių stovykloje
Goryje.

Pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariu
Sauliumi Pečeliūnu, dalyvavusiu Lietuvos Seimo delegacijoje
Gruzijoje, apie padėtį karo nuniokotoje Gruzijos teritorijoje.
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ŠIOS KELIONĖS METU ARKIVYSKUPAS
GILINOSI Į SIELOVADOS REIKALUS

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. spalio 24–28 dienomis Či-
kagoje lankėsi Lietuvos Vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas, Kauno arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ ir
Lietuvos Vyskupų konferencijos dele-
gatas prelatas Edmundas Putrimas.

Arkivyskupas ir prelatas spalio
24 d. lankėsi Beverly Shores, IN pa-
rapijoje, spalio 25 d. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte,
IL, tą pačią dieną susitiko su vietos
vysk. Gustavo Garcia-Siller, o vakare
dalyvavo ir šiųmetiniame ,,Draugo”
pokylyje Willow Springs, IL. Spalio
26 d. seselių kazimieriečių Motiniš-
kuose namuose arkivysk. Tamkevi-
čius ir prel. Putrimas susitiko su Ro-
mos katalikų federacija, ateitinin-
kais, skautais ir kitų lietuviškų orga-
nizacijų nariais. Spalio 27 d. Jaunimo
centre, Čikagoje susitiko su kunigais
ir seselėmis, dirbančiais sielovadinį
darbą Čikagoje ir jos apylinkėse. Tos
pačios dienos popietę dalyvavo ,,Sek-
lyčioje” surengtoje spaudos konferen-
cijoje su vietine lietuviška spauda.

Nori geriau susipažinti su
lietuvių sielovada JAV

Šį arkivyskupo apsilankymą Či-
kagoje trumpai pristatęs prel. Put-
rimas sakė, jog šiais metais arkivysk.
Tamkevičius į Šiaurės Ameriką at-
vyksta jau antrą kartą. Visų pirma
tiek pirmoji, tiek ir ši kelionė yra
ganytojiška kelionė, nes Tamkevi-
čius, būdamas Kauno arkivyskupu,
kuriam priklauso ir Šiluva, atvažiavo
švęsti įvairiose JAV vietose surengto
Šiluvos 400 metų jubiliejaus. Kitas
kelionės tikslas – noras susipažinti su
užsienio lietuvių katalikų padėtimi.
Balandžio mėnesį ganytojas seselių
kazimieriečių namuose, Čikagoje,
dalyvavo sielovados konferencijoje.
Toliau jis keliavo į Detroitą, kur para-
pija šventė savo šimtmetį ir Šiluvos
jubiliejų, iš ten skrido į Los Angeles,
kur taip pat buvo surengtas Šiluvos
šventės paminėjimas. Tiek praėjusį,
tiek šį kartą arkivyskupas stengėsi
geriau susipažinti su lietuvių sielova-
dos veikla ir rūpesčiais Amerikoje.

Marquette Park parapija
sulauks lietuvio kunigo

Vienu tokių rūpesčių pasidalijo
spaudos konferencijoje dalyvavusi
,,Tėviškės žiburių” korespondentė
Aldona Šmulkštienė, kuri teiravosi
dėl Marquette Park parapijos reikalų.
Jos teigimu, paskutiniu metu sklinda
kalbos ar tik gandai, kad bus didelių
permainų Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje ir kad galbūt tos per-
mainos įvyks sausį. Arkivysk. Tam-
kevičius sakė, jog Lietuvos vyskupų
konferencija yra pasiruošusi duoti
lietuvį kunigą Marquette Park para-
pijai ir jį duos tada, kai viskas bus
suderinta su vietinu ordinaru. Arki-
vyskupas davė suprasti, jog tokie
sprendimai nėra daromi greitai, mat
šiuo metu Lietuva nėra turtinga ku-
nigų. Vis dėlto arkivysk. Tamkevičius
sakė, jog jis supranta, kaip svarbu
Marquette Park parapijai turėti savo
lietuviškai kalbantį kunigą, ir sakė,
kad šiuo metu yra numatytas vienas
kunigas. Jis vylėsi, jog nepraeis nei
metai laiko ir tas kunigas atvažiuos į
Čikagą. ,,Šitas žingsnis lyg ir aiškus,
– spaudos konferencijoje kalbėjo
arkivyskupas. – Manau, kad niekas
čia jau nepasikeis. Bet pasikartosiu –
tai nėra taip paprasta. Reikia ir prel.
Putrimui su vyskupais Lietuvoje
ieškoti ir čia, vietoje, su Čikagos ordi-
naru kalbėti, bet iš viso ko aišku, kad
toks sprendimas įvyks.”

Į mūsų padėtį turėtume
žiūrėti plačiau

Prel. Putrimas, tęsdamas temą
apie lietuvių kunigų trūkumą, teigė,
jog turime pripažinti, kad Čikagoje
tikrai reikia dvasininkų. Tiek, kiek jų
yra šiuo metu, neužtenka – jie nespė-
ja, yra persidirbę, nes lietuvių ben-
druomenė Čikagoje bei jos apylinkėse
yra labai didelė, didžiausia Šiaurės
Amerikoje. Tačiau, pasak prelato, į
lietuvių padėtį užsienyje reikėtų žiū-
rėti plačiau: pvz., tokioje Didžiojoje
Britanijoje, Londone, yra tik vienas
kunigas, kuris turi aptarnauti pagal
neoficialius skaičius beveik 80 tūkst.
lietuvių, o Šiaurės Anglijoje Anglijos
Vyskupų konferencija jau neprašo,

bet maldauja, kad būtų atsiųstas iš
Lietuvos antras lietuvis kunigas, nes
Šiaurės Airijoje yra tik vienas kuni-
gas visai Airijai. ,,Aš suprantu, kad
jums Čikagoje yra reikalingas dar
vienas kunigas, tačiau jūs ir patys
žinote, kad lietuvių emigracijos
skaičius yra labai didelis ir kunigų
poreikis užsienyje nepaprastai išau-
go”, – sakė prel. Putrimas.

Kunigas nėra šachmatų figūra,
bet gyvas žmogus

Arkivysk. Tamkevičius priminė,
jog ne tik Vakarų Europa ir Šiaurės
bei Pietų Amerika tikisi sulaukti
kunigų iš Lietuvos. Jis pats šiais
metais dukart lankėsi Rusijoje, kur
šiuo metu nėra nė vieno lietuvio ku-
nigo, kuris padėtų lietuviams, gyve-
nantiems Rusijos ribose, nors, arki-
vysk. Tamkevičiaus netiksliais duo-
menimis, Rusijoje lietuviškų ben-
druomenių yra apie 20. Jo apsilanky-
mo metu Sankt Peterburge buvo
susirinkę visų bendruomenių atsto-
vai ir visi jie prašyte prašė duoti po
vieną kunigą — vieną europinei da-
liai, iki Uralo, o kitą — už Uralo. ,,Jie
jau neprašo kunigo vienai vietai, –
sakė arkivyskupas, – bet kunigo,
kuris galėtų kartas nuo karto atva-
žiuoti patarnauti.” Tad prašymų
sulaukiama iš visų pusių ir reikia
Lietuvoje vyskupams gerai pagalvoti,
iš kurios Lietuvos parapijos paimti
kunigą ir pasiųsti kitur. O tai, prisi-
pažino Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos pirmininkas, ne visada taip pa-
prasta. ,,Kunigas nėra šachmatų fi-
gūra, bet gyvas žmogus. Jei būčiau
ordinaras, gal greičiau būtų priimtas
sprendimas dėl lietuvio kunigo, o
kadangi sprendimus daro vietinis
ordinaras, reikia šiek tiek kantry-
bės.”

Jei reikės, kunigą gaus ir
Cleveland lietuvių parapija

,,Dirvos” redaktorius Vytautas
Radžius teiravosi apie iš Cleveland jį
pasiekusią žinią apie dvi šiuo metu
Cleveland veikiančias lietuviškas
parapijas (Šv. Jurgio parapija su kun.
kleb. Juozu Bacevičiumi ir Dievo

Motinos parapija su kleb. Gediminu
Kijausku). Jo teigimu, eina kalbos,
kad vieną netrukus uždarys, o antrą
žadama jungti su kitomis. Arkivys-
kupas sakė, jog viena Cleveland para-
pija turbūt natūraliai užsidarys. Bet
kita parapija yra pakankamai gyva ir,
kai šiais metais vyko Šiluvos jubilie-
jaus paminėjimas, jis matė apsilan-
kiusius žmones, nors gal galėjo būti
kiek daugiau jaunimo. Apie tai ar-
kivysk. Tamkevičius kalbėjo su vietos
vyskupu, kurį jis kartu su kun. kleb.
Kijausku aplankė. ,,Aš išsakiau vys-
kupui savo nuomonę, kad parapija
gyva, vyskupas sakė, kad į mano nuo-
monę jis atkreips dėmesį, – apie susi-
tikimą su vietiniu Cleveland vyskupu
kalbėjo arkivysk. Tamkevičius. –
Nors kaip bus iš tikrųjų, pamatysime.
Pažadėjau vyskupui, kad jeigu reikės,
Lietuvos Vyskupų konferencija kuni-
gą Cleveland duos.”

,,Turime nebijoti skelbti savo
bendruomenės vardą”

Prel. Putrimo nuomone, pokalbis
su Cleveland klebonu ir vyskupu dar
kartą parodė, kad lietuviška sielova-
da Amerikoje turi spragų. Prelatas
įsitikinęs, jog tai yra visų mūsų lietu-
vių problema. Mes per mažai skel-
biamės, mes per daug esame užsidarę
savo rate ir nepakankamai pajėgiame
išsiaiškinti, kas esame ir kiek mūsų
yra, – sakė prel. Putrimas. ,,Mes ne-
pajėgiame išeiti iš savo bendruome-
nės lizdo. Nesakau, kad turime kažką
skelbti, bet turime informuoti, kas
esame, nebijoti skelbti savo ben-
druomenės vardą ir tai, ką mes veiki-
ame, ir daryti tai vietinėje spaudoje,
kad su mumis susipažintų. Tada vys-
kupams ir amerikiečiams nebus klau-
simų dėl mūsų veiklos”, – savo paste-
bėjimais dalijosi delegatas išeivijos
lietuvių katalikų sielovadai.

Atsiverdami kitiems,
neprarasime savo tautiškumo

Paklaustas, kaip konkrečiai tai
lietuvių bendruomenės išeivijoje ga-
lėtų daryti, prelatas sakė, jog visų
pirma kunigai, kurie atvyksta iš Lie-
tuvos, negali vien tik užsidaryti lietu-
vių rate. Turi būti bendraujama ir su
kitais kunigais vyskupijoje, turi daly-
vauti vyskupijos posėdžiuose, semi-
naruose, rekolekcijose. Delegato tei-
gimu, vyskupijos turi labai daug ką
pasiūlyti, nes ten dirba savo sričių
profesionalai. Ir iš mūsų parapijų rei-
kėtų siųsti pasauliečius į tokius vys-
kupijų parengimus ir atstovauti lie-
tuviškoms parapijoms. Taip gimsta
kontaktų tinklas, ryšiai. ,,Turime
suprasti, kad Katalikų Bažnyčia yra
labai plati ir veikli, parapija yra tik
dalis Katalikų Bažnyčios. Katalikų
Bažnyčia turi labai daug dvasinių
turtų, daug patirties, mėginkime jais
pasinaudoti ir nebijokime, kad tai
darydami mes prarasime savo tau-
tiškumą, savo tapatybę. Atvirkščiai,
vietiniuose renginiuose mes pra-
turtinsime save”, – įsitikinęs prela-
tas.

Apie Kauno arkivyskupo metro-
polito Sigito Tamkevičiaus, SJ susiti-
kimą su Čikagos arkivyskupijos kar-
dinolu Francis George, OMI skai-
tykite 8 psl.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ (centre) ir prel. E. Putrimas (d.) su spaudos konferencijos dalyviais.
Aurelijos Tamošiūnaitės nuotr.
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XII TEATRO FESTIVALIO ATGARSIAIXII TEATRO FESTIVALIO ATGARSIAI

Festivalis ar tik pareiga?
Kanados Padėkos dienos savait-

galį įvykęs XII Šiaurės Amerikos mė-
gėjų teatro festivalis paliko šiek tiek
slogoką įspūdį.

Nepaprastai šaunus atlikėjų ir
teatro mylėtojų būrys, deja, labai ne-
gausus, susirinko į Čikagos Jaunimo
centrą pasidalinti laisvalaikio kūry-
bos pasiekimais.

Tokie teatro festivaliai yra ren-
giami tik kas ketveri metai, galbūt
todėl yra daugiau tikimasi tiek iš at-
likėjų, tiek iš festivalio organizatorių.
Apmaudu, tačiau panašu, kad Toron-
to ,,Žalių lankų” vadovė neturėtų
taip stengtis siekdama pritraukti
kiek įmanoma daugiau jaunimo, juk
vis tiek nelabai kam rūpi, ką ten ant
scenos šlebezavoja čia gimęs septyn-
metis lietuviukas. Nors Festivalio
programa ragina būti ,,atsakingais už
mūsų vaikų pilnavertį lietuvišką
gyvenimą, už tautiškumo išsaugo-
jimą”, festivalio scena buvo ne vai-
kams skirta. Sulaukėme tikrai išskir-
tinio dėmesio, tačiau taip ir išvykome
nesupratę, kodėl 11 grupės suau-
gusiųjų buvo įteikti festivalio dalyvio
diplomai už dalyvavimą vaikiškame
spektaklyje ,,Nauji karaliaus drabu-
žiai”. Pastarieji vaidino miuzikle
,,Eglė žalčių karalienė” ir su vaikišku
spektakliu nieko bendro neturi. Ne-
gana to, tikrai skaudu, o ir sunku
buvo paaiškinti, kodėl, tarkim, abu
mano sūnūs gavo dalyvio pažymė-
jimus už daug mažesnius vaidmenis,
o štai mūsų tikrai nepakartojama
freilina Vaiva ir dar keli vaikai – nie-
ko. Susigriebta buvo tik kitą dieną,
deja, lyg ir per vėlai.

Tikrai ne varžytis ar trofėjų pasi-
rinkti važiavome. O ir kelionė nebuvo
pigi. Tik pasidalinti savo mintimis
bei idėjomis ir tikrai tikėjome, jog
pradžiuginsime ne taip jau gausų
teatro mylėtojų būrį savo entuziaz-
mu. Juk jeigu skelbiamės, kad ren-
giame mėgėjišką Šiaurės Amerikos
teatro festivalį, tai kodėl atvirai kri-
tikuojame kolektyvą, kurio vadovai
neturi profesionalaus teatrinio išsi-

lavinimo? Mane, trečios bangos at-
vykėlę ir čia gimusių vaikų motiną,
savotiškai įskaudino replikos, jog
vaidintojai kalba su akcentu. Nejaugi
tuomet būtų geriau iš viso nekalbėti,
net nemėginti? Tikrai negaliu sutikti
su tuo ir, manau, kad be galo svarbu
yra augti, tobulėti, daug dirbti, puo-
selėti tautines tradicijas ir tiesiog
gražiai tarpusavyje bendrauti. ,,Graži
lietuviška kalba, muzika, lietuviškas
menas – brangiausias visų mūsų tur-
tas, kurį privalome gerbti, tausoti ir
perduoti ateinančioms kartoms”–
skelbia festivalio programa, tačiau
dėl techninių ir kitokių priežasčių
nepavykusi miuziklo ,,Eglė žalčių
karalienė” premjera ne tas žanras,
kurį reikėjo pristatyti festivaliui. Tad
kodėl teatro organizatoriai, užuot
leidę scenos uždangą atverti scenos
šeimininkams, dėl kažkokių prie-
žasčių ant scenos užkėlė po devynių
valandų kelionės išvargusius toron-
tiškius…

Nepaisant visų nesklandumų,
baigdama noriu paminėti, jog esame
laimingi turėję progos dalyvauti festi-
valyje, pažvelgti iš šalies į savo darbo
rezultatus, pasimokyti iš kitų kolek-
tyvų. Nepaprastai svarbų darbą dir-
bantys kompozitorius Valdas Rama-
nauskas ir režisierė Daiva Botyrienė
turi kuo pasidžiaugti. Suburtas gra-
žus kolektyvas, jungiantis šeimas,
didelius ir mažus, kur visi su didžiau-
siu entuziazmu renkasi į repeticijas.
Argi ne šaunu girdėti, kai čia gimęs ir
augęs jaunimas dainuoja lietuviškas
dainas!? Teatro dėka dauguma geriau
pradėjo suprasti ir kalbėti lietuviškai.
Tie, kurie nežinojo ,,Eglės žalčių kara-
lienės”, susipažino su viena gražiau-
sių lietuviškų pasakų. O tai, kad
miuziklas išspaudė ašarą ne vienam
žiūrovui, leidžia suprasti, kad tautinė
ugnis tikrai rusena. Neleiskime jai
užgesti! Stenkimės visi labai labai,
kad ji smarkiau įsidegtų!

Rasa Juozapaitytė-
Kapeniak

Namo į Floridą grįžome pavargę,
bet gerai nusiteikę – juk įveikėme
daugybę kliūčių ir vis tiek sudalyva-
vome festivalyje, net ne vienas, o du
kolektyvai. Ir ne tik sudalyvavome,
bet net dviem apdovanojimais buvo-
me įvertinti, nors tų įverinimų ir ne-
sitikėjome, atvirai pasakius, net jais
nesidomėjome, nes vykome juk ne į
konkursą. Mums atrodė, kad festiva-
lyje prizai lyg ir nepriklauso. Džiau-
gėmės pilna sale vaikų ir nuoširdžiu
jų susidomėjimu, kai rodėme vaikišką
spektakliuką ,,Išdykėlis broliukas”.
Netrūko mums žiūrovų ir spektakly-
je ,,Provincijos aistros”, o jau jų ploji-
mai ir linksmas juokas buvo pats
geriausias įvertinimas. Buvo smagu
vaidinti tikroje scenoje, o ne kažkur
salės kampe, kaip dažniausiai tenka.
Kalbėjomės, kad mums viskas patiko,
tik ateityje gal reikėtų kolektyvų
susipažinimo vakaronės atvykus, o
ne tada, kai jau ,,papustyti padai”
link namų. Ir jei jau teikiami prizai,
tai būtinai turėtų būti ir ,,Žiūrovų
simpatijų” ar kažkas panašaus ir dar
galėtų būti kažkaip pažymimi visi
kolektyvai, juk net ir prasčiausiai pa-
vykusiame pasirodyme yra daug gerų
dalykų, įdėta daug darbo, nuoširdu-
mo ir pastangų.

Dar prisiminėme, kad taip ir ne-
padėkojome gerb. Ilonai Čiapaitei ir
visai ,,Žaltvykslės” grupei už tarsi ne-
matomą, bet visada savalaikę pagalbą
ir ruošiantis festivaliui, ir jo metu;
draugiškam ir visada pasiruošusiam
padėti Čikagos lituanistinės mokyk-
los kolektyvui, Jaunimo centro dar-
buotojams, ,,Kunigaikščių užeigai”
už skanų maistą ir galingas porcijas,
daugeliui kitų mums padėjusių žmo-
nių. O taip pat už geležinę kantrybę
apšvietėjui, kuriam aš, prieš pat pa-
kylant uždangai, iš vieno scenos kam-
po rėkiau, kad reikia daugiau šviesos,

o jis iš kito bandė paaiškinti, kad
viskas bus savo laiku.

Nuoširdus ačiū jums visiems.
Dar kartą dėkui ir JAV LB Kultūros
tarybai bei jos pirmininkei Dalei
Lukienei už pirmuosius šiltus žo-
džius sugrįžus namo ir vertinimo ko-
misijai. Ir atsiprašome, jei kas buvo
ne taip.

O paskui ėmėme laukti atsiliepi-
mų apie festivalį lietuviškoje spaudo-
je. Ir sulaukėme.

Pirmiausia apstulbino vos grįžus
mus pasiekęs 2008 m. spalio 11 d.
,,Amerikos lietuvio” 41 (441) nume-
ris. Ten šalia Raimundo M. Lapo in-
terviu su Kultūros tarybos pirminin-
ke Dale Lukiene įdėta Teatro grupės
iš Detroito nuotrauka, o po ja parašy-
ta, kad tai – ,,Provincija” iš Fort
Myers, FL, spektaklis ,,Provincijos
aistros”. Nors klaidelė nedidelė, bet
nemaloniai pasijutome tiek mes, tiek
detroitiškiai.

O paskui internete perskaičiau
Ramunės Lapas interviu su vertini-
mo komisijos nare Dalia Cidzikaite.
Nieko blogo tame interviu nėra, tik
ten raudona gija nejaučiant jokio
saiko vis giriama ,,Žaltvykslės” gru-
pė, o kitų, bendrame katile pamai-
šius, vardijamos tik nuodėmės, net
konkrečiai nenurodant, kas ką darė
ne taip. Manau, tai vienodai nema-
lonu visoms grupėms, o labiausiai
patiems čikagiškiams. Tiesa, ten la-
bai gražiai parašyta ir apie mūsų litu-
anistinės mokyklos ,,Ąžuoliukas”
spektakliuką ,,Išdykėlis broliukas”,
bet kažkaip nenoromis susidaro
įspūdis, kad pagyrimų sulaukėme tik
todėl, kad šiuo metu panašios grupės
Čikagoje nėra.

O jau pats didžiausias akibrokš-
tas – tai gerb. E. Šulaičio piktas prie-
kaištai festivalio pusėn. Čia jau per-
žengtos visos ribos. Nukelta į 8 psl.

Kelios mintys apie
XII Teatro festivalį

D. Lukienė: ,,Buvo iš anksto
suplanuota ir sutarta”

Dėl to, kad Toronto Prisikėlimo
parapijos teatro studija ,,Žalios lan-
kos II” rodė savo spektaklį atvykę tą,
o ne kitą dieną, buvo iš anksto su-
planuota ir sutarta, ir torontiškiai bei

jų režisierė Daiva Botyrienė su tuo
sutiko, sakė, kad diena ir laikas jiems
tinka. Spektaklių laikas buvo labai
apgalvotai sustatytas, taip, kad vi-
siems būtų laiko įsirengti sceną.

Akimirkos iš festivalio.

Vieniems reikėjo daugiau laiko, ki-
tiems mažiau, todėl tai buvo suderin-
ta su visų teatro sambūrių vadovais.

Dėl ,,dalyvio pažymėjimų”. Kei-
tėsi ,,Žalių lankų” dalyvių sąrašas ir
dieną prieš spektaklį pasikeitė bent 6
pavardės (šių metų festivalyje dalyva-
vo dvi Toronto Prisikėlimo parapijos
teatro studijos ,,Žalios lankos I” ir
,,Žalios lankos II”). Skubant kuo
greičiau išspausdinti naujus ,,dalyvio
pažymėjimus”, įvyko ta nemaloni

klaida, kad kelios pavardės buvo pra-
leistos. Labai norėjau pagerbti visus
jauniausius Teatro festivalio daly-
vius, įteikiant jiems tą pažymėjimą.
Žinoma, jie neišvažiavo be „dalyvio
pažymėjimo”, nes buvo išspausdinti
tie keli pažymėjimai, kurių trūko ir
kurie buvo įteikti jiems per iškilmin-
gą Festivalio uždarymo programą.

Dalė Lukienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
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Svarbu žinoti

Nešiojamieji kompiuteriai
îveikè stalinius

Airijoje – slogios lietuviû
nuotaikos

Ryga, lapkričio 4 d. (BNS) – Lat-
vijos užsienio reikalų ministras Maris
Riekstinis pareiškė, kad kalbėti apie
ambasadų Lietuvoje ir Estijoje užda-
rymą – ,,visiškai netoliaregiška”.

Šalies diplomatijos vadovas tokią
nuomonę išsakė komentuodamas pir-
mojo Latvijos užsienio reikalų mi-
nistro po nepriklausomybės atgavimo
Janis Jurkans pareiškimą, kad šaliai
nereikia tiek daug ambasadų, o esant
krizei galima būtų sutaupyti pinigų
palikus atstovybes tik tose šalyse, su
kuriomis užmezgamas arba palaiko-
mas aktyvus bendradarbiavimas.

,,J. Jurkans siūlymą geriausiu at-
veju reikia vertinti kaip primityvų,
rodantį, jog buvęs užsienio reikalų
ministras nesuvokia, kad ambasados

uždarymas ne tik turi įtakos politi-
niams santykiams su šalimis, bet ir,
bent jau per artimiausią pusmetį ar
metus, neduoda fiskalinių įplaukų”, –
pabrėžė M. Riekstinis.

Jis priminė, jog ambasados už-
darymas susijęs ne tik su darbuotojų
atleidimu, bet ir su įvairiomis išlaido-
mis. ,,Yra visa virtinė papildomų įsi-
pareigojimų, kurių J. Jurkans nežino
ar apsimeta, kad nežino”, – sakė M.
Riekstinis.

J. Jurkans interviu BNS teigė,
kad ambasados būtinos Briuselyje,
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, bet
pažymėjo ,,nematąs prasmės” jas tu-
rėti Lenkijoje, taip pat – kaimyninėse
Lietuvoje ir Estijoje.

Dublinas, lapkričio 4 d. (ELTA)
– Gausioje Airijos lietuvių bendruo-
menėje dėl ekonominės krizės šiuo
metu tvyro slogios nuotaikos. Ypač
skaudžiai nuosmukį pajuto nekilnoja-
mojo turto srityje dirbę lietuviai, ku-
rių didelė dalis prarado darbus, sako
Airijos Lietuvių Bendruomenės ad-
ministracijos direktorius Arūnas Tei-
šerskis.

Airijoje padėtis itin sudėtinga
tapo dėl to, kad pasaulinė finansų
krizė sutapo su jau anksčiau numaty-
tu nekilnojamojo turto rinkos ,,bur-
bulo sprogimu”. Skaičiuojama, kad
per metus naujai pastatomų būstų
sumažėjo nuo 90 tūkst. iki 25 tūkst.
Šiemet pirmą kartą per ketvirtį am-
žiaus šalyje pastebimas ne ekonomi-

kos augimas, o recesija.
,,Nuotaikos dabar gana pesimis-

tinės ir slogios. Nors seniai buvo ži-
noma, kad nekilnojamojo turto rinko-
je dirba per daug darbuotojų, krizė
vis dėlto įvyko gana greitai ir ji buvo
skaudi”, – sakė A. Teišerskis.

Įvairiais duomenimis, šiuo metu
Airijoje gali būti apie 70 tūkst. lietu-
vių – tiek yra užregistruota socialinio
draudimo pažymėjimų Lietuvos pilie-
čiams. A. Teišerskio teigimu, dalis iš
jų dėl krizės svarsto galimybę išvykti
iš šalies, bet apie masinį grįžimą į
Lietuvą nekalbama, nes ir Tėvynėje
krizės pasekmės jaučiamos gana
skaudžiai, o emigrantai nemato, jog
valdžia būtų ėmusis kokių nors anti-
krizinių veiksmų.

Vilniaus Alma Mater – tarp
geriausiû pasaulio universitetû

www.draugas.org

Vilnius, lapkričio 4 d. (Alfa.lt) –
Pirmą kartą JAV rinkoje nešiojamųjų
kompiuterių buvo parduota daugiau
nei stalinių, praneša rinkos tyrimų
bendrovė IDC.

Bendrovė remiasi trečiojo šių me-
tų ketvirčio duomenimis, liudijan-
čiais, kad JAV parduotų nešiojamųjų
kompiuterių dalis sudarė 55,2 proc.
IDC teigimu, tai nematytas pasiekimas
asmeninių kompiuterių istorijoje.

Iš viso per minėtą laikotarpį bu-

vo parduota 9,5 mln. nešiojamųjų
kompiuterių. Specialistų teigimu, be-
veik 18 proc. pardavimų augimas liu-
dija apie tokių bendrovių, kaip
„Asus” ir „Samsung”, sėkmę JAV
rinkoje.

Pasak IDC atstovų, prie spartes-
nio nešiojamųjų kompiuterių popu-
liarėjimo prisidėjo ne tik vadinamieji
namų vartotojai, bet ir viešojo sekto-
riaus bei verslo įmonės, siekiančios
didesnio savo darbuotojų judėjimo.

Elektroninis patvirtinimas dar
nereiškia atvirų durų į JAV

DELFI – Norint keliauti į JAV
be vizos, pirmiausia reikės apsilan-
kyti ESTA interneto puslapyje https:
//esta.cbp.dhs.gov ir gauti kelionės
patvirtinimą. Šiuo metu registracija
yra nemokama. JAV ambasada pata-
ria patvirtinimą gauti ne vėliau kaip
2 savaitės iki planuojamo išvykimo.
ESTA yra kompiuterinė sistema, pa-
dedanti nustatyti, ar asmuo gali vykti
į Jungtines Valstijas pagal kelionių
supaprastinimo programą ir ar tokia
kelionė nekelia pavojaus teisėtvarkai
bei saugumui. Tinklalapyje įvedus
prašomus asmens duomenis ir infor-
maciją apie planuojamą kelionę, sis-
tema patikrina, ar žmogus turi teisę
keliauti be vizos. Ji automatiškai pa-
teikia atsakymą, o prieš keliautojui
sėdant į lėktuvą ar laivą vežėjas susi-
siekia su JAV Muitinės ir sienų ap-
saugos tarnyba ir įsitikina, kad jam
buvo išduotas kelionės leidimas.

Jei elektroninis leidimas keliauti
patvirtinamas, žmogus gauna teisę
vykti pagal Kelionių į JAV supapras-
tinimo programą, tačiau jis neužtikri-
na, kad atvykėlis bus įleistas į šalį.
Atvykus į JAV laukia Muitinės ir sie-
nų apsaugos tarnybos pareigūno pa-
tikrinimas – šis pareigūnas gali pasa-
kyti „ne” ir užtrenkti duris.

ESTA gali patvirtinti leidimą ke-
liauti, atmesti arba pateikti atsa-
kymą, kad leidimas nagrinėjamas.
Tokiu atveju sprendimas priimamas
per 72 val. Jei leidimas keliauti at-
metamas, tai nereiškia draudimo
vykti į JAV. Tokiu atveju žmogus ne-
gali vykti pagal Kelionių į JAV supa-
prastinimo programą, tačiau turi tei-
sę gauti vizą. Ambasada ar konsula-
tas neteikia informacijos, kodėl nebu-
vo patvirtintas elektroninis leidimas
keliauti. Jei ESTA nepatvirtina
paraiškos, iš naujo ją galima pildyti
po 10 dienų. Tačiau jei keliautojo pa-
dėtis nepasikeitė, ji ir vėl nebus pat-
virtinta, todėl teks kreiptis dėl vizos.
Pateikus paraišką su neteisinga in-
formacija, gali būti visam laikui užd-
rausta įvažiuoti į JAV.

Kiekvieno leidimo patvirtinimas
galios 2 metus. Tai reiškia, kad as-
muo per 2 metus gali vykti į JAV ke-
letą kartų su tuo pačiu leidimu. Tie,

kurių pasai galioja trumpiau negu 2
metus, gaus patvirtinimą, galiojantį
iki paso galiojimo datos. Asmuo, tu-
rintis galiojančią JAV vizą, gali vykti
į šią šalį tuo tikslu, kuriuo viza buvo
išduota. Tokiu atveju ESTA paraiš-
kos pildyti nereikia, o biometrinis pa-
sas nebūtinas. Anksčiau į JAV neį-
leistas arba šios šalies vizos negavęs
asmuo negali prašyti ESTA patvirti-
nimo – jam teks prašyti vizos. Dau-
giau informacijos apie Kelionių į JAV
supaprastinimo programą galima
rasti adresais http://www.cbp.gov/
xp/cgov/travel/id_visa/business_
pleasure/vwp/vwp.xml ir www.travel.
state.gov.

Skelbs tikrąją skrydžių
kainą

Lietuviams.com – Pigiais skry-
džiais gundančios ir tikrosios bilietų
kainos nenurodančios oro bendrovės
nebegalės klaidinti keleivių. Nuo lap-
kričio 1 d. įsigaliojusios Europos Są-
jungos oro transporto taisyklės draus
reklamuoti bilietus už vieną eurą ar
litą, tik paskutinę bilieto užsakymo
minutę pranešant apie papildomus
oro uosto, draudimo, bagažo ir kito-
kius mokesčiais. Taisyklės nedrau-
džia reklamuoti pigių skrydžių ir bi-
lietų, tačiau nuo šiol tokioje rekla-
moje turės būti aiškiai nurodyta ga-
lutinė bilieto kaina, išvardinant visus
papildomus mokesčius ir priedus,
kuriuos privalės sumokėti keleiviai.

,,flyLAL” skraidins į
Budapeštą

ELTA – Lietuvos bendrovė ,,fly-
LAL” pradėjo tiesioginius skrydžius
Vilnius–Budapeštas–Vilnius. Lėktu-
vai iš Vilniaus į Budapeštą skris 3
kartus per savaitę – antradieniais,
ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Žie-
mos sezoną ,,flyLAL” tiesioginiais rei-
sais taip pat sujungs Vilnių ir Ams-
terdamą, Frankfurtą, Kijevą, Lon-
doną, Madridą, Maskvą, Paryžių,
Romą ir Stambulą. ,,flyLAL” nuo
gruodžio vidurio į skrydžių sąrašą įt-
raukė dar Tbilisį ir Milaną. Kalėdų ir
Naujųjų Metų laikotarpiu, tai yra
gruodžio 20, 22, 23, 30 d. bei sausio 3
ir 4 d., keleiviai bus tiesiogiai skraidi-
nami į Dubliną.

Vilnius, lapkričio 4 d. (ELTA) –
Vilniaus universitetas (VU) pirmą
kartą pateko tarp 5 proc. geriausių
pasaulio universitetų ir tarp 18 ge-
riausių Vidurio ir Rytų Europos uni-
versitetų.

Vilniaus universiteto strateginės
plėtros reikalų prorektorius prof. ha-
bil. dr. Juozas Rimantas Lazutka tei-
gė, jog ,,Times Higher Education” su-
darytoje vertinimo lentelėje VU buvo
skirta 501–600 vieta. Šiam pasaulio
universitetų vertinimui buvo atrinkti
daugiau nei 1,000 universitetų. Iš vi-
so pasaulyje yra per 12 tūkst. univer-
sitetų.

,,Vilniaus universitetas tarp Eu-
ropos universitetų užima 224–268
vietą ir vienintelis iš Baltijos šalių pa-
tenka tarp 18 geriausių Vidurio ir Ry-

tų Europos universitetų”, – sakė J. R.
Lazutka.

Kartu su VU, kuris žurnalo ,,Vei-
das” 2007 ir 2008 m. vertinimuose
buvo paskelbtas geriausiu Lietuvos
universitetu, tarp 500–600 geriau-
siųjų universitetų pateko tokie gerai
žinomi Europoje universitetai kaip
Porto universitetas Portugalijoje, Se-
gedo universitetas Vengrijoje, Milano
universitetas (Italija), Valensijos poli-
technikos universitetas (Ispanija).

Pasaulio universitetų dešimtuke
vyrauja Jungtinių Valstijų ir Jungti-
nės Karalystės universitetai. Į pir-
mąjį pasaulio universitetų šimtuką
patenka 42 Šiaurės Amerikos univer-
sitetai, 36 Europos universitetai ir 22
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių
universitetai.

Kalbèti apie ambasadû
uždarymâ – netoliaregiška

Molėtai, lapkričio 4 d. (ELTA) – Po pertvarkymo Molėtų rajone atidarytas
Lietuvos etnokosmologijos muziejus nuo lapkričio 1 d. vienintelis Lietuvoje
lankytojus priims visą parą. Keletą metų trukusi muziejaus pertvarka kaina-
vo daugiau nei 22 mln. litų. Didžiąją dalį lėšų sudaro Europos struktūrinių
fondų parama, per 2,5 mln. Lt skyrė ir Lietuvos kultūros ministerija.

ELTOS nuotr.
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NARATIVATAS
Mažiausiai 60 žmonių buvo su-

žeista antradienį neramiame pieti-
niame Tailando regione, kai vienu
metu sprogo 2 bombos, kurias, kaip
įtariama, susprogdino separatistų
kovotojai, pranešė policija. Pasak pa-
reigūnų, prie vyriausybinio pastato
buvo susprogdintas sprogmenų prik-
rautas automobilis.

HAVANA
JAV karinis tribunolas nuteisė

kalėti iki gyvos galvos už terorizmą
Osama bin Laden žiniasklaidos spe-
cialistą, kurį Gvantanamo bazės pro-
kurorai vadino užkietėjusiu ,,al-Qae-
da” kovotoju. Ali Hamza al Bahlula,
kuris kūrė propagandinius O. bin La-
den vaizdo įrašus, buvo suimtas 2001
m. gruodį ir pateikė prokurorams
daug vertingos informacijos. 39 m.
Jemeno pilietis sakė teisėjams, jog di-
džiavosi savanoriškai pasisiūlęs daly-
vauti 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykiuose
ir vadino JAV ,,netikėlių vadove”.

LOS ANGELES
Sierra Nevada kalnuose rastų

palaikų DNR tyrimas patvirtino, kad
tai milijonieriaus nuotykių ieškotojo
James Steve Fossett palaikai, pra-
nešė California policijos departamen-
tas. 2007 m. rugsėjį 63-ejų metų ke-
liautojas išskrido iš aerodromo Ne-
vada valstijoje ir dingo. Palaikai buvo
surasti spalio 29 d. atokioje valstijos
rytinėje dalyje, mažiau nei už kilo-
metro nuo lėktuvo sudužimo vietos.
S. Fossett išgarsėjo aviacijos ir buria-
vimo sporto laimėjimais.

WASHINGTON, DC
Pirmadienį, rinkimų išvakarėse,

B. Obama paskelbė, kad būdama 86
metų mirė jį auginusi senelė. B.
Obama prieš 2 savaites buvo nusku-
bėjęs į Havajus aplankyti Madelyn
Dunham, nes baiminosi, kad ji gali ir
nebepamatyti rinkimų baigties. M.
Dunham mirė Havajuose eidama 86-
uosius ir ilgai kovojusi su vėžiu. B.
Obama su pagarba kalbėjo apie savo
senelę, kurią jis pavadino viena iš
Amerikos ,,ramiųjų didvyrių”.

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

Susitiko Viduržemio
sâjungos valstybiû atstovai LIUBLIANA

Slovėnijos centro kairiosios koa-
licijos vadovas Borut Pahor paskir-
tas naujuoju šalies premjeru. Jis pa-
žadėjo didinti ekonomikos konkuren-
cingumą, nors Slovėnijai iki šiol neb-
logai sekasi priešintis pasaulinei fi-
nansų krizei. B. Pahor vadovauja So-
cialdemokratų partijai, susikūrusiai
iš buvusios Komunistų partijos. Jo
vadovaujama centro kairioji koalicija
rugsėjį vykusiuose parlamento rinki-
muose įveikė dešiniosios pakraipos
Slovėnijos demokratų partiją.

MASKVA
Maskvos milicija pranešė sulai-

kiusi daugiau nei 200 žmonių, kurie
mieste mėgino surengti nacionalisti-
nes eitynes. ,,Rusų eitynės” pasta-
ruosius 3 metus būdavo organizuoja-
mos minint Nacionalinės vienybės
dieną. Naujoji šventė, kuri buvo įves-
ta 2005 m., turėjo pakeisti lapkričio 7
d. tradiciškai švenčiamas 1917 m.
bolševikų perversmo Rusijoje meti-
nes. Kremlius šiai šventei mėgino su-
teikti istorinę reikšmę, siedamas ją
su Žečpospolitos pajėgų išvijimu iš
Maskvos 1612 m., tačiau Nacionalinė
vienybės diena labiausiai pagarsėjo
Rusijos kraštutinių nacionalistų ak-
cijomis, dažnai susijusiomis su rasis-
tiniais išpuoliais.

MANILA
Filipinų centrinėje dalyje antra-

dienį per keistą nelaimę apvirtus kel-
tui žuvo 39 žmonės, pranešė policija.
Keltą, kuriame buvo užregistruota
119 žmonių, prie Masbatės salos ap-
vertė vėtra, pranešė vietos policijos
viršininkas. ,,Don Dexter Kathleen”
apvirto dėl keistos nelaimės – nepai-
sant gražaus oro ir ramios jūros jam
smogė stipraus vėjo gūsis”, – sakė jis.
Laivybos nelaimės šioje salų valsty-
bėje yra labai dažnos.

Kinija ir Taivanas susitarè dèl
ekonominio bendradarbiavimo

Marselis, lapkričio 4 d. (AFP/
BNS) – Kuriamos Viduržemio jūros
regiono sąjungos užsienio reikalų mi-
nistrai susitarė, kad jos būstinė įsi-
kurs Barselonoje ir kad joje vieni gre-
ta kitų dalyvaus Izraelis ir Arabų Ly-
ga, pranešė diplomatai.

,,Susitarta visais klausimais”, –
sakė šiuo metu Europos Sąjungai
(ES) pirmininkaujančios Prancūzijos
diplomatas. Jis su žurnalistais kal-
bėjosi Marselyje, kur buvo surengtas
43 Viduržemio sąjungos valstybių su-
sitikimas 4 mėnesius trukusiai akla-
vietei dėl tų dviejų klausimų išspręsti.

Vienas Izraelio diplomatas pat-
virtino, jog ministrai susitarė parem-
ti Barselonos kandidatūrą mainais į
tai, kad generalinio sekretoriaus
pareigos atitektų šaliai iš pietinės Vi-
duržemio jūros pakrantės, kur dau-

guma valstybių yra arabiškos. Pasak
šio diplomato, ministrai sutiko su-
teikti Arabų Lygai visateisės narės
teises mainais į tai, kad viena iš 5 ge-
neralinio sekretoriaus pavaduotojų
vietų pradiniam laikotarpiui atitektų
Izraeliui.

Prieš 13 metų ES pradėtas Eu-
ropos ir Viduržemio jūros regiono ša-
lių partnerystės procesas, kuris buvo
pavadintas Ispanijos Katalonijos re-
giono sostinės Barselonos vardu, stri-
go dėl arabų ir Izraelio nesutarimų.
Prancūzijai įtakojant tas pastangas
pakeitė Viduržemio jūros regiono ša-
lių sąjunga, kuri oficialiai tebesivadi-
na Barselonos procesu.

Tačiau įtampa dėl Arabų Lygos
dalyvavimo, taip pat dėl to, kur įkur-
dinti sekretoriatą, galėjo sukliudyti
šiai besikuriančiai sąjungai.

Taivano ir Kinijos atstovai pasirašė keletą sutarčių, turinčių sutvirtinti šių šalių
ekonominius santykius. SCANPIX nuotr.

Taibėjus, lapkričio 4 d. (AFP/
BNS) – Taivanas ir Kinija pasirašė
keletą sutarčių, turinčių sutvirtinti šių
šalių, kurios per pastaruosius 60 metų
ne kartą buvo atsidūrusios prie karo
slenksčio, ekonominius santykius.

Abiejų šalių pareigūnai pasirašė
4 sutartis, galinčias atnešti milijardų
dolerių naudą. Pasirašymo iškilmės
surengtos po derybų, kurios paženk-
lino pastebimą Taivano ir Kinijos
santykių atšilimą.

Abi šalys susitarė dėl tiesioginio
krovinių ir pašto siuntų gabenimo,
taip pat nuspręsta rengti daugiau ke-
leivinių skrydžių ir tartasi dėl maisto
saugumo. Pastaroji problema tapo
ypač svarbi dėl sveikatos problemų,
kurias sukėlė iš Kinijos importuojami
nesaugūs maisto produktai.

Anksčiau transporto judėjimas –
ir jūra, ir oru – iš žemyninės Kinijos į
Taivaną buvo uždraustas. Tik 2008
m. liepą valstybių atstovai po 60 me-
tų susitiko aptarti transporto proble-
mas. Naujuoju susitarimu nuspręsta
padidinti keleivinių ir krovininių
skrydžių skaičių.

Derybose taip pat buvo tariamasi
dėl bendradarbiavimo turizmo srity-

je. Derybose dalyvavo Kinijos pasiun-
tinys Chen Yunlin, vadovaujantis Ki-
nijos Taivano sąsiaurio santykių są-
jungai, ir Taivano atstovas – Sąsiau-
rio mainų fondo vadovas Chiang Pin-
kung.

Parodydama, kokią svarbą Kinija
teikia šiems pokyčiams, šalies nacio-
nalinė televizija parodė, kaip abiejų
delegacijų vadovai pasirašo tuos susi-
tarimus.

Jie sudaryti Kinijai ir Taivanui
siekiant draugiškų santykių atkūri-
mo po kovo rinkimų, per kuriuos Tai-
vano prezidentu buvo išrinktas Go-
mindano partijos kandidatas Ma
Ying-jeou.

Sala atsiskyrė nuo Kinijos, kai
nacionalistinis Gomindano judėjimas
pralaimėjo pilietinį karą, o jo vadovai
pasitraukė į Taivaną. Beijing iki šiol
formaliai laiko Taivaną savo teritori-
ja ir žada jį susigrąžinti, prireikus net
panaudoti jėgą.

Tačiau dabartinė Taivano vyriau-
sybė ir šiemet išrinktas Taivano pre-
zidentas Ma Ying-jeou pasisako už
glaudesnius ryšius su Kinija, kurie
padėtų atgaivinti lėtėjančią salos eko-
nomiką.

KARIBAI

AZIJA

EUROPA

JAV

RUSIJA
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Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

,,DRAUGAS”

informuoja,

,,DRAUGAS” formuoja;

,,DRAUGAS”:

ißeivijos ir Lietuvos

jungtis!

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

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.

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

LIETUVOS ARKIVYSKUPAS SUSITIKO SU
ČIKAGOS KARDINOLU F. GEORGE

JAV Vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Čikagos arkivyskupijos
kardinolas Francis George, OMI susi-
tiko su Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos (LVK) pirmininku, Kauno arki-
vyskupu metropolitu Sigitu Tamkevi-
čiumi, SJ 2008 m. spalio 28 d. kardi-
nolo rezidencijoje. Susitikime taip
pat dalyvavo prel. G. Šarauskas ir
LVK delegatas prel. E. Putrimas.

Susitikimo metu buvo kalbėta
temomis:

1. Lietuvių katalikų sielovados
veiklos lietuvių parapijose bei misi-
jose Čikagos arkivyskupijoje sustipri-
nimas.

2. Kunigo iš Lietuvos, kuris
padėtų pastoracinėje veikloje, ypatin-

gai su naujais imigrantais lietuviais
Čikagoje, reikalingumas.

3. Arkivyskupas Tamkevičius
pakvietė kardinolą George dalyvauti
Lietuvos vardo paminėjimo 1000 m.
šventėje, kuri galėtų įvykti Čikagos
katedroje 2009 m. spalio mėn. Kardi-
nolas tokiam siūlymui pritarė.

4. Susirūpinimas dėl lietuviškų
parapijų uždarymo, ypač tų, kurios
dar yra veiklios. Arkivyskupas žadė-
jo, kad Lietuvos Vyskupų konferenci-
ja, pasitarus su delegatu ir suderinus
su vietiniu vyskupu, paskirtų kunigą
iš Lietuvos. Paskirtas kunigas pagel-
bėtų pastoraciniuose darbuose veik-
liose parapijose bei misijose.

Delegatūros išeivijos lietuvių
katalikų sielovadai info

IŠNUOMOJA

PINE BLUFF,
ARKANSAS 
LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,

KKUURRIIEE
GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

RREESSTTOORRAANNAASS,, 
KKUURRIISS TTIIKKRRAAII TTUURR�TTŲ
DDIIDDEELLĮ PPAASSIISSEEKKIIMMĄ..

Tel. 501-663-7579
Marija

Susitikimas su Čikagos kardinolu (Iš k.): prel. Jurgis Šarauskas, Lietuvos
Vyskupų konferencijos pirm. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, JAV
Katalikų Vyskupų konferencijos pirm. kardinolas Francis George, OMI ir
LVK delegatas prel. Edmundas Putrimas.

Atkelta iš 5 psl.
Iš tiesų,  manau, kad ne tik mes,

bet ir visos grupės labai laukė (o gal
dar ir sulauksime) profesionalaus ir
teisingo visų pasirodymų aptarimo ir
įvertinimo. Esame tik mėgėjai, todėl
norisi ne bendrame katile ieškoti, ku-
rios pastabos kam skiriamos, o kon-
krečiai žinoti savo privalumus ir tai,

ką turėtume daryti kitaip. Tai nu-
teiktų tolesnei kūrybai ir ieškoji-
mams ir, be abejonės, prisidėtų prie
to, kiek kolektyvų ryšis dalyvauti
kitame Teatro festivalyje.

Danutė Balčiūnienė –
,,Provincijos” ir ,,Ąžuoliuko” 

grupių režisierė

Kelios mintys apie XII Teatro festivalį 

I. Čiapaitė: ,,Reikia dėkoti, 
kad teatro festivaliai iš viso

vyksta”
Su džiaugsmo ir skausmo ašarom

praėjo XII Lietuviškų teatrų festi-
valis. Kiek kas įdėjo darbo ir energi-
jos – šių dalykų niekas neišmatuos,
niekuo. Kiek įdėjo energijos ir
kantrybės rengiant šį festivalį jo
organizatoriai, taip pat niekas neiš-
matuos. Aš buvau vienas iš kontak-
tinių žmonių čia, Čikagoje, ir kiek kas
ko klausė ar skambino – viską iki
spalvų ir lempų kiekio, mikrofonų –
atsakiau. 

Festivalis buvo pradėtas orga-
nizuoti jau gerokai prieš pusę metų ir
kiekvienas kolektyvas galėjo derinti
laiką ir dieną. Aš pati prašiau rašyti
ir klausti, gal reikia kam nors ko
nors, bet niekam nieko nereikėjo,
visiems, atrodė, viskas tiko, ką sutarė
su Dale Lukiene. Tad kodėl dabar
mes nepasižiūrime į tai, ko patys
nepadarėme? 

Iš savo pusės galiu pasakyti –

buvo visko, reikėjo daugiau orga-
nizuotumo čia, daugiau reklamos ir
dar daug ko kito, bet jei mes norime,
kad salė lūžte lūžtų nuo žiūrovų, taip
kartais nebūna. Ir jei mes darome
kažką dėl savęs ir kitų lietuvių,
nežiūrėkime, kiek jų bus, kas norės
matyti – ateis, ir ateis tie, kurie nori
ir kuriems tai rūpi. Kiti turi savų
reikalų ir problemų. 

Reikia dėkoti, kad tokie dalykai
kaip teatro festivaliai iš viso vyksta ir
ačiū tiems žmonėms, kurie juos
ruošia. Viskas šiomis dienomis tik
komercija, vienintelis teatras ir jame
esantys žmonės – gal daugiau kvai-
lesni. Ačiū už įdėtą darbą į festivalį
visam organizaciniam komitetui ir
ačiū teatro grupėms, su kuriomis bu-
vo malonu pabendrauti.

Ilona Čiapaitė
Teatro sambūrio ,,Žaltvykslė”

režisierė

Išsamesnį straipsnį apie XII Teatro festivalį skaitykite 2008 m. lapkričio 1
d. ,,Draugo” kultūriniame priede. Redakcija

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

NAUJOSIOS ANGLIJOS APYGARDOS
RUDENINIS SUVAŽIAVIMAS

Š. m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Vyčių
7 kuopa, veikianti Waterbury, Con-
necticut, globojo Naujosios Anglijos
apygardos rudeninį suvažiavimą.
Sąskrydis vyko Šv. Juozapo parapijo-
je, Waterbury, Connecticut. Linas
Balsys, 7 kuopos pirmininkas pasvei-
kino visus atvykusius narius ir sve-
čius. Apygardos pirmininkė Vivian
Rodgers pristatė dienotvarkę ir va-
dovavo susirinkimui. Marcia Rogers
pasveikino Liną Balsį, Adelę Klems-
ke, Ann Vaichus ir Eleanor Barkaus-
kas – Waterbury narius, kurie buvo
pakelti į Lietuvos vyčių 4-ąjį laipsnį.
O Anthony Alexander, taip pat Wa-
terbury narys, buvo pakeltas į 4-tąjį
laipsnį per praėjusį 95-tąjį visuotinį
narių suvažiavimą, kuris vyko rug-
pjūčio 1–3 d., Dayton, Ohio. Vyčiai,
kurie buvo pakelti į trečiąjį laipsnį –
Dalia Dzikas ir Louise Pievoski, abi
narės iš 6-tos kuopos, Hartford, Con-
necticut ir Ann Valuckas, 7-tos kuo-
pos narė iš Waterbury.

Barbara Schmidt, stipendijos
komiteto atstovė, pranešė, kad Za-
chary Miller buvo apdovanotas Nau-
josios Anglijos apygardos stipendija.
David Boucher pranešė, kad iš Svik-
las-Tamulevich stipendijos fondo
buvo išdalinta 4,200 dol., 13 jaunuo-
liams ir trim klerikams, studijuo-
jantiems Kauno seminarijoje.

Buvo pranešta, kad 96-sis visuo-
tinis narių metinis suvažiavimas
vyks 2009 m. rugpjūčio 6–9 d. ,,Wyn-
dham Drake’’ viešbutyje, Oakbrook,
Illinois. 

Sėkmingas Naujosios Anglijos
apygardos kultūrinis festivalis įvyko
š. m. spalio 12 d. Maironio parke,
Shrewsbury, Massachusetts. Meninę
programą atliko Boston vyrų sekste-
tas ir dainininkė, 1 kuopos narė Ma-
rytė Bizinkauskaitė. 

Kitas Naujosios Anglijos pavasa-
rinis suvažiavimas vyks 2009 m.
balandžio 26 d. Šv. Kazimiero parapi-
jos patalpose. (Tai bus paskutinis
suvažiavimas šioje parapijoje, nes Šv.
Kazimiero bažnyčia bus uždaryta).
Suvažiavimą globos 26 kuopa, vei-
kianti Worcester, Massachusetts. Ru-
denio suvažiavimą globos 30-ta kuo-
pa, veikianti Westfield. Tiksli data
bus pranešta vėliau.

Suvažiavime dalyvavo 44 dela-
gatai, vienas dvasininkas ir 8 svečiai,
atstovaujantys 10 kuopoms.

Carol Trečiokas 
Apygardos atstovė ryšiams su

visuomene

Parengė 
Regina Juškaitė-Švobienė
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

SKELBIMAI

IEŠKO DARBO

IEŠKO DARBO

www.draugas.org

* Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
vairuojanti, gali padėti pagyvenusiems
žmonėms pagaminti maistą, pabendrauti
Marquette Park, Brighton Park ir aplin-
kiniuose rajonuose. Tel. 773-387-7232.

* 58 metų moteris, labai gero būdo,
Amerikos pilietė, vairuojanti, ieško darbo
kelias dienas savaitėje Orland Park ar
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
9984.

* Moteris ieško darbo po pietų, naktimis,
savaitgaliais pietvakariniuose rajonuose.
Patirtis, rekomendacijos, automobilis,
dokumentai. Tel. 708-262-1212.

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.

Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel.
312-492-8795.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu kartu.
Buitinė anglų kalba, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 708-769-3788.

* Moteris ieško nuolatinio darbo prie
senelių. Siūlyti variantus. Galiu pakeisti
arba išleisti atostogų. Vairuoju, turiu
legalius dokumentus, kalbu angliškai. Tel.
773-968-9310.

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

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 6

Di džiulis „Betliejukas” prie Katedros teikė viltį ir ramybę geros valios žmo-
nėms.                                                                 Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Kiti nariai yra jos tėveliai bei
broliai Juozas, Mykolas ir Jonas. Jos
jauniausias brolis prieš daug metų
mirė Nepale. Kazickų fondas Lietu-
vos kaimo mokykloms parūpino dau-
giau nei 1,000 kompiuterių, teikia
studentams stipendijas (ypač Kauno
Technologijos universitetui), siunčia
studentus į JAV susipažinti su žy-
miomis verslo asmenybėmis, rėmė
lietuvius oftalmologus vykstančius į
Tarptautinę Glaukomos konferenci-
ją. Kazickai remia Lie tuvos operą,
vasaros festivalius ir Valdovų rūmų
atstatymą bei Pažaislio vienuolyną.

Nepamiršau aplankyti ir „Saulu -
tės” remiamas šeimas ir Vaikų na -
mus. Su „Saulutės” iždininke (prez.
Stulginskio anūke) dr. Ramune Rač -
kauskiene norėjome aplankyti dau-
giavaikę šeimą, kuriai paramos prašė
seselė Nijolė Sadūnaitė, kai ši lan kėsi
Čikagoje. Viena remiama studentė
išvyko vasarą uždarbiauti į Angliją,
bet rudenį grįžo tęsti studijų.

Žiema

2007 m. gruodžio 13 d. į Lietuvą
važiavau su savo vyru Donatu. Jis
yra chemikas inžinierius (P.E.,
D.B.A.), o išėjęs į ankstyvą pensiją
dėsto kaip „adjunet professor” uni-
versitete. Tad tenka keliones derinti
prie jo laisvo laiko. Be to, žiemą lėk-
tuvo bilietai pi gesni ir lankytini
asmenys dažniau yra namuose. Lie-
tuvoje teko praleisti Kūčias, Kalėdas
ir Naujuosius metus. Buvo liūdna
atsiskirti nuo vaikų ir anūkų šeimos
švenčių metu, gaila, kad neteko
ruošti silkių, mišrainių, torto „Na-
poleono”...

Vos atvykusi ir pavarčiusi laik -
raštį pastebėjau, kad „Vilniaus pa -
veikslų” galerijoje (Didžioji g. 4)
vyks ta knygos „Akistatos” pristaty-
mas. Tai Rasos Andriuškytės-Žu-
kienės kruopščiai paruošta mono-
grafija apie dail. Vytautą Kazimierą
Jonyną, ku rio žmona buvo mano
uošvės Alicijos Gustaitytės pusseserė.
Nuskubėję spėjom įsigyti gausiai
iliustruotą knygą su tiksliais daili-
ninko gyvenimo laikotarpių ir jo
kūrybos etapų apibūdinimais. Įvade
autorė pastebi: „Sovietinėje Lietuvoje
dailininkas Jonynas, kaip ir kiti emi-
gravusieji – Viz girda, Galdikas,  Pet-
ravičius, nebuvo visiškai ištrinti iš
mūsų meno istorijos, kadangi jų
prieškarinės kū rybos reikšmės Lietu-

vos mene nebuvo įmanoma nepaste-
bėti”? Įdomu matyti monografijoje
mums dailinin ko dovanotus paveiks-
lus.

Vos spėjus apšilti, paskambino
Ne rija Kasparienė, kad nepraleistu -
mėme Anželikos Cholinos šokio teat-
ro spektalio „Žmonės”. Spektak lyje
šoko Lietuvos operos ir baleto teatro
artistai, Cholinos šokio trupė, ansam-
blio „Lietuva” šokėjai, M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos baleto skyriaus
mokiniai. Spektaklis neap vylė. Stili-
zuoti liaudies šokiai ir pas kutinis
Lietuvos vaizdas kėlė pasididžiavimą
savo tauta.

Kalėdinė nuotaika gaubė miestą,
Gedimino prospektas papuoštas švy-
tinčiomis girliandomis, Rotušės ir
Katedros aikštėse įžiebtos eglutės
traukė ne tik vaikučių akutes, o di -
džiulis „Betliejukas” prie Katedros
teikė viltį ir ramybę geros valios
žmonėms. Skautai dalijo žvakutes,
kurias buvo galima ir užsidegti nuo
liepsnelės, atkeliavusios iš Jėzaus
gimtojo miestelio. Vieną vakarą iš -
girdę Kalėdinių giesmių garsus, pri -
siartinome prie apšviestos eglutės ir
išvydome grupę tvarkingai apsiren-
gusių jaunuolių. Paaiškėjo, kad tai
mormonai iš įvairių kraštų. Jie gerai
išmokę lietuviškai ir evangelizuoja
Lietuvoje. Restoranuose sklido ame-
ri kietiškų kalėdinių giesmių nuotai-
ka.                         

Įspūdinga labdaros renginių gau-
sa. Jau prieš keletą metų parduotu-
vėse vyko akcijos – „Pirk sau, nupirk
ir kitam”, renkant maisto produktus
vargšams. Per Nomedos Ma černaitės
kalėdinio koncertą televizijos laidą
žiūrovai  siuntė aukas telefono skam-
bučiais. Buvo surinkta nepaprastai
didelė suma. Laidoje da lyvavo Lai-
mos Lapkauskaitės „Moki nukės”, M.
Mikutavičius, Žvaguliai,  Radži (au-
gęs vaikų namuose, kol jo nepriė-
mė globėja ir jai jis nuolat dė koja) ir
t.t.

Tėvai pranciškonai Vilniaus Šv.
Jonų bažnyčioje surengė didžiulį lab-
daros koncertą „Kalėdų sriuba”.
Dalyvavo daugybė žymių atlikėjų
pvz. V. Juozapaitis, Deivis, E. Juo-
zapaitienės moterų ansamblis „Eg-
lė”, Virgis Stakėnas, Vyt. Šiškaus kas,
Neringa su savo „Tele-Bim-Bam”
vaikučiais, Laima Lapkauskaitė su
„Mokinukėmis” ir „O lia lia” vaikais,
Nelė Paltinienė ir t.t.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
– Pasakyčiau kitaip, tikrųjų ose-

tinų Osetijoje ne kažin kiek ir likę.
Vos ne du trečdaliai gyventojų per
tuos keletą metų yra pabėgę į Gru-
ziją. Galima sakyti, kad likę tik Ru-
sijos parsidavėliai. Jeigu būtų rengia-
mas visų ten gyvenusių žmonių refe-
rendumas, tai rezultatai būtų kito-
kie. Dabar tai tik farsas apgauti pa-
saulį. O pasaulis nėra visiškai naivus,
kad tokių dalykų nesuprastų. 

Reikia kai ką priminti ir dėl
Šiaurės ir Pietų Osetijos. Visi užmirš-
ta, kad tarp tų dviejų Osetijų yra 5
kilometrų aukščio kalnai ir susisiekti
yra vienintelis kelias – tunelis. Tauta
negali normaliai bendrauti, ji buvo
atskirta pačios gamtos ir tik per
Gruziją turi išėjimą į visą pasaulį. 

Su Abchazija yra kitaip. Abcha-
zai ir vieni galėtų ekonomiškai egzis-
tuoti – tai pajūris, kurortai. Abcha-
zijos separatizmas yra labai senas, jų
ir kultūra kiek kitokia, skirtingas
negu gruzinų charakteris. Abchazai
karštesni, greičiau griebiasi kinžalo
(pietų  Azijoje vadinomo durklo). 

– Gruzijos opozicija iki karo
buvo labai arši, o dabar?

– Buvome susitikę ir su vienais,
ir su kitais. Opozicija irgi yra suski-
lusi: vieni liko, dirba, kiti pasitraukė,
bet svarsto kaip grįžti. Santykių su

Rusija klausimais Gruzijoje opozici-
jos praktiškai nėra. Tautos integralu-
mo ir teritorinio vientisumo klausi-
mas neginčijamas. Yra daug klausi-
mų prezidentui: ar taip reikėjo elgtis,
ar kitaip, ar jis nepasikarščiavo. Bet
visi sutaria, kad tuos klausimus
reikia spręsti ne dabar. Labai džiugi-
no, kad istorinę pamoką gruzinai
išmoko. Psichologiškai panaši padėtis
buvo ir pas mus 1990 m. Tada buvo-
me vieningi, todėl jokios autonomijos
nepaskelbėme, nors scenarijų buvo
sukurta. 

Kai ko išmoko ir pats Gruzijos
prezidentas – kad opozicija yra rei-
kalinga, su ja reikia dirbti kartu.
Sudarinėjamos bendros komisijos dėl
pagalbos Gruzijai panaudojimo. Kai
kurios partijos iš parlamento buvo
išėjusios, dabar komitetai plečiami,
kad opozicijos atstovai galėtų grįžti.
Ne laikas dabar aiškinti, kuris yra
teisesnis. 

Valdžios požiūryje į spaudos lais-
vę taip pat yra žengta į priekį. Valdžia
skatina opozicinę ,,Rustavi” televiziją
atsistoti ant kojų. Suprato, kad kana-
lo uždarymas nėra sprendimas, kad
tai demokratijos nesukuria ir susikal-
bėjimo nepadidina. Gaila, kad tos iš-
moktos pamokos labai brangiai kai-
navo. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė

GRUZIJOS PAMOKA



pabėgėlių stovyklose, o nuo 1949 m. –
JAV. 

1959 metais M. ir A. Varnų na -
muose pradėjo veikti privatus monte -
so riniu auklėjimo metodu paremtas
darželis ikimokyklinio amžiaus vai -
kams ,,Židinėlis”. Jame ,,... dvelkė
meniška, lietuviška aplinka” (psl. 14)
Šis darželis ne tik auklėjo vaikučius,
jis tapo ir mamų centru, kuriame
buvo skaitomos paskaitos, duodami
patarimai tėvams. D. Petrutytė orga-

nizavo kursus jaunoms merginoms ir
mamoms, kurios vėliau pačios tapo
Montessori mokyklėlių auklėtojomis.
ALMD šūkis: ,,Pažinkime vaiką”, o
pagrindinis tikslas: ,,Per mokslišką
vaiko auklėjimą siekiame dvasinės
žmogaus pažangos ir lietuvių kalbos
bei kultūros išlaikymo išeivijoje.” Tad
montesorinio auklėjimo pagrindai
buvo papildyti kitu svarbiu uždaviniu
– tautiniu auklėjimu.

1963 m. buvo įsteigti Vaikų na -
meliai. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų
nupirktuose, atremontuotuose na -
muose buvo tęsiama ALMD pradėta
veikla. 1972 m.  jie buvo pavadinti
Kriaučeliūnų vardo Montessori Vaikų
nameliais. Ši mokyklėlė veikė net 32
metus – iki 1995-ųjų. Visus tuos me -
tus L. ir I. Kriaučeliūnai neėmė jo -
kios nuomos. Lėšos  mokyklėlei iš lai -
kyti buvo ren kamos rengiant ma dų
pa rodas, įvai riausius išpardavi mus,

pokylius. Dau  gybė žmonių pri sidėjo
prie šių namelių išlaikymo. Juose L.
Kriau čeliūno pažinčių dėka pa buvojo
daug žymių visuomenės veikėjų,
ame rikiečių, kurie nelikdavo abejingi
šios mokyklėlės veiklai. Daug dirbo ir
auklėtojos, vadovaujamos vedėjos S.
Vaišvilienės. ,,Su dėkingumu prisime-
name a.a. Leono  ir Irenos Kriau-
čeliūnų širdingumą ir dosnumą. Be jų
moralinės bei finansinės paramos
būtų buvę labai sunku šią veiklą ne
tik pradėti, bet ir puoselėti, kad šian-
dien galėtume tuo pasidžiaugti”, –
rašo knygos ,,Pratarmėje” dabartinis
ALMD pirmininkas dr. Vincas Sta-
niškis. Deja, gyvenimas nestovi vieto-
je. 1995 m. rugsėjo 2 d. laiške dr. L.
Kriau čeliūnui buvo pranešta, kad
ALMD direktoriai nutarė uždaryti
per 30 me tų veikusią mokyklą.

1983 metais buvo atidaryta ant -
roji ALMD montesorinio auklėjimo
metodu paremta mokyklėlė ikimo -
kyk linio amžiaus vaikams ,,Žibu rė -
lis”, kuri nuo 1988 metų iki šiolei
veikia Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte. Užsidarius Nameliams visas
jų turtas – mokymo priemonės, do -
vanoti paveikslai ir t.t., buvo atiduo-
ta ,,Žiburėliui”. Šiai mokyklai 13
metų vadovavo ir viena knygos su -
darytojų Danutė Dirvonienė.  

,,Žiburėlis”, neseniai atšventęs
savo 25-metį, gyvuoja. Šiuo metu ten
dirba neseniai iš Lietuvos atvykusios
auklėtojos. Mokytojoms vadovauja
direktorė Žibutė Mačiulienė, daug
padeda jauni tėveliai. 

Puikiai vakaro programą vedė
dr. Vincas Staniškis, nuostabi buvo ir
muzikinė programa, kurią atliko pia -
nistė dr. Frances Covalesky (Pra nutė
Kavaliauskaitė) iš New Jersey. Kartu
su pianiste į Čikagą atvyko jos brolis
James ir tėvelis dr. Bernard M. Cov a -
lesky. Tai buvo pirmoji pianistės
pažintis su Čikagos lietuviška ben-
druomene. Po koncerto Lietuvių
dailės muziejuje, Lemont, publika
atsistojusi plojo pianistei už puikų
koncertą,  o popietės sve čiai dar ilgai
dalijosi prisiminimais apie jų lankytą
mokyklą, vartė knygą, kalbino buvu-
sius ir esamus mokytojus, o aplink
lakstė dabartiniai mokyklėlės ,,Ži -
burėlis” mokinukai.
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Dailininko Adomo Var no pieštas
burinis laivelis atpluk dė į penkiasde -
šimtmečio uostą knygą ,,Amerikos
Lietuvių Montessori Draugija 1958-
2008”, į kurios pristatymą  spalio 26
d. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte su sirinko
gausus būrys žmonių.  Tarp jų – ne -
mažai tų, kurie padėjo vaikams
vairuoti laivelį, buvo švyturiais,
nušviečiančiais vai ko kelią ir laivais,
kurie saugojo ma žąjį laivelį ir paly-
dėjo jį kelyje...  Buvo ir tokių, kurie
Montessori darželius lankė dar būda-
mi Lietuvoje (prof. Romualdas Ka -
šuba, ,,Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacijos pirmininkė Rita Venclovienė).

Šios knygos redakcinis kolekty-
vas – Danutė Dirvonienė, Marytė Ku -
cinienė ir Stasė Vaišvilienė – atliko
di džiulį darbą, surinkdamos visą
Montessori auklėjimo lietuviškąją
istoriją į vieną knygą. Ateityje ši
knyga bus žinių apie lietuviškas
Montessori auklėjimo mokyklėles
JAV šaltinis. Tai pirmasis bandymas
visą turimą archyvinę medžiagą
sudėti vienon vieton, surinkti išsi-
barsčiusias žinias apie prasmingą ir
ne visada lengvą auklėjimo monte-
soriniu metodu darbą.

Įdomu pavartyti gausiai nuot -
raukomis iliustruotą knygą  ,,Ameri -
kos Lietuvių Mon tessori Draugija
1958-2008”, kurios  vertė, kaip teigė
knygos sutiktuvėse Danutė Bin do -
kienė – ,,daugiausia istorinė”. ,,Ge -

rai, kad pa galiau po vienais viršeliais
surinkta lietuviškų Montessori mo -
kyklėlių statistika. Jeigu ko nors
trūksta, atei tyje bus galima papildyti,
patikslinti. Tai padaryti bus daug
lengviau nei viską pradėti iš naujo.
Be abejo, šis leidinys ir netaikomas
plačiajai vi suomenei. Buvusiems
Montessori lie tuviškų mokyklų moki -
nukams tai tik rai svarbus jų vaikys-
tės dokumentas, tarsi pasivaikščioji-
mas vaikystės takeliais, o dabartiniai
‘Žiburėlio’ auklėtiniai apsidžiaugs,
pamatę savo nuotrauką knygos pus-
lapiuose. <...> Tai tarytum istorinis
dokumentas, įdomus ne tik būsi -
miems Montessori mokyklėlių Ame -
ri  koje ir nepriklausomybę atkūrusio-
je Lietuvoje istorijos tyrinėtojams,
bet buvusiems bei esantiems šių
lietuviškų židinėlių auklėtiniams, jų
šeimų nariams”, – knygos pristatyme

kalbėjo D. Bindokienė. 
Amerikos Lietuvių Montessori

draugija (ALMD) šiemet švenčia 50
metų sukaktį. Draugiją, susižavėję
italės Marios Monte sso ri mokymo
metodais, 1958 m. įkūrė Marija ir
Adomas Var nai kartu su Domicele
Petrutyte. Šios draugijos įkūrimas
buvo M. Varnienės nenuilstamo nau-
jojo auklėjimo tąsa: 10 metų šį auk -
lėjimo darbą ji dirbo nepriklausomoje
Lietuvoje, vėliau Vokietijoje, lietuvių

Pia nistė dr. Frances Covalesky .                           Laimos Apanavičienės nuotr.

Danutė Bindokienė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius knygos ,,Amerikos
Lietuvių Montessori Draugija 1958-2008” pristatyme. Už vysk. S. Tam-
kevičiaus sėdi Irena Kriaučeliūnienė.

Amerikos lietuvių Montessori draugijos 50-metis
(Amerikos lietuvių Montessori draugija savo sukaktį sutiko išleidusi knygą apie savo veiklą)

Popietės programą vedė ALMD
pirmininkas dr. Vincas Staniškis.

Knygos ,,Amerikos Lietuvių Montessori Draugija 1958-2008” redakcinis
kolektyvas (iš kairės): Stasė Vaišvilienė, Danutė Dirvonienė, Marytė Ku -
cinienė.
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DVIDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Neteko Tau sugrįžti į
Numylėtą
Tėviškę – Uteną,
Gudeniškes, –
Amžina Tėvynė Taip
Anksti netikėtai
Priglaudė Tave
Meilė Lietuvai, lietuviškai
Dainai, buvo lyg gintaras
Išmestas iš Baltijos jūros,
Tavo širdin...

2008 m. lapkričio 5 d. sueina dvidešimt aštuoneri metai, kai Vieš-
paties pašauktas užbaigė šios žemės kelionę mano mylimas vyras

A † A 
muzikas MYKOLAS CIBAS

Velionio prisiminimas gyvas širdyje. Šviesiam jo atminimui kun.
L. Zaremba, SJ, šv. Mišias aukos lapkričio 5–8 dienomis Lietuvoje –
Utenoje ir Kaune.

Nuoširdžiai prašau gimines ir draugus prisiminti a. a. Mykolą
savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną šviesą.

Su malda 
žmona Eufemija Cibas-Steponis

A † A
PRANUI NARIUI  

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai GINTRAI,
dukroms DAINAI, LAURAI ir sūnums ALDUI, MARIUI
su šeimomis. 

Izolda ir Kęstutis Černiai

TEISINGUMAS – SOCIALINIO 
STABILUMO IR ŽMONIŠKUMO PAGRINDAS

(Prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila)

EDMUNDAS SIMANAITIS

Šių metų spalio 21 d. Mokslų
akademijoje Vilniuje įvyko Edvardo
Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją” 2
dalies sutiktuvės. Renginyje dalyvavo
ir kalbėjo akademikas Z. Zinkevičius,
prof. O. Voverienė, lietuvių publicis-
tas V. Bražėnas, ats. plk. J. Gečas,
„Varpo” redaktorius A. Zolubas, rašy-
tojas Girdzijauskas. 

Keliariopas teisingumo 
aktualumas

Kalbėtojai pakankamai išsamiai
nušvietė knygos temą ir jos reikšmę
pasipriešinimo istorijoje. Savo kalbo-
je aptariau tik vieną teisingumo as-
pektą, aktualų man asmeniškai, lie-
tuvių pasipriešinimo istorijai, Laisvės
kovų metui, Trečiajai Lietuvos Res-
publikai ir Europos Sąjungai. Esu įsi-
tikinęs, kad Romėnų teisės postu-
latas Justitia est fundamentum reg-
norum (Teisingumas yra valstybių
pamatas, lot.) gerbtinas be išlygų. LR
nacionalinė teisė agresiją ir okupaciją
laiko nusikaltimu, o pasipriešinimą
pavergėjui – kaip konstitucinę tautos
ir piliečio teisę bei pareigą.

Dėmesį patraukė knygos skyrelis
„Negailestingas savųjų teismas”.
Vorkutos lagerio kaliniai lietuviai
pogrindyje teisė KGB užverbuotą
tautietį, šnipinėjusį saviškius, kurie
rengėsi sukilimui. „Karo lauko tribu-
nolas (KLT) nusprendžia: Lietuvos
Respublikos pilietį, buvusį laisvės
kovotoją (...) už Tėvynės išdavimą
pasmerkti myriop pakariant,” – iš-
trauka iš nuosprendžio. KLT pirmi-
ninkas „Viesulas”, teisėjai „Beržas”
ir „Šešėlis”, sekretorius „Draugužis”.
Nuosprendis buvo įvykdytas remon-
tuojamame barake, pateikiant kaip
savižudybę. 

Tragizmu ženklintas kovotojo
kelias

KLT pirmininkas „Žaibas”, „Vie-
sulas” ir teismo sekretorius „Drau-
gužis” man gerai pažįstami, buvę
mano bendramoksliai, bendražygiai
ir bendro likimo draugai. Kelios
lemtingos akimirkos iš Laisvės kovų
istorijos ir „Viesulo” biografijos. Pa-
gal Kremliaus užduotį 1946 m. va-
sario viduryje buvo tremiami Lietu-
vos gyventojai iš Tauragės, Kauno,
Marijampolės ir Lazdijų apskričių.
,,Žaibas”, „Šalmas”, vykdydami Tau-
ro apygardos vado „Mykolo-Jono”
įsakymą stabdyti lietuvių trėmimą,
1946 m. vasario 18–19 naktį susprog-
dino geležinkelio tiltą ruože Marijam-
polė–Vinčai. Tai nesustabdė okupan-
to vykdomos planinės genocido ope-
racijos, bet privertė sustiprinti tre-
miamųjų ginkluotąją palydą, kuri ga-
lėtų atremti partizanų mėginimus
išlaisvinti pasmerktuosius tautiečius.

„Mykolo-Jono” 1946 m. balan-
džio 1 d. įsakymu laisvės kovotojų
grupė „Siaubas” nuo balandžio 20 d.
buvo pertvarkyta į tiesiogiai apygar-
dos štabui pavaldų laisvės kovotojų
būrį „Vytenis”, kurio vadu paskiria-
mas „Žaibas”. Tuo metu aš buvau šio
būrio 1-ojo skyriaus kovotojas, o sky-
rininko pareigas ėjo jau minėtas „Šal-
mas”. „Žaibas” kartu su ryšinin-
kėmis „Naktibalda” ir „Padauža”
1946 m. balandžio 23 d. atvyko į rink-
tinės vado „Šarūno” stovyklavietę.
Jų pokalbio nuotrupas išgirdo parti-
zanas „Mėnulis”, kuris anksčiau, kai
dirbo Kauno geležinkelio stoties kon-

duktoriumi, buvo užverbuotas infor-
matoriumi „Relso” slapyvardžiu.
„Mėnulis” buvo nuslėpęs šį faktą nuo
bendražygių. Liepos 3 d. „Relsą” ir
kitą partizaną pasiųstus duonauti,
užklumpa stribai ir suima. Čekistų
tardomas jis papasakoja ir apie
„Žaibo” bei dviejų ryšininkių pokalbį
„Šarūno” stovyklavietėje. Prasideda
„Žaibo” paieška ir kagėbistai liepos
14 d. slapta sulaiko jį Vilniuje. 

Beveik po savaitę trukusio tardy-
mo ir kankinimų „Žaibas” palūžta.
Išduoda visus Vytenio būrio kovotojus.
Bet čekistams labiausiai rūpi Tauro
apygardos štabavietės, kurių „Žaibas”
nežino, nors yra tiesiogiai pavaldus
apygardos vadui. Čekistų išradingu-
mo, pasirenkant poveikio būdus pa-
laužti patekusiam į jų rankas rezis-
tentui, galėtų pavydėti ne tik vidu-
ramžių inkvizitoriai. „Žaibas” neat-
laiko, gauna „Laukinio” slapyvardį ir
užduotį bet kokia kaina rasti kelią į
apygardos štabavietę. Jam grąžina-
mas trumpasis ginklas ir „Žaibas”
paleidžiamas suvaidinant pabėgimą. 

Bandymai kovotojo narsa
atpirkti lemtingą posūkį

Liepos 19–23 d. čekistinės kari-
nės operacijos metu per tris valsčius
pasalomis suimami 11 vyteniečių. Ke-
turi iš jų „Kimas”, „Šalmas”, „Liz-
deika” ir „Vyšnelis” MVD karo tri-
bunolo nuosprendžiu nuteisiami my-
riop ir 1947 m. kovo 26 d. sušaudomi
Vilniaus kagebyno rūsyje. Jų kūnai
užkasami Tuskulėnuose. Apie tai liu-
dija vardai cokolio akmenyse.

„Žaibas”, grįžęs į tėviškę, randa ją
išplėštą, motiną stribų sumuštą, tė-
vą suimtą. Ne ką gaišęs ryžtingai
pasitraukė į „Geležinio vilko” rinkti-
nę. Manau, kad vyteniečių vadas tokį
sprendimą numatė, nematydamas
kito kelio, kaip apgauti čekistus. Po
pusantro mėnesio pasiprašė perkelia-
mas į Vytauto rinktinę, pasirinko
„Viesulo” slapyvardį. Savo nelaimės
aplinkybių neatskleidė. Pasižymėjo
kaip drąsus, pareigingas kovotojas.
Rugsėjį buvo paskirtas 3-os kuopos
vadu ir jai vadovavo išradingai, su-
maniai. 1946 m. lapkritį buvo pakel-
tas į grandinius. Dalyvavo Buktos
kautynėse ir buvo sunkiai sužeistas.
Vėliau Gižų kautynėse vėl sužeistas,
vykdė kitas kovines užduotis. Tauro
Apygardos vadas „Žvejas” 1947 m. va-
sario 8 d. apdovanojo „Viesulą” juos-
tele „Už narsumą”, o tai prilygsta nū-
dienos Vyčio kryžiaus ordinui. Drįs-
tu teigti, kad nepriekaištinga kovine
veikla „Viesulas” stengėsi išpirkti jį
slegiančią kaltę. KGB atsiuntus kom-
promituojančius raštelius, jis buvo
paskirtas globos poskyrio viršininku.

1947 m. spalio 24 d. „Viesulą” ir
„Šalmu” (ne vytenietis!) ūkininko
sodyboje apsupo NKVD kareivos. Per
susišaudymą žuvo „Šalmas”, o su-
žeistas „Viesulas” antrą kartą pateko
į priešo nelaisvę. Kitą rytą „Viesulas”
klojo, ką žinojo, arba nuspėjo: vardijo
kovotojus, slaptavietes, bunkerius,
ginklų slėptuves... Prasidėjo masiniai
suėmimai ir trėmimai. Už dideles
išdavystes „Viesulas” buvo atiduotas
partizanų KLT. Bet „Viesulas” buvo
jau už grotų. MVD tribunolas atsei-
kėjo 25 metus konclagerio.

Išvados ir teisingumo atkūrimas
kaip naujojo Seimo rūpestis 

Pirma, prieštaringus „Viesulo”
poelgius turėtų vertinti partizanų

teismas arba III Respublikos Temidė.
Nei aš, nei kuris nors kitas likimo
brolis negalime būti „Viesulo” teisė-
jais. Antra, būtina įvardyti sovietinio
genocido ideologus ir planuotojus bei
vykdytojus ir teisti juos, nors ir už
akių. Jie ne tik trėmė, ne tik žudė, ne
tik plėšė, bet ir itin brutaliu smurtu
ir kankinimais laužė laisvės kovotojų
likimus. Čekistai, pasirinkdami kan-
kinimo metodus, buvo išradingesni
už viduramžių inkvizitorius.

Trečia, daroma principinė klaida,
jeigu neatsižvelgiama į kankinamo
žmogaus fizinių ir dvasinių galių iš-
teklius, o kankintojų veika nutylima.
Tai būdinga daugeliui memuarų trem-
ties ir GULAG’o temomis. Visi žino-
mi okupanto nusikaltėliai ir talki-
ninkai (gyvi ir mirusieji), smurtu ir
kankinimais privertę užgrobtos šalies
laisvus piliečius nusikalsti savo sąži-
nei, Tautai ir Valstybei, turi būti įvar-
dyti, o jų nusikalstama veika įvertin-
ta Trečiosios Respublikos Teismo. 

Etinio teisingumo slenksčiai
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 

Asmens moralės arba etinio tei-
singumo problema akivaizdi – „Vie-
sulas” pritrūko valios nusišalinti ir
atsisakyti teisti išdaviką – bilduką,
pats būdamas ne mažiau šia nuodė-
me paženklintas. Knygos autorius
pamini trečią „Viesulo” kluptelėjimą,
paskelbdamas jo tardymo protokolą,
kur minimos Laisvės kovotojų sąjun-
gos pogrindinės veiklos aplinkybės
Vorkutos lageryje. Autorius nesiryžo

šį faktą sugretinti su KLT pirmininko
„Viesulo” superpatriotinėmis ištaro-
mis, kurios liudija čekistų palaužto
žmogaus dvasinį lūžį ir dramatišką
būseną. 

Pastarasis epizodas netiesiogiai
išryškina tam tikrą esminės svarbos
analogiją. Piliečiams, patyrusiems so-
vietinio genocido baisumus, absoliu-
čiai aišku, kad Niurnberge vienas nu-
sikaltėlis teisė kitą už tokius pačius
karo ir genocido nusikaltimus bei nu-
sikaltimus žmoniškumui, įvykdytus
susitarus kartu ir atskirai. Juk II pa-
saulinio karo pradžią ir Rytų Europos
nepriklausomų valstybių teritorijų
dalybas suplanavo Stalinas ir Hitleris
Kremliuje 1939 m. rugpjūčio 23 d.
Taigi, abejojama Niurnbergo Tribu-
nolo nuosprendžiu. 

Vakaruose dar gajus sovietinio
Kremliaus sukurptas ir paskleistas
komunizmo nusikaltimus slepiantis
variantas apie II pasaulinio karo pra-
džią ir apie genocido politiką. Tei-
giama, kad XX a. tik nacionalsocialis-
tų diktatūros valdoma Vokietija vyk-
dė siaubingus karo ir genocido nusi-
kaltimus. Naujajam Seimui ir nauja-
jai Vyriausybei teks imtis šio teisin-
gumo atkūrimo uždavinio, aktyviai
darbuojantis ES struktūrose. Šis už-
davinys yra esminės svarbos ne tik
Lietuvai, ne tik Baltijos šalims, bet ir
Europos Sąjungai. Savaime supran-
tama, demokratinių jėgų valdoma
Rusija, šią skaudžią Europos Sąjun-
gos Temidės skolos problemą iš-
spręstų pati, deja, artimiausiu metu
to tikėtis nerealu. 
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�Draugo fondo narių 15-as suva -
žiavimas įvyks lapkri čio 8 dieną, šeš-
tadienį, 9 val. r. Jau nimo cent re Čika-
goje. Su va žiavime bus išrinkti nauji
direktoriai ar perrinkti buvę. Be to,
suvažiavime girdėsime iž di nin ko
pranešimą ir naujausias in ves ta vimo
žinias iš brokerio Gyčio Ka va liausko.
Tai mums šiuo metu ypač rū pi.

�ALRK moterų sąjungos 3-oji
kuopa praneša, kad lapkričio 8 d.,
šeštadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
Marquette Park, bus aukojamos šv.
Mišios už mirusias nares. A. a.
mirusiųjų narių artimieji, giminės ir
visi tikintieji kviečiami dalyvauti.

�Susivienijimo Lietuvių Ame ri -
koje (SLA) prezidentas, kuris gyvena
Singer Island, FL šį savaitgalį atsk -
renda į Čikagą ir čia dalyvaus se -
niausios pasaulyje lietuvių organiza -
cijos seime (lapkričio 8-9 dienomis).
Tokie sei mai vyksta kas treji metai.
Prieš 122 metus įsteigta organizacija
ir šiandien jungia ne vieną tūkstantį
mūsų tautiečių, į šį kraštą atvykusių
prieš I Pasaulinį karą ar tik prieš po -
rą metų. Visi šioje organizacijoje ran -
da bendrą kalbą. Dėl to ji taip ilgai
gyvuoja.

�Suvalkiečių klubo metinis su -
sirinkimas įvyks lapkričio 13 d., ket -
virtadienį, 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”,
2711 W. 71st Street, Chicago, IL.

�Kviečiame atvykti į Vytauto
Di  džiojo Šaulių rinktinės namus!
(Ad resas: 2417 W. 43th Street, Chi -
cago, IL). Lapkričio 15 d. 7 val. v.  sa -
vo dra bužių kolekciją ,,Kartą Ame -
rikoje...” rodys rūbų dizainerė Vida
Leonavičiūtė-Insodienė iš Lietuvos.
Ren ginyje dalyvauja dainų ir šokio
teatras ,,Pasaka”. Kaina – 30 dol.
Dau giau informacijos tel.: 773-875-
4532 (Lina Margalavičius) arba 630-
853-2488 (Živilė Ramašaus kie nė).

�Lapkričio 23 d., sekmadienį,
Čikagos ramovėnai, talkinant biru -
tie  tėms ir šauliams, Šaulių namuose
rengia kariuomenės atkūrimo 90
metų sukakties paminėjimą. Iškil -
min gos šv. Mišios – 10:30 val. r. Tėvų
jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų – apei-
gos prie Laisvės kovų paminklo.
Minėjimo pradžia – 12:30 val. p. p.
Kviečiame organizacijas atvykti su
vėliavomis, o visuomenę gausiai da -
lyvauti. Po minėjimo – užkandžiai ir
kavutė Šaulių namuose.

�Mieli susikaupimo savaitgalio
dalyviai. Lapkričio 14–16 die nomis
kun. Antanas Saulaitis, SJ ves tra-
dicinį susikaupimo savaitgalį Mary
and Joseph Retreat Center, Palos Ver -
des. Kviečiame visus atvykti ir pasi -
semti dvasinės stiprybės.  Gražioje ap -
linkoje smagu pabendrauti. Daugiau
informacijos – tel.: 213-385-5176 (Da -
lia Jasiukonienė) ir 323-255-3654 (Lilė
Pu pienė).

�Lapkričio 23 d., sekmadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Apsireiškimo
parapijoje, 259 North Fifth Street,
Brooklyn, NY 11211, aktorės Dalios
Michelevičiūtės kūrybos popietė. Įėji-
mas   – 10 dol.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Dovanos muziejui pažymint
Lietuvos tūkstantmetį

Balzeko lietuvių kultūros mu zie -
juje lankėsi dailininkė-mokytoja Ra -
mu nė Razevičienė iš Kauno apskri-
ties kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ug -
dy mo centro (KAKNUC). Mokykloje
vykdomas projektas ,,Apie paveldą
mūsų kalba” koordinuojamas direk-
torės Laimutės Gervinskienės ir
vadovaujamas Aldonos Jarmul kie nės.
Projekto pagalba mokiniai su pa -
žindinami su lietuvių kultūra, tra di -
cijomis ir papročiais. To pasekoje bu -
vo sukurti tautodailės kūriniai. Dalis
jų padovanota muziejui, norint po pu -
liarinti lietuvių tradicinę kul tū rą.

Dailininkė Ramunė Razevičienė
atvežė iš KAKNUC mokinių sukur-
tus kūrybinius darbelius, skirtus
Lietuvos vardo tūkstantmečio pami -
nėjimui. Paulius Baronas išdrožinėjo
verpstę papuoštą gintaru, Kristina
Meškinytė sukūrė suvenyrinius mai -

šelius su aplikacijomis; Inesa Saldu -
kaitė nuvijo vilnonę juostą; Rūta
Min gailaitė pasiuvo iš gobeleno pini -
gi nę ir ją išsiuvinėjo; Akvilė Kalni -
kaitė išsiuvinėjo paveiksliuką ,,Gim -
tinė”. Moksleivius kuravo direktorės
pavaduotoja Rasa Jankevičienė, tech-
nologijų mokytojai Ričardas Briedis
ir Genovaitė Barkauskienė.

Taip pat muziejus gavo dovanų
vaizdinę-mokomają medžiagą anglų
kalba apie lietuvių tradicinį maistą ir
tautinį kostiumą. Autorės: Genovaitė
Barkauskienė, Rasa Jankevičienė ir
Loreta Martišiūtė.

Šiuo metu darbai eksponuojami
Bal zeko lietuvių kultūros vaikų mu -
ziejuje. Maloniai kviečiame visus
apsilankyti. Muziejus atidarytas kas-
dien nuo 10 val. ryto iki 4 val. po
pietų. Telefonas pasiteiravimui 773-
582-6500.  

Nuotraukoje: muziejaus meno kuratorė Ieva Dilytė, programų direktorė
Rita Janz, dailininkė Ramunė Razevičienė, muziejaus prezidentas Stanley
Balzekas, Jr.

�Žurnalistas Vladas Butėnas
mirė 1993 m. lapkričio 7 d., taigi
prieš pen kio lika (15) metų. Melsi-
mės už jo sielą sekma dienį, lapkričio
9 d., 10:30 val. r. Tėvų jėzuitų koply-
čioje, 5620 S. Cla remont, Čikagoje.

400 metų Šiluvos Marijos apsireiškimo minėjimo komitetas St. Petersburg,
FL, pirmoje eilėje iš kairės: kan. Bernardas Talaišis, Lietuvių klubo pirm.
Loreta Kynienė, kultūros būrelio pirm. Angelė Karnienė, ambasadorius
Vytautas Dambrava, dr. kun. Matas Čyvas, Mečys Šilkaitis. Antroje eilėje:
Vilius Juška, Danutė Tonkūnienė, Laimutė Alvarado, Vida Meiluvienė, Alvita
Kerbelienė, Aldona Valienė, Gražina Viktorienė ir Albinas Karnius.

Šiluvos apsireiškimo jubiliejus 
bus minimas St. Petersburg, FL

St. Petersburg, FL lietuviai pam-
inės Švč. Mergelės Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje 400 metų jubiliejų.
Minėjimas vyks lapkričio 9 d. 2 val. p. p.
Most Holy Name of Jezus bažnyčioje,
Gulfport, FL. Iškilmingas šv. Mišias
koncelebruos vysk. Paulius Baltakis,
OFM, dalyvaujant St. Petersburg dio-

cezijos dvasiškiams. Po  šv. Mišių, 4 val.
p. p. vyks iškilmingi pietūs Lietuvių
klube. Pietų dalyviai galės apžiūrėti
religinių dirbinių, kryžių, smūtkelių,
drožinių parodą. Šventės rengimo
komitetas išspausdino Mišių eigos pro-
gramą lietuvių ir anglų kalbomis.  

Mečys Šilkaitis

Richard Klementavicius, gyvenantis  Gulf Breeze, FL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 100 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią auką.

Birutė A. Kasakaitis, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai ačiū.

Jonas V. Paronis, gyvenantis Darien, IL, skaitys  „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50
dol. auką. Esame labai dėkingi.


