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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Sportas Lietuvoje
(p. 2)
•Ar dešinieji Lietuvoje
santykius su Rusija darys
sudėtingesnius? (p. 3)
•Dainaviškiai pasiilgsta
dainavimo, draugų ir...
(p. 4)
•Iškilmės Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mažoji Lietuva (p. 8, 11)
•Kaleidoskope (8) (p. 9)
•Posėdžiavo XIV PLMKS
organizacinis komitetas
(p. 10)

Reikia judèti bendros energetikos rinkos link

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) –
Lapkričio mėnesį sukanka 90 metų
nuo tos dienos, kai buvo sudaryta
pirmoji Lietuvos Vyriausybė. Tai –
viena svarbiausių valstybės įstaigų,
atsakinga už kasdienį valstybės ir vi-
suomenės gyvenimą.

Šis garbingas jubiliejus iškil-
mingai paminėtas Vyriausybės rū-
muose. Čia atidaryta 1918–2008 m.
vyriausybėms bei jų veiklai skirta fo-
tografijų paroda, kurią keletą mėne-
sių galės lankyti ir gyventojai. Vy-
riausybės posėdžių salėje surengtas
šventinis minėjimas, kuriame daly-
vavo visų keturiolikos vyriausybių
nariai, iškilūs visuomenės veikėjai.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Briuselis, lapkričio 6 d. (AFP/
BNS) – Europos Komisija (EK) para-
gino Europos Sąjungos (ES) nares ki-
tą savaitę susitarti, kad būtų atnau-
jintos ES ir Rusijos bendradarbiavi-
mo derybos, įšaldytos dėl Rusijos
konflikto su Gruzija.

Kai po trumpo, rugpjūtį kilusio
karo tarp Rusijos ir Gruzijos šios de-
rybos nutrūko, 27 ES narės užsakė
išsamų Europos santykių su Maskva

tyrimą.
EK parengtame pranešime nuro-

doma, kad derybos dėl naujos ES ir
Rusijos sutarties, kurioje būtų apib-
rėžta viskas – nuo energetikos iki
žmogaus teisių – ,,turi tęstis”. ,,Pir-
miausia todėl, kad derybos leistų ES
siekti savų interesų Rusijoje. Antra,
nes tai geriausias būdas bendrauti su
Rusija bendros nuostatos pagrindu”,
– pažymima EK pranešime.

,,Kai ES kalba vienu balsu ir vei-
kia kaip viena esybė, Rusija į tai atk-
reipia dėmesį”, – sako EK.

,,Kitus derybų posėdžius reikia
suplanuoti jau dabar”, – pabrėžia EK
ir pažymi, kad kitą pirmadienį ren-
giamas ES užsienio reikalų ministrų
susitikimas ,,bus proga ES narėms
pasiekti bendrą susitarimą dėl dery-
bų tęsimo”.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius/Varšuva, lapkričio 6 d.
(ELTA) – Lietuvai dabar yra svar-
biausia energetinis saugumas bei
ekonominis konkurencingumas ir to-
dėl tikimasi svarbių sprendimų Eu-
ropos Vadovų Taryboje gruodžio mė-

nesį, energetikos klausimais kalbėda-
mas Varšuvoje vykusiame Baltijos ir
Vyšegrado grupės Vyriausybių vadovų
susitikime teigė Gediminas Kirkilas.

Lietuvos ministras pirmininkas
Čekijos, Lenkijos, Slovakijos, Vengri-

jos, Estijos ir Latvijos Vyriausybių va-
dovams pabrėžė, kad reikia judėti
bendros Baltijos valstybių energeti-
kos rinkos sukūrimo link ir Lietuva
jau šiandien pasiruošusi pradėti
,,SwedLit” elektros tilto tiesimą. G.
Kirkilo nuomone, elektros tiltas į
Lenkiją yra svarbus žingsnis Baltijos
valstybėms siekiant prisijungti prie
UCTE sistemos.

G. Kirkilas pareiškė, kad trečia-
dienio susitikimas Varšuvoje reikš-
mingas jau vien todėl, kad visos šalys
turi bendrų problemų, todėl kartu ga-
li ieškoti jų sprendimo būdų.

Susitikime premjerai pasikeitė
nuomonėmis apie šalių nuostatas de-
rybose dėl klimato kaitos ir energeti-
kos. G. Kirkilas pabrėžė, kad tikėtina,
jog po Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) uždarymo Lietuvoje padidės
kenksmingų dujų išmetimas, o tai su-
daro papildomas problemas šalies
ekonomikai.

Nukelta į 6 psl.

Paminètas
Vyriausybès
90-metis

Sâjùdininkai pasiima
valdžios priežiùros rùpesçius

Varšuvoje vykusio Baltijos ir Vyšegrado grupės Vyriausybių vadovų susitikimo daly-
viai. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA) –
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės klubas (LPSIGK)
siekia užimti aktyvią pilietinę politi-
nę vietą šalyje ir tikisi ilgų bei galbūt
labai nemalonių debatų su naująja
valdžia.

Prieš šeštadienį rengiamą Sąjū-
džio steigiamojo suvažiavimo 20-ečio
minėjimą klubo nariai spaudos kon-
ferencijoje pristatė savo veiklos gai-

res. Klubo nariai įsipareigojo, kaip ir
prieš 20 metų, sakyti tiesą apie val-
džią, sekti jos veiksmus ir atvirai siū-
lyti išeitis šaliai svarbiais klausimais.

Pasak LPSIGK pirmininko Zig-
mo Vaišvilos, klubas nori atkreipti vi-
suomenės dėmesį į tai, kas šiandien
vyksta valstybėje, o vienas politinio
gyvenimo atgaivinimo būdų yra Są-
jūdžio ir kitų visuomeninių organi-
zacijų parama.

Sąjūdininkai (iš kairės): Bronislovas Genzelis, Zigmas Vaišvila, Romualdas Ozolas.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Europos Komisija ragina atnaujinti derybas
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Sportas LIETUVOJE
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Apsilankykite
www.draugas.org   

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” vyrų komanda lap-
kričio 2 d. tapo „Metropolitan Soccer
League” I divizijos nugalėtoja. Tą
sekmadienį Bambrick Parko aikštėje
Lemonte turėjo būti sužaistos pasku-
tinės rudens sezono rungtynės tarp
„Lituanicos” ir „Real FC” vienuoli-
kių. Tačiau varžovai nepasirodė ir lie-
tuviams buvo paskirtas laimėjimas
3:0,  taip pat atiteko trys taškai. Beje,
„Real FC” už nepasirodymą rung-
tynėse turės sumokėti ir piniginę
pabaudą. Tokiu būdu „Lituanica”
2008–2009-ųjų metų pirmenybių I
(rudens) ratą baigė be pralaimėjimo,
pelnydama 7 pergales ir dvi lygiąsias.

Lietuvių sąskaitoje yra 23 taškai
(21:3 įvarčių santykis). Antroje vieto-
je eina „Belgrade” (21), trečioje „Kic-
kers” (17), ketvirtoje „Lions” (15),
penktoje „International” (12), šeštoje
„Lightning (12), septintoje „Real FC”
(9), aštuntoje „Morava” (9), devintoje
„Highlanders” (7) dešimtoje „Wings”
(3).

„Major” divizijoje po I rato padė-

tis yra tokia: 1. „United Serbs” (22),
2. „Schwaben” (20), 3. „Zrinski” (20),
4. „Sockers” (16), 5. „Eagles” (14).
Paskutinėse vietose stovi šios koman-
dos: 9. „Connections” (3). 10. „Ma-
roons” (2).

Dabar „Lituanicos” vyrų laukia
salės futbolo pirmenybės, kurios
prasidės 2009 m. sausio mėnesio pir-
mąjį sekmadienį. O lauko futbolo pir-
menybių II (pavasario) rato pradžia –
2009 m. balandžio mėnesį.

Jeigu „Lituanicos” vyrai rungty-
niaus taip ryžtingai, kaip rudenį,
jiems grįžimas į geriausiųjų Čikagos
ir apylinkių komandų gretas „major”
diviziją yra galima sakyti, užtikrin-
tas.

Taip pat yra vilčių, kad pavasarį
mūsiškiai galės jau žaisti naujai įren-
goje, brangiai kainavusioje aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro, Lemon-
te. Tai padėtų sutraukti daugiau žiū-
rovų, būtų didesnis moralinis palai-
kymas, o taip pat ir nebloga finansinė
nauda.

„Lituanicos” futbolininkai – rudens rato nugalėtojai!

„Fire” futbolininkai sužaidė lygiomis
Pirmosiose MLS lygos atkrenta-

mosiose rungtynėse Čikagos „Fire”
profesionalų vienuolikė praėjusį ket-
virtadienį išvykoje sužaidė 0:0 su
New England futbolininkais. Antra-
sis susitikimas tarp šių komandų
vyks šį ketvirtadienį Čikagos prie-

miestyje – Toyota Parke. Laimėtoja
paaiškės iš dviejų rungtynių bendro
rezultato ir žais prieš kitą Rytų divi-
zijos nugalėtoją (juo bus Columbus ir
Kansas City rungtynių laimėtojas –
pirmasis susitikimas tarp šių koman-
dų baigėsi 1:1).

Kauno futbolo klubas – 134-tas pasaulyje
Naujai paskelbtoje geriausių

pasaulio futbolo klubų klasifikacinėje
lentelėje Lietuvos ir Baltijos čempio-
nus Kauno FBK „Kaunas” iš 121-
osios vietos per mėnesį nukrito į 134-
ąją. Iš viso vertintų klubų sąraše yra
352 komandos.

Šiame sąraše yra dar viena Lietu-
vos komanda Marijampolės „Sūdu-
va”, kuri stovi 206-oje vietoje. Prieš

mėnesį jame buvo ir Vilniaus „Vėt-
ra”, įrašyta 349-oje. Tačiau naujau-
siame sąraše jos jau nėra.

Pirmoje vietoje stovi „Barcelona”
(Ispanija) kartu su „Liverpool” (Ang-
lija), jos turi po 270 taškų. Toliau
eina „Manchester United” (Anglija)
(269 tšk.), Londono „Chelsea” (260
tšk.)
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
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Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00
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Klaipėdietis – Tailando bokso
pasaulio čempionas

24-erių klaipėdietis Vadimas
Chromychas tapo Tailando bokso
pasaulio čempionu. Berlyne (Vokie-
tija) vykusiose prestižinėse varžy-
bose mūsiškis pranoko Bosnijos ir
Hercogovinos, Švedijos bei Vokietijos
pajėgiausius atletus.

Svorio iki 75 kg grupėje kovojęs
Dmitrijaus Baranovskio auklėtinis
jau pirmąją kovą įspūdingai – smūgių
serija į smakrą ir pilvą – ant ringo
grindų patiesė Bosnijos ir Hercogo-
vinos atstovą, antrąją kovą daug
aktyviau kovojo ir taškais pergalę
išplėšė prieš švedą, o finale po ringo
kampus bėgioti privertė turnyro šei-
mininkų atstovą – vokietį.

Pats sportininkas pabrėžė, jog šis
titulas ne tik maloniai nuteikia, bet
ir įpareigoja.

„Dabar reikės dar intensyviau
treniruotis. Negaliu nuleisti karte-
lės” – teigė kovotojas.

,,Vakarų ekspresas” 

Moterų Eurolygoje – trečia 
TEO pergalė

Trečiąją pergalę FIBA moterų
Eurolygos D grupėje iškovojo Lietu-
vos čempionės Vilniaus TEO krep-
šininkės, kurios ketvirtojo turo rung-
tynėse namuose rezultatu 69:43
(20:9, 26:7, 14:12, 9:15) sutriuškino
Skijaus „Famila” (Italija) krepši-
ninkes.

Aikštės šeimininkės labai sėk-
mingai pradėjo rungtynes ir sužaidus
tris minutes Italijos klubas jau buvo
priverstas prašyti minutės per-
traukėlės, nes TEO komanda pirma-
vo 7:0. Nepaisant minutės pertrau-
kėlės, TEO ir toliau didino persvarą,
kuri po Crystal Langhorne dvitaškio
likus žaisti dvi minutes pasiekė tryli-
ka taškų – 18:5. Iki kėlinio pabaigos
vilnietėms pavyko išlaikyti dviženklį
pranašumą ir po dešimties minučių
TEO priekyje – 20:9.

Antrajame kėlinyje TEO ir toliau
didino savo pranašumą ir sužaidus
dvi minutes po Noel Kuin ir Gintarės
Petronytės metimų aikštės šeimi-
ninkių persvara tapo triuškinanti –
28:9. Po Aušros Bimbaitės metimo
įpusėjus antrajam kėliniui vilniečių
persvara perkopė dvidešimt taškų –
32:11. Negana to, antrojo kėlinio pa-
baigoje TEO persvara dar gerokai iš-
augo – 46:16.

Trečiajame kėlinyje aikštėje ir
toliau dominavo vilnietės. Nors TEO
komandai taškus rinkti sekėsi kiek
sunkiau, gynyba ir toliau veikė be
priekaištų. Trečiajame kėlinyje dar
dviem taškais padidinusios savo pra-
našumą, Lietuvos čempionės triuški-
na varžoves 60:28.

Ketvirtasis kėlinys tebuvo for-
malumas. TEO ekipa ir toliau išlaikė
didžiulę persvarą ir iškovojo pergalę
rezultatu 69:43.

www.krepsinis.net 

L. Stančiūtė Lenkijoje įveikė
buvusią 14-ąją pasaulio raketę

Lietuvos tenisininkė Lina Stan-
čiūtė pateko į Krokuvoje (Lenkija)
vykstančio moterų teniso turnyro
„Salwator Cup 2008”, kurio prizų
fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių,
antrąjį ratą – aštuntfinalį.

22-ejų metų lietuvė, kuri pasau-
lio vertinime užima 238-ąją vietą,
pirmajame rate antradienį 6:4, 4:6,
6:0 įveikė 150-ąją pasaulio raketę 26-

erių metų graikę Eleni Daniilidou.
Graikijos tenisininkė 2003 metų ge-
gužę pasaulio reitinge buvo pakilusi į
14-ąją vietą. Per visą karjerą ji teniso
kortuose yra uždirbusi per 2 mln.
JAV dolerių.

2004 metų Federacijos taurės
(Fed Cup) varžybose L. Stančiūtė
pralaimėjo graikei 2:6, 2:6.

Aštuntfinalyje L. Stančiūtė susi-
tiks su 53-iąja pasaulio rakete 21-
erių metų rumune Monica Niculescu.

L. Stančiūtė į pagrindinį turnyrą
pateko po atrankos varžybų, kuriose
nugalėjo 28-erių metų čekę Michaela
Paštikova (WTA 262), 20-metę slo-
vakę Lenka Wienerova (WTA 198)
bei 29-erių metų baltarusę Tatjana
Puček (WTA 179).

Patekdama į aštuntfinalį L.
Stančiūtė užsitikrino dešimt Moterų
teniso asociacijos (WTA) taškų ir
1,488 dolerių (apie 4,100 litų) premi-
ją. Beje, dar trys pasaulio vertinimo
taškai Linai atiteko už patekimą į
pagrindines varžybas.

Lietuvos tenisininkė šį sezoną iš
55 rungtynių laimėjo 43.

www.infosport.lt 

Diego Maradona patvirtintas Argentinos 
rinktinės treneriu

Buvęs žymusis Argentinos futbo-
lo rinktinės žaidėjas, atstovavęs ge-
riausiems futbolo klubams pasaulyje,
Diego Maradona oficialiai patvirtin-
tas Argentinos rinktinės treneriu. Šis
48 metų  vyras, kuris neturi trenerio
patirties, pakeitė Alfio Basil, atsista-
tydinusį spalio viduryje po pralai-
mėjimo prieš Čilės ekipą.

D. Maradona per savo karjerą
buvo tapęs pasaulio čempionu (1986
m.) ir vicečempionu (1990 m.). Iš viso
tarpvalstybinėse rungtynėse Argenti-
nos rinktinės sudėtyje pelnė 34
įvarčius.

Šis futbolininkas geriausio P.
Amerikos futbolininko rinkimus
laimėjo šešis kartus. Du kartus jis
buvo diskvalifikuotas už draudžiamų
preperatų vartojimą.

Per visą savo profesionalaus fut-
bolininko karjerą (1976–1997) argen-
tinietis sužaidė 678 rungtynes ir
pelnė 345 įvarčius. Diego Maradona
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Paskutiniai tradicinės
žurnalistikos mamutai

DALIA CIDZIKAITÈ

Praėjusią savaitę, spalio 29 d., JAV spauda pranešė apie šiais metais
šimto metų sulaukusio, Boston mieste leidžiamo laikraščio
,,Christian Science Monitor” (CSM) sprendimą nuo ateinančių

metų balandžio mėnesio atsisakyti popierinio varianto ir tapti vien tik
internetiniu laikraščiu. Viena iš pagrindinių tokio CSM leidėjų sprendimo
priežasčių – pernelyg didelės spausdinimo bei pašto išlaidos, taip pat
gerokai smukęs prenumeratų ir apskritai skaitytojų skaičius. ,,The New
York Times” (2008 m. spalio 29 d.) duomenimis, 1970 metais CSM galėjo
pasigirti 220,000 tiražu, dabar tas skaičius nukrito iki 52,000. 

Pasak NYT žurnalistės Stephanie Clifford, CSM yra savotiška atgyve-
na dabartinėje žurnalistikoje – tai pelno nesiekiantis laikraštis, finansuo-
jamas bažnyčios – The First Church of Christ, Scientist, prenumerato-
riams pristatomas tradiciniu būdu – paštu. Vis dėlto, nepaisant, atrodo,
tokių šiais laikais nepopuliarių ir atgyvenusių dalykų, šis laikraštis buvo
apdovanotas 7 Pulitzer premijomis (Pulitzer Prizes) žurnalistikos srityje,
JAV spaudos padangėje yra išsikovojęs gerą vardą už savo rimtus straips-
nius ir ypač stiprias tarptautines apžvalgas. 

Žengiant tokį žingsnį, CSM redaktoriaus John Yemma teigimu, bus
sumažintos kasdieninės išlaidos, susijusios su tradiciniu spausdinimu bei
siuntimu paštu, tai padės išlaikyti neuždarytus aštuonis biurus užsienyje,
o tapus tik internetiniu laikraščiu yra vilties pritraukti ne tik daugiau
skaitytojų, bet ir kuo daugiau jaunimo. 

CSM nėra pirmasis laikraštis JAV, kuris popierinį laikraštį iškeis į
internetą. Šiais metais mažesni laikraščiai tokie kaip ,,The Capital
Times” (Madison, WI) ir ,,The Daily Telegram” (Superior, WI) paskelbė
apie pasitraukimą iš tradicinės spaudos, nors pastarasis dukart savaitėje
dar leis ir popierinį variantą. 

Nesunku aukščiau išvardytas pastabas apie CSM pritaikyti ir kitais
metais šimtmečio sulauksiančiam ,,Draugui”. Lietuviškoje spaudoje – tiek
pačiame ,,Drauge”, tiek ir kitur – jau pasirodė keletas pamąstymų dėl
dienraščio ateities, kuri, iškilus pastato, kuriame dienraštis įsikūręs, gali-
mo pardavimo klausimui, pasidarė dar aktualesnė. 

Dar vasarą man lankantis ateitininkų surengtoje šeimų stovykloje
Dainavoje iš dr. Aldo Kriaučiūno gavau keturių puslapių tekstą, pavadin-
tą ,,Planas padidinti ‘Draugo’ prenumeratorių skaičių”. Jis siūlo vietoj to,
kad ‘Draugą’ platintume vardan patriotizmo, pagalvoti, kaip atgaivinti
dienraštį pasinaudojant strategijos bei verslo principais. (A. Kriaučiūnas
yra Krannert School of Management Strategy profesorius Purdue Uni-
versity.) Kaip vieną iš atspirties taškų ir argumentų A. Kriaučiūnas pasi-
telkia konkurenciją ir „Draugą” lygina su kitais žinomais dienraščiais:
„Draugas” kainuoja 2,88 dol. į savaitę (leidžiamas 5 kartus per savaitę),
pristatomas paštu; ,,New York Times” kainuoja 6,70 dol. į savaitę (lei-
džiamas 7 kartus per savaitę), ribotose vietose pristatomas ryte, kitaip –
paštu; ,,Chicago Tribune” kainuoja 9,05 dol. į savaitę (eina 7 kartus per
savaitę), ribotose vietose pristatomas ryte, kitaip – paštu.

Tad iš finansinės pusės „Draugas” yra patrauklus – išvadą daro A.
Kriaučiūnas ir klausia: ką dabartinis ar būsimas ,,Draugo” skaitytojas
gauna ar gaus iš vienerių metų dienraščio prenumeratos? Ir atsako: dau-
giau nei 250 vedamųjų, skirtų aktualiems šių dienų klausimams; 50
,,Sveikatos” skyriaus straipsnių, kurie padeda geriau ir sveikiau gyventi;
50 sporto apžvalgų apie Lietuvos ir išeivijos sportininkus; 50 ,,Mūsų
stalui” straipsnių su patarimais Jūsų namams ir virtuvei; 48 „Draugo”
kultūrinius priedus apie meną, literatūrą ir mokslą; daugiau nei 100 pus-
lapių apie lietuvių organizacijų veiklą (skautus, ateitininkus, Lietuvos
Vyčius ir kitas). Be šių skyrių taip pat yra žinių iš JAV ir viso pasaulio,
lietuvių telkinių naujienos, skaitytojų pasisakymai, kalendorius apie
lietuvių renginius Amerikoje ir dar daugiau.

Toliau plano autorius pateikia dienraščio rinkos apžvalgą, t.y. kas yra
ar kas gali būti tie „Draugo” skaitytojai. Galimą dienraščio rinką jis
suskirsto į tris grupes: dabartinius, buvusius ir būsimus prenumerato-
rius, pastebėdamas, jog daugiau nei 90 proc. rinkos yra būtent paskutinė-
je – būsimų skaitytojų – grupėje.  

Tai tik keletas ištraukų iš A. Kriaučiūno plano. Iš jo ir kitų pateiktų
pasiūlymų aišku, kad pokyčiai ne tik reikalingi, bet ir įmanomi. Savo
planą A. Kriaučiūnas užbaigia pasiūlymu susitikti su tais, kurie norėtų
,,Draugą” pasukti į XXI amžių, pasitelkus strategijos ir rinkos analizę.

Nuo kitų metų norėdami paskaityti CSM (o turbūt ir keletą kitų
laikraščių) su kavos puodeliu ryte sėsime prie kompiuterio, o ne prie
paprasto valgomojo ar virtuvės stalo. Kur po metų ar dviejų sės „Draugo”
skaitytojai, o svarbiausia – kiek jų tai darys, priklausys nuo to, ar tik iš-
klausysime pasiūlymus ir nieko nedarysime, ar išklausę sudarysime veik-
los planą ir bandysime jį įgyvendinti, ar išdrįsime kitaip, naujai pažvelgti
į įprastus mums dalykus, kai ko atsisakyti ir drąsiai žengti į artėjantį
antrąjį šimtmetį. Kuo norime tapti: praeities mamutu ar retu, bet vis
dėlto neišnykusiu, gerą vardą išsaugojusiu laikraščiu?

Nuolatinis Kremliui palankus
interneto svetainės Regnum.ru ko-
mentatorius Viktor Olžyč dešinių
atėjimą į valdžią Lietuvoje vadina
katastrofa jos santykiams su Rusija,
bet šįkart jo vertinimai nuosaikesni.
Žemiau pateikiame jo išsakytas
mintis.

Taigi, viskas klostosi taip, kad po
ilgos pertraukos Lietuvoje vėl bus
dešiniųjų vyriausybė. Neva lojalios Ru-
sijai Rolando Pakso ir Viktoro Uspas-
kicho partijos, galima sakyti, patyrė
nesėkmę. Jų svajonė užgrobti valdžią
teliko tik svajone. Ilgus metus valdę
socialdemokratai pasirodė labai blo-
gai ir, kaip rašo Lietuvos analitikai,
perėjo į „politinių neūžaugų” kate-
goriją. Jų sąjungininkai iš kairiųjų
sparno apskritai į Seimą  nepateko.

Tokia po rinkimų susiklosčiusi
padėtis gana nemaloni, jeigu nepa-
sakius – katastrofiška, Rusijai, Rusi-
jos ir Lietuvos santykiams. Problema
tik iš pirmo žvilgsnio atrodo papras-
ta. Manoma, kad atėję į valdžią kon-
servatoriai pablogins tuos santykius.
Pakanka prisiminti, ką siūlė kai ku-
rie Seimo nariai iš Tėvynės Sąjun-
gos–Lietuvos krikščionių demokratų
partijos bloko įvykių Gruzijoje metu.
Pavyzdžiui, jie žadėjo uždaryti tran-
zitą į Kaliningradą, pašalinti Rusiją
iš Didžiojo aštuoneto, neleisti jos į
PPO, įkurdinti NATO bazes Lietuvos
teritorijoje. Jie ir toliau yra pagrin-
diniai iniciatoriai reikalauti iš Rusi-
jos „atlyginti sovietinės okupacijos
padarytą žalą”.

Rinkimų į Seimą išvakarėse bū-
tent konservatoriai panaudojo ruso-
fobijos kortą, ir tai davė rezultatą. Jie
kvietė rengtis naujai Lietuvos oku-
pacijai, gąsdino, kad valdžią šalyje
paims „Kremliaus projektai”, tai yra
R. Pakso ir V. Uspaskicho partijos. Li-
kus keletui mėnesių iki rinkimų,
konservatorių vadovas Andrius Ku-
bilius rusišką kapitalą Lietuvoje pa-
vadino grėsme nacionaliniam saugu-
mui, o po savaitės tokią grėsmę įžvel-
gė ir Lietuvos investicijose Rusijoje.
Jis paragino Lietuvos verslininkus
trauktis iš Rusijos rinkos ir pieną
parduoti Vakarams.

Galų gale prieš pat rinkimus
konservatoriai paskelbė kandidatus į
visus ministrų postus, jeigu jiems
teks formuoti Vyriausybę. Šiame są-
raše užsienio reikalų ministerijai
numatyta vadovauti Vytautui Lands-
bergiui – atviram Rusijos kritikui per
visus šiuos dešimtmečius. Taigi,

Lietuvoje klausiama, kaip klostysis
šalies užsienio politika, vadovaujant
jai V. Landsbergiui. Kur jau daugiau
dviejų šalių santykiai gali blogėti?

Nors yra ir kitokia nuomonė. Ar
konservatoriai elgsis taip pat, kaip ir
būdami opozicijoje? Žinovai vieningai
teigia, kad konservatorių rinkimų
programa – vienintelė apgalvota ir
rimta, be tuščių žodžių, ne populis-
tinė. Ji pragmatiška ir apgalvota. Su
ja daugelis sieja viltis išbristi iš kri-
zės, jei aplink konservatorius bus
suburta centro dešinės koalicija. Ta-
čiau tas pragmatizmas nesuderina-
mas su santykių su Rusija blogėjimu,
nors su ja valstybę sieja glaudūs ener-
getiniai ryšiai.

Bet atsakymai į klausimą, kodėl
ir iki šiol, valdant socialdemokra-
tams, Lietuvos ir Rusijos santykiai
tik blogėjo, nėra lengvas. Blokuoti
Lietuvos ir Rusijos santykius – Gedi-
mino Kirkilo vyriausybės darbas.
Diplomatinės Lietuvos pastangos su-
kurti ES „antirusišką bloką” – ne de-
šiniųjų, bet kairiųjų nuopelnas. Ne-
užmirškime, kad centro dešinės vy-
riausybėje dalyvaus dvi liberalios
partijos, o jos krypsta į verslo intere-
sus. Ypač Broniaus Lubio pramoni-
ninkų konfederacija griežtai kritika-
vo kairiąją vyriausybę, kuri ėmėsi
priešinimosi Rusijai krypties.

Lietuvos verslininkai kaip tik ir
priešinosi aikštingai Vilniaus pozici-
jai santykiuose su Maskva. Juk ji
kenkia jų interesams, mažina jų pel-
nus, kenkia verslui tiek Rusijoje, tiek
Lietuvoje. Būtų keista, jei dvi libe-
ralios partijos būsimoje Kubiliaus
vyriausybėje dėl to tylėtų. O ir patys
konservatoriai, nepaisant antirusiš-
kos retorikos, bus priversti realiai
peržiūrėti į priklausomybę nuo Ru-
sijos energetikos. Kitu atveju netekę
šilumos ir šviesos rinkėjai paklaus,
kodėl dėl kažkokių neaiškių principų
gadinami santykiai su stipriu kaimy-
nu, nuo kurio priklauso jų kasdienis
gyvenimas.

Tad keista, kad net pasibaigus
rinkimams konservatoriai nepaskel-
bė jokio antirusiško pareiškimo. Ste-
bėtina, kad Rusija visiškai išnyko iš
jų kalbų. Ar tai tyla prieš audrą? O
gal tai pasirengimas vaidinti atsak-
ingą prieš tautą vaidmenį?

Gali būti, kad naujas žodis už-
sienio politikoje – tai ne kas kita, kaip
bandymas pradėti nelauktą kon-
struktyvų dialogą ir naujus santykius
su Rusija. Tai būtų tikrai netikėta.
Santykiuose svarbu ne jausmai ir
simpatijos, o pragmatizmas ir realus
padėties suvokimas, kur šiuo metu
atsidūrusi šalis ir tauta. Kairieji to
nesuprato.

Bet dešiniesiems, žinoma, reikia
laiko, kad suvoktų tą naują vaidmenį
– atsakomybę prieš savo šalį, žmonių
gerovę. Sunku pasakyti, ar šio vaid-
mens kaita įvyks artimiausiu metu,
bet, mūsų nuomone, galimybės to-
kiam posūkiui yra.

Sutrumpinta.

Parengė ir iš rusų kalbos vertė
Česlovas Iškauskas

V. OLŽYČ: AR DEŠINIEJI LIETUVOJE
SANTYKIUS SU RUSIJA DARYS

SUDĖTINGESNIUS?

Keista, kad net pasibai-
gus Lietuvos rinkimams
konservatoriai nepaskel-
bė jokio antirusiško pa-
reiškimo. Stebėtina, kad
Rusija visiškai išnyko iš jų
kalbų. Ar tai tyla prieš
audrą? O gal tai pasirengi-
mas vaidinti atsakingą
vaidmenį?
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DAINAVIŠKIAI PASIILGSTADAINAVIŠKIAI PASIILGSTA
DAINAVIMO, DRAUGŲ IR...DAINAVIMO, DRAUGŲ IR...

LORETA TIMUKIENÈ

Lietuvių meno ansamblio ,,Dai-
navos” nariai pasirengimą naujam
kūrybiniam sezonui pradėjo gerai
nusiteikę, bet tuo pačiu – pasiruošę
įtemptai dirbti. Kaip juokaudamas
sakė choro vadovas Darius Polikaitis,
dainininkai repetuoti renkasi puikios
nuotaikos, kadangi po vasaros ,,tur-
būt pasiilgę dainavimo, draugų ir…
dirigento!” 

Dainaviškiai rugsėjo 14 d. kartu
su kitais Čikagos lietuvių chorais
giedojo Šiluvos Marijos jubiliejinėse
šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje. Pava-
sarį choristai buvo pradėję mokytis
repertuarą, bet per vasarą daug kas
užsimiršo, tad reikėjo paplušėti, no-
rint laiku pasiruošti šventei. Po Šilu-
vos Marijos šventės dainininkų laukė
ir tolimesni darbai.

Kas laukia ,,Dainavos”
gerbėjų šį sezoną?

Artimiausiuose choro planuose  –
lapkričio 16 d. Pasaulio lietuvių cent-
ro ruošiama kultūrinė popietė  „Per
tamsu”. Koncerte dalyvaus ne tik
,,Dainava” – šoks šokių grupės
,,Grandis”, ,,Spindulys”, dainuos Ma-
tulaičio misijos vaikų choras ,,Vy-
turys”, taip pat – ir ,,Dainavos” an-
sambio vyrų vienetas, dalyvaus Mai-
ronio lituanistinės mokyklos moki-
niai   bei Dainų ir šokio teatras ,,Pa-
saka”. Visi šie kolektyvai repetuoja
Pasaulio lietuvių centro patalpose.

Kaip minėjo D. Polikaitis, ši popietė
yra tarsi choro dovana Centrui, kad
jame būtų galima tinkamai įrengti
naujosios salės scenos apšvietimą. Šia
proga ,,Dainava” atliks lengvesnio
žanro kūrinius – estradines dainas,
lietuvišką klasiką.

Svarbiausias šio sezono renginys
– 2009 m. kovo 8 d. bendras „Dai-
navos” ir pianistų Sonatos bei Roko
Zubovų koncertas, skirtas Lietuvos
tūkstantmečiui paminėti. Šį koncertą
,,Dainava” ruošia kartu su Lietuvos
Respublikos generaliniu konsulatu
Čikagoje. Lietuvos tūkstantmečio mi-
nėjimo renginiai vyks ne tik pačioje
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip sakė
choro vadovas, ,,Dainavos” atlikėjai
įsitikinę, kad svarbu šia proga  žinią
apie Lietuvą skleisti visame pasau-
lyje. Todėl koncertas ruošiamas Har-
ris teatre, Čikagos miesto centre (205
East Randolph), – kad apie mūsų šalį
sužinotų ir platesnė amerikiečių vi-
suomenė. Specialiai šia proga žinoma
Lietuvos kompozitorė Nijolė Sinke-
vičiūtė parašė penkių dalių kūrinį
chorui ir dviems fortepijonams „Lie-
tuviška siuita”. Koncerto metu taip
pat skambės Algirdo Martinaičio
kantata ,,Gratulationes Lithuaniae”
(parašyta 1000-mečio Dainų šventės
proga), Ludwig van Beethoven ,,Cho-
rinė fantazija” ir kiti kūriniai chorui
ir dviem fortepijonams. D. Polikaitis
pasidžiaugė gražiu bendradarbia-
vimu su konsulatu, o taip pat tuo,
kad pasisekė į Čikagą pasikviesti
garsius atlikėjus Sonatą ir Roką
Zubovus. Juolab kad jiems tai bus

tarsi sugrįžimas į antrus namus. Juk
ne taip seniai pianistai  gyveno Čika-
goje ir praturtino mūsų lietuvių
visuomenės kultūrinį gyvenimą savo
koncertais ir kitais muzikiniais
projektais.

O šį sezoną karūnuos Pasaulio
lietuvių dainų šventė Lietuvoje, kuri
vyks liepos 1–6 d. Šiuo metu 35 nariai
žada šventėje dainuoti, nors, kaip
prisipažino choro vadovas, daininin-
kai neramiai seka ekonomines žinias
tikėdamiesi, kad skrydžių bilietų
kainos nekils.

Choristai jaučiasi 
pagerbti

Šiais metas choro gretas papildė
daugiau negu dešimt naujų narių –
tarp jų yra labai talentingų daininin-
kų. Tad šiuo metu chore dainuoja
apie 65 nariai. D. Polikaitis sakė:
,,Drįstu teigti, kad choras yra su-
stiprėjęs. Tai tikrai pačiu laiku, nes
kovo 8 d. koncerto repertuaras yra
puikus ir reikalaujantis daug pastan-
gų.” Choristai ir jų vadovas džiau-
giasi, kad atsirado proga bendrauti
su kitais lietuvių muzikais ir kompo-
zitoriais. Jie tikino esą pagerbti, jog
kompozitorė N. Sinkevičiūtė pasiti-
kėjo choru ir patikėjo įgyvendinti jos
kūrybinę vaizduotę bei atlikti jos
kūrinio premjerą. Taip pat ,,Daina-
va” džiaugiasi bendravimu su lietu-
vių kilmės kompozitoriumi ir pianis-
tu Vytu Bakšiu, gyvenančiu Bostone,
kuris aranžavo Ludwig van Beetho-
ven ,,Chorinę fantaziją” dviems

fortepijonams. O gyvas bendravimas
su Zubovais, kaip tikisi dainaviškiai,
bus nuostabus patyrimas tiek choris-
tams, tiek ir jų vadovui.

,,Dainava” rengiasi
paminėti Lietuvos jubiliejų

Kaip pasakojo D. Polikaitis, min-
tis surengti bendrą koncertą su
pianistais Zubovais gimė prieš keletą
metų. Tačiau dėl įvairių priežasčių
kurį laiką tai buvo tiktai graži mintis.
Šių metų kovo mėnesį choro vadovas,
lankydamasis Lietuvoje, susisiekė su
Roku Zubovu. Buvo nutarta ilgiau
nedelsti ir galvojama koncertą su-
rengti 2010 metų pavasarį. Grįžęs į
Čikagą D. Polikaitis šį projektą ap-
tarė su konsulato atstovu Ramūnu
Astrausku. Su tuometiniu gen. kon-
sulu  anksčiau buvo kalbėta apie šį
sumanymą. R. Astrauskas pasiūlė
koncertą surengti 2009 metų pava-
sarį, kada bus švenčiamas Lietuvos
vardo paminėjimo jubiliejus. Viską
aptarus buvo kibta į darbą ir – kon-
certas  įvyks kovo 8 d.

O mintis užsakyti kūrinį šia
proga kilo patiems Sonatai ir Rokui
Zubovams, kurie dažnai bendrauja su
kompozitore N. Sinkevičiūte Lietu-
voje. Ji maloniai ėmėsi darbo – nors
laiko buvo likę ne tiek daug! Kūrinys
jau beveik parašytas – ,,Dainava”
pradėjo repetuoti pirmąsias dalis. D.
Polikaitis tvirtino esąs labai paten-
kintas kompozitorės darbu ir tikisi,
jog ir klausytojams šis kūrinys bus
įdomus ir patrauklus.

Skaitytojams primename, kad LMA „Dainava” repeticijos vyksta kiekvieną antradienį nuo 7:45 v. v. iki 9:45 v. v.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont. Kaip sakė choro vadovai, ypač yra laukiami balsingi vyrai. 

Daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje www.dainava.us arba parašę į info@dainava.us.

,,Dainavos” choristai susirinkę į repeticiją.                                                                                                                                                 Nuotr. iš ,,Dainavos” archyvo.
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

DIRBANÇIÛJÛ PRAKAITU NEDIRBANTIEMS
Bandau nepražiopsoti nė vieno

Jono Urbono straipsnio, nes visi yra
man įdomūs, ar jie būtų apie Lietu-
vos rūpesčius ar džiaugsmus, ar apie
stropiai išdėstytą Amerikos rinkimų
ligą. 

Spalio 31 d. ,,Drauge” buvo išs-
pausdintas Urbono straipsnis apie
JAV prezidento rinkimus, apie kandi-
datus senatorius John McCain ir Ba-
rack Obama. Pastarojo pažadėtą pla-
ną, pagal kurį siūloma išdalinti  dir-
bančiųjų uždarbį mokesčių nemokan-
tiems bedarbiams, šiek tiek  sudrum-
stė ,,Joe the Plumber”, kuris abejojo
šia jam abejotina idėja: dalyti jo už-
dirbtus pinigus kitiems. Toks planas,
anot gerb. Urbono, daug kam prime-
na komunistinį socializmą. Mano
manymu, tai komunistinį socializmą
primena mums, lietuviams, pergy-
venusiems tai savo kailiu, bet ne di-
džiajai amerikiečių visuomenei, kuri
nieko panašaus dar nėra patyrusi.

Šia proga norėčiau pasidalyti su
skaitytojais, neskaičiusiais š. m. spa-
lio 29 d. ,,Chicago Tribune” išspaus-
dino  A. Hart  laiško laisvu vertimu.
Eidamas į restoraną lauke prie durų

jis užtiko benamį su plakatu  ,,Bal-
suokite už Obama – man reikia  pi-
nigų”. Restorane jį aptarnavo pada-
vėjas su užrašu ant kaklaraiščio:
,,Obama 08”. Pavalgęs, jis prie sąs-
kaitos nepridėjo nė vieno cento arbat-
pinigių ir nustebusiam padavėjui
paaiškino, kad išbando Barack Oba-
ma uždarbio padalinimo  sąvoką (re-
distribution-of-wealth concept), per-
duodant jo arbatpinigius tam lauke
esančiam benamiui, kuriam, atrodo,
trūksta pinigų. Daug negalvodamas,
taip ir padarė – 10 dol. gavęs tinginys
benamis labai apsidžiaugė, o sunkiai
dirbantis  padavėjas liko iš pykčio be
žado ir itin susiraukęs, nes negavo
savo įprasto atlyginimo už sąžiningą
patarnavimą.

Bet per daug nepergyvenkime,
senatoriui Obama tapus mūsų JAV
prezidentu, taip blogai gal vis tiek
nebus. Juk yra už mus turtingesnių
ir jie pasidalins savo pertekliumi su
mumis, duok Dieve, kad visi būtume
apdrausti  nuo ligos.

Leonidas Ragas
Itasca, IL 

BUCHANAN APIE BALTIJOS ÕALIS IR 
AMERIKOS INTERESUS

Aleksas Vitkus, aprašydamas ži -
nomo komentatoriaus, daugelio kny -
gų autoriaus ir respublikonų partijos
politologo Patrick J. Buchanan kai
kurias mintis jo neseniai išleistoje
knygoje apie Miuncheno sutartį ir
Antrąjį pasaulinį karą bei jo pasek-
mes, nepaminėjo vienos tos knygos
autoriaus minties 221 puslapyje, kuri
tiesiog, beje, ir liečia šiandieninę
Lietuvą. 

Ten Buchanan štai ką rašo:
„Taip, kaip Chamberlain (britų 1939
m. premjeras) davė karo garantijas
Lenkijai, kurių jis negalėjo palaikyti,
Amerika pradėjo išduoti NATO
garantijas Varšuvos pakto nariams,
Baltijos valstybėms ir greitai Ukrai-

nai ir Gruzijai. Jeigu priešiška val-
džia, įsikūrusi Maskvoje, vėl oku-
puos tuos kraštus, mes turėtumėme
paskelbti karą. Nors ir kaip mes
branginame vėl išlaisvintas Lietuvą,
Latviją bei  Estiją, tų kraštų neprik-
lausomybė nėra ir niekuomet nebuvo
gyvybiškai svarbi Amerikos intere-
sams. Ir grėsmė netekti tų valstybių
nepriklausomybės negali pateisinti
karo su Rusija, apginkluotos atomi-
niais ginklais.”

Būtų įdomu sužinoti, kaip tuo
reikalu pasisako naujai išrinktas
Amerikos prezidentas.

Nicholas I. Gemell
Crystal Lake, IL

KUR DINGO DETROITO LIETUVOS DUKTERYS?
Perskaičiusi Danutės Bindokie -

nės straipsnį „Lietuvos Dukterys
šventė jubiliejų”, („Draugas”, 2008
m. spalio 15 d.), tarp išvardintų
Dukterų skyrių pasigedau Detroito
Dukterų skyriaus. Tas skyrius taip
pat labai sėkmingai darbavosi artimo
meilės, paguodos ir šalpos reikaluose,
tiek čia  Detroite, tiek ypač Lietuvoje.

Detroito skyrius, kaip ir Čikagos,
laidojo vienišus lietuvius, lankė ligo-
nius, vežiojo pas daktarus. Kam tik
reikėjo pagalbos, mūsų sesės stengėsi
padėti. Mūsų skyrius rūpinosi atvež-
tų vaikų gydymu ar operacijomis,
juos slaugė savo namuose ir visaip
pa dėjo. Lietuvoje nupirko kaime na-
melį ir 3 ha žemės labai vargstančiai

motinai su šešiais vaikais. Siuntė
jiems ir kitiems siuntinius ir rėmė
pinigais. Panevėžyje globojo vaikų
valgyklėlę, šelpė neįgalių vaikų būre-
lius ir t. t.

Detroito skyrius suruošė nema -
žai koncertų, pakviesdamas iš Čika-
gos, Toronto, Clevelando, net ir iš Los
An geles, chorus ir dainininkus. Pa-
čios Dukterys pagamindavo vaišes,
kad tik liktų daugiau pelno.

Man įdomu, kodėl gerb. D. Bin -
dokienė visai pamiršo labai aktyviai
veikusio su 80 narių skyrių?

Irena Alantienė,
Dirbusi įvairiose pareigose ir

skyriaus valdyboje Redford, MI

Iškilmės Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse

ANTANAS PAUŽUOLIS

Čikagoje esančiose Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse yra palaidota tūks-
tančiai lietuvių. Jau daugiau nei 100
metų jie čia laidojami.

Daugelis žmonių yra susibūrę į
Šv. Kazimiero sklypų savininkų drau-
giją. Šios draugijos valdyba kiekvie-
nais metais sukviečia lietuvių visuo-
menę paminėti pirmųjų steigėjų,
kurių dėka buvo įsteigtos šios lietu-
viškos kapinės, neturinčios panašių
ir lygių visoje Amerikoje. 

Šiais metais mirusiųjų paminė-
jimo iškilmes atidarė sklypų savinin-
kų draugijos pirmininkė Birutė Vit-
kauskienė. Yra nusistovėjęs paprotys
paminėjimo metu padėti lietuviškų
spalvų vainiką, uždegti žvakę, ku-
riuos pašventina kapinių direktorius
kun. Jonas Kuzinskas. Vainiką padėti
yra pakviečiama kokia nors visuome-
nei nusipelniusi organizacija. Šį sykį
tą padaryti buvo pakviesti ,,Lituani-
cos” tunto skautai. 

Pirmininkė pakvietė skautą Mar-
tyną Matutį sugiedoti Amerikos ir
Lietuvos  himnus, pritariant  visiems
susirinkusiems.

Kapinių direktorius kun.  Ku-
zinskas sukalbėjo maldas, prisimin-
damas visus mirusius, pašventino
vainiką ir vėlinių žvakę. Vainiką ir
žvakę atnešė skautai: Andrius Mar-
kulis, Linas Aleksiūnas ir Audrius
Aleksiūnas.

Sklypų savininkų draugijos rei-
kalų vedėjas (anksčiau tą atlikdavo
visuomenininkas Algis Regis, kuris

dėl amžiaus naštos yra išėjęs į pensi-
ją) trumpai paminėjo šių pirmūnų
įnašą į lietuviškų kapinių steigimą.

Kalbėtojas  sakė  perskaitęs labai
prasmingą užrašą ant paminklo, ku-
riame yra užrašyti tokie žodžiai: ,,Pa-
likome Tėvynę laikinai, kelionė  pra-
ilgo  amžinai.” Daugelis  iš mūsų bu-
vo įsitikinę, kad greitai grįš į savo
Tėviškės laukus, bet gyvenimo tėkmė
padiktavo savo. Tą gerai numatė pir-
mieji emigrantai, todėl jie pasirūpino,
kad turėtų nuosavą amžino poilsio
vietą svetur. To meto sąlygomis steig-
ti lietuviškas kapines buvo didžiulis
ir labai rizikingas užsimojimas, nes
mūsų tautiečiai patys sunkiai ver-
tėsi. Vaikščiodami po pirmūnų kapa-
vietes, stebėkite užrašus, gimimo ir
mirimo metus, tai suteiks daug min-
čių lyginant praeitį su dabartimi.

Sugiedojus giesmę ,,Marija, Ma-
rija”, sklypų savininkų draugijos pir-
mininkė padėkojo Šaulių kuopai už
dalyvavimą – jų buvimas visada su-
teikia daugiau iškilmingumo. Nuošir-
džiausia padėka kun. Jonui Kuzins-
kui, kuris niekada neatsisako daly-
vauti paminėjime. Ačiū ,,Lituanicos”
tunto skautams už dalyvavimą lietu-
vių kapinėse, suteikiant galimybę
pažinti  jas arčiau.

Po paminėjimo gausus dalyvių
būrys pasklido po kapines, norėda-
mas aplankyti savus mirusius. Šven-
tė buvo graži, vienintelis dalykas
nuliūdinęs lankytojus ir vedėjus – tai
kapinių administracijos nepasirū-
pinimas suteikti gerai veikiančią gar-
so įrangą.

Iš k.: B. Vitkauskienė, A. Paužuolis, M. Matutis, kun. J. Kuzinskas, A.
Markulis, L. A. Aleksiūnai. Jono Kuprio nuotr.
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R. Paksas toliau turès teisê�
vadintis prezidentu

Vilnius, lapkričio 6 d. (ELTA) –
Iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos
(ES) struktūrinių fondų pagal prie-
monę ,,Intelektas LT+” Verslo pro-
jektų atrankos komitetas pasiūlė
skirti 36,6 mln. litų paramos. Pagal
šią priemonę parama skirta 21 pro-
jektui – mokslinių tyrimų ir techno-
loginės plėtros privačiame sektoriuje
aktyvumui didinti.

,,Parama siekiame skatinti įmo-
nių plėtrą ir naujų pažangių įmonių
steigimą investuojant į mokslinių ty-
rimų ir technologinės plėtros infrast-
ruktūros kūrimą, taip pat paremti

įmones kuriant naujas tyrėjų, techni-
kų, laborantų ir panašaus aukštos
kvalifikacijos darbuotojų darbo vie-
tas”, – aiškina Ūkio ministerijos sek-
retorius Arūnas Keraminas.

Iš viso pagal priemonę ,,Intelek-
tas LT+” buvo gautos 39 paraiškos, o
jų prašoma parama sudarė 80,5 mln.
litų. Iš 21 projekto, atitikusio visus
reikalavimus, 18 parengė smulkaus
ir vidutinio verslo įmonės bei 3 pro-
jektus pateikė didelės įmonės. Be to,
10 projektų, kuriems pasiūlyta skirti
paramą, priskirtini aukštų ir viduti-
niškai aukštų technologijų sritims.

Europos Komisija ragina 
atnaujinti derybas 

Moksliniams tyrimams – ES parama

Reikia judèti bendros 
energetikos rinkos link    

Vilnius, lapkričio 6 d. (Alfa.lt) –
Lenkijos zloto kursui sparčiai kren-
tant žemyn, baiminamasi, ar kaimy-
ninėje šalyje esanti sumaištis neper-
siduos Lietuvai. Specialistai tikina,
kad Lietuvai baimintis nėra dėl ko.

Spėjama, kad artimiausiu metu
Lenkijos zlotas euro atžvilgiu pama-
žu brangs. AB „SEB bankas” specia-
listas teigė, kad Lenkijos zlotas yra
toks pats, kaip ir kitos Vidurio Rytų
Europos (VRE) šalių valiutos.

„Šios valiutos, kilus sumaiščiai
finansų rinkose, ėmė staigiai smukti.
Priežastis – kilus suirutei finansų
rinkose, rinkos dalyviai masiškai už-
darinėjo sąskaitas doleriais ir kitų be-
sivystančių šalių valiutomis”, – sakė
bankininkas. Pasak jo, itin staigus
akcijų kainų smukimas taip pat buvo
nepalankus šioms valiutoms.

Specialistai mano, kad tolesni šių
valiutų pokyčiai priklausys nuo kli-

mato finansų rinkose. „Jei įtampa
didės, VRE šalių valiutos tikriausiai
toliau pigs, ir priešingai”, – teigė ban-
ko atstovas.

Vengrijos nacionalinės valiutos –
forinto – kurso smukimas, šalies ūkio
plėtros tempo sulėtėjimas iki 2,5 proc.
taip pat prisidėjo prie Lenkijos zloto
kritimo, nes tai paskatino investuoto-
jus pasitraukti iš Vidurio Europos.

Sparčiai pingantis zlotas Lenki-
joje sukėlė sumaištį: investuotojai
parduoda lenkiškų įmonių akcijas,
zlotus keičia į JAV dolerius, Šveicari-
jos frankus ir Japonijos jenas ir kitas
valiutas, gyventojai atsisako planuo-
tų kelionių.

„Litui toks scenarijus negresia,
nes jis yra susietas su euru pastoviu
kursu, kurį Lietuvos bankas be svy-
ravimų išlaiko nuo 2002 m.”, – teigė
banko atstovas.

Lenkijos îvykiai Lietuvos
ekonomikos paliesti neturètû�

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) –
Parlamentarai nepritarė Baudžiamo-
jo kodekso pataisų projektui, kuriuo
numatyta baudžiamoji atsakomybė
už Sovietų sąjungos vykdytos agresi-
jos bei genocido neigimą, menkinimą
ar teisinimą.

Pagal konservatorės Vilijos Alek-
naitės-Abramikienės rengtą Baudžia-
mojo kodekso (BK) pataisos projektą,
,,tas, kas viešai žodžiu ar raštu prita-
rė Sovietų sąjungos ar nacistinės Vo-
kietijos įvykdytai agresijai prieš Lie-
tuvą, ją teisino, menkino ar neigė, bū-
tų baudžiamas bauda arba suėmimu,
arba laisvės atėmimu iki dvejų
metų”.

,,Čia arti politinio persekiojimo.
Turėsime politinių kalinių, – balsuoti
prieš projektą parlamentarus ragino

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijai priklausantis
Kęstutis Čilinskas. – Bus galima
traukti baudžiamojon atsakomybėn
už nuomonę, mintį.”

Anot Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto, ši pataisa turėjo būti žingsnis
siekiant, kad sovietų genocido nusi-
kaltimai būtų įtraukti į Europos Są-
jungos (ES) teisinį reglamentavimą.

2007 m. ES atnaujinus derybas
dėl Pamatinio sprendimo dėl kovos su
rasizmu ir ksenofobija, Lietuva sie-
kia, jog straipsnius, kuriuose įtvirtin-
ta valstybių pareiga imtis būtinų
priemonių užtikrinti baudžiamumą
už genocido nusikaltimų viešą neigi-
mą ar teisinimą, papildytų sovietų
agresijos, genocido, karo nusikalti-
mai.

www.draugas.org

Atkelta iš 1 psl. Kiek vėli-
au, lapkričio 14 d., Nicoje rengiamas
ES ir Rusijos viršūnių susitikimas.

ES ir Maskvos santykių apžvalga
pasirodė praėjus dviem dienoms nuo
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų bend-
ro pareiškimo, jog derybų su Rusija
negali būti, kai Rusija ne iki galo lai-
kosi paliaubų su Gruzija.

Lapkričio 2 d. Lietuvos ir Lenki-
jos prezidentai Valdas Adamkus ir
Lech Kaczynski paskelbė bendrą pa-
reiškimą dėl Rusijos kariuomenės iš-
vedimo iš Gruzijos. Šių šalių vadovai
tada nurodė, kad šiuo metu, kol ka-
riuomenė neišvesta, būtų per anksti
atnaujinti derybas dėl naujo partne-
rystės susitarimo su Rusija.

Toliau EK pranešime pažymima,
kad Rusijos karinė kampanija Gruzi-
joje ir atskilusių Gruzijos sričių – Pie-
tų Osetijos bei Abchazijos – pripaži-
nimas nepriklausomomis valstybė-
mis ,,gerokai aptemdė ES ir Rusijos
santykius”.

ES pasiuntė savo stebėtojus į
Gruziją, bet jiems neleidžiama įženg-
ti į šias dvi sritis. ,,Rusijai reikia ES”,
– sakoma pranešime, pabrėžiančiame
Rusijos energijos ir žaliavos eksportą
į Europą.

Rusija, kaip ES prekybos part-
nerė, užima trečią vietą, be to, preky-
bos apimtys per metus padidėja be-
veik 20 proc., o ES yra didžiausia in-
vestuotoja Rusijoje.

ES santykių su Rusija vertinime
dar reiškiamas susirūpinimas dėl
žmogaus teisių padėties ir perspėja-
ma, kad tarp Maskvos įsipareigojimų
ir tikros padėties yra ,,vis didėjantis
atotrūkis”.

Pastaruoju metu ES ir Rusijos
santykius reglamentuoja 1997 m.
Partnerystės ir bendradarbiavimo su-
sitarimas, kuris buvo sudarytas tuo
metu, kai gerokai silpnesnė Rusija ki-
lo iš buvusios Sovietų Sąjungos griu-
vėsių.

Jos dabartinė, kategoriškesnė
nuostata kelia nerimą buvusioms Ru-
sijos favoritėms, tarp kurių ryškiau-
sios yra Lietuva ir Lenkija.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev nesistengia raminti jų susirū-
pinimo, kaip rodo trečiadienį jo saky-
ta kalba, kurioje nurodyta, kad Rusi-
ja išdėstys daugiau raketų Kalining-
rado srityje ir palei rytinę ES sieną
prieš JAV plečiamo priešraketinės gy-
nybos skydo objektus Lenkijoje ir Če-
kijoje.

Vilnius,  lapkričio 6 d. (ELTA) – Europos žurnalistų federacijos organizuota Eu-
ropos žurnalistų protesto akcija ,,Pakilkime už žurnalistiką!” lapkričio 5 d. vyko ir
Lietuvoje. Lietuvos žurnalistai pasirinko šūkį: ,,Už garbingą žurnalistiką!”.   

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 6 d. (BNS) –
Seimas priėmė nutarimus, kurie nu-
šalintam prezidentui Rolandui Pak-
sui ir toliau leis prisistatyti preziden-
tu. Parlamentarai priėmė prezidento
įstatymo pataisas, kuriose kalbama
apie šalies vadovo darbo užmokestį,
mokesčius, garantijas jo sutuoktiniui.

Konservatorių frakcijos narys
Saulius Pečeliūnas į pataisas buvo įt-
raukęs ir siūlymą, kad prezidento
vardo netenka per apkaltą iš šalies
vadovo pareigų pašalintas asmuo.

Tačiau R. Pakso vadovaujamos
„Tvarkos ir teisingumo” partijos
frakcijos vadovas Valentinas Mazu-
ronis savo ruožtu tokią pataisą pa-
siūlė išbraukti.

S. Pečeliūnas anksčiau sakė savo
siūlymą grindžiantis tuo, kad „prezi-

dento vardo palikimas iki gyvos gal-
vos yra ypatingos pagarbos asmeniui
ženklas”, o per apkaltą pašalintas ša-
lies vadovas „tokios pagarbos nenu-
sipelno”.

Per visoje Europoje pirmą prezi-
dento apkaltą 2004 metų balandį iš
šalies vadovo pareigų pašalintas Ro-
landas Paksas šiuo metu aktyviai da-
lyvauja savo vadovaujamos partijos
„Tvarka ir teisingumas” rinkimų
kampanijoje. Partiečiai nevengia R.
Pakso rinkėjams pristatyti kaip bu-
vusio prezidento.

Dėl to, kad buvo pašalintas ap-
kaltos keliu, R. Paksas jau anksčiau
neteko valstybinės rentos, kitų privi-
legijų, tačiau įstatymiškai iki šiol iš-
saugojo teisę vadintis prezidentu.

Už sovietû agresijos 
menkinimâ nebus baudžiama

Atkelta iš  1 psl.
Premjerai taip pat kalbėjosi apie
tarptautinę fi-nansinę krizę ir jos
poveikį savo šalių ekonomikoms.

Pasak Lietuvos Vyriausybės va-
dovo, kai kurių Europos Sąjungos
(ES) valstybių pasiūlymai neturėtų
silpninti bendro ES vaidmens. Lie-
tuva palankiai vertina ketinimą su-
daryti ES finansų krizės grupę.

Susitikime taip pat buvo aptarta
ES Rytų kaimynystės politika. Lie-
tuva, pasak premjero, pritaria Euro-
pos Vadovų Tarybos pavedimui Eu-
ropos Komisijai lapkričio mėnesį
pristatyti komunikatą dėl Rytinės
partnerystės, kuris pakylės ES ir jos
Rytų kaimynių bendradarbiavimą į
kokybiškai naują lygį. G. Kirkilo nuo-

mone, daugiau dėmesio reikia skirti
Baltarusijai. Ypač svarbu nedelsiant
pradėti ES dialogą su Baltarusija dėl
vizų kainų sumažinimo ir tokiu būdu
prisidėti prie pilietinės visuomenės ir
demokratijos stiprinimo.

Susitikime taip pat kalbėta apie
ES ir Rusijos santykius, kurie gali
būti normalizuoti tik Rusijai įgyven-
dinus įsipareigojimus dėl karinių pa-
jėgų išvedimo iš Gruzijos. ,,Jeigu at-
naujinsime derybas su Rusija, susi-
taikysime su tuo, kas įvyko Gruzijoje
po rugpjūčio 8 d.”, – sakė G. Kirkilas.

Susitikime taip pat kalbėta apie
bendradarbiavimą transporto srityje
ir ES išorinės sienos pralaidumo ge-
rinimo klausimus.



DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 7 d., penktadienis                     7

Čikaga, lapkričio 6 d. (AFP/
BNS) – Po istorinės rinkimų pergalės
džiaugsmo Barack Obama ėmėsi su-
daryti prezidento komandą, kurios
laukia kalnas problemų, tarp jų –
ekonomikos krizė ir karai Irake bei
Afganistane.

Pirmuoju juodaodžiu Amerikos
prezidentu tapęs demokratas jau iš-
sisuko nuo viešo dėmesio, bet prasi-
dėjo užkulisinė veikla – jo komandos,
kuri rūpinsis valdžios perėmimu
prieš sausio 20 d. įvyksiančią inaugu-
raciją, būrimas.

Sunkią ekonomikos krizę, kurią
47 m. B. Obama paveldės po inaugu-
racijos, ir didžiulį laukiantį darbą iš
karto priminė beveik 500 punktų kri-
tęs indeksas ,,Dow Jones”, taip rea-
gavęs į didelės recesijos baimę, kuri
atsinaujino po begalės negatyvių fi-
nansinių duomenų Azijoje.

Demokratai sako, kad B. Obama
savo administracijos vadovu paprašė
būti kovingą Kongreso narį ir buvusį
Bill Clinton padėjėją Rahma Emanu-
el, kuriam yra 48 metai. Šios pareigos
yra labai svarbios, nes padeda nusta-
tyti administracijos tempą.

B. Clinton, kuris iki šiol buvo
paskutinis Baltuosiuose rūmuose šei-
mininkavęs demokratas, savo kabi-

neto sudėtį paskelbė kelios savaitės
po išrinkimo, tačiau B. Obama negali
sau leisti tokios prabangos, kai JAV
administracija duoda 700 mlrd. dole-
rių finansinę pagalbą Wall Street.

B. Obama jau užsiminė, kas ga-
lėtų perimti iždo sekretoriaus parei-
gas. Praėjusią savaitę jis CNN sakė,
kad tarp jo patarėjų ekonomikos
klausimais yra B. Clinton iždo sekre-
torius, 53 metų Larry Summers, bu-
vęs Federalinės atsargų sistemos va-
dovas, 81 metų Paul Volcker ir inves-
tuotojas, 78 metų milijardierius War-
ren Buffett.

Žiniasklaida taip pat mini 47 me-
tų Timothy Geithner, kuris, kaip
New York federalinės atsargų siste-
mos prezidentas, buvo atsakingas už
staigų JAV centrinio banko veiklos
rinkose protrūkį.

B. Obama savo pergalės kalboje,
kurią vėlai antradienį pasakė 240-čiai
tūkst. Čikagoje susirinkusių žmonių
ir milijonams televizijos žiūrovų
Amerikoje bei užsienyje, minėjo tą
daugybę sunkumų, kurie jo laukia.

Nors jo padėjėjai nepranešė apie
jokias suplanuotas spaudos konferen-
cijas, B. Obama negali tylėti pernelyg
ilgai, nes nuo finansinės krizės ken-
čiantys rinkėjai laukia iš savo būsi-
mojo prezidento patikinimų ir vado-
vavimo.

Kitą dieną po tokio politinio že-
mės drebėjimo, kokio nebuvo nuo Ro-
nald Reagan pergalės 1980 m. rinki-
muose, B. Obama paskyrė svarbius
pareigūnus į savo pereinamąją ko-
mandą, kuri ateinančias 75 dienas
rengsis jo inauguracijai ir vėlesniam
prezidentavimui.

Pereinamajai komandai Washing-
ton vadovaus buvęs B. Clinton admi-
nistracijos vadovas John Podesta, bu-
vęs B. Obama biuro Senate vadovas
Pete Rouse ir artima išrinktojo pre-
zidento draugė Valerie Jarrett.

Pereinamoji komanda prižiūrės
kandidatų į ministrų kabinetą patik-
rinimą ir rengs itin svarbius pirmuo-
sius politinius naujosios administra-
cijos veiksmus.

B. Obama pradeda burti
savo komandâ�

Illinois atstovaujantis senatorius B.
Obama per rinkimus savo varžovą, 72
metų respublikoną John McCain.
siutriuškino savo įkvepiančia vilties ir
permainų žinia.            SCANPIX nuotr.  

BRIUSELIS
NATO ,,rimtai susirūpino” dėl

to, ar Rusijos planai Kaliningrado sri-
tyje išdėstyti raketas yra suderinami
su ginklų kontrolės susitarimais, sa-
kė organizacijos atstovas. ,,Jei tie
pranešimai bus patvirtinti, tai sukels
rimtą susirūpinimą dėl derinimosi su
jau esančiais ginklų kontrolės susita-
rimais, kurie yra svarbūs Europos
saugumui”, – pažymėjo atstovas Ro-
bert Pszczel. ,,Be to, raketų ‘Iskan-
der’ išdėstymas Kaliningrado regione
nepadės NATO ir Rusijai gerinti savo
santykių”, – pridūrė jis.

MADRIDAS
Ispanija atmetė tarptautinio te-

roristų tinklo ,,al-Qaeda” vadovo
Osama bin Laden sūnaus Omar pra-
šymą suteikti politinį prieglobstį,
pranešė Ispanijos vyriausybė. Prieš
kelis mėnesius Omar Osama bin La-
den nebuvo išduotas leidimas gyventi
Jungtinėje Karalystėje su šios šalies
pilietybę turinčia žmona. 28 metų
vyriškis, kuris ragino savo tėvą atsi-
sakyti smurto, aiškino negalintis gy-
venti Artimuosiuose Rytuose, nes dėl
pacifistinių pažiūrų jo gyvybei ten
gresia pavojus.

RYGA
Latvijos užsienio reikalų minis-

terijoje pasirašytas protokolas dėl
Latvijos ir Rusijos sienos ženklinimo
užbaigimo, pranešė Užsienio reikalų
ministerija. Tuo buvo juridiškai už-
baigtas Latvijos ir Baltarusijos vals-
tybinės sienos nustatymas, trukęs il-
giau nei 10 metų. 

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI savo

kalboje pirmajam Vatikano katalikų
ir musulmonų forumui pabrėžė reli-
gijų laisvės svarbą. ,,Politiniai ir reli-
giniai vadovai yra įpareigoti užtik-
rinti kiekvieno individo sąžinės laisvę
ir religijų laisvę”, – sakė pontifikas.

MASKVA
Rusija nori, kad Europos Sąjunga

(ES) atsiųstų į Gruziją daugiau savo
stebėtojų dėl ,,trapios padėties” šioje
šalyje, sakė šaltinis Kremliuje. ,,Da-
bar stebėtojų yra 300. Turime padi-
dinti jų skaičių, kad išspręstume tra-
pią padėtį”, – sakė šaltinis. Jis kalti-
no Gruziją provokacijomis tuose ra-
jonuose, iš kurių spalio 8 d. pasitrau-
kė Rusijos pajėgos ir kuriuose po to
buvo išdėstyti stebėtojai.

TIMPU
Himalajų regione esančioje už-

daroje Butano karalystėje karūnuo-
tas naujasis karalius – jauniausios
pasaulyje demokratinės šalies vadovu
tapo 28 metų Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck. Jo laukia pagrindinis iš-
šūkis – apsaugoti Butaną nuo perne-
lyg didelės globalizacijos.

CHARAS
Pakistano etninių puštūnų gen-

čių vadovų susitikime, kuris vyko ša-
lies šiaurės vakaruose esančiame
Badžauro regione, sprogus bombai, 8
žmonės žuvo ir dar mažiausiai 45 bu-
vo sužeisti, pranešė Pakistano vy-
riausybės pareigūnas. Pasak vieno re-
giono pareigūno, bomba buvo susp-
rogdinta nuotoliniu sprogdikliu. Pa-
kistano saugumo pajėgos Badžaure
kaunasi su ,,al-Qaeda” ir talibų ko-
votojais, o šalies valdžia skatina vie-
tines gentis kurti sukarintus dali-
nius, kurie kovotų su sukilėliais.

BEIJING
Aukštas Kinijos pareigūnas pa-

reiškė į Beijing atvykusiems Dalai
Lamos pasiuntiniams, kad Beijing
neketina svarstyti Tibeto ,,dalinės
nepriklausomybės” klausimo, prane-
šė Kinijos valstybinė žiniasklaida.
,,Nepriklausomai nuo laiko ar aplin-
kybių apie Tibeto nepriklausomybę
negali būti kalbos”, – sakė aukštas
Kinijos komunistų partijos pareigū-
nas Du Qinglin.

RUSIJA

EUROPA

AZIJA

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

Vilnius, lapkričio 6 d. (Lietu-
viams.com) – Europos Sąjunga (ES)
pradėjo diskusijas su Ukraina dėl be-
vizio režimo įvedimo šios šalies pi-
liečiams. Kijevas tikisi sulaukti be-
vizio režimo 2012 m.

„Tai labai svarbus įvykis Ukrai-
nos-Europos Sąjungos santykiuose,”
– kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų
ministras Volodymyr Ogryzko.

„Mes įsitikinę, kad procesas ne-
turėtų tęstis dešimtmečius, turėtų
pakakti kelerių metų, labai svarbu
procedūras pabaigti iki 2012 metų,”
– taip pat pažymėjo jis.

ES teisingumo komisaras Jacq-
ues Barrot nelinkęs nustatyti galu-
tinės datos visoms 27 Sąjungos ša-
lims. Jo manymu, taip pat svarbu
pasirūpinti dokumentų saugumu bei
apsisaugoti nuo nelegalios imigraci-
jos. J. Barrot pažymėjo, kad ES labai
tikisi, jog Ukraina imsis rimtų žings-
nių kovoje su organizuotu nusikals-

tamumu, prekyba žmonėmis ir pini-
gų plovimu. „Linkime Ukrainai su-
kurti stiprią ir nepriklausomą teisėt-
varkos sistemą,” – sakė komisaras.

Ukraina vizas ES piliečiams pa-
naikino 2005 m. Savo ruožtu ES su-
mažino vizų išdavimo mokesčius uk-
rainiečiams. Vis dėlto, J. Barrot ma-
nymu, kai kurių šalių vizų mokes-
čiai vis dar yra pernelyg dideli.

Tuo tarpu Tarptautinis valiutos
fondas (TVF) Ukrainai paskyrė be-
veik 16,5 mlrd. JAV dolerių paskolą,
mėgindamas atgaivinti finansų kri-
zės krečiamą šalies ekonomiką, pra-
neša BBC. Ši paskola Ukrainai bus iš-
dalinta per 2 metus, o pirmoji 4,5
mlrd. JAV dolerių pagalba šalį pa-
sieks netrukus. TVF spėja, kad Uk-
raina kitais metais patirs rimtą eko-
nominį nuosmukį, todėl tikimasi, kad
lankstaus valiutos kurso įvedimas pa-
dės atgaivinti ekonominį ir finansinį
stabilumą šalyje.

Ukraina nori bevizio režimo
su Europos Sâjunga
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Skelbimû skyriaus 

tel. 773-585-9500

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
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Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinès
m-los mokytoja 

Spalio 16-17 dienomis Rusijos
valstybiniame I. Kanto universitete,
Kaliningrade vyko Tarptautinė mok-
slo konferencija tema „Lingvistinės
minties raida XVI-XXI amžiuje”,
skirta Danieliaus Kleino „Grama-
tikos” („Gramaticae Litvanicae”)
355 metų sukakčiai paminėti. Ren-
ginį organizavo Lietuvių kalbos insti-
tutas ir I. Kanto universitetas.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos
aukštųjų mokyklų dėstytojai, Lietu-
vių kalbos ir Literatūros bei tautosa-
kos institutų darbuotojai, Karaliau-
čiaus krašte dirbantys lietuvių kal-
bos ir etnokultūros mokytojai, I.
Kanto universiteto dėstytojai ir stu-
dentai, besimokantys lietuvių kalbos,
garbės svečiai: Lietuvos Respublikos
gen. konsulas Kaliningrade Vikto-
ras Baublys, kultūros atašė Arvy-
das Juozaitis, I. Kanto universiteto
rektorius Andrej Klemešev ir pro-
rektorius mokslo reikalams Genadij
Fiodorov.

I. Kanto universiteto rektorius
Andrej Klemešev pabrėžė, kad kul-
tūros, istorijos pažinimas, domėjima-
sis kultūriniu palikimu – labai svar-
būs klausimai. Rektorius kalbėjo
apie jo vadovaujamo universiteto
bendradarbiavimą su Lietuvos uni-
versitetais, pasidžiaugė, kad šiais
mokslo metais lietuvių kalbos mo-

kosi 69 studentai.
Jolanta Zaborskaitė, lietuvių

kalbos instituto direktorė, sakė, kad
tai jau ketvirtoji konferencija, kurią
surengta kartu su I. Kanto universi-
tetu, kad gera linkme vystosi akade-
miniai ir moksliniai šių aukštųjų mo-
kyklų ryšiai.

Lietuvių kalbos mokytojų asocia-
cijos Karaliaučiaus krašte pirminin-
kas Aleksas Bartnikas apibūdino or-
ganizacijos veiklą ir pasidžiaugė, kad
Kaliningrado srityje gyvena beveik
vienas milijonas gyventojų, iš jų apie
20 tūkstančių lietuvių. Domėjimasis
lietuvių kalba srityje  prieš dvidešimt
metų, kai kūrėsi pirmieji lietuvių
kalbos būreliai ir fakultatyvai, išau-
go. Dabar lietuvių kalba ir etnokul-
tūra dėstoma 24-ose srities mokyk-
lose, mokosi beveik tūkstantis moks-
leivių, veikia lietuviška darželio gru-
pė, dirba 28 mokytojai. Paramą šia-
me darbe teikia Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie LR vy-
riausybės (TMID), Lietuvos Švietimo
ir mokslo ministerija, Mažosios Lie-
tuvos Lietuvių draugija Čikagoje,
Mažosios Lietuvos fondas, LR kon-
sulatai Kaliningrade (Karaliaučiuje)
ir Sovetske (Tilžėje), srities instituci-
jos.  

Violeta Lopatienė, dėstanti
lietuvių kalbą I. Kanto universitete,
pasidžiaugė, kad konferencijoje daly-
vauja gausus būrys studentų, kad su-
sidomėjimas lietuvių kalba universi-
tete sparčiai auga. Ji sakė, kad būtų
gerai, jog I. Kanto universiteto stu-

Konferencija Karaliaučiuje

dentai studijuotų Lietuvoje. Dabar
lietuvių kalbos pamokas Kaliningra-
do mokyklose vesti jau padeda jos
studentai.

Kanto universiteto Filologijos ir
žurnalistikos katedros vedėja Larisa
Kolobkova apžvelgė lituanistikos
kelią jų universitete. Pirmoji tokia
konferencija organizuota 2005 m.
gegužės mėnesį, kai I. Kanto univer-
sitete buvo atidarytas lietuvių kalbos
kabinetas. Vėliau organizuotose kon-
ferencijose buvo paminėtos Lietuvių
kalbos seminaro vedėjo, I. Kanto uni-
versiteto profesoriaus, įžymaus XIX
a. antrosios pusės kalbininko Fridri-
cho Kuršaičio 200-osios gimimo meti-
nės. Taip pat pažymėti kalbininkai
Augustas Šleicheris ir Kristijonas
Gotlybas Milkus, žodyno ir gramati-
kos autorius. I. Kanto universiteto
studentai dalyvavo konferencijose
Vilniuje ir Sovetske (Tilžėje), pabuvo-
jo lietuvių kalbos vasaros kursuose ir
stažuotėse Lietuvoje. Bendradar-
biavimo partneriai – TMID, Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerija, LR
konsulatas Kaliningrade.

Dr. Liucija Citavičiūtė iš Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto supažindino su surastu 1659 m.
D. Kleino laišku kurfiurstui dėl lietu-
viško giesmyno. Keturių lapų laiške
numatyti artimiausi prioritetai: pa-
ruošti lietuvių kalbos gramatiką, žo-
dyną ir išleisti Bibliją.

I. Kanto universiteto doc. fil. m.
k. Irinos Fiodorovos pranešimo te-
ma – Maskvos Rusios raštijos veikėjų
požiūris į gramatiką pagal XVI a. kal-
binių veikalų duomenis.

Prof. habil. dr. Aldona Pau-
lauskienė, dirbanti Kauno tech-
nologijos universitete, Humanitari-
nių mokslų fakultete, palygino D.
Kleino ir Kristupo  Sapūno gra-
matikas. K. Sapūnas – raštijos dar-
buotojas, padėjęs Kleinui leisti gra-
matiką, parašęs „Lietuvių kalbos gra-
matikos metmenis.”

Lietuvių kalbos instituto dr. Bi-
rutė Triškaitė kalbėjo apie D. Klei-
no gramatikų įtaką rankraštinio žo-
dyno „Clavis Germanio-Lithvana”
sudarytojui.

Dokt. Mindaugas Šinkūnas

(Lietuvių kalbos institutas) konfer-
encijos dalyvius supažindino su D.
Kleino ortografija – teorija ir prakti-
ka.

Vilniaus universiteto dr. Vilmos
Zubaitienės pranešimo tema – var-
dažodžiai XVII–XVIII a. Mažosios
Lietuvos gramatikose.

Prof. dr. Grasilda Blažienė kal-
bėjo apie Kaliningrado srities baltiš-
kuosius oikonimus ir kvietė jaunąją
kartą domėtis šia mokslo sritimi.

Lietuvių kalbos instituto prof. dr.
Danguolė Mikulėnienė apžvelgė
lietuvių kalbos tarmes nuo D. Kleino
iki A. Šleicherio, jų įvairovę, supažin-
dino su tarmių žemėlapiu.

Dokt. Lina Plaušinaitytė iš
Vilniaus universiteto kalbėjo apie
gramatinės informacijos pateikimą J.
Brodovskio žodyne. Jokūbas Bro-
dovskis – žymiausias XVIII a.
Mažosios Lietuvos žodynininkas, pa-
rengęs 2-jų tomų „Vokiečių-lietuvių
ir lietuvių-vokiečių žodyną,” pradėjęs
naują lietuvių leksikografijos etapą.
Žodynas turi enciklopedinių bruožų,
jame gausu sinonimikos, patarlių,
priežodžių, mįslių.

Klaipėdos universiteto dr. Ža-
vinta Sidabraitė skaitė pranešimą
K. G. Milkaus giesmių redagavimo
pobūdį. Kristijonas Gotlybas Milkus
– Mažosios Lietuvos kalbininkas,
vienas iš pasaulietinės lietuvių poezi-
jos pradininkų, giesmių kūrėjas ir
vertėjas, nusipelnęs savo kalbiniais
darbais: parengė „Lietuvių-vokiečių
ir vokiečių lietuvių kalbų žodyną”,
kuris buvo populiariausias ne tik
Mažojoje Lietuvoje, bet ir Didžiojoje
Lietuvoje, gramatiką, giesmyną. 

* * *
Antrąją konferencijos dieną

vyko darbas sekcijose. Vienoje jų
pranešimus skaitė doc. habil. dr.
Tomas Hoskovec iš Brno, prof. fil.
m. dr. Genadij Berestnev iš Rusijos
valstybinio I. Kanto universiteto, doc.
fil. m. k. Tatjana Škapenko iš to
paties universiteto. Lietuvių kalbos
instituto dr. Nijolė Čepienė kalbėjo
apie Karaliaučiaus istorinius rank-
raščius Vilniuje.

Nukelta į 11 psl. 

IŠNUOMOJA

PINE BLUFF,
ARKANSAS 
LLIIEETTUUVVIIAAMMSS,,

KKUURRIIEE
GGAAMMIINNTTŲ
SSKKAANNŲ

LLIIEETTUUVVIIŠŠKKĄ
MMAAIISSTTĄ,, IIŠŠNNUUOOMMOOJJAAMMAASS

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

Tel. 501-663-7579
Marija

Jono Glinskio nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Îvairenybès

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 8

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” (vadovė Da-
na Migaliova) grupė buvo pakviesta į prezidentūrą, kur pilną salę vaikučių
su negalia pasitiko LR prezidentas Valdas Adamkus ir  jo žmona Alma.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Kūčių vakarą praleidome su Do-
nato pusseserių šeimomis jo dukte-
rėčios Rasytės bute. Buvo jauku tarp
giminių laužti kalėdaičius, ragauti
tradicinius Kūčių patiekalus, miela
buvo matyti, kaip jos dukrytės tikri-
no, ar tikrai ant stalo yra dvylika val-
gių, įskaičiuojant duoną. Gėrėme
spanguolių kisielių, krimtome na-
muose keptus kūčiukus, skanavome
miške rinktomis mėlynėmis žėlėje,
grožėjomės žvilgančio cukraus kraš-
teliu puoštomis žėlės taurelėmis. Šilti
jausmai liejosi, kai mergytės ne tik
džiaugėsi gautomis dovanėlėmis, bet
ir visiems įteikė pačių padarytą at-
virutę ir dovanėlę.

Išskubėjome į Bernelių Mišias
Arkikatedroje. Nors stengėmės atsi-
rasti užtenkamai anksti, jau nebuvo
jokių vilčių rasti sėdimą vietą. Mišias
aukojo kardinolas Bačkis, kun. R.
Doveika su kitais dvasininkais.

Kalėdų dieną praleidome su ma-
no pusseserės Vitalijos šeima jos
sūnaus Arūno namuose. Su jais vi-
suomet smagu, nes Vitalija yra gydy-
toja, jos vyras architektas ir nepa-
prastas dailininkas, Arūnas su žmo-
na – pianistai, jo brolis Mindaugas –
skulptorius, o jo žmona – keramikė.
Arūno ir Mindaugo vaikai yra įvairių
fakultetų studentai, ragavę ir užsie-
nio, tad pokalbiams temų netrūksta.

Vienas žiemos kelionės tikslas
buvo įteikti Korp! Giedra surinktas
aukas Lietuvos  sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijai „Viltis”
(Kalvarijų g. 143) per vadovę Daną
Migaliovą ir  Vilniaus vaikų invalidų
ugdymo centrui (I. Šimulionio g. 6,
Vilnius) per direktorę Augienę  Vilū-
nienę. „Vilties” bendrija, įkurta 1989
m., vykdo žmonių su negalia inte-
gracijos į visuomenę programą. Se-
niau tokie asmenys gyveno globos
įstaigose arba savo namuose, atskirti
nuo visuomenės. Jie pergyveno nei-
giamą visuomenės požiūrį, skurdą.
„Vilties” bendrija steigia integracijai
reikalingų tarnybų tinklą, atitinkan-
tį neįgaliųjų poreikius.

Jaudino abiejų centrų darbuotojų
pasiaukojimas, rūpestingumas ir glo -
bojamų asmenų su negalia suprati-
mas. Jie stengėsi įvairiais būdais ža -
dinti ir lavinti sugebėjimą pažinti
aplinką, galimybę pasirūpinti savimi,
pajusti šventes ir ruoštis dalyvauti
gyvenime.

Augienės Vilūnienės nameliuose
buvo švenčiamos Kūčios. Ilgi stalai
buvo padengti balta staltiese, ant ku-
rios viliojo įvairios vaišės. Ratukuose
rinkosi įvairaus amžiaus neįgalus
jaunimas su savo šeimomis. Kiek-
vieno istorija kitokia – vieni taip gi-
mė, kiti per avariją pateko į tokią
padėtį. Jų fiziniai ir protiniai suge-
bėjimai taip pat įvairūs.

Suprantama kalba ir vaidyba,
net su humoru, buvo pristatytos Kū-
čių tradicijos. Susirinkusieji galėjo
prisidėti prie programos. Atsilankė
net Kalėdų Senelis. Širdį vėrė, kaip
jaunuoliai švytinčiomis akimis, plo-
jimu, plačia šypsena rodė džiaugsmą
galėdami dalyvauti šventėje.

Su Danos Migaliovos grupe bu-
vome pakviesti į prezidentūrą, kur
pilną salę vaikučių su negalia pasi-
tiko LR prezidentas Valdas Adamkus
ir  jo žmona Alma. Programą atliko
neįgaliųjų muzikinė grupė ir nepa-
prastas „Kivi” mergaičių ansamblis
(vadovė Danguolė Aukselienė). Ats-
kubė jo Ka lėdų senelis su dovanomis,
ku rias prezidentas ir jo žmona su
meile visiems vaikučiams išdalijo,
neatsisakydami su pageidaujančiais
nusifotografuoti.

Artėjo Nauji metai. Tačiau bilie-
tai į Operos ir baleto teatre „La
Bayadere” jau seniai buvo išparduoti.
Taip pat ir į Paryžiuje gyvenančios
pianistės Mūzos Rubackytės kon-
certą su Vilniaus styginiu kvartetu.
Muzikos ir Teatro akademijoje bilie-
tai jau buvo išgaravę. Tad buvo sma-
gu Naujuosius sutikti pas bičiulius
Ramojų ir  Aldoną seniai pažįstamų
ir įdomių, naujai susipažintų žmonių
gretos. Per televiziją rodė nepapras-
tai gražų šventinį koncertą, o kadan-
gi 2008 metai yra žiurkės metai vie-
nas svečias išpuošė butą savo išlanks-
tytomis popierinėmis žiurkytėmis. Su
šampanu, dainomis, linkėjimais ir
bučiniais sutikę Naujuosius, leng -
voms snaigėms skraidant, baltais
takeliais pėstute pasileidome į savas
pastoges, po nuotaikingo vakaro ilsė-
tis šiltuose pataluose.

Ryte nuskubėjome į Arkikatedrą
šv. Mišioms. Aikštėje rikiavosi kariai
ir tautiniais rūbais pasipuošusios
mergaitės. Į aikštę ateinantiems mer-
gaitės dalijo Lietuvos vėliavėles. Sau -
sio 1 d. yra Vėliavos diena. 

Bus daugiau.

Pirmą kartą Lietuvoje rengiamas
Tarptautinis vanojimo čempionatas
vyks lapkričio 8 d. Druskininkų van-
dens parke. Varžysis vanojimo meis-
trai iš skirtingų Lietuvos regionų
(Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos,
Aukštaitijos) bei svečiai iš Suomijos,
Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos.  Bus
vertinama vanojimo technika, pirti-
ninko meistriškumas bei artistišku-
mas.

Antrą lapkričio šeštadienį Drus-
kininkų vandens parko 18-os pirčių
erdvėje „Alita” bus galima stebėti,
kaip pirtyje dirba Lietuvos ir kaimy-
ninių šalių vanojimo specialistai.
Kiekvienas jų parodys originalų va-
nojimo būdą bei pristatys savo pirties
supratimą. Vanojama bus su labai
įvairiomis – beržų, ąžuolų, liepų,
eukaliptų, kadagių – vantomis. Čem-
pionate žada dalyvauti ne tik vanoto-
jai vyrai, bet ir moterys. Visi vanoji-
mo meistrai rungsis dėl trijų prizinių
vietų ir diplomų už artistiškumą bei
geriausią vanojimo techniką. Drus-
kininkų vandens parkas įsteigė 1,000
litų premiją už I–ąją vietą čempio-
nate.

Tarptautiniame vanojimo čem-
pionate žada dalyvauti 12 vanojimo
meistrų. Kiekvieno vanotojo pasiro-
dymui bus skiriama apie 15 minučių.
Pirtininkus vertins tarptautinė ko-
misija, kurios nariu bus ir Tarptau-

tinės pirties draugijos pirmininkas iš
Suomijos Pentti Tuohimaa. 

Turbūt daugelis pirčių mėgėjų
pripažins, kad vanta – pirties kara-
lienė. Vanojimas vantomis, o jų profe-
sionalas pirtininkas naudoja bent
dvi, padeda intensyviai įšildyti giles-
nius kūno sluoksnius per trumpą
laiką, suaktyvinti paviršinę kraujo-
taką, paskatinti prakaitavimą. Van-
tos prilimpa prie odos, perduoda jai
vertingas biologiškai aktyvias me-
džiagas ir sugeria gausiai išsiskiriantį
prakaitą. Vyksta intensyvus organiz-
mo valymas nuo medžiagų apykaitos
šlakų ir toksinų. Vanojant žmogų
veikia ir augalo energija – kiekvienos
rūšies savaip.

Balsas.lt 

Lietuvių Operai, grąžindami loterijos bilietėlių
šakneles, papildomai aukojo:

$200 S. Mickevičius, A. V. Saulis. $150 M. D. Trakis. $115 M. J. Vizgirda.
$110 V. Lembertas. $100 I. Mazurkiewicz, E. Barškėtis, G. J. Končius, K. A.
Kriaučiūnas, V. Karaitis. $90 V. Kupcikevičius, Z. J. Petkus. A. Apeikienė, L.
Gogiel. $60 O. Ramienė. $50 J. Rimkūnas, V. Bieliauskas, R. Connolly,  Z.
Baltramonas,  R. Silėnas, D. V. Miselis, A. E. Pretkelis, D. R. Mackevičius, B.
Nainys, R. Ramanauskas. $40 E. Skrupskelis, J. Strikas, K. Tautvydas, M.
Mikutaitis, B. Kožica, R. Pawlicki, G. Kenter,  T. Bogušas, E. Vilkas, I. Urbo-
nas, J. B. Zaksas, D. Ilginis, J. Mikulis, G. Rimkus, A. Balbata. $31 D. Saulys.
$30 O. Mamaitis, S. Tylienė. $25 J. Valaitis, J. Dauparas, J. Račkauskas, A.
Žolynas, B. Podienė, A. Januškienė, K. Keblys. $20 A. Giedraitienė, A. Kava-
liūnas, J. Kasčiukas, L. Butikas, V. A. Bilevičius, D. Greb. $15 J. N. Udrys, M.
Vilutis, R. Bitėnas, J. Petkaitis, A. Ramanauskas, J. Kirvelaitis, G. Dragūnas,
V. A. Kleiza, D. J. Vidžiūnas, K. D. Ječius, A. Giedraitis, A. Pažiūra. $10 M.
Arštikys, P. Visvydas,  V. V. Mažeika,  N. A. Skirpstūnas, A. Alkas, R. A. Nor-
vaišas,  B. Mockienė, E. Mitchell, J. Kalvaitis, H. Laucius,  R. Sidrys, J. V. Plei-
rys, S. Dzeksorius, A. G. Reškevičius, G. Kaufmanas, A. Grushnys, G. A. Venk.
$5 G. Karsokas,  L. Jurkūnas, A. Babonas, V. O. Šalčiūnas.

$50 A. J. Bakaitis a. a. E. Jokubausko atm.
Nuoširdžiai dėkojame ir užjaučiame E. Jokubausko artimuosius. Visi auko-

tojai bus įrašyti į operos „Šikšnosparnis” programą. Lithuanian Opera Co.
Inc. 738 S. Villa Ave.  Villa Park, IL 60181.

Druskininkuose – vanojimo čempionatas
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POSĖDŽIAVO XIV PLMKS
ORGANIZACINIS KOMITETAS
DANUTÈ BINDOKIENÈ

2008 m. lapkričio 1 d. popietę Pa -
saulio lietuvių centro posėdžių kam -
ba ryje įvyko XIV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumo orga -
ni zacinio komiteto posėdis. Iki sim -
po ziumo pradžios belikus mažiau
kaip mėnesiui, buvo svarbu pasikal -
bėti apie jau atliktus paruošiamuo-
sius darbus, o ypač apie tai, ką dar
būtinai reikia atlikti. Posėdyje daly-
vavo simpoziumo ruošėjai – JAV LB
Krašto valdybos   pirmininkas Vytau -
tas Maciūnas, programos komiteto
ko pirmininkas dr. Stasys Bačkaitis,
vykdomieji organizacinio komiteto
kopirmininkai Marija Remienė ir
Algis Kazlauskas, finansais besirū pi -
nantys – Liudas Šlenys ir Dalia Povi -
laitienė, transporto ir apžvalginių ke -
lionių organizatorius Rimantas Dir -
vo nis, garso ir vaizdo  technika be -
sirūpinantis Sidas Ulevičius, regist -
racijos reikalų vadovė Aldona Vai tie -
nė, Amerikos Vidurio Vakarų LB apy-
gardos pirmininkė Aušrelė Saka laitė,
pokylio programos vadovė Aud rė
Bud rytė-Nakienė, už informacijos
sten dus atsakingas Romas Kronas,
apžvalgines keliones į Illinois Ins -
titute of Technology ir Northwestern
University tvarkantis dr. Donatas
Tijūnėlis ir simfoziumo informacijos
skleidimu besirūpinanti Danutė Bin -
dokienė.

Dr. S. Bačkaitis, pradėjęs posėdį,
pra nešė, kad yra užsiregistravę (bent
iki šiol) 156 mokslininkai: 50-60 daly-
vaus plenarinėse, o kiti mokslinėse
se sijose. Jau galutinai sudaryta ple-
narinių ir mokslinių sesijų programa,
tik būtina kuo plačiau paskleisti in -
formaciją apie lapkričio 26–30 d.
Pasaulio lietuvių centre vyksiantį
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumą. Labai svarbu, kad
juo susidomėtų plačioji lietuvių vi -
suo menė ir gausiai dalyvautų sesi-
jose. 

Prelegentai ir svečiai iš Lietuvos
atvyksta antradienio vakare (lapk -
ričio 25 d.). Trečiadienį jiems ruošia -
mos pažintinės kelionės į Argonne
Na tional laboratorijas (rūpinasi dr.
Algirdas Marchertas), Northwestern
University ir Illinois Institute of
Technology, kur Lietuvos moksli -
ninkams ruošiamas ypač iškilmingas
priėmimas. Trečiadienio vakare PLC
įvyks simpoziumo atidarymas ir susi-
pažinimo vakaras tik kviestiniams
svečiams.

Mokslinės sesijos prasideda ket -
vir tadienį, lapkričio 27 d., 8:30 val. r.
Plenarinių sesijų pradžia – 10:30 val.
r. Pirmąją simpoziumo dieną vyks 17
mokslinių ir dvi plenarinės sesijos.
Išsamesnė programa bus paskelbta
ži niasklaidoje, tačiau verta atkreipti
dėmesį į plenarines sesijas: pirmojoje
dalyvauja trys Lietuvos ministerijos –
Užsienio reikalų, Žemės ūkio, Švieti-
mo ir mokslo; antroji susitelkia ties
lituanistiniu švietimu išeivijoje – jo
problemomis ir perspektyvomis. Ka -
dangi ketvirtadienį Amerikoje šven -
čiama Padėkos diena, svečiai iš Lie tu -
vos bus supažindinti su Padėkos die -
nos tradicija ir pavaišinti amerikie -
tiškais tos dienos pietumis.

Penktadienį mokslinių sesijų
pra džia taip pat 8:30 val. r. Jų te -
matika – nuo lituanistinio švietimo,
istorinio žvilgsnio į lietuvių ir prūsų

kalbą, gamtos mokslų, jaunimo so -
ciokultūros, architektūros, psicho -
logijos ir socialinių mokslų, lietuvių
li teratūros, žemės ūkio ir kt. Ple -
narinės sesijos prasidės 10:30 val. r.
Tarp nagrinėjamų temų yra ,,Ener -
getikos iššūkiai pasaulyje ir Lie -
tuvoje”, ,,Valstybė ir tauta – jų der -
mė”, ,,Aukštasis mokslas – pasaulio
ir Lietuvos perspektyva”, ,,Žemės
ūkis šiandien ir jo perspektyvos”.
Ple narinėse sesijose pranešimus skai -
tys arba diskusijose dalyvaus apie 20
prelegentų iš įvairių pasaulio šalių.
Penktadienį  taip pat vyks fil mų festi -
valis, kuris, be abejo, sudo mins mūsų
publiką.

Šeštadienį, lapkričio 29 d., nu -
matomos penkios mokslinės ir dvi
plenarinės sesijos. Plenarinėse bus
kal  bama apie sveikatingumą (,,Vi -
suomenės sveikatingumas ir iššūkiai
medicinai”, vad. dr. Rasa Kaz -
lauskaitė) ir teisėsaugą (,,Valstybė ir
teisėsauga”, vad. Regina Narušienė).
Šeštadienio vakare Marriott viešbu-
tyje, Burr Ridge, IL, vyks iškilmingas
simpoziumo pokylis, kuriame daly-
vaus ne tik svečiai ir mokslininkai iš
Lietuvos, bet taip pat keletas žymių
vietinių asmenų. Į pokylį nuoširdžiai
kviečiama ir lietuviškoji visuomenė
(bilietai gaunami ,,Seklyčioje”, PLC
būstinėje, Jaunimo centre, ,,Lie tu -
vėlėje”; teirautis tel. 800-625-1170.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., 11
val. r. – šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 12:15 val. p. p. –
dvi plenarinės sesijos: ,,Sovietų rep -
resijos Lietuvoje ir jų psichologinės
pa sekmės po 50 metų” (vad. Algis
Norvilas, Danutė Gailienė, Evaldas
Kazlauskas, Romualdas Kriaučiūnas,
Vėjūnė Domanskaitė-Gota) ir ,,Į tė -
vynę sugrįžimas”. Pastarajai vado -
vauja dr. Daumantas Matulis (kiti
dalyviai: Žilvinas Beliauskas, Violeta
Raulynaitienė, Laurynas Misevičius,
Giedrė Šipailaitė).

Organizacinio komiteto posėdis
bu vo ilgas ir darbingas. Visi jo nariai
nuoširdžiai dirba ir atlieka jiems pa -
vestas pareigas. XIV PLMKS darbai
sparčiai rieda pirmyn, nors jų galo,
kaip buvo galima suprasti iš pa si -
sakymų ir diskusijų posėdyje, dar toli
gražu nematyti. Nepaisant, kokie
iššūkiai (ypač nenumatyti, kurių, to -
kio masto renginį ruošiant, visuomet
pasitaiko) laukia ateinančių trijų sa -
vaičių laikotarpiu, organizacinis ko -
mitetas pasiruošęs juos nugalėti,
prob lemas išspręsti, kad šis – jubi lie -
jinis simpoziumas, minintis 40 metų
nuo pirmojo MKS 1969 metais –
puikiai pavyktų. Žinoma, net ir ge -
riausias pasiruošimas neužtikrins
sėkmės, jeigu nebus visuomenės su -
sidomėjimo, jeigu plenarinių ir mok-
slinių sesijų patalpose vėpsos tik tuš -
čios kėdės. Verta priminti, kad Lie -
tuvoje eilinė publika nelabai domisi
to kio pobūdžio renginiais ir ten  ruoš -
tieji PLMK simpoziumai svečių ne -
daug sulaukdavo. Kaip praeitis paro-
dė, išeivijos lietuvių visuomenės po -
žiūris į šį mokslo ir kultūros renginį
yra visiškai skirtingas: tiek moks -
linėse, tiek plenarinėse sesijose nie -
kuomet netrūko publikos. Tad ti -
kimės, kad ir šiam sukaktuviniam
sim poziumui mūsų visuomenė paro-
dys reikiamą dėmesį,  gausiai jo sesi-
jose bei kituose renginiuose dalyvau-
dama. 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Adomas Varnas ,,Ant politikos
laktų” – Kaunas: Pasaulio kultūros
mokslo ir švietimo centras, 2007. –
56 p.

Ne taip seniai, atvykęs į ,,Drau -
go” redakciją, mūsų korespondentas
Petras Petrutis atnešė dovanų knygą.
Kadangi knygos autorių dai lininką
Adomą Varną dar mena čika giečiai
manau, kad jiems, o ir kitiems, bus
įdomu sužinoti, kas tai per kny ga.

Tai fotografuotinė antroji Adomo
Varno knygos ,,Ant politikos laktų”
laida. Pirmoji buvo išleista net 1922
metais (gal kas iš skaitytojų yra var -
tęs šią knygą arba ją turi?). Nors ant
knygos viršelio parašyta tik vieno
autorius – A. Varno – pavardė iš tik-
rųjų tai – žinomo dailininko ir Juozo
Tumo-Vaiž gan to bendras darbas –
šaržų (ka rikatūrų) ir protokoliškai
politikų de batuose pa tvirtintų min-
čių rin kinys bei išsa mus, pateikiantis
platų istori nį foną, kupinas ir šian -
dien aktualių įžvalgų Vaižganto ko -
mentaras.

A. Varnas (1879 01 02  – 1979 07
19) žinomas kaip dai lininkas tapyto-
jas, grafikas, liau dies meno rinkėjas,
pedagogas. Sun ku pasakyti, kada su -
sitiko A. Varnas ir jaunas kunigas
Vaiž gantas (1869 09 20 – 1933 04 29),
tačiau labiausiai jie suartėjo 1917 me -
tais Petrapilyje keletą dienų dirbusia -
me Lietuvių Seime, kur Vaižgantas
karštai pasisakė už Lietuvos neprik-
lausomybės paskelbimą. Jie bendra -
darbiavo ir toliau. Ta jų draugystė
subrandino ir šį bendrą jų kūrinį,
kuris neprarado aktualumo ir šiomis

dienomis.
A. Varno garsieji šaržai ,,Ant po -

litikos laktų”  yra gimę iš jo sugebėji-
mo stebėti žmonių charakterius. Jį
drąsiai galima laikyti pirmuoju šaržų
kūrėju Lietuvoje. Pirmieji jo šaržai
pasirodė dar 1914 metais. A. Var nas
yra padaręs šimtus šaržų. ,,Ant poli-
tikos laktų” parodo jo retą talentą
šioje srityje – nė vienas iš lietuvių
menininkų šioje meno srityje neprily-
go Varnui. Įžvalgus savo žodžiu buvo
ir Vaižgantas, įspėdamas, kad juokas
čia neužgaulingas, tačiau pamokan-
tis. Savo pamąstymų pabaigoje
Vaižgantas rašo: ,,Už šį aiškinimą
šaržų autorius A. Varnas, žinoma, ne -
atsako. Aš jo nė klausti neesu klau -
sęs, ką, būtent, jis norėjo savo pieši -
niais pasakyti”. 

Knygoje – 33 Lietuvos politikos
veikėjų atvaizdai. Patekusieji į knygą
veikėjai vaizduoja keletą laikotarpių:
,,Prieš karą”, ,,Pradžioje karo Vil niu -
je”, ,,Per karą Petrapilyje”, ,,Rusijos
Lietuvių Seimas” ir ,,Į galą didžiojo
Karo Rusijoje”. 

Net ir praėjus  daugeliui metų
įdo mu žiūrėti į buvusių politikų šar -
žus. Pagauni save manant, kad per
tiek metų niekas nepasikeitė – tos
pačios rietenos, tas pats noras būtų
prie lovio. Ste bina dailininko galėji-
mas ,,pagauti” po litikus reikiamoje
vietoje, mo kėjimas ne tik piešti
karikatūras, bet ir parodyti tą epo-
chą. Jo iliustracijos gyvos, įdomios.
Visus piešiamuosius – ir ,,geruosius”,
ir ,,bloguosius” – jis apvelka šaržo
rūbu ir ,,sodina ant laktų”, ant kurių
oi, kaip nelengva iš silaikyti.

Reikia padėkoti Lietuvos išeivijos
mokslininkui, VDU Atkūrimo tary-
bos garbės nariui prof. Martynui Yčui
(jo tėvo šaržas taip pat yra šiame lei-
dinyje), kurio dėka išėjo šis daugeliu
požiūrių originalus, turintis išlie ka -
mą vertę meno kūrinys. Profeso riaus
M. Yčo pageidavimu leidinys yra tiks -
li originalo kopija.

,,Žvelgiant į priekį būtų galima
palinkėti, kad mūsų politinis gyveni-
mas ir jo veikėjai artimiausiu metu
susilauktų naujo A. Varno, kuris nu -
pieštų juos atitinkančius šaržopor t re -
tus, ir savo Vaižganto, kuris pateiktų
jų adekvačią interpretaciją”, – rašo
lei dėjai knygos ,,Pratarmėje”. Na, o
kol naujų varnų ir vaižgantų dar ne -
at si ra do, pavartykime A. Varno ir
Vaiž  ganto knygą ,,Ant politikos lak -
tų”.

Politinė lygsvara, ,,arba ir šian ir ten”. Vaižganto komentaras po šaržu:
,,Lietuvių atstovas Rusų Dūmoje teisininkas Martynas Yčas iš pradžių buvo
neaiškus. Gal jam pačiam nebuvo aiški žymi paskui jo rolė. Jis sviro šian,
sviro ten, neva pusiausvyrą palaikydamas, realiai nieko nenusverdamas.
Čia jis ir laiko žemės rutulio pusiausvyrą.”

Įžvalgūs piešiniu ir žodžiu
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A. a. inž. Pranas Naris
Šių metų spalio 16 d. labai neti-

kėtai mus paliko inžinierius Pranas
Naris. Jis buvo pašarvotas Petkaus
koplyčioje, Lemont, IL, kur sekma-
dienį, spalio 19 d., su juo atsisveikino
jo didelė šeima ir gausus draugų
būrys. Pirmadienį po iškilmingų ge-
dulingų šv. Mišių Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos bažnyčioje Pranas Naris
buvo palydėtas ir palaidotas Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Malonu buvo pastebėti, kad šei-
mos pakviesti prie atsisveikinimo
prisidėti mielai sutiko Čikagos Lie-
tuvių operos choras, kuriame Pranas
daug metų dainavo. Ačiū labai jo
vadovui Momkui ir kitiems choris-
tams, radusiems laiko savo dalyvavi-
mu pagerbti jų ilgametį buvusį narį.

Atsisveikinimo metu tėvas A. Sau-
laitis sukalbėjo atitinkamas maldas, o
operos choras sugiedojo „Requiem” ir
„Tėve mūsų”, o Asta Zimkienė pa-
skaitė Prano žmonos parinktą poeto
Bernardo Brazdžionio eilėraštį.

Mes visi gimstame laikinais kū-
nais, kurie mums yra duoti džiaugtis
gyvenimu, patirti žinojimo troškimą,
daryti gera mūsų artimiesiems ir gar-
binti Dievą. Ir kai gyvenimo džiaugs-
mas tampa kančia, kai užuot padėjus
kitiems, mes pradedame tapti kitų
apsunkinimu, Dievas atranda spren-
dimą, ir jis mus tuomet pasiima pas
save. Bet kodėl Dievas iš mūsų taip
staiga atima sveiką, nesirgusį, nors ir
metuose pribrendusį žmogų? Nesu-
prasime, nes tokia Dievo valia.

Pranas gimė Kybartuose 1927 m.
sausio 25 d. Ten praleido vaikystę,
gimnaziją lankė Klaipėdoje ir Vil-
niuje. Kaip ir daugelis mūsų, jis dėl
artėjančio fronto 1944 m. pasitraukė
į Vokietiją, kur nuošaliame Bavarijos
miestelyje Eichstaett 1946 m. baigė
tos gimnazijos pirmąją laidą, kartu su
bene 55 kitais iš tėvynės rusų išvytais
jaunais lietuviais. Kartu su Pranu,
tada dar Narijausku, gimnaziją baigė
ir Valdemaras Adamkavičius su  Al-
ma Nutautaite, dabartine Lietuvos
prezidentine pora.

Prezidentas Adamkus, sužinojęs
apie buvusio savo klasės draugo neti-
kėtą mirtį, prisimindamas per dau-
gelį metų kartu su Pranu daug pra-
leistų akimirkų, paskubėjo išreikšti
užuojautą jo žmonai Gintrai ir visai
šeimai.

Baigus gimnaziją jaunam ener -
gingam vyrui tuojau parūpo tęsti
mokslus toliau. Žvalus vaikinas ne-
tru kus susirado universitetą, tuo met
vadinamą Technische Hochs chule,
Baden krašto Karlsruhe mies te, ne-
toli nuo Prancūzijos sienos. Čia ne-
trukus atsirado ir jauna muzikos stu-
dentė Gintra Babickaitė, su kuria jis
sukūrė gražią lietuvišką šeimą. Deja,
prasidėjusi emigracija, o gal ir jauno-
ji muzikė, jam sutrukdė baigti aukš-
tuosius mokslus Vokietijoje.

Amerikoje reikėjo dirbti ir išlai-
kyti augančią šeimą. Bet Pranas tęsė
mokslus toliau ir 1958 m. baigė Illi-
nois Institute of Technology statybos
inžinieriaus laipsniu. Dar būdamas
studentu, Pranas veikliai įsijungė į
jaunų akademikų būrį, kuris visuo-
menėje tapo žinomas kaip santarie-
čiai-šviesininkai. Judrus jaunuolis
rado laiko ir sportui – žaidė krepšinį,
o teniso neapleido net iki beveik pas-
kutinių savo gyvenimo dienų.

Baigęs mokslus, Pranas dirbo
keliose firmose „Harza Engineering”,
Bartkus and Assoc. ir kitur. Specia -
lizavosi didžiųjų užtvankų ir tiltų
statybose. Metams buvo išsiųstas net
į Pakistaną.

Pranas ir Gintra išaugino labai
gražią lietuvišką šeimų – dvi dukras
ir du sūnus, kurie jiems padovanojo
krūvą anūkų. Vyriausiąją dukrą Dai -
ną  Rudaitienę sekė sūnus  Aldas,
finansininkas, Marius – chemijos
mokslų daktaras, o jauniausioji Lau-
ra Lapinskienė – architektė ir meno
mokytoja. Visi keturi karšti lietuvy-
bės puoselėtojai.

Augindamas tokią gana gausią
šeimą, inžinierius Pranas nesitenki-
no tik savo pagrindine specialybe –
statybos inžinerija. Jis kartu su Gint-
ra rado laiko įžiebti savo vaikuose
skautybės ugnelę. Priklausė Lietuvių
Bendruomenei, Amerikos lietuvių
inžinierių ir architektų sąjungai. Pa -
sižymėjo ir kaip spaudos žmogus,
daugybę metų bendradarbiavo „Tech-
nikos žodyje” ir „Pasaulio lietuvyje”,
abiems žurnalams padovanojo daug
valandų ir ne vieną aukšto lygio
straipsnį.

Kaip ir mes visi, Pranas teturėjo
tik 24 valandas paroje, bet jis ilgus
metus sugebėjo atrasti laiko prisidėti
prie Lietuvių operos choro. Dainos jis
niekada neužmiršo, tik paskutiniu
laiku jis ją iškeitė į giesmę, giedo-
damas Pal. Jurgio Matu laičio misijos
chore.

Jo meilę dainavimui, menui ir
operai skatino ir dalijosi jo žmona
Gintra. Ir kaip skaudu, gal net ironiš-
ka, kad Prano gyvenimo siūlas nu -
trūko kaip tik tuojau po jų abiejų
girdėtos Čikagos Lyric statytos ope-
ros „Perlų žvejai”. Mirties angelas
Praną pasitiko jiems abiems sėdint
traukinyje, ruošiantis keliauti namų
link. Niekada nesirgusi širdis staiga
sustojo ir taip šeima prarado rūpes -
tingą vyrą ir tėvą, anūkai – senelį,
misijos choras – ištikimą narį, lietu-
vių bendruomenė – taurų lietuvį,
teniso mėgėjai – gerą partnerį, o
ALIAS ir buvęs TŽ žurnalas – ilga-
metį bendradarbį.

Pabaigoje su Pranu atsisveikino
buvęs Operos valdybos pirm. Vytau-
tas Ra džius ir misijos choro vadovas
Ro manas Stropus. Bendros vaikystės
dienas Klaipėdoje prisiminė Leonas
Maskaliūnas, o apie Prano vėlesnį
darbą lietuviškoje spaudoje išsamiai
pakalbėjo Bronius Nainys.  Aleksas
Lauraitis trumpai prisiminė Praną
kaip entuziastingą sportininką.

Atsisveikinimas pasibaigė Lietu-
vių operos chorui ir visiems susirin-
kusiems kartu sugiedojus du „Marija,
Marija” posmus.

A. V.

Inž. Pranas Naris

Atkelta iš 8 psl.
Kitoje sekcijoje vyko profesinio

meistriškumo pamokos Kaliningrado
srities (Karaliaučiaus krašto) lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytojams ir
I. Kanto universiteto studentams, be-
simokantiems lietuvių kalbos.

Doc. dr. Jolanta Zaborskaitė,
Lietuvių kalbos instituto direktorė,
kalbėjo apie lietuvių kalbos išteklius
internete ir jų naudojimo kalbos
studijoms galimybes, kalbinius žaidi-
mus, supažindino su žodynais, paro-
dė, kaip mokyti lietuvių kalbos inter-
neto pagalba.

Vilniaus pedagoginio universite-
to doc. dr. Zitos Jackūnaitės pra-
nešimo tema – samprotavimo moky-
mo metodika. Ji kalbėjo apie sampro-
tavimo kūrimą, argumentavimo mo-
kymą ir argumentų tipus.

Doc. dr. Gražina Aleknaitė iš
Vilniaus pedagoginio universiteto su-
pažindino su balsių kaita D. Kleino
gramatikoje ir dabartinės lietuvių
kalbos aprašuose.

Prof. dr. Lidija Leikuma iš Ry-
gos universiteto kalbėjo apie pirmos
latgaliečių kalbos gramatikos rengi-
mą perspaudai. Ši A. Skrindos gra-
matika išleista 1908 m. Sankt Peter-
burge, dabar ją norima išleisti iš nau-
jo.

Doc. fil. m. k. Aleksejaus And-
ropovo iš Sankt Peterburgo valsty-
binio universiteto ir asp. Jekateri-
nos Sizovos iš Tomsko valstybinio
universiteto mokslinės bibliotekos
pranešimo tema – K. Būgos bibliote-
kos likimas Tomsko valstybiniame
universitete. K. Būga mokėsi ir dirbo
Sankt Peterburgo universitete. Tai
vienas žymiausių baltų kalbos tyrinė-
tojų, daug nuveikęs lietuvių lek-
sikologijos ir leksikografijos srityse,
baltų onomastikos pradininkas, daug
dėmesio skyręs prūsų kalbos tyrinėji-
mui. Asp. J. Syzova papasakojo apie
Tomsko valstybinio universiteto bib-
liotekoje, vienoje didžiausių Sibiro
bibliotekų, išlikusių K. Būgos knygų
likimą. Joje knygos kaupiamos nuo

XV a. 
Dr. Arvydas Juozaitis kalbėjo

apie Lietuvos kultūrą 2009 m. išva-
karėse, prisiminė ankstesnes konfe-
rencijas, įvykusias I. Kanto universi-
tete, kalbėjo apie Vilnių kaip ateinan-
čių metų Europos kultūros sostinę,
apie pasaulines parodas, kuriose da-
lyvauja Lietuva.

* * *
Greitai prabėgo dvi konferencijos

dienos, įvyko penki posėdžiai, kurių
metu išklausyta 18 pranešimų. Lan-
kėmės LR gen. konsulate, kur susiti-
kome su konsulu V. Baubliu ir kultū-
ros atašė A. Juozaičiu, klausėmės pa-
sakojimo apie Karaliaučių ir jo istori-
ją, žiūrėjome fotonuotraukas apie
miestą, pasivaikštinėjome po rudenė-
jantį „Jaunystės” parką, bendravo-
me. 

Konferencijos uždaryme Lietu-
vių kalbos instituto direktorė J. Za-
borskaitė padėkojo visiems, kurie
organizavo šią konferenciją, pasi-
džiaugė, kad su I. Kanto universiteto
rektoriumi aptarė tolimesnį ben-
dradarbiavimą. Kitas susitikimas-
konferencija bus skirta Lietuvos tūk-
stantmečiui.

Natalija Lichina, I. Kanto uni-
versiteto fakulteto dekanė, sakė, kad
ateityje reikia sistemingo bendradar-
biavimo, pastoviai veikiančio lietuvių
kalbos seminaro, nes tai skatina stu-
dentus domėtis lietuvių kalba ir
kultūra. Ji padėkojo  Juozaičiui, ku-
ris daug padarė, kad I. Kanto univer-
sitete būtų atidarytas lietuvių kalbos
kabinetas, kad vyktų tokios konfe-
rencijos.

Konferencijoje dalyvavo Mažo-
sios Lietuvos fondo atstovė Rūta
Mačiūnienė, kurios šaknys Mažojoje
Lietuvoje. Ji  apmokėjo mokytojams
kelionės išlaidas.

Dėkojame už galimybę dalyvauti
tokioje mokslo konferencijoje, kurios
metu daug sužinojome apie lingvisti-
nės minties raidą ir įžymius Lietuvos
kalbininkus. 

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Konferencija Karaliaučiuje

Jono Glinskio nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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�Lapkričio 11 d., Veteranų dieną,
dienraščio ,,Draugas” redakcija nedirbs.
Skaitytojams pranešame,  kad kitą sa -
vaitę antradienio die nos laikraštis ne -
bus išleistas. 

�Adv. Saulius Kuprys, kuris va -
dovauja Amerikos Lietuvių Tarybai,
prieš 3 metus tapo ir SLA organizacijos
vicepirmininku. Jis yra vienas iš SLA
69-jo seimo, kuris prasidės lapkričio 8 d.
9 val. r. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, rengėjų.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia lapkričio mėn. rodomų
lietuviškų dokumentinių filmų sąra-
šą. Lapkričio 12 d. – ,,Dotnuva” (2
dalis); lapkričio 19 d. – ,,Antalieptė”;
lapkričio 26 d. ,,Baisiogala”. Filmai
rodomi Lietuvių dailės muziejaus sa -
lėje. Pradžia – 2 val. p. p. Ma loniai
kviečiame. 

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba sekmadienį, lapkričio 9
d. po lietuviškų 10 val. r. šv. Mišių
ruošia pietus ir visus apylinkės lietu-
vius bei svečius kviečia paskanauti ir
paremti lietuvišką veiklą.

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu  ziejuje iškilmingame pokylyje  ,,Me -
tų žmogaus 2008” žymuo bus įteiktas
LR amba sadorei Kanadoje Gin tei
Damušytei. Bilietus į pokylį ga lima
užsisakyti paskambinus arba užėjus į
muziejų. Muziejaus adre sas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. In-
formacija telefo nu: 773-582-6500. 

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekma -
dienį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė zui  -
tų koplyčioje bus aukojamos šv. Mi -
šios, giedos solistai Margarita ir Vac -
lovas Momkai, akompanuos muzi kas
Manigirdas Motekaitis. 3 val. p. p. sa -

lėje po oficialios dalies, kunigas Lion -
ginas Virbalas, SJ, rodys skaid res
apie ilgametę Jėzuitų veiklą. Me ninės
programos atlikėja  solistė Da ia Lie -
tuvninkienė, akompaniatorius M.
Mo tekaitis. Vyks loterija. Stalus ir
pavienes vietas galite užsisakyti tele-
fonu: 708-447-4501 (Milda Šatienė) ir
telefonu: 708-636-6837 (Anelė Pocie -
nė). Maloniai kviečiame dalyvauti
lietuvių visuomenę.

�Lietuvių dienose, vykusiose
spa lio 4–5 dienomis, Los Angeles, CA,
daug dėmesio sulaukė ir Lietuvių
Fondas. Šio renginio metu į Lietuvių
Fondą įstojo 7 nauji nariai ir 20 naujų
narių-kandidatų. Taip pat surinkta
įnašų (2,118 dol.) Ypatingai džiau-
giamės, kad šiais metais, Lietuvių
Fondo Jaunimo metais, įsijungė daug
studentų, kurie pasižadėjo aukoti
Lietuvių Fondui kas mėnesį naudoda-
mi kreditines korteles. Lietuvių
 Fondo vadovybė dėkoja visiems parė-
musiems Lietuvių Fondą. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel.: 630-257-1616, tinkla la -
pis: www.lithuanianfoundation.org.

�Lietuvos Respublikos ambasa-
da Washington, DC maloniai kviečia
Jus paminėti Lietuvos diplomatinės
tarnybos 90 metų jubiliejų. Minėji -
mas įvyks prie Povilo Žadeikio Lie -
tuvos atstovo JAV (1935–1957) kapo
2008 m. lapkričio 7 d., penktadienį, 3
val. p. p. Adresas: Mt Olivet Ceme -
tery (Section 61, Lot 16, E), 1300
Bladensburg Rd., NE, Washington,
DC 20002

�Jei planuojate būti Denver, CO
lapkričio 14 d., kviečiame Jus į pir-
mojo Europos muzikos festivalio
Den ver koncertą, kuris vyks 7 val. v.,
1842 Parker Rd., Denver, CO. Šalia
kitų grupių koncertuos ir lietuvių
mu zikantų grupė ,,Kolorado vaba -
lai”. Tel. pasiteiravimui: 303-995-
2006. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Pirksiu Jono Rimšos, Vik toro
Vizgirdos, Prano Dom šai čio,
Adomo Galdi ko, Kazi miero
Žoromskio tapybos dar bus. 

Tel.: 708-349-0348

�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.

Rochester Šv. Jurgio lietuvių parapija spalio 10–12 dienomis minėjo savo 100-ąsias metines. Šventėje dalyvavo daug garbių svečių. Keletas akimirkų iš
praėjusios šventės. Nuotraukose: šv. Mišias koncelebravo (iš kairės): Šv. Jurgio parapijos klebonas Dominic Mockevicius, vyskupas Eugenijus Bartulis iš
Šiaulių ir Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas Augustinas Simanavičius,  OFM. Šv. Mišių giedojo jaunimo choras iš Radviliškio (Lietuva). Šventės rengi-
mo komitetas (iš kairės): parapijos klebonas Dominic Mockevicius, Jan Naujokas, Raimundas Kirsteinas, Algis Bulsys, Birutė Litvinas (pirmininkė), Eugenija
Bulsys, Giedrė Logminaitė-Jankauskis, Rūta Monoenko, Gražina Kavaliūnas, Raimundas Obalis, Živilė Tamoshunas, Eugenijus Vidmantas, Roma Chesonis,
Lina Alvarado, Jeanne Vidmantas.                                                                                                                                                                Geniaus Vidmanto nuotraukos

Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadienį, lapkričio 1 d., kun. Antanas
Gražulis, SJ aukojo šv. Mišias už visus mirusius. Mokytojai ir mokiniai bei jų
tėveliai savo mirusiems artimiesiems uždegė žvakeles ir prisiminė juos
maldose.                                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.

Mūsų knygynėlyje poetės Zitos
Kirsnauskaitė poezijos knygelė ,,Ant
Angelo sparnų”.

,,Rašyti pradėjau jaunystėje. Esu
nuo mažens labai religinga. Sovieti-
niais laikais buvo neįmanoma rodyti
meilę sakralinei poezijai ar ja džiaug -
tis. Rašan čiam daug ką reikėdavo
slėpti į stal čių. Taip dariau ir aš. Tik

Lietuvai at gavus nepriklausomybę,
drau gų pa drąsinta, išleidau pirmą ei -
lė raščių knygą ‘Kančios šviesa’ (1998
m.). Tai – išskirtinai sakralinės poe-
zijos knyga. Po metų išėjo ‘Ne dūž tan-
čios viltys’, dar po metų – ‘Vie  na vė-
jyje’. 2002 metais išėjo bran desnė
knyga ‘Spindinti giesmė’, kurioje
nemažą dalį užima kompozitoriaus
Liongino Abariaus giesmės ir roman-
sai, sukurti pagal mano eiles”, – pa-
sakoja apie savo kūrybą Z. Kirsnaus-
kaitė. 

Rugpjūčio mėnesį Lietuvių dailės
muziejuj, Pasaulio lietuvių centre
vyko jos poezijos popietė, kur čika-
giečiai pirmą kartą galėjo plačiau
susipažinti su šios poetės kūryba.
Mėgstantys sakralinę poeziją knygą
,,Ant Angelo sparnų” (kaina  — 20
dol.) gali įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

Ant angelo sparnų

Dalia M. Garūnas, gyvenanti Wheaton, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.

Vanda Brazdziunas, gyvenanti Palos Park, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


