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rinių santykių tarybos (BRIST) po-
sėdžio sakė Lietuvos diplomatas.

Briuselyje susirinkę ES šalių
diplomatinių žinybų vadovai siekė
išsiaiškinti nuostatų dėl ES ir Rusi-
jos derybų atnaujinimo skirtumus
prieš penktadienį Nicoje praside-
dantį ES ir Rusijos viršūnių susiti-
kimą.

Derybos dėl strateginės partne-
rystės sutarties, kuria siekiama at-
naujinti Briuselio ir Maskvos santy-
kių rėmus visais esminiais klausi-
mais, buvo įšaldytos rugsėjo 1 d. vy-
kusioje neeilinėje Europos Vadovų
Taryboje, surengtoje dėl karinio
konflikto tarp Rusijos ir Gruzijos.

ES užsienio politikos vadovas
Javier Solana Bendrijos šalių už-
sienio ministrų susitikime išreiškė
viltį, kad greitai bus atnaujintos de-
rybos su Rusija, tačiau perspėjo, kad
santykiai su Maskva nebebus ,,tokie
kaip anksčiau”.

V. Ušackas bus
siùlomas î
užsienio reikalû
ministrus

Nepaisant Lietuvos prieõtaravimui,
ES pritarè derybû atnaujinimui

S. Tamkeviçius toliau vadovaus
Lietuvos dvasininkams

Vilnius, lapkričio 10 d. (AFP/
BNS) – Visos Europos Sąjungos (ES)
šalys, išskyrus Lietuvą, sutarė at-
naujinti derybas dėl naujos strategi-
nės partnerystes su Rusija sutarties,
pranešė ES pirmininkaujanti Pran-
cūzija.

Europos Komisija pareiškė esan-
ti pasirengusi atnaujinti šias dery-

bas, bet konkreti derybų pradžios da-
ta dar nenustatyta.

Tuo tarpu Lietuvos diplomatas
naujienų agentūrai AFP sakė, jog
Lietuva pirmadienį toliau prieštara-
vo ES ir Rusijos derybų dėl strategi-
nės partnerystės sutarties atnauji-
nimui. ,,Lietuvos nuostata nepasikei-
tė”, – po ES Bendrųjų reikalų ir išo-

Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) –
Lietuvos vyskupų konferencijos
(LVK) pirmininku perrinktas Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas

Tamkevičius.
Praėjusią savaitę Birštone vyku-

siame LVK plenariniame posėdyje
Konferencijos vicepirmininku per-
rinktas Vilniaus arkivyskupas met-
ropolitas kardinolas Audrys Juozas
Bačkis.

Pasak LVK pranešimo, posėdyje
aptartas Lietuvos vardo tūkstantme-
čio sukakties minėjimas, Bažnyčios ir
Lietuvos kelių direkcijos galimas
bendradarbiavimas rūpinantis sau-
giu eismu.

Vyskupai taip pat išreiškė rūpestį
dėl kylančios grėsmės Kryžių kalnui
tapti vien turistinio lankymosi, isto-
rinio domėjimosi objektu ir siekį, kad
būtų ,,gerbiamas jo sakralumas, kad jis
išliktų piligrimystės ir maldos vieta”.

Posėdyje dalyvavęs LVK delega-
tas užsienio sielovadai prel. E. Putri-
mas supažindino vyskupus su užsie-
nio sielovados svarbiausiais klausi-
mais, pristatė dvasininkų kandida-
tūras užsienio sielovadai ir aptarė
užsienyje dirbančių lietuvių kunigų
rotacijos galimybes.

Vatikanas, lapkričio 10 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Vokietijoje gimęs popie-
žius Benediktas XVI pareiškė apgai-
lestaujantis dėl prieš 70 metų per va-
dinamąją ,,Krištolinę naktį” nacių
surengtų pogromų prieš žydus, kurie
tapo Holokausto preliudija.

Vokietija mini 1938 m. ,,Krištoli-
nės nakties” pogromų prieš žydus
metines, kai Adolfo Hitlerio sekėjai
daužė tūkstančių žydams priklausiu-

sių parduotuvių vitrinas ir degino si-
nagogas. Per šią smurto akciją nacių
smogikai nužudė mažiausiai 91 žydą,
o apie 26,000 jų buvo suimta ir užda-
ryta į koncentracijos stovyklas.

,,Kviečiu žmones melstis už tą
naktį tapusius aukomis ir kartu su
manimi pareikšti nuoširdų solidaru-
mą su žydų pasauliu”, – Benediktas
XVI sakė Vatikane susirinkusiai žmo-
nių miniai per tradicinę sekmadie-

ninę ,,Viešpaties Angelo” maldą.
Popiežiumi tapęs 1927 m. Bava-

rijoje gimęs Joseph Ratzinger paaug-
lystėje buvo priverstas stoti į nacis-
tinę jaunimo Hitlerjugendo organi-
zaciją, nors abu jo tėvai nepritarė na-
cių politikai. Šiemet pontifikas lan-
kydamasisi New York pripažino, kad
jo paauglystę ,,sudarkė piktadariš-
kas režimas”.

Vilnius, lapkričio 10 d. (ELTA) –
Lietuvos ambasadorius Didžiojoje
Britanijoje Vygaudas Ušackas bus
siūlomas į Užsienio reikalų minist-
rus. Tai patvirtino jį deleguojančios
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) atstovai.

Su V. Ušacku buvo susitikęs TS-
LKD pirmininkas, būsimasis prem-
jeras Andrius Kubilius ir europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis.

Anksčiau kaip galimi preten-
dentai į užsienio reikalų ministrus
buvo minimi šios ministerijos vals-
tybės sekretorius Deividas Matulio-
nis, sekretorius Žygimantas Pavilio-
nis, parlamentarai Audronius Ažu-
balis ir Emanuelis Zingeris, europar-
lamentaras Vytautas Landsbergis, į
naują Seimą išrinktas buvęs krašto
apsaugos ministras Česlovas Stan-
kevičius, buvęs užsienio reikalų mi-
nistras Algirdas Saudargas.

43 metų diplomatas V. Ušackas
yra buvęs užsienio reikalų vicemi-
nistru, dirbo Lietuvos ambasadoriu-
mi JAV ir Meksikai. Nuo 2006 metų
rugpjūčio – ambasadorius Jungtinėje
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi-
jos Karalystėje. Kandidatas į minist-
rus buvo vyriausias derybininkas su
Europos Sąjunga.

V. Ušackas yra baigęs Vilniaus
universiteto Teisės fakultetą, vėliau
politikos mokslus studijavo Oslo
(Norvegija) ir Orhuso (Danija) uni-
versitetuose.

Didžioji Britanija ir Švedija paragino, kad Bendrijos ir Maskvos santykiai būtų
nuolat peržiūrimi. Delfi.lt nuotr.

Popiežius apgailestauja dèl 1938 m. îvykiû

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigi-
tas Tamkevičius Vyskupų konferencijai
vadovaus dar 3 metus. ELTOS nuotr.
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Dariaus ir Girėno prityrusių
skautų draugovės rudens

iškyla į Rako stovyklą
Jau antrus metus Dariaus ir

Girėno prityrę skautai keliauja į
Rako stovyklą pasidžiaugti rudeniu.
Iškyloje dalyvavo šie skautai: s.v. Do-
natas Ramanauskas, s.v. Juozas Ka-
pačinskas, s.v. Edis Leipus, s.v. Miku-
tis Leipus, s.v. Audrius Aleksiūnas,
s.v. Andrius Markulis, s.v. Ginutis
Matutis, s.v. Gražutis Matutis, prit.
sk. Aleksas Jučas, prit. sk. Martynas
Matutis, prit. sk. Dominic Paužuolis,
prit. sk. kand. Justas Bobinas.

Gaila, kad keletas prityrusių
skautų paskutinę minutę negalėjo
dalyvauti šioje išvykoje, bet tiek to.
Dalis skautų vyčių į stovyklą išvažia-
vo po pietų, o prityrę skautai iš
Pasaulio lietuvių centro pajudėjo apie

6 val. v. Po ilgo ,,įstrigimo’’ greitkely-
je spaudėme toliau į šiaurę. Atvy-
kome prie Rako stovyklos vartų apie
vidurnaktį šokome statyti palapines.
Oro temperatūra buvo apie 32 F, tai
šiltai apsirengėme ir lindome į mieg-
maišius poilsiui.

Žąsų gagenimas mus prižadino
apie 7:30 val. ryto. Sekėme brolio
Alekso sustatytu valgiaraščiu ir pa-
ruošėme „Breakfast Burritos”. Po
pusryčių pradėjome žygį nuo Phillps
kapinių, esančių Lakeshore kelyje.
Skersai kelio nuo kapinių yra di-
džiulis vandens telkinys, net dviejų
mylių ilgumo. Bandėme arčiau pri-
eiti, bet vartai buvo užrakinti. Kiek
paėję, pamatėme jėgainę. Po keleto

Broliai Matas ir Erikas sukūrę laužą šildosi Vašingtono „Mindaugo” drau-
govės iškyloje.

Prityrusių skautų rudens iškyla į Rako stovyklą. s.v. Edžio Leipaus nuotr.

mylių sustojome „Skyview Market”,
kur nusipirkome keletą šviežiai nu-
skintų obuolių. Skaniai juos suval-
gėme ir žygiavome toliau. Pagaliau
pasiekėme Bass Lake, kur ir baigėme
savo iškylą. Iš viso susidarė apie sep-
tynias mylias.

Grįžę į stovyklą, pavalgėme pie-
tus – dešrelių, pupų ir salotų. Pavalgę
šokome prie darbo – dažėme ,,Litua-
nicos’’ valgyklos išorę. Baigėme jau
temstant. Ir vėl laikas valgyti. Vaka-
rienei valgėme makaronus, salotas ir
duoną su česnakais. Po vakarienės
prie laužo pasikalbėjome apie dienos
iškylą ir gerąjį darbelį. Po kiek laiko

gardžiai suvalgėmė „s’mores” – saldų
mažą sumuštinį, paruoštą su „gra-
ham” pyragaičiais, šokoladu ir
minkštukais (marshmallows). Netru-
kus ir vėl ėjome ieškoti šiltų savo
miegmaišių.

Atsikėlę sekmadienį pavalgėme
kiaušinienę su lašinukais, o tada
griovėme palapines, sutvarkėme val-
gyklą. Nuleidome vėliavą, nusifoto-
grafavome ir apie vidurdienį išvaži-
avome Čikagos link.

Už keturių mėnesių grįšime sto-
vyklauti į Rako stovyklą žiemos me-
tu. Nekantriai laukiame.

Brolis Donatas Ramanauskas

Skautai nugalėjo rudens šalčius
Vašingtono „Mindaugo’’ draugo-

vės broliai smagiai iškylavo ir nu-
galėjo rudens šalčius. Nors tempera-
tūra siekė tik 38 laipsnius Faren-
heitų, spalio 18 dienos naktį skautas
Erikas Laignel ir vilkiukai Matas
Mickus bei Andrius Mickus šiltai
išmiegojo palapinėse.

Po gražaus žygio su visa drau-
gove šie trys broliai iškeliavo į nak-
vynės vietą. Pasistatę palapines ruo-
šė šašlykus ir kepė juos ant laužo.
Skaniai pavalgę ėjo į naktinį žygį –
„safari’’. Ten užtiko meškų, lūšių,
vorą ir paukštį-lekį (whippoorwill;
tai žmonės, apsirengę kaip gyvūnai),
kurie papasakojo apie gyvūnų ap-
linką ir jų būdą. Šiltai ir ramiai iš-
miegoję vėl sukūrė laužą. Po pus-
ryčių suplovę indus, sulankstę pala-
pines ir miegmaišius, išvyko į namus.

Šiais metais Vašingtono skautai
renkasi du kartus į mėnesį. Pirmą
mėnesio šeštadienį vyksta įprasta
sueiga po lituanistinės mokyklos
pamokų, o trečią mėnesio savaitga-

Š. m. rugsėjo 19 d., gražų rudens
vakarą, sesės čiurlionietės rinkosi
sesės Vilijos Kerelytės namuose sesės
Vilijos Staškevičienės vyresniųjų
skaučių įžodžiui. Įžodis sesei Vilijai
buvo staigmena. Susimąstymą vedė
būrelio vadovė sesė Zita Baltramo-
naitė. Sesei Zitai atvedus sesę Viliją į
būrelio sesių ratą, vyko iškilmingas
vyresniųjų skaučių įžodis dalyvau-
jant ne tik sesėms čiurlionietėms, bet
ir „Aušros vartų/Kernavės” tunto
tuntininkei sesei Rasai Ramanaus-
kienei. Po priesaikos, pabučiavus vė-
liavą, sesei Vilijai vyresniųjų skaučių
kaklaraištį užrišo sesė Rasa Rama-
nauskienė, gerojo darbelio mazgelį
užrišo sesė Jolanda Mockaitienė, o
tėvynės ilgesio mazgelį užrišo sesė
Jolanda Kerelienė. Vyresniųjų skau-
čių ženklelį įsegė sesės Vilijos globėja
sesė Svajonė Kerelytė. Po įžodžio vy-
ko sveikinimai, buvo gražiai paruoš-
tos vaišės. Dar ilgai sesės vakarojo ir

Šventė Sofijos Čiurlionienės būrelyje

lį būna iškyla į įdomesnę vietovę.
Lapkričio mėnesį vyksime aplankyti
aviacijos muziejų, gruodžio mėnesį – į

JAV laivyno fregatą, o sausio mėnesį
slidinėsime kalnuose.

Brolis Tomas Dundzila

bendravo skautiškoje nuotaikoje. Svei-
kiname sesę Viliją ir linkime daug gra-

žių metų mūsų skautiškoje šeimoje.
Sesė Svajonė

Sėdi: Birutė Nalienė, Giedrė Penčylienė, būrelio vadovė Zita Baltramo-
naitė, Vilija Staškevičienė, „Aušros vartų/Kernavės” tunto tuntininkė Rasa
Ramanauskienė ir Svajonė Kerelytė, stovi: Roma Bielskienė, Jolanta Zubi-
nienė, Eglė Paulikienė, Regina Griškelienė, Jolanta Hauptmanienė, Asta
Reitnerienė, viešnia Jolanda Kerelienė, Vilija Kerelytė ir Jolanda Mockai-
tienė. Algio Mockaičio nuotr.
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Laimėjo Obama –
kas Lietuvai?

BRONIUS NAINYS

Tokie ir panašūs klausimai pasipylė Lietuvos žiniasklaidoje, vos tik
patyrus apie Amerikos prezidento rinkimų duomenis. Ir daugu-
mas jų – baimingi. Ar White House dabar jau netaps Black House,

klausia man siųstame laiškutyje viena aukšta valstybės pareigūnė. Tik
kažin kodėl tokia nuogąstis, nes duomenys – jau prieš keletą mėnesių nus-
pėti, todėl ir Afrikos amerikiečio Barack Obama išrinkimas Amerikos
prezidentu niekam nebegalėjo būti staigmena. Nebent tik duomenų arit-
metika, anksčiau ištisas naktis nervinusi prie televizorių prisiplojusius ir
laukiančius valandomis eilėse prie balsadėžių prastovėtų pasekmių, šie-
met vos pusei vakaro praėjus jiems palinkėjusi labanakt. Pralaimėtojas
John McCain, nors ir santūriai, tačiau labai mandagiai, džentelmeniškai
viso pasaulio akivaizdoje pasveikino laimėtoją, savo paramą pažadėdamas,
palinkėjo jam sėkmingai šalinti šiuo laiku Ameriką užgulusius sunkumus,
padėkojo savo sunkiai dirbusiems talkininkams, rėmėjams, aukotojams,
balsuotojams, o ypač savo šeimai už kantrybę, pats ramiai nuėjo miegoti.
Ir štai toji būdinga šių, iki šiol pasaulyje garsiausių, dviejų vyrų išeitinė:
vienam viskas pasibaigė ir tik paguoda, kad dar gali grįžti, kur buvai, o
kitam – viskas tik prasidėjo iškopus ten, kur dar niekada nebuvai. Ir viso
pasaulio dėmesys dabar tik jam, naujam Amerikos prezidentui Obama.
Galingiausios pasaulyje valstybės vadovui, prieš keletą metų dar beveik
niekam nežinomam Afrikos amerikiečiui, JAV piliečių valia pasodintam į
galingiausią, beje, ir atsakingiausią, pasaulyje kėdę. Bet… čia tik jaudi-
nantys, puošnūs sentimentai. Tikrovė – ar jis tą kėdę atitiks? Dėl to tad ir
mūsų žiniasklaidoje tie baimingi klausimai.

Bet gal ir ne visi. Yra ir save, ir skaitytojus padrąsinančių nuomonių.
JAV užsienio politikoje tarp respublikonų ir demokratų skirtumo nėra,
tikina mus ir pats prezidentas Valdas Adamkus. Duok Dieve, kad taip bū-
tų, ypač dabartiniu atveju, kai politikai Rusijos atžvilgiu mums reikia
išlaikyti tvirtą atramą, kurią pastaraisiais metais Washington mes visgi
turėjome. Aštuonerius metus pusėtinai gera pusiausvyra buvo išlaikyta
mums patiems beveik nieko nedarant. Vargu ar be kadenciją baigiančio
JAV prezidento George W. Bush kartais gal ir mažai viešai rodomo užnu-
gario taip būtų buvę? Tad ir klausimas, ar bent taip bus ir toliau? Nes čia
nebėra jau keletą kartų mūsų išbandytas respublikonų pakeitimas
demokratais, bet, pagal čia jau minėto laiškučio teiginį, ir Baltiesiems rū-
mams tampant „juodiems”. Nors iš tikrųjų tai nieko neturėtų reikšti. Ta-
čiau prieš penkiasdešimt metų, mano kartai, antrabangiams, į Ameriką
atvykus, apie tai net kalbėti buvo nepadoru. Kitaip buvo ir prieš pen-
kerius metus. Kai labai žymiam, pasaulyje pagarsėjusiam generolui, JAV
jungtinių karinių pajėgų štabo viršininkui, valstybės sekretoriui Colin
Powell buvo pasiūlyta kandidatuoti į prezidentus, jis atsisakė, abejo-
damas, ar Amerika jau pribrendusi afroamerikietį rinkti valstybės vado-
vu. Tačiau, kaip matyti, šiandien jau toji branda atsirado.

Obama pasitinka Roosevelt laikai, pabrėžia Amerikos žiniasklaida,
primindama šiandienę ekonominę padėtį. Vos ne tokia pati katastrofa
kaip 1929 metais. New York vertybinių popierių birža per pusmetį net 45
nuošimčius smuko žemyn. Po rinkimų per dvi dienas – po 4 nuošimčius
kasdien. Tada prezidentas Roosevelt valstybę išgelbėjo, dar ir šiandien
tebedievina jį daugelis amerikiečių. Roosevelt buvo demokratas. Gal dėl to
jie ir praėjusį antradienį balsavo už demokratą Obama, vildamiesi to
paties? Gal amerikiečiai ir gali džiaugtis – anais laikais Roosevelt, o dabar
Obama, tačiau, Viešpatie, mūsų pasigailėk, jeigu Obama padarytų tokią
pat „paslaugą” Lietuvai šiandien, kokią padarė Roosevelt Antrajam pa-
sauliniam karui pasibaigus, visą Rytų Europą, kartu ir Baltijos valstybes,
atiduodamas Stalinui išžudyti. Dėde Juozai, Teherano konferencijoje So-
vietijos diktatoriui draugiškai per petį plodamas kalbėjo, šių kraštų aš tau
nepripažįstu, tačiau… būk ramus, dėl jų nekariausiu. O Amerikos prezi-
dento žmona Eleonora „nematė” nė tos dovanos pasekmių. Melas, šmeiž-
tas, nė kokių priverčiamųjų darbų stovyklų Sibire nėra, giedojo ji raudo-
nai Jungtinėse Tautose, atsiliepdama į partizanų krauju pasirašytą ir Po-
piežiui atgabentą laišką, liudijantį didžiuosius 1948 metų trėmimus, iš-
grūdusius į Sibirą 40,000 lietuvių. Tai didžiojo JAV demokratų partijos va-
dovo dovana Lietuvai, tuo pačiu laiku garsiai šaukusiam pasauliui apie
pavergtų tautų išlaisvinimą iš sovietų vergijos. Tą pačią politiką tęsė ir
kitas demokratas JAV prezidentas Harry Truman, jau priėmęs sovietų
paslaugūno ambasadoriaus George Kennan politiką, pavergtųjų tautų
laisvinimą pakeičiant Sovietijos plėtros stabdymu. Kad Stalino tankai
neatsidurtų prie Atlanto.

Nors Vakarų Jungtinių pajėgų vadas Europoje gen. Dwight Eisen-
hower karui pasibaigus ir atsisakė prievarta grąžinti atgal nuo sovietų
okupacijos pabėgusius Rytų europiečius, taip išgelbėdamas ir mūsų, lietu-
vių, gyvybes, tačiau, tapęs JAV prezidentu, visgi nesiryžo pasinaudoti pro-
ga išlaisvinti jau sovietų pavergtą Rytų Europą. Vengrijos revoliucijos ne-
tikėtai užklupta Maskva pasimetė ir nežinojo, ką daryti, kol jai nepasakė
pats JAV prezidentas respublikonas Eisenhower, viešai pareikšdamas, kad
JAV revoliucijų neorganizuoja, neskatina, neremia. O jam reikėjo tik sku-
biai suorganizuoti kokias nors karines pratybas Nukelta į 9 psl.

KÊSTUTIS GIRNIUS

Savo programoje Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD) nepaprastai daug reikšmės
skyrė tam, ką jie vadina tautos erozi-
ja, tai yra ne tik neigiamoms demog-
rafinėms tendencijoms, socialinei pa-
tologijai, bet ir vyraujančiam pesi-
mizmui. Išskirtinis dėmesys šiai
problemai sveikintinas, bet yra pag-
rindo nuogąstauti, kad partija nesi-
ims ryžtingų priemonių šioms proble-
moms įveikti. Savo koalicijos part-
nerių ir ūkio krizės spaudžiami, kon-
servatoriai veikiausiai rinksis išlai-
kyti pasiturintiems itin palankų sta-
tus quo, nors tai reikalaus per pirštus
žiūrėti į tautos erozijos gilėjimą.

Tradiciškai Vakarų Europos kon-
servatorių partijos siekia ugdyti pat-
riotizmą, stiprinti tautą ir tautinę
tapatybę. Bet jie negali didžiuotis
ypatingais pasiekimais. Konservato-
riai stengiasi mobilizuoti tautą gra-
žiais žodžiais ir kalbomis, bet vien
žodžiais negalima sukurti tautinio
solidarumo. Reikia konkrečių pro-
gramų, bet joms nerandama lėšų, nes
konservatoriai siekia mažinti valsty-
bės vaidmenį, nesiryžta keisti pasi-
turintiems palankios mokesčių siste-
mos bei įsisenėjusios socialinės nely-
gybės. Tenkinamasi gerais norais ir
nepagrįsta viltimi, kad padidėjus
ūkio augimui pagerės visų, taigi ir
vargingųjų, padėtis. Bet negyvename
Biblijos amžiuje ir mana iš dangaus
nekrenta.

Prezidento Reagan ir ypač da-
bartinio prezidento George W. Bush
prezidentavimo metais padidėjo so-
cialinė atskirtis ir nelygybė Ameri-
koje, smuko eilinių amerikiečių tikė-
jimas šalies išskirtinumu, nukentėjo
jų patriotizmas. Tas pats vyko Di-
džiojoje Britanijoje, kai Thatcher
buvo premjerė.

Nors Lietuvos konservatoriai pa-
žymi, kad ūkio krizės sąlygomis val-
džia gal turės didinti išlaidas, sie-
kiant skatinti ūkio augimą, daugiau
kalbama apie išlaidų mažinimą. Ne
vienas stebėtojas pažymėjo, kad kai
kurie apkarpymai būtų naudingi.
Naujoji valdžia galėtų duoti pavyzdį,
panaikindama neapmokestinamas
deputatų kanceliarines išlaidas bei
ministrų atlyginimus viršijančias
„reprezentacines” lėšas. Jos turėtų
būti mokamos tik pateikus sąskaitas.
Reikėtų mažinti valdžios aparatą,
ypač jei valdininkų skaičius per pas-
taruosius dvejus metus padidėjo 15
proc., arba beveik 7,5 tūkstančio dar-
buotojų.

Valstybė net daugiau sutaupytų,
panaikindama ydingą sistemą, pagal

kurią kai kurių tarnautojų atlygini-
mai yra nustatomi pagal minimalų
mėnesinį atlyginimą, dauginant iš
koeficiento, kuris priklauso nuo pa-
reigybės kategorijos. Tai akivaizdus
piktnaudžiavimas. Darbininkui ke-
liamas minimalus atlyginimas, tar-
kime 50 litų, kad jis per daug nenu-
kentėtų nuo infliacijos, o laimi jo
viršininkas, kuris papildomai gauna
500–600 litų.

Įvairūs patarėjai kalba apie po-
reikį atsisakyti arba smarkiai suma-
žinti pensijų ir kitų išmokų indeksa-
vimą pagal infliaciją. Esą reikia per-
žiūrėti motinystės atostogų tvarką,
svarstyti kitų socialinių lengvatų
mažinimą. Tokių siūlymų įgyvendini-
mas būtų trumparegiškas, beveik
piktybiškas, nes dar kartą didžiausia
našta būtų kraunama ant pačių
vargingiausių šalies gyventojų. TS-
LKD programoje pažymima, kad per
metus maisto produktų kainos išaugo
18 proc. (Lenkijoje tik 2 proc.). Šįmet
dar perpus padidės šildymo kainos.
Jei bus mažinama socialinė parama,
iš ko gyvens tie žmonės, kurie vis
dėlto yra tautiečiai ir Lietuvos pilie-
čiai?

Pats Andrius Kubilius prabilo
apie galimybę labiau pasiturinčioms
šeimoms nemokėti vaiko pinigų – 70
litų per mėnesį. Tai būtų nesusiprati-
mas. Vaikų pinigai yra vaikų pinigai,
turtingų tėvų vaikas irgi vaikas, taigi
ir jo buvimas prisideda prie kovos su
tautos erozija. Kai gyvenau Vokie-
tijoje, visiems vaikams buvo lygiai
mokamas Kindergeld, neatsižvel-
giant į tėvų pajamas.

Būgštauju, kad koalicija pradės
ne nuo to galo. Nevalia taupyti labiau
pažeidžiamų visuomenės narių sąs-
kaita, juolab kad patys konservato-
riai puikiai žino, kad Lietuva turi
beveik didžiausią socialinę atskirtį
visoje Europos Sąjungoje (ES), ir be-
ne mažiausią bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) dalies perskirstymą per
biudžetą. TS-LKD programoje pažy-
mima, kad reikia valstybės pajamų
lygį pakelti iki maždaug 38 proc. BVP
(manau, kad reikėtų daugiau) ir kad
„nors žmonės yra didžiausias mūsų
valstybės turtas, valstybė šiuo turtu
praktiškai nesirūpina arba rūpinasi
nepakankamai, galvodama, kad vien
BVP augimas gali išspręsti visas
problemas”. Todėl džiugina Kubi-
liaus tvirtinimas savo bloge, kad
„pasklidę gandai, kad bus mažinamos
socialinės programos – visiška
netiesa”.

Vis dėlto naujos vyriausybės
iššūkiai yra dideli ir nelengvai įveiki-
ami, ką ir rodo lentelė, kurią sudari-
au, remiantis keturių koalicijos parti-
jų vadovų Seimo tinklalapyje pa-
skelbtomis turto ir pajamų deklaraci-
jomis:
Politikas Pajamos Mokesčiai Procentas
Kubilius 79,873.94 20,458.00 25,6
Steponavičius 79,281 20,317 25,6
Valinskas 95,4684.31 142,912 15,0
Zuokas 199,926.56 25,906 13,0

Akivaizdu, kad daugiau uždir-
bantys moka proprocingai mažiau
mokesčių negu mažiau uždirbantys.
Aiškinimai, kad Nukelta į 9 psl.

KONSERVATORIAI: KOVA
SU TAUTOS EROZIJA

AR TURTINGŲJŲ ŠALPA?

Būgštauju, kad koalicija

pradės ne nuo to galo. Ne-

valia taupyti labiau pažei-

džiamų visuomenės narių

sąskaita.
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Ypatingos Vėlinės
RAMINTA VILKIENÈ

Vėlinės arba Ilgės – visų miru-
siųjų pagerbimo šventė, Lietuvoje
švenčiama lapkričio 2 d., kuomet
gyvieji aplanko mirusiųjų kapus, už-
dega žvakeles. Neretai ši šventė su-
silieja su lapkričio 1 d., kai minima
Visų Šventųjų diena, ir paprastai
tarp šių švenčių nėra aiškios ribos.
Šiemet Vėlinės buvo švenčiamos sek-
madienį.

Vėlinių dieną šv. Mišios už miru-
siuosius buvo atnašaujamos ir
Detroito Dievo Apvaizdos parapijoje,
tačiau šiemet jos buvo ypatingos.
Detroito Dievo Apvaizdos parapijos
valdytojas kunigas Ričardas Repšys
kartu su parapijos Švietimo komitetu
pakvietė parapijiečius ypatingai pa-
minėti ir prisiminti savo artimuosius
mirusiuosius.

Daugelio Jungtinėse Amerikos
Valstijose gyvenančių lietuvių arti-
mieji amžinajam poilsiui yra atgulę
gimtojoje Lietuvos žemelėje ar šalčio
ir ledo sukaustytame tolimajame
Sibire. Vėlinių dieną mintimis nuke-
liaujame aplankyti brangių smilčių
kauburėlių ir širdyje uždegame žva-
keles už mylimųjų vėles. Neretas gy-
venantis čia, prispaustas senatvės ar
ligų, taip pat neturi galimybės Vė-
linių dieną aplankyti artimųjų kape-
lių. Todėl, atsižvelgiant į šias aplin-
kybes, Detroito Dievo Apvaizdos pa-
rapijos parapijiečiai buvo pakviesti
Vėlinių dieną atsinešti į šv. Mišias
savo mirusiųjų artimųjų nuotraukas,
kad šv. Mišių už mirusiuosius aukos
metu galėtų Dievo akivaizdoje pabūti
kuo arčiau tų, kurie jau iškeliavę
amžinybėn.

Nuotraukos buvo gražiai sustaty-
tos altoriaus priekyje. Šv. Mišių
pradžioje, bažnyčią užliejus fleitos
melodijai, buvo skaitomos mirusiųjų
pavardės ir viena po kitos uždegamos
žvakelės. Plazdant žvakelių lieps-
noms, galėjai pajusti žodžiais nenu-
sakomą jausmą. Aplinkui tvyrojo
ypatinga dvasia, kuri neišsisklaidė iki
pat šv. Mišių pabaigos. Nereto veidu
riedėjo ašaros.

Šv. Mišių aukos metu jaunuoliai,
būsimieji 2009 metų abiturientai,
kaip auką nešė keturias žvakes.

,,Pirmoji deganti žvakė buvo ne-
šama prie altoriaus už visus Detroito

Dievo Apvaizdos parapijos mirusius
parapijiečius ir už visų parapijiečių
artimus, kurių palaikai ilsisi vienoje
ar kitoje Atlanto pusėje. Branginome
ir mylėjome jus, kai buvote tarp
mūsų, o šiandien prisimename jus su
meile maldose, žinodami, kad džiau-
giatės Dievo malone ir gerumu Am-
žinuosiuose Namuose.

Antroji žvakės auka buvo neša-
ma prie altoriaus su liūdesiu, kad

broliškame tautų kape amžinam poil-
siui atgulė šimtų šimtai lietuvių,
žuvusių už Tėvynę: kruvinuose karo
laukuose, partizanų miškuose, toli-
muose ir šaltuose Sibiro ledynuose ir
Vilniaus gatvėse sausio 13-ąją. Tegul
jų iškili dvasia gyvena mumyse ir jų
atminimas skatina gyvuosius išlai-
kyti ir branginti savo lietuvybę.

Trečioji žvakė nešta prie alto-
riaus už visus kunigus ir dvasinin-
kus, kurie buvo bolševikų nukankin-
ti ir mirė gindami Dievą, Bažnyčią ir
Bažnyčios kroniką. Lietuvoje buvo
sugriauta ir sunaikinta daug pamink-
lų, kryžių, koplytėlių ir bažnyčių,
tačiau niekada nepavyko ir nepavyks

DETROIT, MI palaužti ir sunaikinti tiesos ir teisin-
gumo. Jie – amžini. Nešant šią žvakę
prie altoriaus, tegul simboliškai atgy-
ja ir prisikelia mūsų atmintyje sunai-
kinti paminklai, gyvais išlieka nekal-
tai nukankinti ir nužudyti kankiniai.
Tegul jie amžinai byloja, kad tiesa
nesunaikinama. Tegul ši žvakė sim-
bolizuoja tikinčiųjų drąsą, ištvermę ir
artimojo meilės paminklą, pastatytą
Kristaus Kariams, kurie aukojosi
bažnyčiai ir Tėvynei.

Ketvirtoji žvakė su meile nešta
prie altoriaus už visus mirusiuosius,
kurie užmiršti, kurių niekas nebe-
prisimena maldose. Šiandien jun-
giame užmirštuosius drauge su savo
artimaisiais maldose, prašydami ge-
rojo Dievo ramybės jų sieloms ir
amžinojo džiaugsmo jo Dangaus
Karalystėje.” (Aukos tekstą paruošė
Aldona Šontienė)

Šv. Mišios už mirusiuosius buvo
užbaigtos bendrai sugiedojus maldas
,,Dievo angelas“ ir ,,Amžiną atilsį”.

Detroito Dievo Apvaizdos parapi-
jos Švietimo komiteto tikslas buvo
surengti naują Vėlinių paminėjimą šv.
Mišių dalyviams, įtraukiant jaunimą.

Reikia tikėti, kad taip gražiai ir pras-
mingai mūsų mirusieji bus prisiminti
Vėlinių dieną ir ateinančiais metais.
O ypatingas artumo jausmas su iške-

liavusiais amžinybėn mūsų myli-
maisiais neapleis mūsų, ir mūsų mal-
dos bus lyg tiltas, jungiantis mus su
Dievo karalyste.

Po Vėlinių Mišių Mišių dalyviai atėjo pasižiūrėti į nuotraukas ir prisiminti
mirusius.

Paulius Jankus buvo pagrindinis
lektorius per Vėlinių Mišias. Jam
skaitant kiekvieno mirusio vardą,
patarnautojai uždegė žvakutes.

Per Vėlinių Mišias giedojo vyrai – Edvardas Skiotys, Pranas Zaranka ir Linas
Mikulionis.

Mišiu metu: Emilija Vilkaitė, kun. Ričardas Repšys ir U. Orentaitė. Kęstučio Šontos nuotraukos
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SIEKTI LIETUVAI GEROVĖS IR
LIETUVYBĖS IŠLIKIMO IŠEIVIJOJE

XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumui artėjant
DANUTÈ BINDOKIENÈ

Praėjus beveik dvidešimtmečiui
nuo antrosios lietuvių imigrantų ban-
gos antplūdžio į Šiaurės Amerikos že-
myną, užaugo ir išsimokslino ne tik iš
tėvynės atsivežtoji jaunoji karta, bet
ir daug jau pokario metais svetur gi-
musių lietuvių. Jaunieji mokslininkai
ir intelektualai pradėjo įsilieti į gyve-
namosios šalies kultūrines, moks-
lines bei verslo sferas, tačiau jie dar
stipriai jautė savo lietuviškąjį iden-
titetą ir ieškojo būdų pasilikti prie
savo tautos kamieno, bendrauti su
savo amžiaus ir mokslo srities žmo-
nėmis, pasidalinti patirtimi, idėjomis
ir ypač rūpesčiu dėl pavergto savo
kilmės krašto – Lietuvos: kiekviena
proga keliant okupanto jai daromas
skriaudas, garsinant savo tautos
vardą ne tik tarp gyvenamojo krašto
politikų, bet ir tarp mokslininkų,
kultūrininkų.

Susikūrus JAV Lietuvių Bend-
ruomenei (LB) 1950-ajame dešimt-
metyje, pasiūlyta organizuoti mokslo
ir kūrybos simpoziumą, kad JAV ir
Kanadoje gyvenanti, bet iki tol gan
nuošaliai nuo bendruomenės besi-
laikanti, jaunoji inteligentija būtų
skatinama įsijungti į bendruome-
nišką lietuvybės išlikimo ir Lietuvos
laisvinimo darbą. Nors pirmajame
LB vadovų ir jaunųjų intelektualų su-
sitikime šių tikslų supratimas iš
esmės nemažai skyrėsi, vis dėlto
1968 m. įvykusiame Lietuvių inžinie-
rių ir architektų suvažiavime (Cleve-
land, Ohio) pasiūlyta artimoje ateity-
je surengti ,,kūrybos savaitę”. Tai bu-
vo Mokslo ir kūrybos simpoziumų
(MKS) užuomazga, konkrečiai atsi-
skleidusi 1969 m., Lietuvai minint
400 metų aukštojo mokslo sukaktį.

Pirmasis Mokslo ir kūrybos sim-
poziumas įvyko 1969 m. lapkričio
26–30 d. Parinktas laikas buvo pato-
gus, nes tuo metu Amerikoje švenčia-
ma valstybinė šventė – Padėkos die-
na. Simpoziumo programos vadovas
buvo prof. dr. Algirdas Avižienis, vice-
pirmininkas – dr. Arvydas Kliorė. Da-
lyvavo ir pranešimus skaitė apie 60
prelegentų. Nutarta, kad simpoziu-
mo sesijos vyks tik lietuvių kalba
(šios taisyklės bandoma laikytis vi-
suose simpoziumuose). Nors kai ku-
riems jauniems mokslininkams tai
sudarė nemažai sunkumų, kliūtys
buvo nugalėtos. Lietuviškoji visuo-
menė MKS sutiko entuziastingai:
visokeriopai rėmė jo ruošą ir gausiai
dalyvavo sesijose.

Po sėkmingai praėjusio pirmojo
MKS, pasiryžta tokio pobūdžio ren-
ginius Čikagoje ruošti kas ketveri
metai. Nors, laikams keičiantis, kei-
tėsi ir konkretūs simpoziumų siekiai,
tačiau visuomet liko pagrindinis jų
tikslas: siekti Lietuvai gerovės ir
lietuvybės išlikimo išeivijoje. Toli-
mesnių siumpoziumų organizatoriai
buvo Lituanistikos institutas, Ameri-
kos Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga, Amerikos Lietuvių gydytojų
sąjunga, o simpoziumus globojo JAV
LB Krašto valdyba. XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mą, įvyksiantį š.m. lapkričio 26–30
d., ruošia JAV LB Krašto valdyba
(pirm. Vytautas Maciūnas) kartu su

organizaciniu komitetu (vadovai dr.
Stasys Bačkaitis ir dr. Vytautas Na-
rutis) bei veiksminga Lietuvos Švieti-
mo ir mokslo ministerijos talka.

Metams slenkant, susidomėjimas
simpoziumais nemažėjo, juose daly-
vaujant vis daugiau ir daugiau lietu-
vių kilmės mokslininkų bei akademi-
kų. Tai buvo tarytum kas ketveri me-
tai vykstantis dvasinis ir tautinis lie-
tuviškosios visuomenės atsinaujini-
mas. MKS suteikdavo progą prele-
gentams užmegzti profesinį bei idė-
jinį bendravimą su kitais lietuvių

kilmės mokslo žmonėmis, o klausyto-
jams – įvertinti ir pasididžiuoti savo
tautiečių pasiekimais mokslo pasau-
lyje. Pranešimų temos apėmė daugy-
bę griežtųjų ir humanitarinių mokslo
šakų, tačiau kiekviename simpoziu-
me daug dėmesio skirta Lietuvos
mokslininkų pasiekimams ir atlik-
tiems darbams. Nors patiems Lietu-
vos mokslininkams nebuvo leidžiama
išvykti į Vakarų pasaulį ir dalyvauti
išeivijos lietuvių ruošiamuose simpo-
ziumuose, jie niekuomet nebuvo pa-
miršti.

VI Mokslo ir kūrybos simpoziu-
mas, įvykęs 1989 m. lapkričio 22–26
d. Čikagoje, išsiskyrė iš ankstesniųjų
tuo, kad pirmą kartą buvo pralaužta
geležinė uždanga ir iš tėvynės atvyko
114 mokslininkų. MKS tarybos pir-
mininkas buvo arch. Albertas Kere-
lis, programos komiteto pirmininkai
– dr. Rimas Vaičaitis ir dr. Stasys
Bačkaitis. Sausakimšai klausytojais
užpildyta salė griausmingais ploji-
mais sutiko Lietuvos Atgimimo sąjū-
džio vadovą prof. Vytautą Lands-
bergį, akad. Zigmą Zinkevičių, dr.
Romualdą Ozolą ir kitus Lietuvos
mokslininkus. Buvo ne tik kalbama
apie mokslą ir kūrybą, bet taip pat
apie Vytauto Didžiojo universiteto
Kaune atkūrimą. Simpoziumo metu
prof. dr. Algirdas Avižienis organiza-
vo rinkimus į šio universiteto tarybą.
Simpoziumas pasižymėjo pranešimų
gausa – dalyvavo apie 300 moksli-
ninkų, buvo pristatyta daugiau kaip
200 tezių. Taip pat pranešta, kad VII
MKS vyks jau nepriklausomoje Lie-
tuvoje ir jame galės dalyvauti lietu-
viai mokslininkai iš viso pasaulio.
Lietuvos mokslo institucijos suprato
šių simpoziumų svarbą ir sutiko pasi-
dalinti jų rengimo našta: nuo 1991 m.
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumai vyksta kas treji metai

JAV ir Lietuvoje.

Per daugybę metų Mokslo ir kū-
rybos simpoziumams vadovavo daug
žymių išeivijos ir Lietuvos mokslo
žmonių – kai kurie keletą kartų: prof.
dr, Algirdas Avižienis buvo I MKS
(1969) mokslinės programos pirmi-
ninkas; dr. Vytautas Vardys – II MKS
(1973); dr. Rimvydas Šilbajoris – III
MKS (1977); arch. Albertas Kerelis
IV MKS (1981) tarybos pirmininkas;
dr. Pranas Zundė – mokslinės progra-
mos vadovas; inž. Juozas Rimkevi-
čius V MKS (1985) tarybos pirm., dr.

Juozas Bitėnas – mokslinės progra-
mos vadovas; arch. Albertas Kerelis
VI MKS (1989) tarybos pirm. dr.
Rimas Vaičaitis ir dr. Stasys Bačkaitis
organizacinio komiteto pirmininkai;
dr. Romualdas Ozolas VII MKS
(1991) pirmininkas, mokslinių pro-
gramų komiteto vadovai – prof. Vla-
dislovas Domarkas ir prof. Rolandas
Pavilionis; arch. Albertas Kerelis VIII
MKS (1993) tarybos pirmininkas,
mokslinės programos komiteto pirm.
dr. Kęstutis Keblys; prof. Vytautas
Landsbergis IX PLMKS (1995) pir-
mininkas; arch. Albertas Kerelis X
PLMKS (1997) tarybos pirmininkas,
mokslinės programos komiteto pirm.

dr. Vytautas Narutis; dr. Vytautas
Narušis XII PLMKS (2003) tarybos
pirmininkas (tarybos atstovas Lietu-
voje – dr. Vygintas Gontis), progra-
mos komiteto pirm. dr. Marius Naris;
akad. Zenonas Rudzikas XIII PLMKS
(2005) pirmininkas, programos komi-
tetui iš Lietuvos vadovavo dr. Vygin-
tas Gontis, iš JAV – dr. Vytautas Na-
rutis ir dr. Stasys Bačkaitis; dr. Vy-
tautas Narutis ir dr. Stasys Bačkaitis
– XIV PLMKS (2008) mokslinės pro-
gramos pirmininkai. Į simpoziumų
ruošos darbus buvo taip pat įsijungę
daugybė pasišventusių savanorių tal-
kininkų, be kurių kruopštaus prisidė-
jimo nebūtų įmanoma šių renginių
suruošti.

XIV PLMKS, vyksiantis 2008 m.
lapkričio 26–30 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, Illinois (Čikagos
priemiestis), JAV, yra sukaktuvinis –
švenčiantis 40 metų nuo simpoziumų
ruošos pradžios. Jis tikrai užsitar-
navęs pasaulio lietuvių simpoziumo
vardą, nes dalyvauja prelegentai net
iš 14 pasaulio šalių – didesnė jų dalis
iš Lietuvos. Simpoziumo mokslinių ir
plenarinių sesijų temų apimtis labai
plati: nuo aplinkosaugos iššūkių, ener-
getikos plėtros galimybių, ekonomi-
kos, žemės ūkio, lietuvių dvasinio pa-
veldo, visuomenės sveikatingumo
Lietuvoje ir išeivijoje, socialoginių
problemų, Lietuvos ir išeivijos lietu-
vių vienų į kitus požiūrio, dvigubos
pilietybės klausimų, lietuviškojo kul-
tūrinio paveldo išeivijoje išsaugojimo,
protų nutekėjimo ir jų sugrąžinimo į
Lietuvą ir t.t. Į šiuos ir daugybę kitų
opių klausimų bus žvelgiama iš kelių
perspektyvų, nes simpoziumo prele-
gentai atsiveža daugybės šalių ir net
žemynų patirtį. Dabartiniu ekonomi-
kos, energijos ir aplinkosaugos netik-
rumo laikotarpiu šie svarstymai ir
diskusijos suteiks galimybę Lietuvos
bei užsienio lietuviams mokslinin-
kams ne tik artimiau vieni kitus pa-
žinti, bet įvertinti įvairius pasieki-
mus, veiksmingiau aptarti lietuvių
tautos gyvastingumui iškylančias
grėsmes ir ieškoti joms sprendimų.

XII Mokslo ir kūrybos simpoziume, Lemont, IL. Politiniai mokslai – Rai-
mundas Lopata, Ramūnas Vilipišauskas, Leonas Sabaliūnas, Julius Šmulkštys
ir Bronius Nainys. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Pirmasis Mokslo ir kūrybos
simpoziumas įvyko

1969–aisiais
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

JAV LB Krašto valdybos sureng-
tas pirmasis Mokslo ir kųrybos sim-
poziumas įvyko 1969 m. lapkričio 26-
30 dienomis Jaunimo centre Čikago-
je. Jis buvo skirtas 400 metų aukšto-
jo mokslo Lietuvoje sukakčiai prisi-
minti. Savo ,,archyvuose” netikėtai
radau to simpoziumo programą, ku-
rią noriu suglaustai pristatyti. Šioje
apžvalgoje dėmesys bus skiriamas
daugiau žmonėms, o ne jų pranešimų
temoms. Taip pat išleisti dalyvių titu-
lai, darbovietės bei gyvenvietės.

Simpoziumo programos pirmi-
ninkas buvo Algis Avižienis, o vice-
pirmininkas Arvydas Kliorė. Pataria-
mąjį programos komitetą sudarė:
Arvydas Barzdukas, Vytautas Bie-
liauskas, Adolfas Damušis, Marija
Gimbutienė, Juozas Girnius, Vytau-
tas Kavolis, Romualdas Kašuba, Kęs-

tutis Keblys, Vytautas Klemas, An-
tanas Klimas, Romualdas Kriaučiū-
nas, Jonas Kubilius, Steponas Matas,
Anatole Matulis, Zenonas Rekašius,
Tomas Remeikis, Raphael Sealy, An-
tanas Sužiedėlis, Ina Užgirienė, Elo-
na Vaišnienė, Rimas Vaišnys, Jonas
Valaitis, Vytautas Vardys, Romualdas
Viskanta, Vytautas Vygantas ir
Bronius Vaškelis.

Techninės organizacijos komisi-
jai pirmininkavo JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Bronius Nai-
nys. Kiti nariai: Jonas Borevičius, Vy-
tautas Kamantas, Vacys Kleiza, Ed-
mundas Ringus, Algis Augaitis, Ka-
zys Barzdukas, Povilas Žumbakis,
Juozas Grabauskas, Dalia Tallat-
Kelpšaitė ir Jurgis Janušaitis.

Pirmąjį forumą – Mokslo išvysty-
mas sovietų okupuotoje Lietuvoje –
moderavo Tomas Remeikis. Prane-
šimus skaitė Nukelta į 11 psl.
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Svarbu žinoti

Latvijai teks prašyti
finansin∂s pagalbos

Vilnius, lapkričio 10 d. (Alfa.lt) –
Po JAV leidžiamosios valdžios organų
rinkimų Lietuvos atstovų gretos šiose
valdžios įstaigose nesumažėjo.

Lietuvių kilmės JAV senatorius
demokratas Dick Durbin laimėjo rin-
kimus trečiąją kadenciją JAV Senate,
o išeivių iš Lietuvos palikuonis res-
publikonas John Shimkus šventė
pergalę rinkimuose į Atstovų rūmus.

D. Durbin ir J. Shimkus yra daug
prisidėję prie Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo bei integracijos į
NATO.

„Dabar labiau nei bet kada ma-
tau, ką Lietuvai reiškia narystė
NATO. Nesvarbu, kad valdžia Jung-
tinėse Valstijose pasikeis, Amerikos
įsipareigojimai Baltijos šalims liks
tvirti”, – sakė J. Shimkus ir pripaži-
no, kad respublikonai išgyvena dėl

John McCain pralaimėjimo šalies
prezidento rinkimuose.

J. Shimkus savo septintąją ka-
denciją Atstovų rūmuose laimėjo ne-
sunkiai. Ketvirtos kartos išeivių iš
Lietuvos palikuonis iš Illinois valsti-
jos nugalėjo 2 varžovus: Demokratų
partijos atstovą Daniel Davis ir Žalių-
jų partijos kandidatą Troy Dennis.
Respublikonas surinko 65 proc. rin-
kėjų balsų.

JAV Senato rinkimuose Illinois,
kaip ir spėta, nugalėjo dar vienas
Amerikos lietuvis D. Durbin. Baltų
sambūrio Senate įkūrėjas rinkimuose
nugalėjo respublikoną Steve Sauer-
berg gaudamas 63 proc. balsų.

D. Durbin pergalė nebuvo netikė-
ta, nes šis antras pagal rangą Senato
demokratas iš Čikagos yra artimas B.
Obama bendražygis.

Latvijos kabelinè pradèjo rodyti
„LTV World”

Aplankykite
www.draugas.org

Ryga, lapkričio 9 d. (BNS) – Lat-
vijai teks prašyti Tarptautinio valiu-
tos fondo (TVF) pagalbos, tik neaišku
– kaip ir kada ją bus galima gauti, pa-
reiškė šalies ekonomikos ministras
Kaspar Gerhard.

Ministras pažymėjo, kad eilėje
gauti TVF pagalbą ,,mes būsime ne
vieninteliai”, todėl svarbu, kokiomis
sąlygomis ir kada Latvija galės ją
gauti.

,,Šiaip ar taip, reikia kuo daugiau
lėšų taupyti ne tik sudarant 2009 m.
biudžetą, bet ir per likusius 2 šių me-
tų mėnesius kuo daugiau sumažinti
bet kurias valstybinių įstaigų išlai-
das”, – pridūrė K. Gerhard.

Jis pridūrė, kad nors padėtis sun-
ki, dabar negalima ieškoti trumpa-
laikių sprendimų, o reikia ieškoti to-
kių sprendimų, kurie tiktų ateinan-
tiems 10–20 metų.

Partijos ,,Tėvynei ir Laisvei” va-
dovas Roberts Zylė sutiko, kad anks-
čiau ar vėliau Latvijai teks prašyti
TVF pagalbos. Jis pripažino, kad la-
bai susirūpino dėl atstovaujančio
Liaudies partijai biudžeto ir finansų
komisijos parlamente pirmininko
Karl Leiškaln teigimų, kad tokių pas-
kolų reikėtų vengti, nes po to TVF
,,ims viską diktuoti” ir ,,bus blogiau
nei sovietmečiu”.

Paprastėja pasų išdavimo
tvarka

LR Generalinio konsulato Či-
kagoje info – Nuo lapkričio 1 d.
įsigaliojus Lietuvos Respublikos paso
įstatymo 2, 4, 5, 6, 7 str. pakeitimo ir
papildymo įstatymui, paprastėja Lie-
tuvos Respublikos (LR) pasų išdavi-
mo/keitimo tvarka užsienyje gyve-
nantiems LR piliečiams:

– LR piliečiai, gyvenantys JAV,
dėl paso keitimo į LR Generalinį kon-
sulatą privalės atvykti tik vieną kartą
– pateikti dokumentus paso keitimui
/gavimui. Naujasis pasas LR piliečio
pageidavimu bei lėšomis galės būti
jam išsiųstas paštu;

– pateikiant dokumentus dėl pa-
so išdavimo/keitimo LR piliečio vai-
kui iki vienerių metų, vaikui atvykti į
LR Generalinį konsulatą nėra būtina.

Detalesnę informaciją dėl pasi-
keitusios LR pasų išdavimo/keitimo
tvarkos galite rasti LR Generalinio
konsulato Čikagoje internetinėje sve-
tainėje www.konsulatas.org (Konsuli-
nė informacija/ LR Piliečio paso keiti-
mas).

Įsigaliojo naujos asmens vardo,
pavardės keitimo taisyklės

www.lietuviams.com – Įsiga-
liojo LR teisingumo ministro įsakymo
„Dėl asmens vardo, pavardės, tauty-
bės pakeitimo taisyklių patvirtinimo”
nauja redakcija. Joje nurodoma, kad
sutrumpėjo asmens prašymo pakeisti
vardą, pavardę ar tautybę nagrinėji-
mo laikas. Nuo šiol civilinės metri-
kacijos įstaiga prašymą turės išnag-
rinėti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo
prašymo pateikimo dienos. Tačiau
prireikus atkurti prarastą civilinės
būklės akto įrašą arba gauti iš užsie-
nio valstybių įstaigų ar valstybės ar-
chyvo civilinės būklės aktų įrašų nuo-
rašus, pažymas, civilinės metrikacijos
įstaigos vadovo sprendimu šis laikas
galės būti pratęstas iki 4 mėn. Pagal
ankstesnę Taisyklių redakciją prašy-
mas pakeisti vardą, pavardę, tautybę
turėdavo būti išnagrinėtas ne vėliau
kaip per 3 mėn. nuo prašymo padavi-
mo, o prireikus atkurti prarastą civi-
linės būklės akto įrašą, Teisingumo
ministerija šį terminą galėdavo
pratęsti iki 6 mėn. Naujos redakcijos
Asmens vardo, pavardės ir tautybės
keitimo taisyklėmis taip pat patvir-
tinta paprastesnė prašymo pakeisti
vardą, pavardę, tautybę forma. Nuo
šiol asmenims nebereikės nurodyti
duomenų apie savo teistumą, infor-
macijos apie anksčiau darytus vardo,
pavardės, tautybės pakeitimus, pri-
dėti nuotraukos. Nauja ir tai, kad lei-
dimas keisti vardą, pavardę, tautybę
neteks galios, jei pareiškėjas per 6
mėn. nuo pranešimo apie leidimą ne-
sikreips į civilinės metrikacijos skyrių.

„flyLAL” pasirūpino patogiais
skrydžiais į JAV

Lietuviams.com – Lietuvos oro
bendrovė „flyLAL” parengė specialų
skrydžių į įvairius JAV miestus pasiū-
lymą tiems, kurie skuba pasinaudoti

galimybe keliauti į šią šalį be vizų. „Pa-
gal nustatytas taisykles registruotis
kelionėms į JAV galės tie Lietuvos pi-
liečiai, kurie jau turės skrydžių bilietus
– registruojantis internetu reikės nu-
rodyti reisų numerius. Todėl pasirūpi-
nome, kad mūsų šalies gyventojai jau
lapkritį galėtų patogiai keliauti ir pa-
teikėme bilietų į JAV pasiūlymus”, –
sakė „flyLAL” generalinis direktorius
Vytautas Kaikaris. Palankiausi skry-
džiai į JAV vykdomi „flyLAL” bendra-
darbiaujant su Olandijos skrydžių ben-
drove KLM ir Didžiosios Britanijos
bendrove „Virgin Atlantic”. Skry-
džiams nuo lapkričio antrosios pusės
„flyLAL” parengė specialias bilietų kai-
nas į 8 JAV miestus. Bilietai į abi puses
su mokesčiais į New York, Boston,
Washington, San Francisco kainuos
nuo 1,370 litų, į Čikagą – nuo 1,464 li-
tų, į Miami – nuo 1,460 litų, į Los An-
geles – nuo 1,530 litų, į Las Vegas – nuo
1,680 litų. Šiems skrydžiams į JAV su-
daryti patogūs skrydžių grafikai persė-
dant į partnerių tarpžemyninių skry-
džių lėktuvus.

Pradeda veikti virtuali
lituanistinė mokyklėlė

Vilniaus Ozo vidurinės mo-
kyklos info – 6–13 metų užsienyje
gyvenantys lietuvaičiai galės nuoto-
liniu būdu (internetu) gilinti lietuvių
kalbos įgūdžius, gramatikos, tauto-
sakos ir Lietuvos istorijos žinias. Lap-
kričio mėn. Vilniaus Ozo vid. mokyk-
loje pradeda veiklą virtuali lituanis-
tinė mokyklėlė „Mes – Lietuvos vai-
kai”. Pasaulio lietuvaičiams, dalyvau-
jantiems įvairiuose konkursuose, vik-
torinose ir žaidimuose, bus suteikia-
ma galimybė susipažinti ir tarpusa-
vyje pabendrauti lietuviškai. Akty-
viausių konkursų ir viktorinų dalyvių
lauks įvairūs apdovanojimai. Dau-
giau informacijos ir registracija:
www.ozomokyklalietuvaiciams.eu
Mokyklos adresas: Ozo g.39, LT-
07171 Vilnius, tel.:+370-52-400-786,
+370-61-857-580. el. adresas: ozomo-
kykla@delfi.lt.

Brangs įvažiavimas į Kuršių
Neriją

Bernardinai.lt – Nuo kitos va-
saros brangs įvažiavimas į Kuršių
Neriją. Nuo sausio 1 d. lengviesiems
automobiliams ne sezono metu įva-
žiuoti kainuos tiek pat, kaip ir anks-
čiau – 10 Lt, vasarą pabrangs 10 Lt ir
teks mokėti 30 Lt. Vietinė rinkliava
padidėjo automobiliams-gyvenamie-
siems namams. Žiemą atvažiuojan-
tiems šiomis transporto priemonėmis
teks mokėti 50 Lt, vasarą – 90 Lt. Va-
saros kainos galios nuo birželio 1 d.
iki rugpjūčio 31 d.

Lietuvos piliečiai į Taivaną
vyks be vizų

BNS – Nuo lapkričio 21 d. Lie-
tuvos piliečiai į Taivaną galės vykti
be vizų. Kaip pranešė URM, vizos ne-
reikės tiems asmenims, kurie Taiva-
ne ketina praleisti iki 30 dienų. Ke-
liaujantys į Taivaną Lietuvos piliečiai
privalės turėti pasą.

Vilnius, lapkričio 10 d. (Delfi.lt)
– Lietuvos radijo ir televizijos gene-
ralinis direktorius Audrius Siauruse-
vičius pasirašė sutartį su Latvijos ka-
belinės televizijos operatoriumi „Li-
vas KTV”. „Livas KTV” pradėjo ro-
dyti „LTV World” programą. Šis ope-
ratorius aprėpia 60 proc. Rygos tele-
vizijos žiūrovų auditorijos.

Anksčiau tokia pat sutartis buvo
pasirašyta su Lenkijos kabelinės tele-
vizijos operatoriumi „Vectra S. A.”.
Artimiausiu metu ketinama pasira-
šyti sutartį su dar vienu Lenkijos ka-
belinės televizijos operatoriumi.

Nuo 2008 m. balandžio „LTV
World” programa per palydovą „Si-
rius 4” rodoma visą parą ir matoma
visoje Europoje. Kanalą žiūrovai gali
matyti nuo Uralo kalnų, Gruzijos,
Armėnijos, Azerbaidžano ir Turkijos
rytuose iki Ispanijos vakaruose.

„LTV World” programa taip pat
įtraukta į „Viasat” paketą. Šiaurės
Ameriką „LTV World” pasiekia paly-
dovu „Galaxy 25”, kurį administruo-
ja bendrovės „Globecast” padalinys
JAV „World TV”. Tikslius „LTV
world” kanalo rodymo dažnius gali-
ma rasti tinklalapyje www.lrt.lt

Lietuvos gyn∂jai išsaugojo
vietas JAV Senate ir Kongrese

Vilnius, lapkričio 10 d. (ELTA) – Penktasis Meno rinkos agentūros organi-
zuojamas aukcionas, kuris pristatomas nauju vardu – Vilniaus aukcionas, šį-
kart bus skirtas retoms antikvarinėms knygoms, seniesiems žemėlapiams,
bažnytiniams tekstams, periodikai, filokartijai, ekslibrisams, autografams bei
kitoms panašioms vertybėms. Vilniaus rotušėje lapkričio 12 d. vykstantis auk-
cionas, pasak rengėjų, skiriamas šįmet paskelbtiems Knygos metams pažy-
mėti. Aukcione bus pristatoma 216 vertybių, tarp jų – ir lituanistinių reteny-
bių, senųjų leidinių apie Vilnių. ELTOS nuotr.
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finansų krizės, Lisabonos sutarties ir
dvišalių santykių”.

MINSKAS
Minsko Lenino rajono teismas

skyrė be valdžios leidimo surengto
piketo lapkričio 7 d. Minske daly-
viams po 3 paras administracinio su-
laikymo, pranešė agentūrai ,,Inter-
fax” .

***
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenka atleido visus savo patarė-
jus. Kaip praneša ,,Ukrainskaja prav-
da”, tai turėtų padėti sumažinti vals-
tybės biudžeto išlaidas.

BAGDADAS
Bagdado sunitų kvartale Azami-

joje esančiame turguje nugriaudėjus
dviem sprogimams, mažiausiai 25
žmonės žuvo ir dar beveik 50 buvo
sužeista. Užpuolikai susprogdino
sprogmenų prikrautą automobilį
Kasroje, o kilus sumaiščiai kitas mir-
tininkas susisprogdino žmonių mi-
nioje. Tai vienas daugiausia aukų pa-
reikalavęs sprogimų Irake per pasta-
ruosius mėnesius.

PETJONVILIS
Prieš dvi dienas Haityje sugriu-

vusios mokyklos griuvėsiuose gelbėto-
jai rado daugiau žuvusiųjų, o bendras
šio įvykio aukų skaičius padidėjo iki
93, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvy-
ko lūšnynų rajone Port au Prince
pakraštyje esančiame Petjonvilyje.
Bažnyčios išlaikomoje mokykloje mo-
kėsi iki 700 moksleivių, tačiau tiks-
liai nežinoma, kiek moksleivių buvo
mokykloje tuo metu, kai ši sugriuvo.
Prieš nelaimę buvo statomas dar vie-
nas mokyklos aukštas.

JOHANESBURGAS
Pietų Afrikos šalių vadovai susi-

rinko į nepaprastąjį viršūnių susiti-
kimą, kuriame Zimbabvės preziden-
tas Robert Mugabe ir opozicijos va-
dovas Morgan Tsvangirai bus ragina-
mi susitarti dėl vienybės vyriausy-
bės.

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

Obama skuba keisti
Bush politikâ LONDONAS

Per pastaruosius 4 metus JAV
surengė maždaug 10 slaptų kovos su
terorizmu operacijų Pakistane, Siri-
joje ir kitose šalyse, remdamasi laik-
raščiu ,,The New York Times”, rašo
britų visuomeninio transliuotojo
BBC naujienų svetainė. Dienraščio,
cituojančio aukštų pareigūnų žo-
džius, žiniomis, tokius reidus leido
2004 m. Pentagonui vadovavęs gyny-
bos sekretorius Donald Rumsfeld.
Įsakymas leido JAV kariams smogti
smūgius numanomoms teroristų
slėptuvėms bet kurioje pasaulio vie-
toje. Laikraštis rašo, kad Pentagonas
išsisuko nuo komentarų šia tema.

TALINAS
Somalio piratai, užgrobę laivą,

kurio įguloje yra 5 Estijos gyventojai,
leido įkaitams paskambinti namo,
praneša tarptautinis tinklalapis
,,Maritime Bulletin”. Danijos laivą
,,CEC Future”, plaukusį iš Artimųjų
Rytų uosto, su Bahamų salų vėliava
piratai užgrobė Adeno įlankoje lapk-
ričio 7 d.. Kol kas piratai nepateikė
jokių reikalavimų dėl laivo išlaisvini-
mo.

SUCHUMIS
Abchazija nusiteikusi dialogui

visais klausimais, tačiau nori, jog Eu-
ropos Sąjunga (ES) pripažintų tikro-
vę, kad dabar ji esanti nepriklausoma
valstybė, pareiškė šios nuo Gruzijos
atsiskyrusios respublikos Užsienio
reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Diplomatai atvyko į Suchumį pasi-
tarti su respublikos vadovybe dėl Ab-
chazijos delegacijos dalyvavimo tarp-
tautinių diskusijų Ženevoje antraja-
me rate lapkričio 18–19 d.

DUBLINAS
Euroskeptiškų pažiūrų Čekijos

prezidentas Vaclav Klaus, kurio šalis
kitų metų pradžioje perims vadovavi-
mą ES, lankosi Airijoje, kur tarsis,
kaip išjudinti įstrigusį Lisabonos su--
tarties patvirtinimą. Airijos premjero
Brian Cowen atstovai pranešė, kad
abu vadovai tarsis dėl ,,būsimojo Če-
kijos pirmininkavimo ES, pasaulinės

Rusija tiria nelaimê
povandeniniame laive

Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS) –
Naujai išrinktas Jungtinių Valstijų
prezidentas Barack Obama tikisi kuo
greičiau pakeisti George W. Bush pra-
dėtos politikos kursą. Perimdamas
valdžią jis nori peržiūrėti apribojimus
kamieninių ląstelių tyrimams, spar-
tinti naftos ir gamtinių dujų gręžinių
naudojimą bei pataisyti kitus G. W.
Bush priimtus sprendimus, rašo „In-
ternational Herald Tribune”.

B. Obama ruošiantis pirmą kartą
aplankyti Baltuosius Rūmus jo pata-
rėjai sudarinėjo sąrašą politikos kryp-
čių, kurios galėtų būti taisomos nau-
jojo prezidento vykdomosiomis galio-
mis. Tyrimai jau vyksta, bet apie bū-
simus pokyčius bus prabilta tik tada,
kai B. Obama padėtį aptars su savo
kabineto nariais.

Naujosios prezidento administ-
racijos vadovas Rahm Emanuel, de-
mokratas iš Illinois, teigė, kad JAV
vyriausybė turėtų teikti pagalbą au-
tomobilių pramonei, nes kitaip ji gali

neišgyventi finansų krizės. Didžiau-
sia Amerikos mašinų gamintoja „Ge-
neral Motors” praėjusią savaitę pa-
reiškė kiekvieną mėnesį patirianti
daugiau nei 2 mlrd. dol. nuostolius,
tad gali greitai bankrutuoti.

Pasak R. Emanuel, naujasis pre-
zidentas ketina daug dėmesio skirti
ekonomikai. Ketinama didinti sociali-
nes garantijas bedarbiams ir padėti
valstijoms mokant už sveikatos ap-
saugos sąskaitas. Be to, naujojo prezi-
dento tikslas bus stiprinti viduriniąją
klasę, todėl jai taikomi mokesčiai bus
gerokai mažinami.

B. Obama parengiamojo laikotar-
pio vadovas John Podesta „Fox
News” sakė, kad naujasis preziden-
tas svarsto demokratų, respublikonų
ir nepriklausomų asmenų kandida-
tūras svarbioms kabineto pareigoms
užimti. „Manau, kad B. Obama keti-
na judėti labai greitai, – sakė J. Po-
desta. – Žinote, per savo kampaniją
jis sumušė daugybę rekordų.”

Prezidentinė komanda numato
peržiūrėti vykdomąsias G. W. Bush
administracijos galias. Norima
kruopščiai įvertinti politikos sritis,
kurias galima atsukti atgal pasinau-
dojant vykdomosiomis prezidento ga-
liomis.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev ir išrinktasis JAV prezidentas
B. Obama kalbėdami telefonu susita-
rė susitikti artimiausiu metu, prane-
šė Kremliaus atstovas artėjant Di-
džiojo dvidešimtuko šalių vadovų su-
sitikimui Washington.

Maskvos ir Washington santy-
kiai, kai prezidentas buvo G. W. Bush,
nukrito iki žemiausio posovietiniu
laikotarpiu taško, ir daug kas Rusijo-
je atsargiai viliasi, kad jie pagerės,
valdžioje esant B. Obama.

Vilnius, lapkričio 10 d. (Balsas.
lt) – Viename iš Rusijos Ramiojo van-
denyno laivyno atominių povandeni-
nių laivų per plaukimo bandymą ne-
tikėtai suveikus gaisro gesinimo sis-
temai, žuvo daugiau kaip 20 žmonių,
pranešė šalies Karinio jūrų laivyno
(KJL) vyriausiojo vado padėjėjas.

Pasak pirmojo rango kapitono
Igor Dygala, tarp žuvusiųjų yra dar-
bininkų laivų statytojų ir kariškių.
Jis pridūrė, kad laivui žalos nebuvo
padaryta, reaktoriaus skyrius dirba

įprastu režimu, o spinduliuotės fonas
laive normalus. Įsakius karinio jūrų
laivyno vadui, laivo plaukimo bandy-
mas sustabdytas. Priimtas sprendi-
mas, kad atominis povandeninis lai-
vas turi grįžti į laikino buvimo vietą
Primorėje.

Povandeniniame laive per plau-
kimo bandymą buvo 208 žmonės, iš
jų 81 – kariškis, nurodė I. Dygala. Pa-
sak pareigūnų, iš povandeninio laivo
buvo išgabentas 21 sužeistasis. Kol
kas nežinoma, kokiu būdu dėl atsitik-
tinio priešgaisrinės sistemos įsijungi-
mo Rusijos povandeniniame laive ga-
lėjo žūti arba buvo sužaloti žmonės.
Rusijos naujienų agentūros citavo vie-
ną karinį specialistą, jog nelaimė galėjo
įvykti dėl įgulos techninių klaidų.

Pastaroji nelaimė privertė prisi-
minti 2000 m. įvykusia povandeninio
atominio laivo ,,Kursk” nelaimę, kai
118 jo įgulos narių žuvo laive įvykus
sprogimui ir nuskendus Barenco jū-
roje.Tąsyk Kremlius buvo griežtai
kritikuojamas šalyje ir užsienyje dėl
pavėluotos reakcijos ir mėginimo
nuslėpti ,,Kursk” nelaimę. Atrodo,
kad Rusija šįkart pasistengė, kad pa-
našus scenarijus nesusiklostytų.

KARIBAI

AFRIKA

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Naujasis prezidentas ketina daug dė-
mesio skirti ekonomikai.

SCANPIX nuotr.

Pastaroji nelaimė privertė prisiminti
,,Kursk” įvykius. Delfi.lt nuotr.
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Naujasis Lietuvos ambasadorius įteikė
Popiežiui skiriamuosius raštus

Jūsų Šventenybe,
man didelė garbė įteikti Jums

savo, kaip Lietuvos Respublikos am-
basadoriaus, skiriamuosius raštus.
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus prašė perduoti jums
savo gilią pagarbą. Jis šiltai prisime-
na savo pernykštį susitikimą su Jūsų
Šventenybe ir labai vertina gerus Šv.
Sosto ir LR santykius.

Šią dieną jaučiu pareigą paminėti
savo pirmtakus – velionį ambasa-
dorių Kazį Lozoraitį ir ambasadorių
Algirdą Saudargą; beveik du dešimt-
mečius nuo tos dienos, kai Šv. Sostas
ir nepriklausomybę atkūrusi Lietuva
diplomatinius santykius galėjo paky-
lėti į ambasadorių lygį, jie nuosekliai
darbavosi, kad šie santykiai būtų
stiprinami ir plėtojami.

Respublikos Prezidentas, man
įteikdamas kredencinius raštus, pa-
sakė: „Skiriu ambasadorių į tūks-
tantmetę tvirtovę, kurioje saugomos
ir ginamos vertybės, negalinčios kelti
abejonių.” Esu tikras, šiuo būdu jis
patvirtino būtinumą kurti „visuo-
menės moralinį sutarimą, pagrįstą
pamatinėmis vertybėmis” (plg. Bene-
dikto XVI kreipimasis į Lotynų Ame-
rikos ir Karibų vyskupų V generali-
nės konferencijos įžanginę sesiją,
2007 m. gegužės 13 d.) – juk be tokio
sutarimo negali egzistuoti teisinga ir
žmogaus prigimtinę vertę sauganti
visuomenė. Bažnyčiai ir Valstybei
bendradarbiauti kuriant tokią visuo-
menę Lietuvoje kelią nutiesė 2000-
aisias metais pasirašytos ir ratifikuo-
tos sutartys tarp LR ir Šv. Sosto. Lai-
kas patvirtino jų reikšmę. Šios sutar-
tys abipusį bendradarbiavimą ne tik
formaliai įteisino, bet ir atskleidė
naujas jo sritis bei perspektyvas –
nuo krikščioniškojo paveldo puose-
lėjimo iki karių, ligonių, kalinių sielo-
vados plėtojimo.

Žengęs pirmus žingsnius Lietu-
vos žemėje, Dievo Tarnas Jonas
Paulius II kalbėjo: ,,Įsikūrusi beveik
Europos centre tarp senojo Žemyno
Rytų ir Vakarų, pasitikinti savo ilga
krikščioniška tradicija, Lietuva galės
iš naujo eiti vienybės atkūrimo keliu,
darniai bendradarbiauti su kitomis
Europos tautomis” (Kalba Vilniaus
oro uoste, 1993 m. rugsėjo 4 d.). Šie
žodžiai, tuomet nuskambėję kaip
drąsinanti pranašystė, šiandien jau
yra tikrovė. Lietuvos Respublika –
visateisė Europos Sąjungos ir Trans-
atlantinės saugumo sistemos narė,
dalyvaujanti daugelyje tarptautinių
procesų, tarp jų – atsakingose taikos
palaikymo misijose. Drauge su visu
Senuoju Žemynu ji patiria ir vis
atsinaujinantį vertybių iššūkį tarp-
tautinei politikai – ar tautų santy-
kiuose bus siekiama bendrojo gėrio,
teisingos taikos, bus ginamos silpnes-
niojo teisės, o gal verčiau bus pasi-
rinkta trumpalaikė ,,pragmatinė”
politika? Kaip tik Jono Pauliaus II
primintas ,,pasitikėjimas krikščioniš-
ka tradicija” ir gali mus padrąsinti
atsiliepti į šiuos iššūkius. Paradok-

salu, bet į vertybes neatsižvelgiantis
pragmatinis veikimas ne tik retai
kada gali pasiūlyti patvarų ir garbin-
gą problemos sprendimą ir neįgyven-
dina net siektųjų ,,pragmatinių” tiks-
lų ir atsiduria aklavietėje.

Tačiau prisimename, jog egzis-
tuoja ir kitas požiūris, pasitikintis iš
evangelinio mokymo plaukiančia
tradicija. Tokiam požiūriui žinoma
ne tik vertybių ir pragmatinių inte-
resų hierarchija, bet ir ,,pragmatiz-
mui” neįžvelgiamas jų vidinis sąryšis:
,,o visa tai jums bus pridėta” (Mt 6,
33). Paskutinių mėnesių pasaulio
įvykiai tik patvirtino dėsnį, kurį žino-
jo jau Platonas: ,,dorybė nekyla iš
turtų, bet iš dorybės kyla turtai ir vi-
sos kitos gėrybės žmonėms – ir pa-
skiriems, ir valstybei” (Apol. 30b).

Jūsų Šventenybe, tęsdamas Jūsų
pirmtakų pradėtą darbą, savo kelio-
nėse į labai skirtingus pasaulio kraš-
tus, Jūs skelbiate Gerąją Naujieną,
padedančią kurti ir kilnesnį pilietinį
gyvenimą. Tačiau drauge Jūs drąsiai
perspėjate apie pavojus, ne visada
pastebimus fragmentiškoje ir pliura-
listinėje šiandienos visuomenėje. Vi-
sai neseniai Jūs kalbėjote: ,,Būtų
katastrofa, jei šių dienų Europos
kultūra laisvę galėtų suvokti tik kaip
pareigų nebuvimą, ji neišvengiamai
patektų į fanatizmo ir sauvalės
rankas. Pareigų nebuvimas ir sauvalė
nereiškia laisvės, tik jos destrukciją.”
Šis priminimas, ištartas Paryžiuje,
svarbus ,,senosios” Europos šalims,
puoselėjančioms demokratijos ir indi-
vido laisvės tradicijas, ne menkesnę
prasmę jis įgauna ir palyginti nese-
niai politinę ir religinę laisvę atgavu-
sioje ,,naujojoje” Europoje, kur jau
užaugo pirma karta, negalinti paly-
ginti priespaudos ir laisvės patirties,
o galimybę laisvai rinktis priimanti
kaip natūralų, tarsi veltui gaunamą
dalyką.

Lietuva XVIII a., Apšvietos epo-
choje, buvo viena pirmųjų šalių, ofi-
cialiai pradėjusių viešą Švč. Jėzaus
Širdies garbinimą. Maždaug po
dviejų šimtmečių, artėjant Antrajam

pasauliniam karui, šv. Faustyna Ko-
walska Vilniuje subrandino žinią apie
visa aprėpiantį Dievo Gailestingumą.
Šv. Tėve, šiandien pasauliui, taigi ir
Lietuvai, reikia žinios apie gailestin-
gąją meilę, tai, ką Šv. Raštas vadina
eleos, – žinios, kad žmogaus gyveni-
mas nėra vien beasmenių politinių ir
ekonominių procesų rezultatas bei
įkaitas. Šios žinios negali duoti poli-
tinės institucijos ar demokratinės

procedūros, nors ir kokios svarbios
jos būtų. Tačiau Bažnyčia gali paro-
dyti žmonėms ir visuomenėms kelią į
tokios meilės Šaltinį bei Pavyzdį.

Nuoširdžiai dėkoju, Šventasis
Tėve, kad priėmėte mano skiriamuo-
sius raštus. Tepadeda man Dievas
vaisingai atstovauti savo Šaliai prie
Šventojo Sosto ir toliau plėtoti abipu-
sius santykius mano pirmtakų nu-
brėžta kryptimi.

Naujasis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas
Ališauskas lapkričio 7 d. rytą įteikė popiežiui Benediktui XVI Lietu-
vos prezidento Valdo Adamkaus pasirašytus kredencinius raštus.
Jūsų dėmesiui siūlome LR ambasadoriaus Vytauto Ališausko kal-
bą Popiežiui Benediktui XVI ir Popiežiaus atsakomąją kalbą.

LR ambasadoriaus V. Ališausko kalba
Jo Šventenybei Popiežiui Benediktui XVI

LR ambasadoriaus
Vytautas Ališauskas

Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI
atsakomoji kalba

Jūsų Ekscelencija,
džiaugiuosi, galėdamas pasveik-

inti jus, pradedantį savo misiją ir pri-
imti raštus, kuriais jūs skiriamas LR
Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju Amba-
sadoriumi prie Šv. Sosto. Dėkoju
jums už malonius žodžius ir sveikini-
mus, perduotus nuo Prezidento Valdo
Adamkaus. Prašau perduoti jam ma-
no pagarbius linkėjimus ir pažadą
melstis už visus jūsų tautos žmones.

Man ypač į širdį krito jūsų pasta-
bos apie poreikį moderniajai Europai
semtis iš tradicijos, kuri plaukia iš
Evangelijos mokymo. Jūsų šalis turi
ilgą ir taurią krikščioniškąją istoriją,
siekiančią šv. Kazimiero ir dar senes-
nius laikus. Paskutinius šimtmečius
Lietuvos žmonių tikėjimas palaikė ją
per svetimųjų valdymo ir priespaudos
laikotarpius ir padėjo jiems išlaikyti
bei sustiprinti savo taptumą. Dabar,
kai Respublika yra atgavusi savo ne-
priklausomybę, šis tikėjimas gali jau-
dinančiai paliudyti vertybes, įgalinu-
sias jūsų tautą išgyventi per tuos
sunkius metus. Kaip mano pirmtakas
popiežius Jonas Paulius II žinojo iš
asmeninės patirties, su kitais pasida-
lytas tikėjimas yra nuostabus jėgos ir
vienybės šaltinis sunkenybių apsup-
tyje. Bendruomenės, gyvenusios to-
kiomis aplinkybėmis, įgijo gilų tikru-
mą, kad tikroji laimė randama vien
tik Dieve. Jos žino, kad kiekviena
visuomenė, neigianti Kūrėją, neiš-
vengiamai pradeda prarasti žmogaus
gyvenimo grožio, tiesos ir gerumo
pajautą.

Kaip minėjo Jūsų Ekscelencija,
buvusio Rytų bloko šalyse užaugo jau
nauja karta, karta, nepatyrusi tos to-
talitarinės valdžios, todėl linkusi savo
politinę laisvę priimti kaip savaime
suprantamą. Tokiomis aplinkybėmis
kyla pavojus, kad kai kurie vaisiai,
subrendę išmėginimų laikais, gali
būti pradėti prarasti. Jūsų Eksce-
lencija gerai supranta pavojus, ty-
kančius šiandienės visuomenės, kuri,
nors ir būdama laisva, vis labiau
kenčia nuo fragmentacijos ir morali-
nės sumaišties. Šiame kontekste gy-
vybiškai svarbu, kad Lietuva, žinoma
– ir visa Europa, puoselėtų ją sufor-
mavusios istorijos atminimą, šitaip
saugodama savo tikrąjį tapatumą ir
tokiu būdu išlikdama bei klestėdama
dvidešimt pirmojo amžiaus pasauly-
je.

Ir paradoksas, ir tragedija yra
tai, kad šioje globalizacijos eroje, kai
bendravimo ir sąveikos su kitais gali-
mybės yra išaugusios tokiu laipsniu,
kad ankstesnės kartos vargiai būtų
galėjusios įsivaizduoti, tiek daug
žmonių jaučiasi vieniši ir atskirti
vieni nuo kitų. Tai sukelia daug so-
cialinių problemų, kurių negalima
išspręsti vien politinėje plotmėje, nes

netgi geriausios struktūros ,,funkcio-
nuoja tik tada, kai bendruomenė yra
gaivinama įsitikinimų, galinčių moty-
vuoti žmones laisvai pritarti socia-
linei tvarkai” (Spe Salvi, 24). Bažny-
čiai čia, per jos skelbiamą vilties ži-
nią, tenka gyvybinis vaidmuo. Ji
stengiasi kurti meilės civilizaciją,
mokydama, jog ,,Dievas yra meilė” ir
ragindama geros valios žmones už-
megzti su juo meilės santykį. Ka-
dangi ,,Dievo meilė veda į dalyvavimą
Dievo teisingume ir dosnume kitų at-
žvilgiu” (ibid., 28), krikščionybės
praktika natūraliai veda į solidarumą
su savo bendrapiliečiais ir, žinoma, su
visa žmonių šeima. Ji veda į ryžtą
tarnauti bendrajam gėriui ir prisiimti
atsakomybę už silpnesnius visuo-
menės narius, taip pat pažaboja geis-
mą kaupti turtą tik sau vienam.
Mūsų visuomenei reikia pakilti virš
materialinių gėrybių vilionių ir vietoj
to susitelkti į vertybes, tikrai skati-
nančias žmogaus asmens gėrį.

Šv. Sostas vertina savo diploma-
tinius ryšius su jūsų šalimi, pažymė-
ta krikščioniškojo liudijimo šimt-
mečių. Dirbdami drauge mes galime
padėti sukurti Europą, kurioje pirme-
nybė atiduodama santuokos ir šeimos
gyvenimo gynimui, žmogaus gyvybės
apsaugai nuo jos pradėjimo iki natū-
ralios mirties, taip pat sveikų medici-
nos ir mokslo praktikų skleidimui:
praktikų, tikrai pagarbių žmogaus
asmens orumui. Mes galime skatinti
veiksmingą solidarumą su vargšais,
sergančiais, pažeidžiamais, su visais,
kurie išstumti į visuomenės paribį.
Šios vertybės turi sulaukti visų, ypač
jaunimo, atgarsio – visų, ieškančių
atsakymo į savo giliausius klausimus
apie žmogaus gyvenimo prasmę ir
tikslą. Jos turi suskambėti visiems,
kurie yra susirūpinę atrasti tiesą,
kurią taip dažnai užtemdo postmo-
dernios visuomenės propaguojamos
paviršutiniška žinia. Jų kreipimąsi
turi pajusti visi, kurie pakankamai
įžvalgūs, idant atmestų pasaulėžiūrą,
paremtą reliatyvizmu bei sekuliariz-
mu ir norintys gyventi taip, kaip to
reikalauja tikrasis žmogaus dvasios
orumas.

Jūsų Ekscelencija, meldžiuosi,
kad diplomatinė misija, kurią jūs
šiandien pradedate, toliau stiprintu
Šventojo Sosto ir Lietuvos Respubli-
kos draugystės ryšius. Aš pažadu,
kad įvairios Romos Kurijos žinybos
bus visados pasiruošusios teikti
pagalbą ir paramą jums vykdant savo
pareigas. Nuoširdžiai linkėdamas
visa ko geriausio, aš meldžiu jums,
jūsų šeimai ir visiems jūsų bendra-
piliečiams apsčiai taikos ir gerovės
palaimos. Telaimina Dievas Lietuvą.

,,Vatikano radijas”
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Dantû gydytojai

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

IŠNUOMOJA

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 9

Buvusi an samblio „Lietuva” šokėja Salvinija Tauginaitienė. 
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Buvusi an samblio „Lietuva” šo-
kėja Salvinija Tauginaitienė tvarkė
šventės eigą. Kariai ir palydovai
žygiavo į aple dėjusį Gedimino pilies
kalną ant pi lies bokšto pakelti naują
vėliavą, o nuleistą iškilmingai pado-
vanojo vie nai mokyklai.

Vytautas Landsbergis kukliai
sto vėjo tarp susirinkusių, tikriausiai
prisimindamas, kai atkūrus Lietuvos
Nepriklausomybę pirmą kartą ant
pilies bokšto vėl suplevėsavo Lietuvos
trispalvė. Liudininkas ano įsimintino
momento buvo ir mano vyras Dona-
tas, tuo lemtingu metu buvęs Lietu-
voje. Ir šį kartą slidus kelias jo neat-
baidė įveikti kalną, į kurį kilo su pasi-
didžiavimu lydėdamas aukas už ne-
priklausomybę ir ateities vilti sim-
bolizuojančią vėliavą.

Prieš daug metų vienas kalifor-
nietis per Lietuvos vaikų globos bū-
relį „Saulutė” pradėjo remti šešis vai-
kus. Vėliau, 1999 metų gale, nenorin-
tis paviešinti savo pavardės, piniginiu
įnašu į PLB Fondą jis įkūrė Dieviško
Kryžiaus Lietuvos benamių paramos
fondą, pageidaudamas, kad fondui
JAV vadovautų Indrė Tijūnėlienė, o
Lietuvoje – kardinolas Bačkis. Gera-
sis mecenatas sukūrė antrą fondą
Kaunui per kun. Robertą Grigą ir
vysk. Sigitą Tamkevičių. Po poros
metų tą patį padarė Vilkaviškio-Laz-
dijų apylinkei per vysk. Rimantą
Norvilą.

Geraširdžių dėka ateina aukos
vargingiausiai gyvenantiems būna
persiunčiamos į Lietuvą. Kardinolo
Bačkio labdarai 2007 metais vėl buvo
persiųsta 10,000 dol. Kardinolas ir jo
komitetas paskirsto gautus pinigus
Motinos Teresės nakvynės namams,
Motinos ir Vaiko globos namams, lab-
daros valgyklai „Betanija”, amatų
mokyklai, kalinių vaikams. Kardino-
las ir seselė Aldona kvietė su jais lan-
kyti kalinius. Deja, tuo laiku buvome
užsiėmę, bet mielai sutikome daly-
vauti kalėdinėje šventėje „Betani-
joje”.

Atėję į labdaros valgyklą (prie
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios), nuste-
bome pamatę mūsų pažįstamą Ievą
Juozapaitytę, kuri su „Versmės”
mokyklos mokiniais atliko programą,
suteikė dvasinio peno kitiems, įpras-
mino Šv. Kalėdų reikšmę sau. Po
giesmių, angelų šokių, Betliejaus
inscenizacijos prie eglutės vaikaičiai
gavo labai lauktų dovanėlių. Rinkda-
miesi pietauti, vienas po kito dėkojo
kardinolui, seselei Aldonai ir „Ca-
ritas” vadovui Linui Kukuraičiui
(pasirodė, kad jis yra mano vyro gi-

minių Sidrių pusbrolis) už nuolatinį
rūpestį ir dėmesį.

Buvo miela telefonu pasikalbėti
su Dalia Sruogaite, kurios straips-
nius, jai persikėlus iš JAV į Vilnių,
užtikdavau Lietuvos spaudoje. Ji gy-
vena su savo dukra Aušrine. Aušrinė
išvertė savo senelio knygą „Dievų
miškas” į anglų kalbą „Forest of the
Gods”. Sveikatos rūpesčiai slopina
nuotaiką, bet Dalia mielai pasidalijo
mintimis apie filmą „Dievų miškas”.
Man atrodė, kad filme neužtenkamai
išryškinti nacių žiaurumai ir net
paties  Balio  Sruogos vaidmuo.

Apsilankę pas Almenus įsigijome
„Skomanto” vardo jo rašytą knygą iš
Lietuvos istorinių laikų. Mara Alme-
nienė knygas išvertė į anglų kalbą.
Kazys  Almenas – fizikas, keliautojas,
rašytojas. Jis suprato, kad trūksta
patriotinėmis temomis parašytos lite-
ratūros paaugliams ir stengėsi „Sko-
manto” vardu tą spragą užpildyti.

Almeno kviesti nuėjome į Da-
riaus Kuolio „Pilietinės visuomenės”
institute vedamą seminarą „Atvira
valdžia”. Paaiškėjo, kad valdžios ins-
titucijų prieinamumo Lietuvoje prob-
lematiškiausi aspektai yra informaci-
jos teikimo problemos, neišnaudotos
piliečių dalyvavimo savivaldos lyg-
menyje galimybės, Vyriausybės lyg-
mens sprendimų projektų vertinimo
neskaidrumas, trūksta sprendimo
poveikio vertinimo sistemos. Teigia-
ma, kad nėra piliečiams patogios in-
formacijos teikimo sistemos. Atrodo,
kad didelė dalis Lietuvos visuomenės
nežino savo teisių ir galimybių daryti
įtaką sprendimams. Gyventojai turi
suprasti, kad valdžios institucijų lė-
šos yra jų, mokesčių mokėtojų, lėšos.
Siektina, kad gyventojai drąsiau įsi-
jungtų į valstybės sprendimų pro-
cesą.

Kiekvienai kelionei besibaigiant
vis lyg trūksta dar poros dienų. Bet
šiuo metu laiku patyrėme šv. Kalėdų
džiaugsmą ir prasmę. Pajutome, kad
Lietuvoje tampa madinga ruošti lab-
daros renginius ir bent šiuo metu
džiaugtis ne tik blizgučiais, bet prisi-
minti sunkiau prasiverčiančius. Taip
pat įsitikinome, kad per „Saulutę”
2007 metais Lietuvą pasiekę 149,000
dol. nenueis veltui, o padės formuoti
žmones ateičiai, norinčius gyventi ne
tik sau, bet trokštančius gėrio ki-
tiems.  Džiaugėmės, kad įveikę sniego
pūgas ir plikledį įstengėme netsidurti
ortopediniame skyriuje ir linkėjome
Nerijai ir Snieguolei greitai pasveik-
ti!

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Austrijos –
Vengrijos pasienyje ir tylėti. Ir to
būtų užtekę sukilimui persimesti į
kitas pavergtas tautas, ir Europai
išsilaisvinti nebūtų reikėję laukti
Ronald Reagan laikų. Respublikonas
Richard Nixon buvo mūsų draugas,
tačiau nedaug ką darė, demokratas
Johnson – tuščia vieta, Jimmy Carter
jau žymiai kietesnis: ryškino lietuvių
pogrindžio judėjimą, rėmė išeivių
veiklą. Tačiau didįjį laisvės laužą
mums užkūrė Reagan, ir labai gaila,
kad jo pasekėjas dabartinio preziden-
to tėvas George Bush vos jo neuž-
gesino, ukrainiečių laisvės siekius jų
sostinėje viešai apšaukdamas tautine
savižudybe. Demokratui Bill Clinton
priklauso pagrindinis vaidmuo ir
laimėtos grumtynės prieš Borisą Jel-
ciną Helsinkyje, Suomijos prezidento
namuose, Lietuvai skinantis kelią į
NATO. Negali Lietuva skųstis ir

dabartinio JAV prezidento respub-
likono Bush laikysena mūsų atžvil-
giu. Tiek prieš ES didžiuosius, tiek ir
prieš Rusiją. Tad gal ir ne per daug
pro šalį buvusio JAV respublikono
Adamkaus pastaba, kad tarp šių dvie-
jų partijų užsienio politikoje esminių
skirtumų nėra.

Girdėjom, kad Jūsų naujasis la-
biau myli mūsų „didįjį brolį”, negu
iki šiol buvę „sinjorai”, skaitau kitą
laiškutį rytmetiniame tinklapyje. Ne-
neigčiau nė šios prielaidos. Su Rusija
reikia gerų santykių, jau spėjo lep-
telti šis naujasis JAV užsienio poli-
tikos kūrėjas… Dėl to tikrai niekas
nesiginčys. Tik norės žinoti, koks tų
gerų santykių laipsnis ir kieno
sąskaita. O mums tai ypač svarbu. Ir
dar svarbiau – to kūrybos posmelio
nepražiopsoti.          

Balsas.lt 

Laimėjo Obama – kas Lietuvai?

Atkelta iš 3 psl.  Lietuvoje galioja
proporcinė mokesčių sistema yra
netiesa, sakyčiau, net apgaulė. Ir ne
tik dėl žemų vadinamųjų „autorinių”
mokesčių. Kaip ne kartą minėta,
palūkanos, dividendai, kapitalo prie-
augis, pajamos iš įvairiausių obligaci-
jų apmokestinami arba 15 proc. tari-
fu, dažnai nuliniu. Esu gana tikras,
kad turtingiausių Lietuvos žmonių,
kurie daugiausia uždirba iš sukaupto
kapitalo, mokesčiai neviršija 10 proc.
už-dirbtų lėšų. Jie kasdien švenčia
mo-kesčių atostogas.

Lengviausias sprendimas būtų
įvesti progresinę mokesčių sistemą,
kuri galioja visose pažangiose Vakarų
šalyse ir kuriai pritaria visos save
gerbiančios konservatorių ir krikš-
čioniškosios partijos. Bet Lietuvos
elitas bijo progresinių mokesčių ne
mažiau kaip velnias kryžiaus. Kiek-
viena užuomina apie jų įvedimą suke-
lia Lietuvos ūkio žlugimą pranašau-

jančių straipsnių srautą.
Jei bus nutarta neatsisakyti pro-

porcinių mokesčių, reikia pagaliau
juos įvesti, tai yra laiduoti, kad tuo
pačiu tarifu būtų apmokestinamos
visos žmogaus pajamos, įskaitant ir
dividendus, palūkanas, kapitalo prie-
augį ir t. t.

Vargu ar konservatorių koalicijos
partneriai pritars reikšmingesniems
dabartinės mokesčių sistemos pert-
varkymams. Bet jei konservatorių
kalbos apie būtinybę kovoti su tautos
erozija yra nuoširdžios, reikės tam
reikalui skirti lėšų. Ir anksčiau ar
vėliau nutraukti turtingųjų dotavi-
mą.

Alfa.lt

KONSERVATORIAI: KOVA SU TAUTOS 
EROZIJA AR TURTINGŲJŲ ŠALPA? 

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION



10         DRAUGAS, 2008 m. lapkričio 12 d., trečiadienis 

CICERO LIETUVIŲ NAUJIENOS 
EDVARDAS ŠULAITIS

Reta viešnia tarp ciceriečių 

Lapkričio 2 d. sekmadieninės Ci -
cero lietuvių kavutės metu svečia vosi
viešnia iš Putnam, CT Irena Barei -
kaitė, geriau žinoma kaip seselė Mar -
garita. Ji buvo atvykusi į Čikagą da-
lyvauti Ateitininkų federacijos po sė-
džiuose, tad kartu su savo seserimi Ma-
rija Remiene sekmadienio rytą iš-
klausė lietuviškas šv. Mišias Šv. Anta-
no parapijos bažnyčioje, o vėliau už-
suko į tradicinį lietuvių susibūrimą.

Viešnia priklauso Nekaltai Pra -
dė tosios Švč. Mergelės Marijos seserų
vienuolynui Putname, CT į kurį įsto-
jo tuoj po atvykimo iš Hanau pa bė -
gelių stovyklos Vokietijoje. Ann hurst,
CT kolegijoje ji studijavo pedagogiką
ir socialinius mokslus. Stu dijas tęsė
Montreal (Concordia University), Ka-
nadoje, kur įsigijo pedagogikos ma-
gistro laipsnį. Darbavosi Montreal ir
Toronto bei Lemonte prie Čikagos. I.
Bareikaitė yra ilgametė JAV LB
Religinių reikalų tarybos pirmininkė
ir Ateitininkų federacijos darbuotoja.

Sesuo Margarita kalbėdama pri-
siminė iš Cicero kilusį ir čia augusį
kun. dr. Arvydą Žygą, kuris yra vie-
nuolyno kapelionas Putnam ir aptar-
nauja kelias kitas lietuvių parapijas.
Jos teigimu, kun. dr. Arvydas yra visų
mėgstamas ir visur laukiamas dva -
siškis.

Atnešė liūdnų žinių

I. Bareikaitė paminėjo liūdną
faktą – neseniai jos apylinkėje mirė
net 3 lietuviai kunigai, todėl Nau -
jojoje Anglijoje vienam kunigui daž-
nai tenka aptarnauti tris parapijas.

Ne geresnė padėtis ir tarp seserų vie-
nuolių, nes nėra kam užimti am žiny-
bėn išėjusiųjų vietas.

„Reikia melstis, kad būtų dau-
giau stojančiųjų tiek į kunigystę, tiek
į seselių vienuolių eiles”, – kalbėjo
viešnia iš Rytinės pakrantės. Susi-
rinkusiesiems pageidaujant, sesuo
Margarita papasakojo ir apie vienuo-
lių išlaikomus senelių globos namus
Putnam. Pažymėjo, kad ten savo gy-
venimo dienas užbaigė Cice ro gyve-
nančios rašytojos Gražina Tu laus-
kaitė-Babrauskienė, Karolė Po žė  rai-
tė, poeto Algimanto Mackaus motina
Marcelė Mackuvienė ir kitos.

Globos namuose jau ilgą laiką
sėkmingai dirba buvusi Cicero gyven-
toja, čia aktyviai jaunimo veikloje da-
lyvavusi Aldona Prapuolenytė.

Buvo prisiminta, kad į Putnam
esantį lietuvaičių seselių vienuolyną
po savo vyro mirties buvo įstojusi da-
bartinio Cicero lietuvių dvasios vado
kun. dr. Kęstučio Trimako mama.

Paminėtos Vėlinės

Lapkričio pirmąjį sekmadienį bu-
vo paminėtos Vėlinės. Šia tema kal-
bėjo ir posmus skaitė Audronė Berna-
tavičienė ir Virginija Mau ručienė.

Cicero lietuviai sekmadieniniame susibūrime lapkričio 2 d.
Edvardo Šulaičio nuotraukos

Lapkričio 1 d. Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Brighton Park vyko gražus Vėlinių vakaras. Iškilmingos šv. Mišios, uždegtos
žvakutės, puiki muzika ir eilės nuteikė susimąstymui. 
Nuotraukose (kairėje): gieda muzikė Jūratė Grabliauskienė, (dešinėje): atėjusieji uždegė žvakutes mirusių artimųjų atminimui.

KREIPIMĄSIS Į VISUOMENĘ! 
Ieškome lietuvių dailininkų meno parodų programų,

katalogų, aprašymų, ir nuotraukų.
JAV Lietuvių Bendruomenės

Kul tūros taryba su Lituanistikos ty -
rimo ir studijų centro (LTSC) pagalba
rengia JAV vykusių lietuvių daili -
ninkų meno parodų leidinį, kuriame
sie kiama suregistruoti visas nuo
1950 metų JAV vykusias lietuvių
dailininkų parodas.  Deja, Pasaulio
Lietuvių archyve turime ne visų pa -
ro dų programas/katalogus. Taigi,
kreipiamės į lietuviškąją visuomenę
pagalbos. Jeigu turite pasitaupę pa -
ro dų programų, kvietimų ar kitokios
medžiagos apie vykusias lietuvių me -
nininkų parodas, maloniai prašy-
tume atsiųsti jas į Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centrą. 

Šiuo metu yra atliekama pirminė
šio projekto dalis – duomenų apie
kiek vieną įvykusią lietuvių daili nin -
kų parodą surašymas ir įvedimas į
duomenų bazę. Surinkti duomenys
bus panaudoti ruošiamam leidiniui,
kurio tikslas yra atkurti tikslią ir
kiek galima pilnesnę JAV lietuvių
me nininkų veiklos istoriją. Jau su -
kaupta informacija apie 500 parodų.
Tačiau yra žinoma, kad tai dar nėra
pil nas rinkinys Amerikoje vykusių
lie tuvių dailininkų parodų. Ypač
trūksta žinių iš kai kurių lietuvių

apy linkių, kaip Cleveland, Detroit,
Boston, Hartford, Los Angeles, New
York ir kitų.

Surinkti ir surašyti į duomenų
bazę duomenys apie lietuvių daili -
ninkų parodas  bus naudingi ne tik
lei diniui, bet liks kaip surinkta ir
surašyta archyvinė medžiaga Pa -
saulio Lietuvių archyve (PLA) Čika-
goje.  Ta informacija galės pasinau-
doti visi, kurie ruošia mokslinius dar-
bus apie lietuvius dailininkus, fotog -
rafus, skulptorius ir kitus meni nin -
kus. 

Jei turite meno Parodų prog -
ramų, katalogų ar kitos informacijos
apie įvykusias parodas prašome ją
nusiūsti šiuo adresu:

Lituanistinio tyrimo ir studijų
centras, Kristina Lapienytė ,5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636-
1039 arba skambinti tel: 773-434-
4545

Daugiau informacijos prašome
kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB
Kultūros Tarybos pirmininkę, tel:
301-598-6657arba rašyti el. paštu:
dalelukas@verizon.net

JAV LB Kultūros Tarybos
pranešimas

Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui artėjant

Dr. Vytautas Narutis, XIV Pa -
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim -
po ziumo organizacinio komiteto ko -
pirmininkas taip susumavo šio, Pa -
dėkos dienos savaitgalį Pasaulio lie -
tuvių centre vyksiančio, simpoziumo
tikslus: ,,Įnešti daugiau energijos Lie -
tuvos strategijai – energetikos ir ža -
lios planetos klausimais; plėtoti litua -
nistinių mokyklų gyvastį JAV, Ka -
nadoje ir Europoje; aptarti lietuviškų
archyvų išeivijoje ateitį; pagyvinti ir
konkretizuoti mokslininkų grįžimą į
Lietuvą; atrasti naujų galimybių ben-
dravimui tarp lietuvių mokslininkų;
atverti galimybes mūsų jaunimui į
Lietuvos sferą; pristatyti inovacines
strategijas Lietuvoje; siekti dvasiniai
ir fiziniai sveikos Lietuvos ir išeivi-
jos”. 

Plenarinė sesija ,,Aplinkosaugos
iš šūkiai, sąryšis su verslų pasauline
perspektyva ir galimybės Lietuvoje”

nagrinės Baltijos jūros problemas,
Lietuvos gamtos ir aplinkosaugos
stovį, dujotiekį ir D-6 naftos gręžimo
platformą, jūros mokslų ir technikos
slėnio vystymą bei kitus opius Lie
 tuvos gamtosaugai klausimus. Sesijos
vadovas: prof. Vytautas Klemas (JAV,
University of Dellaware); kiti prele-
gentai: dr. Vitalijus Auglys (Aplinkos
ministerijos poveikio aplinkai vertini -
mo skyriaus vedėjas); prof. Rimantas
Didžiokas (Klaipėdos universiteto
prorektorius); akad. Algimantas Gri -
gelis (Lietuvos Mokslų akademijos
Geo mokslų sekcijos pirmininkas).

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas, vyks lapkričio
26–30 d. Pasaulio lietuvių centre, Le -
mont, IL. Visuomenė kviečiama gau-
siai dalyvauti simpoziumo sesijose ir
būti tų tikslų vyksmo liudininkais.

MKS info

Seselė Margarita Bareikaitė
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Margumynai

Margumynai

Atkelta iš 5 psl.        Benediktas
Mačiuka, Pranas Zundė, Vincas
Trumpa, Leonardas Dambriūnas,
Kostas Ostrauskas, Vacys Šaulys,
Ginutis Procuta ir Donatas Šatas.
Sekė Juozo Girniaus ir Marijos
Gimbutienės bendros paskaitos (apie
lietuvišką filosofiją ir kultūros ir
meno paminklus).

Kitą dieną Algis Avižienis mode-
ravo forumui, kur svarstyta, ar reikia
Pasaulio lietuvių mokslo draugijos.
Po to sekė moksliniai posėdžiai apie
lietuvių literatūrą (Bronius Vaškelis,
Ilona Gražytė, Rimvydas Šilbajoris,
Bronius Vaškelis), informacijos ir
erdvių technologiją (Vytautas Kle-
mas, Vytautas Mikėnas, Zenonas
Rekašius, Kęstutis Kirvaitis, Henri-
kas Bankaitis, Šarūnas Lazdinis),
pasaulinę literatūrą (Kostas Ostraus-
kas, Birutė Ciplijauskaitė, Ilona Gra-
žytė, Rimvydas Šilbajoris, Rimvydas
Šliažas, Elena Tumienė, Bronius
Vaškelis). Apie medžiagų ir energijos
technologiją kalbėjo Romualdas Ka-
šuba, Stepas Matas, Šarūnas Užgiris,
Algirdas Nasvytis, Stasys Bačkaitis,
Remigijus Gaška, Romualdas Vis-
kanta.

Forumą apie išeivijos lietuvių
periodinės spaudos užduotį mokslinė-
je ir kultūrinėje srityse vedė Kęstutis
Trimakas. Kiti dalyviai: Kazys Bra-
dūnas, Bernardas Brazdžionis, Juo-
zas Girnius, Vytautas Kavolis, An-
tanas Klimas. Lietuvių kalbotyros
reikalais pasisakė Antanas Klimas,

William Schmalstieg ir Antanas
Salys. Visuomeninių mokslų posė-
džiuose dalyvavo Vytautas Vardys,
Vytauas Kavolis ir Vytautas Doniela.
Matematikos ir fizikos grupėje daly-
vavo Adolfas Damušis, Arūnas Liu-
levičius, Bronius Jaselskis, Kęstutis
Keblys, Antanas Butkus, Rimas Vaiš-
nys ir Raimundas Ošlapas. 

Forume apie mokslininko padėtį
savoje visuomenėje dalyvavo Arvydas
Barzdukas, Zenonas Rekašius, Vy-
tautas Vygantas, Edmundas Len-
kauskas, Bronius Nainys. Pamaldas
laikė Bruno Markaitis, o mirusiųjų
lietuvių mokslininkų prisiminimą
vedė Petras Daužvardis. Sekė bend-
ras posėdis apie Rytojaus mokslo
kryptis. Jam vadovavo Arvydas Klio-
rė. Pranešimus skaitė Algirdas Avi-
žienis, Ina Užgirienė ir Jonas Valai-
tis. Uždaryme žodžius tarė Algirdas
Avižienis ir Bronius Nainys.

Taip buvo prieš keturiasdešimt
metų. Dalis jų vėl dalyvaus XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziume, kuris
įvyks š. m. lapkričio 26–30 d. Pasaulio
Lietuvių centre, Lemont, IL. Per ati-
daromajį posėdį pirmininkaujantis
galėtų paprašyti atsistoti visus, kurie
dalyvavo pirmąjame simpoziume
kaip organizatoriai ar pranešėjai. Po
to dar galėtų pakviesti atsistoti ir
visus kitus, kurie tame istoriniame
simpoziume apsilankė. Tai būtų pras-
mingas istorinio įvykio prisiminimas
ir jo sugrąžinimas į savo tarpą ir
šiuos laikus.

Pirmasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyko 1969–aisiais

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

NIJOLĖ ADOMĖNAITĖ
BANIENĖ

Mūsų brangi ir mylima žmona, mamytė ir uošvė iškeliavo į
Amžinuosius Namus 2007 m. lapkričio 18 d.

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, lapkričio 16 d. 9 val.
ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont,
IL.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Nijolę savo
maldose.

Liūdinti šeima

Švedijos kariškiai bando mobilųjį oro uostą
Švedijos kariuomenė šalies šiau-

rėje vykdo transportuojamo oro uosto
bandymus. Manoma, kad ši šalies
bendrovių sukurta įranga galėtų būti
naudojama ir civiliniais tikslais, pa-
vyzdžiui, stichinių nelaimių regio-
nuose pačioje Švedijoje ir užsienyje.

Švedijos leidinio „Pite�– Tidnin-
gen” teigimu, atsigabenę vos du di-
delius konteinerius Švedijos kariniai
specialistai gali įrengti visiškai veiks-
mingą lauko oro uostą praktiškai bet
kurioje pasaulio vietoje.

Mobiliojo oro uosto, kurio kūri-
mo projektas buvo pradėtas vykdyti
2002 m., sistema sudaryta iš oro
kontrolės bokšto, radaro bei nusilei-
dimo tako šviesų. Visos sistemos da-
lys gali būti lengvai supakuotos ir
paruoštos gabenti.

„Ši įranga skirta naudoti Švedijo-
je, bet ji gali praversti ir tarptau-
tinėse misijose. Jei audra sunaikintų
stacionarų oro uostą, būtų galima
atvirame lauke greitai įrengti mo-
bilųjį, kad lėktuvai nedelsdami galėtų
pradėti gabenti paramą”, – sakė
Švedijos gynybos ministerijos mate-
rialinio aprūpinimo administracijos
atstovas Lars Kjellgren.

Dienraščio teigimu, šia naujove
susidomėjo kelios užsienio šalys.
„Įranga tokia unikali, kad šią savaitę
jos apžiūrėti atvyko Lenkijos, Nyder-
landų ir D. Britanijos kariuomenės
atstovai”, – pasakojo L. Kjellgren.

Planuojama, kad gruodį mobilio-
jo oro uosto įranga bus oficialiai per-
duota Švedijos ginkluotosioms pajė-
goms.                                 Balsas.lt 

Ar galima Lietuvoje auginti vynmedžius?
Anot Vilniaus Universiteto bota-

nikos sodo mokslo darbuotojo dr.
Dariaus Ryliškio, vynmedžiai (Vitis
L.) daugeliui žmonių asocijuojasi su
egzotiškais, tik pietuose augančiais
augalais. Nors vynmedžių uogas –
vynuoges – visi esame valgę, dažnai
nesusimąstome, kad jos auga ant
vynmedžių – taip pat kaip alyvuogės
ant alyvmedžių, o ne ant alyvų.

Dažnai netgi galima išgirsti nuo-
monę, kad vynuogė (augalas) – tai ne
vynmedis. Vynmedžių pasaulyje yra
apie 35 rūšys. Jie gali augti tik vidu-
tinio klimato juostoje, neauga nei
tropikuose, nei šaltuose kraštuose.
Dalis jų šalčiui menkai atsparūs, kiti
gali augti ir mūsų klimatinėje zonoje. 

Daugelis jų nėra vien tikrojo vyn-
medžio (Vitis vinifera L.) palikuonys,
o sudėtingi tarprūšiniai hibridai.
Tarp jų būna ir stebėtinai atsparių
šalčiui – iki –40 laipsnių Celsijaus,

kaip latviška „Zilga”, ar –34 laipsnių
Celsijaus, kaip amerikiečių „Swenson
Red”. Tačiau vynmedžių vertinti tik
pagal atsparumą šalčiui negalima,
dar svarbiau jų charakteristikai yra
vasaros ilgis ir šiltumas, jis nusako-
mas aktyvių temperatūrų suma (ATS).

Lietuvoje kiekvienais metais gali
sunokti tos veislės, kurioms reikia iki
2300°C ATS. Aišku, abu svarbiausius
veiksnius galima kiek pakoreguoti,
vynmedžius žiemą dengiant ar juos
sodinant prie pietinės mūro sienos.

Lietuvoje platinama pakankamai
daug lietuviškos, latviškos, lenkiškos,
amerikietiškos kilmės vynmedžių
veislių, tinkančių pagal atsparumą
šalčiui ir ATS, reikalingą sunokimui.
Vyrauja desertinės (stalo), bet galima
surasti ir vyninių. Deja, aukštos
kokybės vyno iš jų neteks pasidaryti,
Lietuvoje per mažai šilumos. 

„Spectrum”

Meksikiečiai deimantus gamins iš tekilos
Darydami bandymus su tekilos

garais Meksikos mokslininkai aptiko,
kad ant nerūdijančio plieno ar silicio
substrato jie gali suformuoti koky-
biškų deimantų plėveles.

Meksiko nacionalinio autono-
minio universiteto (Universidad Na-
cional Autónoma de México) moks-
lininkų grupė naudojo 40 proc. alko-
holio koncentracijos šviesiąją tekilą
(Tequila blanco). Darydami bandy-
mus su šiuo populiariu gėrimu pa-
skatino neseniai mokslininkų aptik-
tas tekiloje esančio vandenilio, de-
guonies ir anglies proporcinis san-
tykis, labai artimas „deimantų for-
mavimosi sričiai”.

Dirbtiniai deimantai iš tekilos
laboratorijoje buvo gaminami spe-
cialiame prietaise įkaitinus šį skystį
iki 280 laipsnių pagal Celsijų. Tekilos
garai toliau keliaudavo į reakcijos

kamerą, kurioje dujos buvo įkaiti-
namos iki 800 laipsnių. Suardžius jų
molekulinę struktūrą buvo gaunami
maždaug 100–400 nm dydžio kieti
deimantų kristalai. Eksperimento
metu jie krisdavo ant silicio ar ne-
rūdijančio plieno padėklų, formuoda-
mi ploną lygią plėvelę.

Galutinė taip išgautų deimantų
kristalų danga buvo kieta ir atspari
karščiui. Būtent tokių savybių rei-
kalauja pramoniniai dirbtinius dei-
mantus naudojantys įrankiai: įvairūs
rėžtuvai, puslaidininkiai, izoliatoriai,
radiacijos detektoriai ir optiniai elek-
tronikos įrenginiai. Meksikos moks-
lininkai planuoja maždaug 2011 m.
pradėti pramoninį savo išrastos dirb-
tinių deimantų gamybos iš tekilos
naudojimą, skelbia „CERN Courier”. 

Balsas.lt 

Žalios erdvės ilgina gyvenimą
Gyvenamoji vieta netoli parkų ar

kitų žaliųjų erdvių gali pailginti gy-
venimo trukmę, patvirtino moks-
lininkai.

Škotų Glazgo universiteto moks-
lininkų studija rodo, kad gyvenimo
trukmės skirtumas tarp turtingųjų ir
vargšų sumažėja, jei tiriamieji gyvena
greta gamtos, rašo britų „The Guar-
dian”. Anot mokslininkų, šis skirtu-
mas žaliosiose zonose yra dvigubai
mažesnis nei pastatų pilnose erdvėse.

Žaliomis erdvėmis savo studijoje
tyrėjai laikė „atviras, neišvystytas,
natūralios vegetacijos” zonas. Žmo-

nės, kurie vaikščiojo ar užsiėmė kita
aktyvia veikla tokiose vietose, psi-
chologiškai ir fiziškai jautėsi geriau
nei tą patį darę kitur. Anot tyrėjų, bu-
vimas gamtoje mažina kraujo spau-
dimą bei stresą, be to, galimas daik-
tas, padeda žmonėms greičiau pagyti
po operacijų.

Glazgo mokslininkai pabrėžia,
kad nemažai studijų tyrė, kokia yra
gyvenimo greta gamtos įtaka ben-
dram gerovės jausmui, tačiau tik
keletas nagrinėjo, kokia žaliųjų erd-
vių įtaka geresnei sveikatai.

LRT.lt

Neįmanomi projektai: miestas ežero dugne
Toks projektas bent jau savo

mastais kol kas neturi panašių
visame pasaulyje. Tai – ežero vidury-
je esantis miestas, pastatytas ne salo-
je, o žemiau vandens lygio. Kaip tai
įmanoma?

Vienas toks miestų yra senovinis
Bulgarijos miestas Seuthopolis. Jį
archeologai atrado dar 1948 metais,
tačiau prabėgus vos šešeriems me-
tams po atradimo sugriuvo greta šios
vietovės buvusi vandens užtvanka ir
viskas buvo užlieta. Dabar miestą
rengiamasi vėl ,,atkasti”. Tai bus gal-
būt netgi pats beprotiškiausias ar-
chitektūrinis projektas. Šiuo tikslu
planuojama sukonstruoti apskritimo
formos 420 metrų skersmens ir 20
metrų aukščio pylimą-užtvanką.
Sandaraus pylimo viduje esantis van-
duo bus išsiurbtas naudojant galin-

gus vandens siurblius.
Žmonės į neįprastą senovės lai-

kus menančią vietovę bus gabenami
keltais, o į apačią iš prieplaukų juos
nuleis tam skirti liftai. Esminis Bul-
garijos planas susijęs greičiau su tu-
rizmu nei su archeologija, kadangi to-
kiu projektu siekiama sukurti ana-
logų pasaulyje neturintį šalies sim-
bolį.

Technologijos.lt 
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�Faustą Strolią, suredagavus ir
paruošus ,,Muzikos žinias”, iš tiko in -
sultas. Tris savaites pra leidęs ligoni -
nėje gerbiamas muzikas laimingai
grį žo namo ir toliau tęsia reabilitaci-
ją žmonos Teresės ir medikų prie -
žiūroje.

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

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

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap -
k ričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras ,,Vy -
turys” ir ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas. Dalyvaudami paremsite
PLC Jaunimo rūmų salės apšvie timo
įrangos vajų. Koncerto pra džia 1 val.
p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” susirinkimas rengiamas sek-
madienį, lapkričio 23 d., 9 val. r. Pa-
saulio lietuvių centro posėdžių kam-
baryje. Į susirinkimą kviečiami na-
riai, narės ir susidomėję organizacijos
veikla. 

�Lapkričio 23 d., sekmadienį,
Čikagos ramovėnai, talkinant biru -
tie  tėms ir šauliams, Šaulių namuose
rengia kariuomenės atkūrimo 90
metų sukakties paminėjimą. Iškil -
min gos šv. Mišios – 10:30 val. r. Tėvų
jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų – apei-
gos prie Laisvės kovų paminklo.

Minėjimo pradžia – 12:30 val. p. p.
Kviečiame organizacijas atvykti su
vėliavomis, o visuomenę gausiai da -
lyvauti. Po minėjimo – užkandžiai ir
kavutė Šaulių namuose.

�Lapkričio 28 d., penktadienį
,,Park West” koncertų salėje (322
West Ar mitage Ave., Chicago, IL
60614; www.parkwestchicago.com)
įvyks And riaus Mamontovo ir M. K.
Čiurlionio sty ginių kvarteto bendras
koncertas. Rengia LR generalinis
konsulatas Čikagoje ir ,,Show cent -
ras”. Pradžia 8 val. v. Bilietus galima
įsigyti www.ticketmaster.com ir par-
duotuvėje ,,Lie tuvėlė” (5741 S. Har -
lem Ave., Chi cago, IL 60637; tel.:
773-778-1362).

�Tėvų jėzuitų koplyčioje Jauni-
mo Centre ( 2345 W. 56 St., Chicago,
IL) lap kričio 30 d., pirmą Advento
sekmadienį,  9:30 val. r. bus klauso-
ma iš pa žinčių. 10:30 val. r. – šv.
Mišios ir pamokslas. Po pamaldų Jau-
nimo centro kavinėje  moterų klubo
narės vaišins ska niais blynais. Po
vaišių – paskaita apie šv. Paulių. Pa-
maldas praves ir paskaita skaitys  tė-
vas Lionginas Virbalas, SJ iš Vil-
niaus. Visus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Seminaro dalyviai iš kairės Vytis Kezys, ,,Vytis Tours” atstovas, ambasado-
rius Jonas Paslauskas, Lietuvos generalinis konsulas New York, Jaanus
Kirikmai, Estijos konsulas, Daris Delins, Latvijos konsulas, Rimas Kezys,
,,Vytis Tours” atstovas.

Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija jau daug metų rengia
didelį išpardavimą (,,bazarą”). Parapijiečiai suaukoja įvairius daiktus, par-
davime talkina būrys parapijiečių. Spalio 25–26 dienomis tokio išpardavimo
metu šalpai buvo surinkta 22,000 Kanados dol. Šie pinigai jau keletą metų
skiriami vargšų ir studentų valgykloms išlaikyti. 

Didelę padėką reiškiame dr. Juditai Čiuplinskienei už per du kart per
metus rengiamus išpardavimus.

Stasys Prakapas

Seminaras apie Pabaltijo kraštus
Trijų Pabaltijo valstybių kon-

sulatai drauge su turistinių kelionių
organizatoriais ir šešiomis oro lini-
jomis surengė seminarą ,,Welcome to
the Baltics”.  Seminaro tikslas -
sudominti JAV visuomenę Pabaltijo
kraštais ir paskatinti tuos kraštus
aplankyti.

Pagrindiniai seminaro organiza-
toriai ir rėmėjai buvo Estijos konsu-
latas ir estų turistinės organizacijos.
Seminaras įvyko lapkričio 5 d. Es tų
namuose, Manhatten, New York.

Trys generaliniai konsulai Jaa-
nus Kirikmae (Estija), Jonas Pas-
lauskas (Lie tuva) ir Daris Delins
(Latvija) trumpai apibūdino kuo jų
valstybės įdo mios tu ristams.

Estonian American Chambers of

Commerce & Industry prezidentė
Krista Altok Tassa pristatė dalyvau-
jančias organizacijas, kurios pateikė
savo leidinius ir plakatus:  visų trijų
valstybių konsulatai, oro linijos: ,,Air
Baltic”, ,,Austrian Airlines”, ,,Czech
Airlines”, ,,Finnair”, ,,Icelandair” ir
SAS; kelionių agenturos ,,Vytis
Tours” ir ,,Amest Travel”.

Buvo parodyti profesionaliai
paruošti vaizdo įrašai apie Pabaltijo
valstybes.

Programą muzikiniais intarpais
paįvairino Estijos muzikai. Po prog-
ramos buvo vaišės. Seminare dalyva-
vo apie 80 kelionėmis besidominčių
asmenų ir organizacijų.

Vyt. inf.

�Artėja Kalėdos, šventinio šur  -
mu   lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 6 ir 7 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
r. iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro (PLC) didžiojoje salėje, Le-
monte. No rinčius prekiauti, prašo-
me skambinti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

Žinios iš Kanados

Š. m. lapkričio 6 d., ketvirtadienį, Taikomosios dailės muziejuje Valdovų
rūmų paramos fondas surengė aštuntąjį tradicinį Valdovų rūmų paramos
vakarą. Paramos vakaruose lėšos jau buvo renkamos radiniams, spau-
dams, gobelenui restauruoti, krosnies atkūrimui finansuoti. Šis vakaras
buvo paskirtas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pietų korpuso antro
aukšto Renesanso epochos sosto salės sienų tapybinio frizo atkūrimo pro-
jektui bei jo finansavimui. 

Valdovų Rūmų žemutinėje salėje galvojama atkurti frizą kaip būdingą
Renesanso interjerų puošybos detalę, apjungiančią visą patalpos erdvę ir
papildančią kitus jos puošybos elementus: plafonus, portalus, židinius.
Heraldiniai motyvai turės pabrėžti patalpos reikšmingumą ir paskirtį. Frizo
heraldika pasirinkta iš 1555 m. Vilniuje sukurto herbyno vadinamo
,,Stemmata Polonica”, o herbinių skydų jungtys – iš Bonos Sforzos maldyno
miniatiūrų. Būtent šių puošybos elementų pasirinkimas grindžiamas tuo,
kad jie atitinka laikotarpį, kurį siekiama atkurti „sosto” menėje, juolab
neatmestina prielaida, kad šio rato ar panašių estetinių nuostatų dai-
lininkai galėjo darbuotis puošiant Žemutinės pilies sales.

Nuotraukoje: paramos vakaras Taikomosios dailės muziejuje.

AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ
PARAMOS VAKARAS

�Amerikos lietuvių Tautinės
są  jungos Čikagos skyrius Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje gruodžio
4 d. 12 val. p.p. ruošia prieš kalėdines
vaišes. Giesmėms pritars Algiman -
tas Barniškis. Kalėdų  senelis pa -
linkės gerų ateinančių Naujųjų me -
tų. Kvie čiame visus dalyvauti. Auka
– 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 708-
408-8352 (Irena) arba 708-422-6514
(Jū ratė).

Apsilankykite ,,Draugo” internetinèje svetainèje
www.draugas.org


