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•Skautybės kelias.
Vašingtono židiniečių
veikla. Atsiminimai apie
tautines stovyklas (p. 2,
11)
•Lietuva – Europos ,,mo-
kytoja” (p. 3, 9)
•Darbingas SLA Seimas
Čikagoje (p. 4)
•Nuomonė. ,,Draugo” 100
metų sukaktis (p. 5, 8–9)
•Lietuva kaleidoskope
(13) (p. 9)
•Lietuvių kultūros ir
meno kelionė (p. 10)
•E. Juodvalkė aplankė
UIC studentus (p. 10)

Valinskas perėmė pirmininkavimą
Seimo posėdžiui iš parlamentarės
Vidos Marijos Čigriejienės.

Vėliau posėdyje frakcijų atstovai
paskelbė apie parlamentinių frakci-
jų susikūrimą. Naujame Seime veiks
TS-LKD, Liberalų sąjūdžio, Libera-
lų ir centro sąjungos, Socialdemok-
ratų partijos, Tautos prisikėlimo
partijos, Darbo partijos, Tvarkos ir
teisingumo frakcijos bei Mišri Seimo
narių grupė.

Seimas patvirtino naująją Sei-
mo valdybą, kurią sudarys Seimo
pirmininkas Arūnas Valinskas, jo
pavaduotojas Algis Kašėta (Liberalų
sąjūdžio frakcija), antrasis pava-
duotojas Česlovas Vytautas Stanke-
vičius (Tėvynės sąjungos Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija) ir
trečiasis pavaduotojas Raimondas
Šukys (Liberalų ir centro sąjungos
frakcija).

Taip pat be didelių diskusijų
patvirtinta ir seniūnų sueiga, kurią
sudarys Seimo pirmininkas Arūnas
Valinskas, jo pavaduotojai Algis Ka-
šėta ir Česlovas Vytautas Stankevi-
čius bei Raimondas Šukys.

S. Anužis siekia
aukšçiausiû
Respublikonû
partijos pareigû

A. Valinskas išrinktas Seimo pirmininku

Lietuvos atstov∂ pasi∆lyta
vadovauti UNESCO

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) –
Pirmadienio naktį po antro balsa-
vimo naujuoju Seimo pirmininku iš-
rinktas Tautos prisikėlimo partijos
vadovas Arūnas Valinskas.

Nepaisant opozicijos priešišku-
mo, šis pakartotinis balsavimas buvo
jam palankus. Trys balsų
skaičiavimo komisijos nariai pareiš-

kė, kad balsavimo metu buvo pažeis-
ta slapto balsavimo tvarka. Socialde-
mokratas Vytenis Andriukaitis iš
Seimo tribūnos teigė, kad buvo su-
varžyta Seimo nario slapta valia, nes
kai kurie Seimo nariai ėjo tiesiai prie
balsadėžių, aiškiai rodydami, kaip jie
balsuoja.

Išrinktas Seimo pirmininkas A.

Vilnius/Paryžius, lapkričio 18
d. (ELTA) – Paryžiuje oficialiai pri-
statyta bendra Baltijos šalių kandi-
datė į UNESCO generalinės direkto-
rės pareigas 2009–2013 m. kadencijai
– Lietuvos nuolatinė atstovė prie

UNESCO ambasadorė Ina Marčiu-
lionytė. Tai – aukščiausios pareigos
tarptautinėje organizacijoje, į kurias
Lietuva kada nors yra kandidatavusi.

Ambasadorė I. Marčiulionytė
2004 m. buvo išrinkta į Pasaulio pa-
veldo komitetą, o 2005–2006 m. šiam
komitetui pirmininkavo. Šiuo metu ji
taip pat yra UNESCO Vykdomosios
tarybos vicepirmininkė, Būstinės ko-
miteto pirmininkė, Tarpvyriausybi-
nio Konvencijos dėl kultūrų raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo komi-
teto vicepirmininkė, įvairių UNESCO
darbo grupių vadovė ir narė.

Nuo 2003 metų, kai I. Marčiulio-
nytė buvo paskirta Lietuvos nuolati-
ne atstove prie UNESCO, Lietuva bu-
vo išrinkta į Vykdomąją tarybą ir 6
UNESCO komitetus. 2007 m. amba-
sadorė apdovanota Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Ko-
mandoro kryžiumi.

UNESCO – JT švietimo, mokslo
ir kultūros organizacija, savo veikla
siekianti prisidėti prie pasaulio tai-
kos ir saugumo stiprinimo.

Vilnius, lapkričio 18 d. (ELTA) –
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy susitikime su Rusijos preziden-
tu Dmitrij Medvedev atskirai iškėlė
Lietuvos energetinio saugumo klau-
simą, skelbia užsienio žiniasklaida.

Anot ,,Laisvosios Europos radijo”
interneto svetainės, N. Sarkozy pa-

prašė Maskvos kitą žiemą parodyti
,,atvirumą” Baltijos šalių ir ypač Lie-
tuvos, kuri turi uždaryti Ignalinos
atominę elektrinę (IAE), atžvilgiu. N.
Sarkozy teigimu, D. Medvedev buvo
,,sukalbamas” dėl minties tiekti ener-
giją Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims
ateinančiais metais.

Lietuva, stodama į Europos Są-
jungą (ES), įsipareigojo kitų metų pa-
baigoje uždaryti IAE. Nepaisant ša-
lies vadovų perspėjimų, kad taip Lie-
tuva energetiškai taps visiškai prik-
lausoma nuo Rusijos, ES iki šiol
griežtai laikosi nuostatos, jog šį įsipa-
reigojimą reikia vykdyti.

Romualdas Kriauçiùnas

Lapkričio 13 d. ,,Associated
Press” žiniasklaida paskelbė, kad
Michigan valstijos Respublikonų
partijos pirmininkas Saulius Anužis
siekia aukščiausių Respublikonų
partijos komiteto (Republican Natio-
nal Committee — RNC) pareigų —
pirmininko vietos. Anužis apie savo
sprendimą pakeisti kadenciją bai-
giantį pirmininką Mike Duncan pra-
nešė lapkričio 12 d. Duncan yra pa-
reiškęs norą savo einamas pareigas
pratęsti dar 2 metams. Kitas galimas
varžovas yra Chuck Yob, RNC narys.
Pastarasis teigia, kad savo sprendi-
mą padarys per porą savaičių. Į tas
pareigas jis nesėkmingai kandida-
tavo 1997 metais.

Respublikonų partijos vadovai
kitose valstijose norėtų pakeisti da-
bartinį RNC pirmininką. Pagal RNC
taisykles, kandidatai turi pranešti
apie savo ketinimą, o po to turi būti
nominuoti ir gauti dviejų RNC narių
pritarimą bent trijose valstijose.
RNC priklauso 168 nariai, kurie iš-
rinks naują pirmininką savo suva-
žiavime, įvyksiančiame 2009 m. sau-
sio 23 d. Washington, DC.

Savo pranešime Anužis teigia,
kad, norint atstatyti partiją, kitas
RNC primininkas turi būti artimai
susipažinęs su vėliausia technologija.

Nukelta į 6 psl.

Už Tautos prisikėlimo partijos (TPP) pirmininko kandidatūrą į Seimo vadovo
pareigas balsavo 79 parlamentarai, 58 buvo prieš. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Rusija paraginta užtikrinti energijos tiekimâ

Ina Marčiulionytė.
ELTOS nuotr.
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Vašingtono židinietės
nori būti sveikos

s. IRENA JANKAUSKIENÈ

Vašingtono vyr. skaučių židinį
įkūrė Meilė Mickienė 1981 m. ir jis be
pertraukos veikia ligi šios dienos.
Buvo laikotarpis, kai čia veikė skau-
tai vyčiai, akademikai, vyr. skautės,
geltonšlipsiai ir jaunesnieji skautai.
Tačiau, laikui bėgant ir besikeičiant
sąlygoms, liko tik židinietės, o kiti
vienetai išnyko.

Prieš porą metų atgijo akademi-
kai ir skautai vyčiai. Jų atžalynas ta-
po vilkiukais ir paukštytėmis. Šiuo
laiku yra susibūręs gražus jaunimo
būrys, turintis daug noro ir entuziaz-
mo skautauti.

Kiekvienas vienetas Sąjungoje
turi savo paskirtį. Mūsų židinio pa-
grindinis tikslas yra padėti Vašing-
tono skautaujančiam jaunimui, neap-
leidžiant ir labdaros darbų, ypač Lie-
tuvoje. Nepamirštame ir savęs – kvie-
čiame į sueigas įvairių sričių prele-
gentus, rengiame svarbius ir naudin-
gus pašnekesius.

Šio rudens sueiga įvyko spalio 19
d. sesės Irenos Jankauskienės na-
muose. Pradžioje mūsų vadovė Jani-
na Čikotienė papasakojo apie dauge-
lio židiniečių dalyvavimą neseniai
mirusios mūsų sesės Danutės Cun-
ningham pagerbime ir atsisveikini-
me. Toliau ji apžvelgė būsimą veiklą,

FSS Čikagos skyriaus
Kalėdinė sueiga

FSS Čikagos skyriaus Kalėdinė
sueiga, filisterio Kęstučio Ječiaus

pašnekesys ir vaišės įvyks šių metų
gruodžio 6 d. 4 val. p. p.
Jolandos ir Alfonso Kerelių
namuose (2 Norton Drive,

Lemont, IL; tel.: 630-257-2558).
Laukiame gausaus narių dalyvavimo.

kurioje artimiausias įvykis bus Kalė-
dinė sueiga. Bekalbant apie einamus
reikalus atvyko mūsų kviestas sve-
čias dr. Saulius Naujokaitis, kuris su-
tiko pasidalyti su mumis savo medici-
nos žiniomis. Kadangi visos židinie-
tės yra sulaukusios kilnaus amžiaus
(jau visos galime būti močiutės),
svečio pokalbis lietė mums įdomias
temas. Tai buvo nuosekliai bei rū-
pestingai paruošta įdomi paskaita, po
kurios kilo daugybė klausimų, į ku-
riuos prelegentas įžvalgiai atsa-
kė.

Židinio vadovė padėkojo dr. Nau-
jokaičiui už puikų pašnekesį ir pa-
kvietė visus prie vaišių stalo. Ka-
dangi maistas buvo suneštas ir kiek-
viena sesė norėjo pasirodyti savo ku-
linariniais gabumais, ant stalo ma-
tėsi naujų skanių valgių. Paragavu-
sios patiekalų, tuoj stengėmės gauti
jų receptus, kad ir pačios galėtumė-
me juos pagaminti savosioms vai-
šėms.

Dar ilgai kalbėjomės su mūsų
mielu svečiu apie įvairias naujienas,
dalijomės praėjusios vasaros prisi-
minimais. Sueigai einant prie galo, ir
norėdamos pagerbti kun. Stasio Ylos
atminimą, sugiedojome ,,Sutelk mus,
Viešpatie”. Sueigą baigėme tradicine
,,Ateina naktis”.

v.s. fil. ANTANAS
SAULAITIS, SJ

Labai norėjau tapti skautu tais
pačiais metais, kuriais lordas Baden-
Powellis sukvietė berniukus į pirmą-
ją stovyklą Brownsea saloje, bet dar
nebuvau gimęs, tai negalėjau nuvyk-
ti. Į skautų eiles įstojau labai vėlai,
būdamas šešerių-septynerių metų.
Tai tespėjau į trečiąją Tautinę sto-
vyklą (TS), kai jau buvau pilviukas,
atsiprašau, tai yra, vilkiukas. Norė-
čiau papasakoti kelis įspūdžius apie
kiekvieną stovyklą.

III TS Alpėse, Vokietijoje.
Mūsų didelėje palapinėje įsirengėme
guolius – pušų šakeles įkišome sta-
čiai į smėlį, panašiai kaip Indijoje
fakyrai ant vinių atsigula. Buvo labai
daug darbo, nors dar nebuvome di-
deli ir sunkūs kaip šiandieną. No-
rėjau truputį susipažinti su gamta,
tai sugalvojau pereiti iš tirpstančio
ledyno upės pakrantės į žvyro salytę
viduryje upės. Per tą laiką daugiau
vandens bėgo, baisiai šalta ir gilu.
Tais laikais nežinojau, kad negalima
vienam į mišką ar į vandenį eiti. Mes
iškylavome kalnuose, pamėgau ėdel-
veis gėlytes. Vienas mūsų vilkiukas
įkrito į lauke iškastos didžiulės išei-
namos griovį, vadovas turėjo jį visą

ATSIMINIMAI APIE TAUTINES STOVYKLAS
išmaudyti. Laikraštėlį spausdindavo
po vieną puslapį rankine matrica ir
voleliu.

IV TS Michigane. Mudu su
broliu Algiu Zaparacku ėjome per
Brolijos pastovyklę, kur pačios drau-
govės virė savo valgius – nebuvo bend-
ros virtuvės kaip dabar. Buvo labai
karšta diena, net praustis norėjosi.
Prie atviros virtuvės laužo liepsnos
be jokios priežiūros gulėjo dujų „ba-
lionas” – toks karštas, kad beveik

negalėjome paliesti ir atitraukti nuo
ugnies. Tai paėjome kelis žingsnius
atgal ir abu pro laužavietę, vienas
viena puse, kitas kita griebėme ba-
liono rankenas ir bėgome tolyn, kad
dujos nesprogtų. Labiausiai patiko
akademikų skautų laužai. Po visos
dienos su Brolija, skautais, vėlai
nueidavau pas akademikus prie ežero
kranto. Kartą taip gražiai dainavome
iki trečios valandos ryto.

Nukelta į 11 psl.

Akimirka iš šių metų skautų Tautinės stovyklos. Dr. Roberto Vito nuotr.

Detroit skautai kviečia į
Kūčių vakarienę

Kviečiame visą Detroito visuo-
menę dalyvauti tradicinėje Kūčių
vakarienėje, kurią ruošia Detroito
Gabijos ir Baltijos tuntų skautės ir
skautai. Kūčios įvyks sekmadienį,
gruodžio 7 dieną, Dievo Apvaizdos
parapijos salėje. Savo šventę pra-
dėsime tuoj po šv. Mišių ir kavos,
maždaug 12:30 val. p. p. Vyks iš-
kilminga tuntų sueiga, trumpa ka-
lėdinė programėlė, po to valgysime
Kūčių vakarienę.

Šiemet Kūčių metu rinksime pi-
nigines aukas Avon Breast Cancer
Walk. Kviečiame visus prisidėti prie
mūsų rinkliavos.

Prašome Kūčioms užsiregist-
ruoti iš anksto pas Daivą Lukasie-
wicz (tel.: 248-478-6885 arba el.
paštu: dlukasiewicz@sbcglobal.net),
jei galvojate dalyvauti. Kviečiame
kiekvieną šeimą prisidėti prie Kūčių
vakarienės kokiu nors valgiu.

Lauksime visų!

Vašingtono židinietės su svečiu dr. Naujokaičiu. Pirmoje eilėje iš kairės: Aldona Bačkaitienė, Elvyra Vodopalienė,
Nijolė Grinienė, Aldona Simanavičienė, Irena Jankauskienė, dr. Saulius Naujokaitis, Janina Čikotienė, Meilė Mic-
kienė, Ramutė Aidienė, Regina Galinaitienė ir Teresė Landsbergienė. Antroje eilėje Gražina Blekaitienė ir Aldona
Kindurienė.
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Burnojimas nuo
Kremliaus bokštų

PETRAS KATINAS

Rusijos žiniasklaida nepaliauja kiekviena proga užsipulti ir pakeik-
snoti Baltijos valstybes, pirmiausia Latviją ir Estiją, tačiau neap-
lenkiama ir Lietuva. Ypač po praėjusių Seimo rinkimų, kur aiš-

kiai pralaimėjo savo meilės Rusijai neslepiantys Kazimiros Prunskienės
valstiečiai-liaudininkai ir priesaikos pažeidėjo, buvusio prezidento Ro-
lando Pakso partija „Tvarka ir teisingumas”. Į šias grupuotes, reikia ma-
nyti, Kremlius dėjo daug vilčių. Net daugiau, nei į buvusius komunistus,
pasivadinusius socialdemokratais. Šiuo metu Rusijos laikraščiai ir jiems
besąlygiškai pritariantys rusų kalba Lietuvoje išeinantys du rusų
savaitraščiai, be prof. V. Landsbergio ir Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikš-
čionių demokratų, nepaliauja puldinėti ir Prezidento Valdo Adamkaus –
ypač už jo pasisakymus tarptautiniuose forumuose dėl Lietuvos ener-
getikos priklausomybės nuo Rusijos ir raginimų Europos Sąjungai ne
žodžiais, o darbais padėti išsilaisvinti iš Rusijos energetinių varžtų, pir-
miausia „Gazprom” ir „LUKOIL”.

Tenka ir mūsų ES komisarei Daliai Grybauskaitei, ypač už jos pasi-
sakymą, kuriame ji pabrėžė, kad eskaluojamas Ignalinos atominės elek-
trinės (AE) uždarymo klausimas ir jos darbo pratęsimas yra naudingas
tam tikroms oligarchinėms grupuotėms pačioje Lietuvoje, o šūkavimai,
kad Lietuva, uždarius Ignalinos AE atsidurs prie energetinio bado ribos,
yra visiškai nepagrįsti. Nepatiko Kremliaus organams ir Grybauskaitės
pastebėjimas, kad Lietuvos Vyriausybė paskutiniaisiais socdemų prem-
jerų Algirdo Brazausko ir Gedimino Kirkilo valdymo metais tapo oligar-
chų ir monopolistų tarnaite, o valstybei pavojų kelia ne tiek Rusijos grės-
mė, kiek vietinių verslo ryklių diktatas. Tų ryklių pakankamai glaudūs
ryšiai su Rusija puikiai žinomi.

Rusijos informacinė agentūra „Regnum”, kuri domisi būtent Baltijos
valstybių klausimais, tiksliau, jų juodinimu ir šmeižimu, ėmėsi ir Igna-
linos AE uždarymo temos. Išplatintas didžiulis Rusijos energetinės tech-
nikos mokslinio tyrimo instituto generalinio direktoriaus Boris Gabarajev
straipsnis, pavadintas „Lietuva skina ‘branduolinio šovinizmo’ vaisius”.
Pasirodo, Lietuvos, kaip ir kitų buvusių okupuotų respublikų monopolis-
tai, pasinaudojo Černobylio atominės elektrinės katastrofa ir, gąsdindami
gyventojus, išėjo iš šlovingosios Sovietų Sąjungos, kartu sugriaudami
klestinčią valstybę. Esą dar prieš nepriklausomybės paskelbimą Lietuvos
politikai kategoriškai priešinosi trečiojo Ignalinos AE bloko statybai, o ta-
pusi nepriklausoma valstybe Lietuva neteisėtai paskelbė visus sovietinius
objektus, tarp jų ir Ignalinos AE, savos valstybės nuosavybe. Tai, jų galva,
buvo grubus ir neteisėtas veiksmas, nes visi tie objektai buvo Sovietų Są-
jungos nuosavybė. Esą visi Ignalinos AE dokumentai atiteko lietuviams,
kurie ją bemat perdavė švedams, amerikiečiams ir prancūzams. Tuo tarpu
netgi tarptautiniai atominės energetikos žinovai pripažino, kad sovieti-
niai atominiai reaktoriai RBMK yra gerokai pranašesni už Vakarų. Da-
roma išvada, kad Lietuva, stodama į ES, pasidavė Briuselio spaudimui ir
gana daug prarado.

Lietuvos Prezidentas puolamas ne tik už pasisakymus apie Rusijos
keliamą grėsmę, bet ypač už jo užimamą poziciją dėl Rusijos agresijos
prieš Gruziją. Visiškai nesiskaitant su žodžiais, Rusijos žiniasklaidoje
Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili skelbiamas „politiniu lavonu”.
Tokios pat užuominos mėtomos ir V. Adamkui. Pasak Kremliaus dien-
raščio „Izvestija” , į politinį sąšlavyną, be Gruzijos prezidento Saakašvili
ir baigiančio savo kadenciją JAV prezidento George W. Bush, turi būti nu-
rašytas ir Lietuvos prezidentas Adamkus.

Bet nėra ko stebėtis. Kremlių ir jo propagandinį aparatą ypač supyk-
dė Adamkaus kalba Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 63-ojo-
je sesijoje. Ypač puolamos Adamkaus kalboje išsakytos mintys ir įspėjimai,
kad Rytų Europos valstybės (esančios Rusijos kaimynystėje) atsidūrė pa-
vojingoje padėtyje. Todėl JTO, Europos Saugumo Bendradarbiavimo orga-
nizacija, ES ir Europos Taryba, ypač NATO, privalo glaudžiai bendradar-
biauti, užtikrinant Rytų Europos valstybių saugumą.

Rusijos laikraščiai, kaip ir, deja, Lietuvoje išeinantys savaitraščiai ru-
sų kalba, tokią Lietuvos prezidento kalbą niekinamai pavadino vieno rusų
vaikų animacinio filmuko herojaus „berniuko Kibildžiuko” pasakėlėmis.
Pasirodo, pagal žurnalisto Michail Kiseliov straipsnį „Iškoneveiksi Rusiją
– gausi saldainį”, mūsų Prezidentas tokio saldainio sulaukė iš JAV prezi-
dento Bush, kuris už Adamkaus kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje įteikė
jam saldainį – bevizį režimą į JAV Lietuvos piliečiams. Tad uždarius Ig-
nalinos AE lietuviai turės kur iš patamsių bėgti.

Tai, žinoma, tik nedidelė dalis propagandinių puolimų prieš Lietuvą
ir lietuvius, kurie užmiršo padėkoti Rusijai, jos vadams, Ignalinos staty-
tojams už amžinąją šviesą.

KÊSTUTIS GIRNIUS

Pastaruoju metu Lietuvos už-
sienio politika tapo nepaprastai ko-
vinga. Lietuvos vadovai vis dažniau
meta iššūkius ne tik Rusijai, bet ir
savo partneriams Europos Sąjungoje,
vis labiau apsigaubia teisuolio skrais-
te ir skelbiasi Europos sąžine. Ir vėl
grasino blokuoti ir užkirto ES dery-
bas su Rusija dėl naujos partnerystės
ir bendradarbiavimo sutarties.

Neprotinga šitaip elgtis. Ir ne
todėl, kad pagrindinė Lietuvos preky-
bos partnerė Rusija gali imtis prie-
monių kenkti Lietuvos ūkiui. Savo
nuolatiniais mokymais bei grasini-
mais vetuoti ES šalių daugumos
sprendimus Lietuva kuria pretenzin-
go, nesukalbamo ir nepatikimo part-
nerio įvaizdį.

Lietuva turi teisę reikšti savo nuo-
monę, net jei ji nepopuliari ir neati-
tinka partnerių daugumos nuostatų.
Kraštutiniais atvejais ji gali blokuoti
ES nutarimus ir atvirai kritikuoti
kitų šalių politiką ir vadovus. Bet kai
sąjungininkų kritika tampa beveik
kasdieniu įvykiu, Lietuva rizikuoja sa-
vo geru vardu ir galimu atskyrimu.

Lietuva jau kurį laiką neslepia
savo įsitikinimo, kad didžiosios ES
šalys neįžvelgia Rusijos grėsmės,
perdėm linkusios pataikauti Krem-
liui, sureikšmina prekybos ir verslo
ryšius su Rusija. Po Gruzijos ir Rusi-
jos konflikto Lietuva kritikuoja savo
bendražygius dažniau, griežčiau ir
labiau įžeidžiančiai.

Liūdnai pagarsėjo buvusio Pran-
cūzijos prezidento Jacques Chirac
pastaba, kad vadinamasis Vilniaus
dešimtukas praleido puikią progą
patylėti. Lietuva dabar atsilygina su
kaupu. Vos Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy pasirašė paliaubų
susitarimą Maskvoje, prezidentas
Valdas Adamkus išreiškė nusivylimą
Prancūzijos laikysena konflikte, nes
Prancūzija esą neužėmė stiprios ir
aiškios pozicijos, „nepasisakė nei į
vieną pusę, nei į kitą”. Lyg atvira
Maskvos kritika būtų padėjusi susi-
tarti dėl ugnies nutraukimo. Spalio
pabaigoje paaiškėjus, kad Prancūzija
norėtų atnaujinti derybas su Rusija
dėl sutarties, Adamkus pasakė, kad
Rusijos kariuomenė Abchazijoje ir
Pietų Osetijoje esąs „prezidento Sar-
kozy įžeidimas. (...) Kartu tai yra vi-
sos ES įžeidimas”. Sarkozy yra pa-
kankamai subrendęs, kad pats gali
spręsti, kada jis įsižeidžia. Jam ne-
reikia suflerio, nurodančio, kaip jis
privalo elgtis.

Paprastai sąjungininkai nesiaiš-
kina savo santykių viešumoje, bet
privačiai reiškia kritiką ir abejones.
Pastaruoju metu tokie subtilumai
nesaisto Lietuvos diplomatų, kurie
vienas su kitu lenktyniauja, siekdami
viešai kritikuoti jų nuomonei nepri-
tarančias ES šalis. Bene tą pačią
dieną, kai Prancūzijos Užsienio rei-
kalų ministras Bernard Kouchner
padarė užuominą apie derybų su
Rusija atnaujinimą, Lietuvos diplo-
matas, kuris prašė, kad jo pavardė
nebūtų minima, pasakė, kad pasiūly-
mas tiesiog abstulbino Lietuvą ir kad
Kouchneris siūlo pažeisti sutarimą,
dėl kurio susitarė jo paties preziden-
tas. Po kelių dienų Užsienio reikalų
ministras Petras Vaitiekūnas viešai
pareiškė, kad per anksti atnaujinti
derybas. Dar griežčiau ir ne kartą
pasisakė Adamkus, teigdamas, kad

Lietuva „iškels principo klausimą –
ar yra vertybės, už kurias vienbalsiai
pasisakė ES valstybės” ir „kokia pras-
mė mums leisti taip iš savęs tyčiotis”.

Lietuva ne tik atvirai ir dažnai
kritikuoja savo partnerius, bet nuolat
vaizduoja esanti principų ir vertybių
sargu. Pabrėždama savo dorumą, ji
duoda suprasti, kad partneriams
principai ir vertybės svetimi ar nes-
varbūs. Atseit mes principingi, o jūs
ne. Švelniai tariant, pasiskelbti doros
sergėtoju yra nekuklu, pakartotinai
abejoti savo sąjungininkų principin-
gumu – nepriimtina.

Dar gegužės mėnesį Vaitekūnas
retoriškai klausė, ar Europa toliau
remsis vertybėmis, ar atiduos pirme-
nybę fabrikams, gamykloms ir vamz-
dynams? Ir davė suprasti, kad bent
Lietuva stos vertybių pusėje. Bet Lie-
tuva iš principo nesipriešina vamzdy-
nams. Ji norėtų, kad nafta būtų tie-
kiama į Mažeikius per „Družbą” ir kad
naujas vamzdynas būtų tiesiamas per
Lietuvos teritoriją. Vamzdynai tampa
blogi tuo atveju, kai jie apeina Lie-
tuvą. Manyčiau, kad ne tik Vokietija
čia įžvelgia veidmainiškumą.

Tai nėra vientintelė sritis, kur Lie-
tuvos veiksmai neatitinka jos žodžių.
Nors oficialusis Vilnius nesiliauja kal-
bėjęs apie Rusijos keliamą grėsmę ir
reikalauja mažinti energetinį priklau-
somumą nuo Rusijos, Lietuva propor-
cingai mažiau skiria lėšų gynybai ne-
gu visi NATO partneriai. Net artėjant
Ignalinos atominės uždarymui, nesi-
ryžo imtis jokių konkrečių priemonių
energetikos saitams su Rusija mažin-
ti. Apie naują atominę ir energetikos
tinklus dar tik kalbama.

Pagaliau Lietuva antrą kartą šį-
met grasino blokuoti, blokavo ar ve-
tavo derybas. Pavasarį Lietuva nepri-
tarė deryboms su Rusija, kol nebuvo
patenkinami keturi jos reikalavimai,
tarp jų – kad įšaldytų konfliktų spren-
dimas taptų sudėtine Rusijos ir ES
darbotvarkės dalimi. Šiomis dienomis
Lietuva laikėsi ne mažiau atkakliai,
nors Sarkozy, Europos Komisija bei
jos pirmininkas Manuel Barosso ir
kai kurios kitos ES šalys ragino Lie-
tuvą laikytis lankstesnės politikos.

Veto yra kraštutinė priemonė,
net grasinimas juo palieka blogą
prieskonį. ES seniai galioja nuostata
ieškoti kompromisų ir, reikalui esant,
nusileisti. Priešingu atveju būtų neį-
manoma 27 šalims susitarti, ir jau
taip ne itin veiksminga ES taptų net
mažiau veiksminga. Nuolatinis prieš-
taravimas ir savo interesų brukimas
nesiderina su ES tarpusavio bendra-
vimo normomis. Juolab kad kai kurie
Lietuvos reikalavimai yra nerealistiš-
ki ir nepriklauso nuo ES šalių valios.
Derybų neatnaujinimas neprivers
Rusijos išvesti savo kariuomenės iš
Pietų Osetijos ir Abchhazijos.

Gal būtų galima pateisinti Lie-
tuvos pomėgį dažnai ir atvirai kriti-
kuoti kitas šalis, drožti pamokslus
apie vertybes ir principus, grasinti
vetuoti ar blokuoti derybas, jei ji pati
būtų nepriekaištinga, kokiu nors
ypatingu būdu prisidėtų prie ES ar
jos vertybių klestėjimo. Tokia, deja, ji
nėra. Dabar bene daugiausia dėmesio
skiriama mėginimui apeiti vieną savo
pagrindinių įsipareigojimų, būtent
uždaryti Ignaliną. Manau, kad ES jau
įgriso tokia Lietuvos politika, vilia-
masi, kad nauja vyriausybė pasuks
racionalesniu keliu.

Alfa.lt

LIETUVA – EUROPOS
„MOKYTOJA”
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DARBINGAS SENIAUSIOS PASAULYJE
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS SEIMAS ČIKAGOJE

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

EDVARDAS ŠULAITIS

Lapkričio 8-9 dienomis įvyko 69-
asis seniausios ne tik JAV, bet ir
visame pasaulyje lietuviškos organi-
zacijos – Susivienijimo Lietuvių Ame-
rikoje (SLA) – Seimas. Šios prieš 122
metus įsteigtos organizacijos nariai,
žvelgdami į jos praeitį, stengėsi pa-
žvelgti ir į jos ateitį, norėdami, kad ji
gyvuotų dar ilgus metus.

O kad ši organizacija yra svarbi,
pabrėžė jos ilgametė sekretorė Geno-
vaitė Meiliūnienė, savo pranešime
teigdama, kad ,,po 122 SLA veiklos
metų raportai, duodami gimtąja kal-
ba, įrodo, jog Susivienijimas buvo su-
kurtas lietuvybės pagrindu. Kas yra
mūsų Susivienijimui brangiausia, už
ką turime jį mylėti, tai jo stiprūs pa-
matai ir vieningas veikimas. Įvairių
pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai Susi-
vienijime susijungė bendram tauti-
niam darbui.”

Įžanginį žodį tarė
SLA prezidentas K. Miklas

Į Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje lapkričio 8 d. rytą susirinku-
sius SLA Seimo delegatus, narius bei
svečius pirmasis kreipėsi organizaci-
jos Vykdomosios valdybos preziden-
tas Kęstutis Miklas iš Singer Island,
FL. Jis pasveikino visus dalyvius,
supažindino su delegatais, pakvietė
sugiedoti Lietuvos himną ir toliau va-
dovavo programai, kuri nusitęsė iki
vakaro su pertrauka bendriems pie-
tums tose pačiose patalpose.

Po pietų vyko antroji sesija, o ta-
da – smagus pobūvis su skania vaka-

riene ir menine programa. Seimas
vyko ir sekmadienį: ryte tėvų mari-
jonų koplyčioje delegatams buvo at-
laikytos šv. Mišios, o po jų marijonų
vienuolyno patalpose vyko trečiasis ir
paskutinis seimo posėdis.

Sveikino LR gen. konsulė
Čikagoje S. Aniulienė

Seime atsilankiusi Lietuvos Res-
publikos gen. konsulė Čikagoje Skais-
tė Aniulienė turėjo porą uždavinių –
pasveikinti šios seniausios pasaulyje
lietuvių organizacijos narius ir įteikti
iš Lietuvos tautinio olimpinio komi-
teto gautą apdovanojimą Seime daly-
vavusiam SLA bei kitų organizacijų
veikėjui, žurnalistui Edvardui Šulai-
čiui. Šis priimdamas šį neeilinį jo
veiklos įvertinimo ženklą, trumpai
padėkojo LTOK vadovybei ir gen.
konsulei.

SLA veiklos naujienos

SLA vykdomosios valdybos pra-
nešimą padarė prezidentas Miklas,
kuris trumpai nušvietė savo bei orga-
nizacijos veiklą per praėjusius trejus
metus, po 2005 metais Čikagoje įvy-
kusio 68-ojo Seimo.

Prezidentas paminėjo, kad po
praėjusio Seimo netekome sunkiai
susirgusios iždininkės Loretos Stu-
kienės, kuri neseniai iškeliavo am-
žinybėn. Jos atminimas buvo pagerb-
tas tylos minute.

Miklas išskirtinai paminėjo nau-
ją raštinės New York darbuotoją Ma-
riją Oželytę, kurios dėka tame mieste

įsteigta nauja SLA kuopa. Nauja
kuopa įsteigta ir Čikagoje, o Bostone
ji buvo atgaivinta.

SLA prezidentas pabrėžė, kad
prieš dvejus metus, kai organizacija
šventė savo 120-ąsias metines, tikė-
tasi surengti minėjimą jo gimtinėje –
Pennsylvania valstijoje, bet ten nepa-
vyko surasti organizatorių.

Trumpą pranešimą padarė ir
advokatas Saulius Kuprys, prieš tre-
jus metus tapęs valdybos vicepirmi-
ninku. Jis pažvelgė į praeitį ir nurodė
konkrečius planus, kurie padėtų
išplėsti narių skaičių bei veiklą. Kup-
rys pažymėjo, kad tai bandoma dary-
ti per Lietuvos Vyčius, kurie yra vie-
na iš seniausių lietuvių organizacijų
šiame krašte.

Skaičiai ir įdomūs pastebėjimai

Pats ilgiausias buvo SLA sekre-
torės G. Meiliūnienės pranešimas,
kuris buvo išdalintas Seimo daly-
viams. Pačiai sekretorei dėl sveikatos
negalint atvykti į Čikagą, pranešimo
ištraukas paskaitė Miklas. Šiame
pranešime buvo paskelbta nemažai
skaičių bei įdomių pastebėjimų.

Pagal sekretorės pateiktus duo-
menis, SLA narių skaičius 2005 m.
siekė 2,437, o 2006 m. buvo suma-
žėjęs iki 2,391, tačiau 2007 m. išaugo
iki 2,446.

2005 m. naujai į organizaciją
įstojo ar atnaujino apdraudas 24 as-
menys, 2006 – 27, 2007 – 58. Pateikta
informacija ir apie mirusius, atsisa-
kiusius ar atsiėmusius taupomas ap-
draudas: 2005 – 41, 2006 – 44, 2007 – 47.

Organizacijos narių per praėju-
sius 10 metų sumažėjo maždaug
pusšimčiu – 1998 m. gruodžio 31 d. jų
buvo 3,039, o 2007 m. gruodžio 31 d.
– 2,446.

Pagrindinis SLA turtas 2007 m.
pabaigoje siekė beveik 2,5 milijono
dolerių, nors pagal dabartinę vertę
vien tik organizacijos namas su žeme
New York mieste gali tą sumą pa-
dvigubinti.

SLA Fraternaliniame fonde
sukaupta 65,256 dol.

Pagal paruoštos ir patvirtintos
2007 m. Susivienijimo ataskaitos
duomenis (tai padarė aktuaras R. E.

Bruce), SLA finansinis pajėgumas
(„Solvency”) yra geras, 2007 m. jis
siekė 158,38 proc.

Sekretorės pranešime sakoma,
kad anksčiau kuopų sekretoriai atlik-
davo nemažai darbo, tačiau šiuo me-
tu labai mažai kuopų juos turi, tad
visas darbo krūvis atitenka Centro
raštinės New York darbuotojoms.
Dabartiniu metu Centro raštinėje
pilna laiką (5 dienas savaitėje) dirba
Oželytė. Živilė Jurevičius ir Elena
Naujikienė darbuojasi 3 dienas per
savaitę. Dvi rašineje dirbančios mo-
terys – Helen Brazauskas ir Liucija
Alinskienė – čia praleidžia dvi dienas
savaitėje.

Kalbėjo apie SLA iždą

Iš lapkričio 8 d. padarytų pra-
nešimų paskutinieji du buvo skirti
organizacijos iždo darbui apžvelgti.
Apie tai kalbėjo iždininkė Vida Pe-
nikienė ir iždo globėjas Lionginas Ka-
peckas. Jis patvirtino tai, apie ką
kalbėjo sekretorė Meiliūnienė.

Po šių pranešimų vyko diskusi-
jos. Tiesa, daug laiko joms neskirta,
nes visi buvo pakviesti pietų.

Papietavus rinktasi antrai sesi-
jai, kurios pradžioje buvo kalbama
apie giminingą organizaciją – Ame-
rikos Lietuvių Tarybą. Taip pat vyko
simpoziumas „Veiklos tęstinumas –
jaunimas ALT’o ir SLA veikloje”, kur
savo mintis išsakė jauni žmonės: iš
Washington, DC atvykusi JBANC
atstovė Monika Ramanauskaitė ir
čikagiečiai – University of Illinois at
Chicago prof. Giedrius Subačius ir
doktorantė Daiva Litvinskaitė. Ypa-
tingai įdomu buvo išklausyti Pabal-
tiečių komitete dirbančią Ramanaus-
kaitę, kuri pirmą kartą viešėjo Čika-
goje, o Lietuvoje studijavo Viešąjį ad-
ministravimą Mykolo Romerio uni-
versitete Vilniuje.

Jie visi kalbėjo remdamiesi savo
patirtimi dirbant organizacinį darbą
ir davė gerų patarimų, kaip pritrauk-
ti jaunimą į organizacinę veiklą.

Kiek ilgesnį pranešimą apie
ALT’ą ir jos darbus padarė šios senos
organizacijos pirmininkas ir SLA
vykdomosios valdybos vicepirmi-
ninkas Kuprys.

Apie tolimesnius SLA seimo dar-
bus parašysime kitą kartą.

Lietuvos gen. konsulė Čikagoje Aniulienė sveikina SLA 69-jo Seimo dele-
gatus bei svečius lapkričio 8 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Šalia
jos - SLA prezidentas Miklas, sėdi - viceprezidentas Kuprys.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Zigmas Degutis ir Jonas Kuprys buvo pagrindiniai SLA 69-jo Seimo fo-
tografai. Edvardo Šulaičio nuotr.
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BRONIUS NAINYS

Spalio 18-tą Pasaulio lietuvių
centre (PLC), Lemonte, paminėjome
šios lietuviškos buveinės dvidešimtąjį
gimtadienį. Skani vakarienė, tranki
muzika, įdomi pograma trims šim-
tams svečių sudarė sąlygas nuotai-
kingai praleisti vakarą. Buvo kalbų,
primenančių mums dėl ko šis pasi-
linksminimas yra, buvo paprašyti at-
sistoti ir svečiams pasirodyti per šį
dvidešimtmetį ką nors bendra su
Centru turėję žmonės: pirmoji tary-
ba, valdyba, vėlesnės tarybos/valdy-
bos, kiti pareigūnai, rėmėjai, aukoto-
jai. Atrodo, kad taip suskirstytomis
grupėmis atsistodami, progą pasiro-
dyti turėjo visi 300, nes kiekvienas iš
jų prie Centro veiklos kaip nors buvo
prisidėjęs. Taigi – pasirodymas sau
patiems. Tačiau ir tai neblogai. Pri-
siminti pamiršti darbai ir žmonės,
sutikta naujų, kartu pabendrauta ir
dar kartą po vieną kitą dešimkę pa-
likta jau sunkokai besiverčiančio
Centro išlaikymui. Dėkui šio renginio
organizatoriams.

Tačiau norėčiau dėkoti ir dau-
giau kam, ir daugiau už ką, grįžda-
mas dar vienu dvidešimtmečiu, o gal
net ir daugiau metų, atgal. Prisiminti
kelią ir keleivius, atvedusius mus iki
to slenksčio, tiksliau – iš laukinės jo
pusės, nes šiame vakarėlyje buvo
džiaugtasi tik vidumi, šį slenkstį jau
peržengus, pareigūnais, trypiančiais
jo viduje. O kas ir iš kur tą čia mano
minimą išorinį kelią žinos? Vaka-
rienėje apie jį – nė žodelio. Beje, o
kas, sakykim, po pusmečio ir tuos va-
karienėje matytus bei išgirstus ,,he-
rojus” beprisimins? Daug kas nebeži-
nos nė ką mes tą vakarą taip linksmai
,,šventėm”.

Ir va, kur bėda. Ir nemaža. Juk
nė kokio rimtesnio palikimo net jam
prisiminti, nekalbant jau apie dvide-
šimt, tiksliau – net 40, metų šios gy-
vybiškai reikalingos lietuvybei išlai-
kyti buveinės steigimo, išlaikymo bei
veiklos eigą. Nė kokio. Girdėjau, buvo
žadėtas leidinys, visą šios eigos istori-
ją nuo pat jos užuomazgos JAV LB
Lemonto apylinkės valdyboje, susi-
rinkimuose ir pirmuosius užmojo
vykdymo žingsnius papasakojantis.
Deja, jo ne tik nėra, bet nė murmur
apie galimybę jam būti. Beje, atrodo,
kad ir Centro pradininkė, Bendruo-
menės apylinkė, čia pastogės nebe-
turi. Tad kam tas minėjimas, jeigu
nieko iš jo nepalieka? O Pasaulio
lietuvių centro kūrimas buvo išskirti-
nai būdingas, ilgas, įdomus, daug ge-
rų, bet daug ir prieštaringų vėjų
kėlęs, vienus piktokai pasuolin tren-
kęs, kitus ,,herojais” vainikavęs. Ypač
laimingas PJMLK misijos atsiradi-
mas, nes čia bažnyčia – mūsų nuo-
savybė, ir niekas niekada jos iš lietu-
vių neatims. Tad Centro istorija –
būtinybė. Ir labai labai gaila, kad jos
nėra. Nors dar galėtų būti, jeigu iš

tikrųjų PLC vadovybė jos norėtų.
Nevėlu pradėti nė šiandien, ir linkiu,
kad taip būtų padaryta.

Bet kam čia toji pasaka, kai
straipsnio pavadinimas žada apie ką
kita kalbėti. Ne, garbus skaitytojau, ji
– ne be reikalo. Ji – įžanga kaip tik į
tą kitą, kurią straipsnio pavadinimas
nurodo, panašią, bet žymiai svar-
besnę, ilgesnę, būdingesnę, lietuvių
išeivijos spalvingiausio 100 metų
tarpsnio istoriją, išskirtinai vyniotą
apie vienintelio lietuvių kalba, ne tė-
vynėje, bet išeivijoje leidžiamo
laikraščio, dienraščio ,,Draugas” ašį.
Tiesmukiškai, tai būtų tik šio dien-
raščio istorija, tačiau jos neįmanoma
atskirti nuo jį supančios aplinkos.
Dienraštis ir jo aplinka per daug
glaudžiai surišti. Kažkas, beje, apie
tai rašoma. Bet ar bus istorija, tinka-
mai parašyta istorija? O tai jau labai
jautrus klausimas, bet dar jautresnis
į jį bus šis atsakymo ieškojimas, nes į
tą ratą buvau, o gal dar ir tebesu,
įsuktas. Tai paaiškės tik po šio rašnio
paskelbimo.

Jau seniai skelbiama apie ruo-
šimąsi 2009 metais minėti ,,Draugo”
100 metų sukaktį, tačiau ir šiandien
dar nelabai aišku, kas iš tikrųjų tie
ruošėjai? Kas kuria ir yra atsakingas
už minėjimo turinį? ,,Draugas”, atsa-
koma, bet jį sudaro leidėjų taryba,
valdyba, redakcija, administracija,
spaustuvė, valytojos. Kur tuo minė-
jimu susidomėjusiam asmeniui kreip-
tis? Ar yra koks nors minėjimo eigos
kalendorius, už eigą atsakingas as-
muo? Atrodo, kad viena jo dalis – va-
karienė, jau įvyko. Spalio mėnesį.
Kalbama ir apie kovo mėnesį įvyk-
siantį koncertą. Tačiau tie abu ren-
giniai – juk pasikartojantys, kasme-
tiniai, neparyškinantys nė kokių
progų. Tokie pat, vykę ,,Draugui”
minint 97, 98, 99-ių metų sukaktis.
Kuo jie skirsis minint 100 metų? Už-
rašu ant programos viršelio ir ren-
gėjų nuotraukomis? Ar bus dar kas
nors daugiau? Kad jų neužteks, žino
ir minėjimo rengėjai. Todėl bus ir
išskirtinė pažyma, kurią prasnaudė
Centras. Bus jau čia paminėtas su-
kaktuvinis leidinys. Taigi ir paliki-
mas. Ir čia jau ta mano užsiminta
jautrioji vieta: koks jis bus, kas ap-
sprendžia jo turinį, kas už jį atsa-
kingas? Ne mano reikalas? Galbūt,
tačiau ir ne visiškai, nes, kaip jau mi-
nėjau, į šį ratą buvau įsuktas.

Nors apie leidinį besikrapštan-
tieji sako pradėję kalbėti prieš porą
metų, tačiau aš apie jį išgirdau tik šio
rugpjūčio viduryje. Marija Remienė
el. laiškutyje man rašė: turiu ir vieną
prašymėlį, ar negalėtumėte parašyti
dviejų puslapių straipsnelį apie
,,Draugo” įtaką visuomenei? Jo reikia
dienraščio šimtmečio minėjimui skir-
tam leidiniui. Rašinį norėčiau gauti
per porą mėnesių. Leidinį redaguoja
Audronė Škiudaitė. Ne iš karto susi-

vokiau – tokia netikėta staigmena,
kai apie šį leidinį nieko nebuvau gir-
dėjęs. Pradėjau galvoti: dviejų pus-
lapių rašinys apie ,,Draugo” įtaką vi-
suomenei šimtmetiniam leidiniui?
Juk kiek tų ,,visuomenių” ir tų ,,įta-
kų” per šimtą metų buvo! Skaičiuoju.
Lietuvoje – caro okupacija, laisvėjimo
pradžia per Pirmąjį pasaulinį karą,
savanorių kovos dėl laisvės, nepri-
klausoma demokratinė Lietuva, auto-
kratinė jos valdžia, sovietų, nacių, vėl
sovietų okupacijos, partizanų kovos,
pogrindis, naujas laisvėjimo laiko-
tarpis, išsilaisvinusi demokratinė
Lietuva. Ir jos visos „Drauge” vienaip
ar kitaip atsispindėjo. Amerikoje
Lietuvos atžvilgiu: dviejų skirtingų –
caro okupacijos ir nepriklausomos
Lietuvos – laikotarpių pirmabangiai,
vėliau – antrabangiai, vėliausi – trečia-
bangiai, kelios Amerikoje gimusiųjų
kartos. Kiek pasikeitimų! Vienoms jų
„Draugas” turėjo įtakos, kitos gal
„Draugui” įtaką darė. Visa tai aptar-
ti dviem puslapiais? Per porą mėne-
sių? Išskirtinai gabaus žinovo reikėtų
net į dvidešimt puslapių visa tai su-
glausti. Ir turbūt pusmečio laiko. Tad
koks tas leidinys bus, koks jo tikslas,
kas daugiau jo turinį sudarys? Kas
turinio apsprendėjai? Tuo labiau, kad
redaktorė gyvena Vilniuje, o visi
archyvai čia, Amerikoje. Kiek dabar-
tinės išeivijos visuomenės ji galėjo
pažinti per porą uždarų darbo metų
,,Drauge”? Kiek ji žino apie anuos
laikraščio pradžios laikus? O jie –
tikrai įdomūs ir būdingi. Pradedu tei-
rautis.

Bus daug nuotraukų, ypač ku-
nigų, renginių ruošėjų – dalyvių, kon-
certų, gegužinių. Jų aprašymai. Tu-
riu straispnį apie kun. Praną Garšvą,
ruošiamas rašinys apie romanų kon-
kursus, aš pati parašiau vieną iš lei-
dėjų direktorių tarybos posėdžių pro-
tokolų, rašinys apie kultūrą, ieškau
autoriaus straipsniui apie dienraščio
ateitį, – el. laiškučiais aiškina man
Remienė. Beje, Škiudaitė tik techni-
nė redaktorė, primena ji man. Tai
gal redaktorė Jūs, nes užsakinėjate
straipsnius? – klausiu Remienę. O ne,
aš ne redaktorė, gal sudarytoja? Ir
visiškai pasimetu. ,,Draugo” 100 me-
tų paminėti leidinys – be redakto-
riaus? Užtat ir toks kratinys – ne-
žinia, nei kam jis skirtas, nei kam
reikalingas.

O mano supratimu – leidinys turi
būti nuosekli, išsami, tikroviška
,,Draugo” – vienintelio, tiek ilgai be
sustojimo bei pertraukų išsilaikiusio,
šimtą metų išgyvenusio lietuviško
laikraščio – istorija. Ir ne tik jo, bet ir
jį supusios, kartu su juo ėjusios, jo
įtakojamos ir, be abejo, jam įtakos
turėjusios aplinkos. Gnybtelėjo ši
mintis, gana giliai dūrė: tokia istorija
būtina, o jai paruošti ir išleisti ge-
riausia proga – ,,Draugo” šimtasis
gimtadienis. Ir į tą vietą bakstelėjau
savo piršteliu.

Pasinaudodamas Remienės kvie-
timu parašyti tuos du puslapėlius,
pradėjau su Remiene susirašinėti.
Bent pustuzinį ilgesnių bei trumpes-
nių laiškų parašiau, aiškindamas
savo mintis apie leidinio reikalin-
gumą, paskirtį, pobūdį, turinį, vykdy-
mo kelią, kartu ir siūlydamas savo
paslaugas. Ir nemenkas. Net pagrin-
dinį vaidmenį, jeigu reikia, Remienei
vis dejuojant, kad nebėra dirbančių
žmonių. Ir, deja, į visus mano siūly-
mus ir net pastabas buvo labai aiškus
Remienės – ne. Tada, pagalvojęs, kad
gal esu nesuprastas, savaitėlę pa-
dirbėjau ir paruošiau išsamų, gana
smulkų leidinio turinio planą ir nu-
siunčiau Remienei. Kartu su atitin-
kamu lydraščiu jame pažadėdamas

net tą planą vykdyti, jeigu Remienė
neturi jėgų ir negali rasti talkininkų.
Atsakymas toks pat – ne. Tada krei-
piausi į ,,Draugo” leidėjų direktorių
tarybą, nusiųsdamas jai dalį savo
susirašinėjimų su Remiene ir leidinio
turinio planą. Siuntinio data: 2008
m. rugpjūčio 29-oji. Ir kol kas – nieko
ir iš čia, visiška tyla. Spaudoje skai-
čiau apie įvykusius direktorių tary-
bos posėdžius, Remienės vieno jų ap-
rašymą ,,Draugo” vedamajame, ku-
riame buvo užsiminta ir apie leidinį.
Beje, Škiudaitė čia minima jau kaip
redaktorė, taip pat žinutę ,,Drauge”
apie leidinio kainą, berods, 35 dol., ir
galimybes jį užsisakyti. Supratau,
mano siūlymas – vėjais. Direktorių
tarybai į jį net neatsiliepus, o Re-
mienės aiškiu, griežtu – ne!

Žinoma, gal mano siūlymas ir
niekam tikęs, kaip ir aš pats, pa-
sisiūlęs jo vykdytojas, į kurį neverta
kreipti dėmesio ir į jį net neatsakyti.
Galbūt. Tačiau visgi nenoriu palikti
jo tik ,,Draugo” leidėjų tarybos ir
Remienės stalčiuose, bet supažindin-
ti su juo ir ,,Draugo” skaitytojus, ben-
dradarbius, rėmėjus, tarp kurių ir aš
pats esu, dargi su gal tūkstančių ar
daugiau ,,Drauge” išspausdintų ra-
šinių, ir leisti jiems bent žinoti, kad
toks mano siūlymas buvo. Ir ne tuš-
čias, bet kartu su juo ėjo ir pasisiūly-
mas jį vykdyti. Taip pat pabrėžti, kad
,,Draugo” šimtmečio tinkamam pa-
minėjimui, tik toks – istorinio po-
būdžio leidinys – turi būti. Ne kaž-
koks už 35 dol. skaitytojams siūlo-
mas, renginius bei gegužines apra-
šančių bei kitų atsitiktinai sugriebtų
straipsnių bei leidėjų nuotraukų
kratinys. Todėl kartu su šiuo straips-
niu siunčiu ,,Draugo” redakcijai ma-
no paruoštą leidinio turinio planą,
prašau juos abu paskelbti. Taip pat ir
paskutinį mano laišką Remienei.

,,DRAUGO“ SUKAKTUVINIO (100 m.)
LEIDINIO TURINIO APMATAI

Leidėjų žodis – Direktorių tary-
bos pirm. Saulius Kuprys

Redaktorės žodis – Dalia Ci-
dzikaitė

Šimtas metų leidybos keliu –
(gali būti ir kitoks pavadinimas) –
Bronius Nainys

Marijos Remienės net kelis kar-
tus pakartotinai kviečiamas prisidėti
prie leidinio paruošimo, siūlausi pa-
ruošti šiame plane numatytą apytik-
riai 20–30 puslapių ,,Draugo” leidy-
bos 100 metų kalendorinę istoriją. Ji
apimtų: ,,Draugo” pradžią, pirmąjį
leidėjų tikslą, jo puoselėjimo eigą, sa-
vaitraščio vystymąsi, perėjimą į dien-
raštį, kitimą, ypač kalbos, persikė-
limą į Čikagą, tikslų kaitaliojimąsi
(jeigu tokių rastųsi), dienraščio plė-
totę, redaktorius ir jų talkininkus,
bendradarbius, skaitytojus bei jų no-
rus, leidimo technikos keitimąsi, žo-
džiu, visa, kas susiję su dienraščio lei-
dyba. Dėl to man reikėtų turėti atvi-
ras duris į ,,Draugo” archyvus.
Straipsnį baigčiau šiais metais gruo-
džio mėnesį. Pats parinkčiau jam
nuotraukas, jas aprašyčiau ir suda-
ryčiau maketavimo planelį.

Kitos dalys ar skyriai (pagal
atitinkamą paskirtį)

Informacinė dalis. Pasaulinės
žinios, žinios iš Tėvynės, artimosios
,,Draugo” aplinkos, tolimesnių vie-
tovių, informaciniai rašiniai. Būtų
aprašoma jų paieška, atrinkimas,
sugrupavimas (pagal svarbą?), skelbi-
mo būdai, jiems skirtos dienraštyje
vietos, žinių būdingumas, ypač pa-
rinkimo keitimasis pagal laikotar-
pius, pagal redaktorius bei jų „poli-
tiką”. Nukelta į 8 psl.

Ateinančiais metais ,,Draugo” dienračiui sukaks 100 metų. Ta proga
ketinama išleisti leidinį. Jam dar nepasirodžius iš skaitytojų sulaukėme
atsiliepimų ir komentarų. Vienas jų – Broniaus Nainio pamąstymai apie
būsimą leidinį. Nainio išsakytą nuomonę paprašėme pakomentuoti būsi-
mu leidiniu besirūpinančią Draugo fondo pirmininkę Mariją Remienę. Jos
komentarą rasite po Nainio straipsnio. Redakcija
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Svarbu žinoti

Teismas aiškinsis d∂l Lenko kortos

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
Kandidatė į krašto apsaugos minist-
res konservatorė Rasa Juknevičienė
išrinkta NATO Parlamentinės Asamb-
lėjos (PA) viceprezidente.

Į šias pareigas R. Juknevičienė iš-
rinkta NATO Parlamentinės Asamb-
lėjos 54-osios sesijos plenariniame po-
sėdyje Ispanijoje, pranešė Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys demokra-
tai.

Be Seimo narės buvo išrinkti dar
4 NATO PA viceprezidentai: Jane
Cordy iš Kanados, Bruce George iš

Jungtinės Karalystės, Sven Mikser iš
Estijos, Hendrik Jan Ormel iš Nyder-
landų. NATO Parlamentinės Asamb-
lėjos prezidentu tapo JAV Atstovų rū-
mų delegacijos NATO PA vadovas de-
mokratas John Tanner.

NATO PA yra atskira nuo NATO
įstaiga. Tačiau su Šiaurės Atlanto or-
ganizacija NATO PA yra susijusi
darbiniais ryšiais, tarp abiejų organi-
zacijų nuolat palaikomi ryšiai, NATO
reaguoja į visus nurodymus ir nutari-
mus, kurias priima Asamblėja.

Sankt Peterburg, lapkričio 18
d. (ELTA) – Sankt Peterburg (Rusija)
vykusiame pasaulio kovinio sambo
čempionate Lietuvos atstovai iškovo-
jo 5 medalius.

Sidabrą iškovojo vilnietis Vikto-
ras Tomaševičius (svorio kategorija
iki 74 kg). Jis finale nusileido Rusijos
atstovui Vener Galijev. Bronza atite-
ko vilniečiams Karimui Muradovui
(iki 57 kg), Artemijui Sitenkovui (iki
62 kg) ir Sergejui Grečichai (iki 68
kg) bei kauniečiui Dariui Stankevi-
čiui (iki 82 kg).

Kovinio sambo komandų įskaito-
je Lietuvos rinktinė užėmė trečiąją
vietą. Pirmoje vietoje – Rusija, antro-
je – Bulgarija.

Moterų sambo varžybose bronzos
medalį pelnė šiaulietė Santa Pake-
nytė (per 80 kg). Panevėžietė Ieva
Klimašauskienė (iki 64 kg) ir rokiš-
kietė Gintarė Klišytė (iki 80 kg) užė-
mė penktąsias vietas. Vyrų sambo
varžybose penktas tarp 20 imtyninin-
kų buvo klaipėdietis Ignas Vaičiulis
(iki 90 kg). Pasaulio čempionate daly-
vavo per 350 sportininkų iš 39 šalių.

Trùksta pinigû dèstytojû atlyginimams

S. Anužis siekia aukšçiausiû
Respublikonû partijos pareigû

SPORTAS

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus pritaria
Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) nuomonei, kad į klausimus,
kilusius dėl dviejų parlamentarų turi-
mos Lenko kortos, turi atsakyti
Konstitucinis Teismas (KT). Valsty-
bės vadovas pabrėžė, kad abejonės
dėl galimo Seimo narių pasižadėjimo
kitai valstybei turi būti išsklaidytos.

VRK nusprendė siūlyti preziden-
tui bei Seimui kreiptis į KT išaiškini-
mo dėl Lenko kortos, kurią turi 2 į
naująjį Seimą išrinkti Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos nariai – Valdemaras
Tomaševskis ir Michalas Mackevičius.

Anot VRK pirmininko Zenono
Vaigausko, jei bus kreiptasi į KT ir jei
pastarasis išaiškintų, kad Lenko kor-
tos turėjimas susaisto priesaika su ki-
ta valstybe, tokiu atveju prisieku-
siems parlamentarams, turintiems
Lenko kortas, grėstų apkalta.

KT 1998 m. lapkričio 11 d. yra
priėmęs nutarimą, kurio viena nuos-
tatų skelbia, jog asmuo, ketinantis bū-
ti Seimo nariu, neturi būti susijęs jokiu
pasižadėjimu su užsienio valstybe.

V. Tomaševskis ir M. Mackevičius
VRK yra pateikę patikinimus, kad jie
nėra susiję priesaika ar pasižadėjimu
užsienio valstybei.

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
Naujausiais statistikos duomenimis,
imigrantų skaičius Lietuvoje – vienas
mažiausių Europos Sąjungoje (ES), o
didžioji jų dalis – ne ES šalių piliečiai.

Kaip paskelbė ES statistinė tar-
nyba ,,Eurostat”, iš 2006 m. ES re-
gistruotų 3 mln. imigrantų Lietuvoje
gyveno 2,200. Palyginus su kitomis
ES šalimis, mažiau jų buvo tik Mal-
toje – 700. Latvijoje buvo 2,300 imig-
rantų. Daugiausia imigrantų gyveno
Ispanijoje – 803 tūkst., Vokietijoje –
558 tūkst. ir Jungtinėje Karalystėje -
beveik 452 tūkst.

Pagal tūkstančiui gyventojų ten-
kančių imigrantų skaičių Lietuva,
kurioje šis rodiklis buvo 0,7, taip pat
buvo sąrašo apačioje kartu su Rumu-
nija ir Latvija. Šis rodiklis didžiau-
sias buvo Liuksemburge – 28,8 imig-
ranto tūkstančiui gyventojų, Airijoje
19,6, Kipre –18,7 ir Ispanijoje – 18,1.
ES vidurkis sudarė 6,2 imigranto

tūkstančiui gyventojų.
Iš Lietuvoje gyvenusių imigrantų

18 proc. buvo atvykę iš kitų ES šalių,
o likusieji 82 proc. buvo ES neprik-
lausančių šalių piliečiai. Iš tyrimo
matyti, kad Slovėnijoje imigrantai iš
ES nepriklausančių šalių sudarė 90
proc. visų atvykusiųjų, Rumunijoje –
86 proc., Portugalijoje – 84 proc., Če-
kijoje – 83 proc. Latvijoje imigrantai
iš ES nepriklausančių šalių sudarė 54
proc. Iš visų Latvijoje gyvenusių imig-
rantų Lietuvos piliečiai sudarė 12
proc. ir buvo antra pagal dydį imig-
rantų grupė šioje šalyje.

Visoje ES vidiniai migrantai su-
darė 40 proc., o 60 proc. imigrantų
buvo atvykę iš Bendrijai nepriklau-
sančių šalių: maždaug po lygiai iš Eu-
ropos, Azijos, Amerikos ir Afrikos.

,,Eurostat’ – ES statistinė tarny-
ba. Ji kaupia ES statistikos tarnybų
duomenis ir pateikia apdorotą statis-
tinę informaciją.

Santuoką galima įregistruoti
generaliniame konsulate

LR Generalinio konsulato Či-
kagoje info – Nuo 2007 m. balan-
džio 6 d. santuoką galima registruoti
LR diplomatinėse atstovybėse ir kon-
sulinėse įstaigose. Santuokos diplo-
matinėse atstovybėse ir konsulinėse
įstaigose registruojamos tik tarp Lie-
tuvos Respublikos piliečių. Santuoka
registruojama toje konsulinėje įstai-
goje, kurios aptarnaujamoje konsuli-
nėje apygardoje yra vieno iš besituo-
kiančiųjų gyvenamoji vieta. Santuoka
registruojama praėjus ne mažiau
kaip vienam mėnesiui nuo prašymo
padavimo dienos, dalyvaujant pa-
tiems susituokiantiesiems ir dviem
liudininkams. Žinia apie santuokos
registravimą yra viešai skelbiama
konsulinės įstaigos internetiniame
puslapyje ir konsulinės įstaigos skel-
bimų lentoje ne vėliau negu prieš 2
savaitės iki santuokos registravimo
dienos.

Įregistruoti santuoką LR Gene-
raliniame konsulate (GK) Čikagoje
galima tik tuomet, kai abu sutuokti-
niai yra Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, gyvenantys LR GK Čikagoje ap-
tarnaujamoje konsulinėje apygardoje.

LR piliečiai, norintys užregist-
ruoti santuoką, atvykę į konsulatą
turi pateikti:

1. Prašymą (pildomas konsulate);
2. Galiojančius LR pasus arba LR

Asmens tapatybės korteles;
3. Gimimo liudijimus;
4. Išsituokęs asmuo pateikia Lie-

tuvoje išduotą ištuokos liudijimą, o
našlys – buvusio sutuoktinio Lietu-
voje išduotą mirties liudijimą;

5. Įrodymus, kad gyvena LR GK
Čikagoje aptarnaujamoje konsulinėje
apygardoje (pvz., vairuotojo pažymė-
jimą ir pan.).

Daugiau informacijos galite rasti:
http://www.konsulatas.org.

Rezistencijos dalyviams reikės
pateikti mažiau dokumentų

Delf.lt – Vyriausybė nutarė, kad
pasipriešinimo (rezistencijos) daly-
viai, juos teikiant Lietuvos pirmojo ar
antrojo laipsnio valstybinei pensijai
skirti, Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui pateiktų
mažiau dokumentų, negu nustatyta
dabar. Atsisakoma reikalavimo, kad
rezistencijos dalyviai pateiktų gyve-
nimo aprašymą, darbo laikotarpius
patvirtinančius dokumentus, taip pat
dokumentus apie paskirtas ir moka-
mas pensijas, kitas pensijų bei šalpos
išmokas.

Pasipriešinimo (rezistencijos) da-
lyviai, pretenduojantys į pirmojo ar
antrojo laipsnio valstybinę pensiją,
turės pateikti tik LR piliečio pasą ar
jo patvirtintą kopiją ir, jei pase nėra
įrašo, – pažymą apie deklaruotą gyve-
namąją vietą.

Šis sprendimas grindžiamas tuo,
kad Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras rezis-
tentų veiklą jau įvertino pripažinda-
mas kario savanorio ar laisvės kovų
dalyvio teisinį statusą.

Atkelta iš 1 psl. Renkant
lėšas, Anužis yra dirbęs su naujausia
tech-nologija internete ir kitur. Jis
save laiko tinkamiausiu kandidatu
partijai vadovauti. Tačiau Chuck Yob,
kurio kadencija Michigan valstijos
Res-publikonų partijos komitete
baigiasi ateinančiais metais, mano,
kad Anu-žis nėra tinkamas RNC
pirmininko pareigoms.

Yob teigia, kad Michigan valsti-
joje yra problemų. Galvoje turimi
pralaimėti rinkimai, Anužiui esant
partijos pirmininku Michigan valsti-
joje. Respublikonai pralaimėjo guber-
natoriaus rinkimuose 2006 m. ir se-
nato rinkimuose 2006 bei 2008 me-
tais. Respublikonai taip pat prarado
6 vietas valstijos seimelyje 2006 m. ir
9 vietas šįmet. Taip pat šįmet buvo
pralaimėtos 2 vietos JAV Atstovų rū-
muose.

Anužis dėl to nesiginčija, teigda-
mas, kad darė, ką galėjo, o esamomis
sąlygomis Demokratų partija savo
įtaką vis plečia. Šių metų rinkimuose
respublikonai buvo priblokšti tos par-
tijos kandidato į prezidentus John
McCain paviešintu nutarimu spalio
mėn. iš Michigan atšaukti savo rinki-
minę komandą ir jai skirtas lėšas.
,,Nėra klausimo, kad norėdami lai-

mėti respublikonai turi persigrupuoti
ir pakeisti savo įvaizdį visuomenėje”,
– teigia Anužis. ,,Nėra klausimo, kad
laimėjimo galimybės mums čia, Mi-
chigan valstijoje, yra susiaurintos,
nebent bus kas nors daroma, siekiant
pakeisti mūsų partijos įvaizdį visame
krašte. Todėl aš noriu tapti RNC pir-
mininku. Aš noriu visa tai pakeisti”,
— toliau savo elektroniniame laiške
aiškina Anužis.

49 metų Anužis turi savo inter-
netinę svetainę, pristatančią jo kan-
didatūrą. Jis iškilo ir tapo žinomu
krašte savo kasdieniniu elektroniniu
,,dienoraščiu”, pavadintu ,,That’s
Saul, folks!” Anužis su šeima gyvena
Michigan sostinėje Lansing mieste.
Jis buvo išrinktas Michigan valstijos
Respublikonų partijos pirmininku
2005 m. vasario mėn. Nuo 1992 m. jis
buvo įsteigęs 2 telekomunikacijos
bendroves. Prieš tai buvo Michigan
seimelio daugumos vado Dick Post-
humus štabo vedėjas. Nesvetimi jam
ir lietuviškos veiklos dirvonai. Su
žmona Lina lietuviškoje dvasioje au-
gina 4 sūnus. Taip pat yra JAV LB
Lansing apylinkės pirmininkas, lie-
tuvių skautų veikėjas ir Lietuvos
Respublikos garbės konsulas Michi-
gan valstijoje.

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
Priėmus Aukštojo mokslo įstatymo
pataisas dėl studijų įmokų atidėjimo
pusmečiui, universitetai žlunga – jau
trūksta lėšų dėstytojų atlyginimams
mokėti.

Vyriausybė, dalijusi pažadus iš-
laidas atlyginti iš valstybės biudžeto,
dabar siūlo universitetams skolintis
patiems iš savęs. Itin sunkiai besi-
verčiantys fakultetai svarsto galimy-
bę mėnesį nemokėti darbuotojams at-
lyginimų arba išleisti juos nemokamų

atostogų, taip pat peržiūrėti studijų
programas, mažinti kanceliarines iš-
laidas, riboti metodines priemones.

Vilniaus pedagoginio universite-
to Socialinės komunikacijos instituto
direktorė teigė, jog šiuo metu aukšto-
siose mokyklose tvyro sąmyšis.

Finansų ministerijos specialistas
Giedrius Šniukas teigė, kad pagal Vy-
riausybės nutarimą aukštosioms mo-
kykloms suteikta galimybė pasisko-
linti iki 16,7 mln. litų iš laikinai lais-
vų valstybės piniginių išteklių.

Imigrantû Lietuvoje apsistoja nedaug

R. Jukneviçienè išrinkta NATO
PA viceprezidente
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mu, kad tuos tyrimus turi atlikti re-
gionų, susijusių su tais įvykiais, teis-
mai.

PARYŽIUS
Europos Sąjungai (ES) šiuo metu

pirmininkaujanti Prancūzija išreiškė
susirūpinimą dėl ,,įtampos padidėji-
mo” Gruzijoje, taip pat pasmerkė ne-
seniai įvykusį smurto išpuolį, per ku-
rį žuvo mažiausiai 3 žmonės ir buvo
iškilęs pavojus ES stebėtojams. ES
stebėtojai pranešė, jog buvo apšau-
dyti lapkričio 15 d., kai tyrė Gruzijos
policininko žūtį Pachulanio kaime,
esančiame Gruzijos šiaurės vakaruo-
se netoli separatistinės Abchazijos.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė laukiąs naujų galimy-
bių atšalusiems santykiams su Jung-
tinėmis Valstijomis pagerinti, kai
pradės eiti savo pareigas išrinktasis
JAV prezidentas B. Obama. ,,Tikiuo-
si, kad naujoji administracija, nauja-
sis JAV prezidentas pažvelgs į dauge-
lį dalykų kitaip”, – sakė jis žurnalis-
tams.

JERUZALĖ
Izraelio karinės žvalgybos vado-

vas sakė, jog dabar galbūt tinkamas
laikas Washington pradėti dialogą su
Teheranu ir taip siekti, kad Iranas
sustabdytų savo branduolinę prog-
ramą, praneša žiniasklaida. Izraelio
aukšto rango pareigūnai anksčiau
yra perspėję Washington nepradėti
jokio dialogo su Iranu.

HAVANA
Kinijos prezidentas Hu Jintao

atvyko į Kubą, kur skatins tolesnius
ekonominius ryšius su šia Karibų
valstybe, bandančia atsigauti po trijų
uraganų ir pasaulinės finansų krizės.
Per šią viešnagę tikimasi pasirašyti
susitarimus ekonomikos, švietimo ir
kitais klausimais.

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

Obama ir McCain žada
,,naujâ pertvarkû erâ” HAGA

Jungtinių Tautų (JT) aukščiau-
siasis teismas nurodė, kad atsižvelgs
į kaltinimus genocidu, kuriuos Ser-
bijai meta kaimyninė Kroatija, dėl
įtariamo etninio valymo per Kroati-
jos karą 10-ojo dešimtmečio pradžio-
je. 17 teisėjų komisija atmetė Serbi-
jos užginčijimą dėl Tarptautinio Tei-
singumo Teismo sugebėjimo svars-
tyti Kroatijos skundą. Svarstymo da-
ta dar nepaskirta.

BRIUSELIS
Islandijos premjeras paskelbė

paskyręs komisiją, kuri turi įvertinti
stojimo į Europos Sąjungą (ES) gali-
mybes, rašo nepriklausoma Briuselio
naujienų svetainė ,,EUobserver”.
Anksčiau Islandijos Užsienio reikalų
ministerija buvo pateikusi planą
prašyti ES narystės 2009 m., o prie
Bendrijos prisijungti maždaug 2011
m. Rudenį žlugus Islandijos bankams
ir nusmukus valiutai daugelis gyven-
tojų mano, jog jų šalis turėtų įsivesti
eurą.

PRAHA
Prahos centre šalia paminklo ko-

munistinio teroro aukoms susipešė
JAV priešraketinės gynybos (PRG)
sistemos radaro išdėstymo šalies teri-
torijoje priešininkai ir šalininkai,
praneša ,,Radio Praha”. Čekijoje lap-
kričio 17 d. švenčiama Kovos už lais-
vę ir demokratiją diena, prisimenant
1939 m. įvykius, kai esesininkai iš-
vaikė Prahoje studentų manifestaci-
ją. Tada per išvaikymą žuvo 9 jos da-
lyviai.

MADRIDAS
Ispanų teisėjas atšaukė savo

sprendimą tirti tūkstančių žmonių
dingimą per 1936–1939 m. pilietinį
karą ir generolo Francisco Franco
diktatūros metais, pranešė teismo
šaltiniai. Pasak jų, teisėjas Baltasar
Garzon sutiko su prokurorų prašy-

NATO remia JAV planus dèl
priešraketinio skydo

Čikaga, lapkričio 18 d. (AFP/
BNS) – JAV išrinktasis prezidentas
Barack Obama ir jo įveiktas varžo-
vas, respublikonas John McCain pir-
madienį pažadėjo ,,naują pertvarkų
erą” JAV ekonominei krizei išspręsti,
energetikos politikai pertvarkyti ir
nacionaliniam saugumui užtikrinti.

Buvę varžovai po susitikimo Či-
kagoje paskelbė bendrą pareiškimą,
kuriame sako, jog visų partijų ameri-
kiečiai nori, kad jų vadovai susiburtų ir
,,pakeistų blogus Washington įpro-
čius”.

Per tą susitikimą B. Obama pe-
reinamosios komandos būstinėje, ku-
ris įvyko išrinktajam prezidentui su-
darant savo plačią darbotvarkę atei-
nantiems 4 metams, buvo suteiktas
turinys jo pažadui bendradarbiauti ir
su senais varžovais.

,,Tokia dvasia šiandien ir suren-
gėme vaisingą pokalbį apie poreikį
pradėti naują pertvarkų erą, kurios
metu imtumėmės ‘pikto partiškumo’
Washington, kad atkurtume pasiti-
kėjimą vyriausybe ir sugrąžintume
gerovę bei galimybes kiekvienai sun-
kiai dirbančiai amerikiečių šeimai”, –
sakoma pareiškime.

,,Tikimės ateinančiomis dieno-
mis ir mėnesiais drauge dirbti dėl to-
kių lemiamų iššūkių kaip mūsų fi-
nansinės krizės sprendimas, naujos
energetikos ekonomikos sukūrimas
ir mūsų šalies saugumo gynimas”, –
pažymi B. Obama ir Arizona valstijai
atstovaujantis senatorius J. McCain.

Prie šių dviejų politikų prisidėjo
J. McCain artimas draugas Senate
respublikonas Lindsey Graham ir
Atstovų rūmų narys Rahm Emanuel,
kurį B. Obama pasirinko savo Baltų-
jų rūmų administracijos vadovu.

B. Obama pereinamoji komanda
tuo tarpu nuodugniai tikrina jo buvu-
sios varžovės Demokratų partijos kan-
didato rinkimuose Hillary Clinton ir
jos vyro Bill Clinton finansus, turėda-
ma omenyje galimybę, kad H. Clinton
galėtų būti paskirta B. Obama valsty-
bės sekretore.

Demokratas B. Obama taip pat
yra sakęs, kad į savo ministrų kabi-
netą paskirs mažiausiai vieną res-
publikoną, bet jokių detalių dėl to kol
kas neskelbia.

Vilnius, lapkričio 18 d. (BNS) –
NATO pakartojo, kad tvirtai remia
JAV planuojamą priešraketinės gyny-
bos skydą, kuris būtų įkurtas Vidurio
Europoje.

Priminsime, kad tvirtą paramą
JAV priešraketiniam skydui NATO
išreiškė dar šį balandį Rumunijos
sostinėje Bukarešte vykusiame vir-
šūnių susitikime. Tačiau praėjusį
penktadienį po susitikimo su Rusijos
prezidentu Dmitrij Medvedev Pran-
cūzijos vadovas Nicolas Sarkozy, atro-
do, persigalvojo ir pareiškė, kad skydas
neatneš laukiamo saugumo, negana to,
dar ir apsunkins padėtį regione.

Washington nuolat teigia, kad
skydas yra skirtas gintis ir ginti Eu-
ropos sąjungininkus nuo tokių vals-
tybių kaip Šiaurės Korėja ar Iranas.
Tačiau Kremlius teigia, kad skydu
siekiama neutralizuoti Rusijos bran-
duolinio atgrasymo sistemą.

NATO atstovė spaudai Carmen

Romero teigia, kad organizacijos
nuostata skydo klausimu lieka nepa-
kitusi. ,,Bukarešte priimtas sprendi-
mas yra labai aiškus ir mes toliau
svarstysime skirtingas galimybes, su-
sijusias su raketine gynyba”, – teigė
atstovė turėdama omenyje tokias ga-
limybes kaip siūlymai NATO papil-
dyti JAV skydą elementais, kurie su-
stiprintų ir pietrytinės Europos da-
lies stebėseną.

Per ES ir Rusijos susitikimą, vy-
kusį praėjusį penktadienį, Prancūzi-
jos prezidentas N. Sarkozy pareiškė
gavęs Rusijos pritarimą dėl siūlymo
kitąmet surengti derybas dėl saugu-
mo Europoje. Ta proga N. Sarkozy ra-
gino įšaldyti JAV priešraketinio gyny-
bos skydo kūrimo planus.

D. Medvedev grasina, kad Rusija
Kaliningrade išdėstys artimojo nuo-
tolio raketas „Iskander”, jei JAV ne-
atsisakys savo priešraketinio skydo
įkurdinimo Vidurio Europoje planų.

KARIBAI

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

B. Obama žada bendradarbiauti ir su
senais varžovais. SCANPIX nuotr.

Žurnalistų paklaustas, ar jis padėtų iš-
rinktojo prezidento administracijai, J.
McCain atsakė: ,,Aišku”.

SCANPIX nuotr.
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Atkelta iš 5 psl. Skyrių ruoštų jo
redaktorius. (Kandidatą turiu.)

Kultūrinė dalis. Aprašymas
lietuviškos kultūros puoselėjimo
,,Draugo” puslapiuose, ryškinamos
jos kryptys (pagal redaktorių, aplin-
kos nusiteikimus, pagal atitinkamus
laikotarpius, bendradarbių, beje, ir
skaitytojų, pajėgumą), kultūros kūry-
bos – literatūros, dailės ir kt. ryškini-
mas, propagavimas. Kultūrinis prie-
das bei jo atsiradimas ir tikslai. Šalu-
tinis kultūrinis užsiėmimas: knygų
leidyba, literatūros (romano) konkur-
sai, kultūriniai renginiai – koncertai,
parodos. ,,Draugo” įtaka lietuviškos
kultūros plėtotei, jos turiniui, kryp-
tims ir t.t. Skyrių ruoštų atskiras re-
daktorius. (Turiu net du kandida-
tus.)

Politinė dalis. Ji turėtų būti pa-
ti įdomiausia, jeigu reikiamai paruoš-
ta. ,,Draugas” įsikūrė dar caro oku-
pacijos laikais, bet jau po Vilniaus
Didžiojo Seimo, po aštuonerių metų,
Pirmajam pasauliniui karui bai-
giantis, prasidėjo Lietuvos laisvėji-
mas: koks ,,Draugo” nusiteikimas
šiuo atžvilgiu? Paskui – Lietuvos
Taryba, 1918-tieji metai, savanorių
kovos. Laisva demokratinė Lietuva,
vėliau autoritetinė Smetonos ir vėl
okupacija. Kas ,,Draugo” puslapiuose
buvo išspausdinta apie tą laikotarpį?
Po jo vėl okupacijos: bolševikų, nacių
ir vėl bolševikų ir JAV lietuvių su-
judimas dėl Lietuvos laisvės. Įvairūs
judėjimai, organizacijos, Amerikos
lietuvių tarybos (ALT) įsikūrimas.

Kas apie tai ,,Drauge”? Kam parama,
kam ne, kokie požiūriai?

Dar vėliau – nauji pabėgėliai,
Europoje DP, jų politiniai santykiai su
JAV lietuviais, požiūriai bei jų derini-
mas, persikėlimas į JAV, ,,Draugo”
„užėmimas”, vėliau visokeriopa jų
veikla, VLIK’as, ypatinga ir nepakar-
tojama naujovė, deja, nė kokiu ste-
buklu nepripažįstama, Lietuvių Bend-
ruomenė, naujųjų ateivių įsipilietini-
mas, įvairiausi prieštaravimai, pas-
kui vėl Lietuvos išsilaisvinimas, tre-
čiabangiai – koks to laikotarpio veid-
rodis ,,Drauge”? Skyrių ruoštų ypač
objektyvus redaktorius ir keli bend-
radarbiai (Vieną kandidatą turiu.)

Visuomeninė dalis. Lietuvių
tauta, lietuvybė, jos išlaikymas, lietu-
viškas švietimas, jaunimo auklėji-
mas, jo organizacijos, stovyklos ir šios
srities veikla – organizacinė, peda-
goginė, finansinė (įvairūs lėšų telki-
mo būdai, fondai, Lietuvių Fondas,
įvairios grupės doleriams medžioti).
Visuomeninių organizacijų veikla. Ši
sritis, mano pastebėjimu, ,,Draugui”
buvo daugiausia „prie širdies”, nuo
pat jo pirmųjų dienų, o Lietuva ir
šiandien netiki, kad šis mūsų didysis
darbas buvo savanoriškas, dažnai ir
išlaidas apsimokant. ,,Draugo” veik-
los šioje srityje išryškinimas šimt-
mečio leidinyje daugiau negu būti-
nas. Jis palaikė visų mūsų gyvybę vi-
su savo svoriu. Aišku, skyriui reika-
lingas atskiras ir kruopštus redakto-
rius. (Turiu gerą kandidatę.)

Religinė dalis. Nežinau, kuri

vieta šiai daliai turėtų būti skirta?
Gal tuojau po informacinės. Informa-
cinė – bet kokiam laikarščiui svar-
biausia. ,,Draugas” – juk katalikiškas
laikraštis. Ši dalis irgi galėtų būti
įdomi, nes ,,Draugas” gimė dar tais
„tamsiais” laikais, kai katalikybė dar
tebebuvo „polska viera” ir aplink
siautė „šliūpininkai”, todėl šiuo
atžvilgiu anų laikų dienraštis tikrai
skirtingas nuo šiandieninio. Kruopš-
taus redaktoriaus reikia tai išlukš-
tenti ir išryškinti. Kažin, ar iš ,,Drau-
go” puslapių galima būtų suvokti jo
įtaką išeivių katalikiškai praktikai,
gausių lietuviškų parapijų klebonų
nusiteikimui? O gal klebonų įtaką
,,Draugui”? Ir kaip per 100 metų toji
įtaka keitėsi? (Turiu net du kandida-
tus.)

Socialinė dalis. Ar ,,Draugas”
puoselėjo socialinį bendravimą? Ir
jeigu taip darė, kokią įtaką lietuviš-
kai visuomenei jis turėjo? Šią sritį
aptarti galėtų ir religinės dalies re-
daktorius.

Sportas ir skaitytojų laiškai –
atskiri skyriai. Labai būdinga ,,Drau-
go” dalis. Ypač skaitytojų laiškai –
visuomenės veidrodis dienraštyje.

Komercinė dalis. ,,Draugo”
pagrindinė gyvastis. Iš ko ,,Draugas”
gyveno: pradžioje, įvairiais laikotar-
piais ir dabar – skaitytojų, skelbimų,
aukų, palikimų, fondų ir dar ko nors?
Atrodo, daug padėdavo ir įvairūs
renginiai, ypač metinės gegužinės,
kurios buvo gausios lankytojų. Vos
tik atvykus į JAV (1950 m. pavasarį)
ir ieškant susitikti Europoje buvusių
draugų, man „senbuviai” trenkė:
nuvažiuok į ,,Draugo” „pikniką”, ten

visą Čikagą pamatysi. Taip ir buvo.
Redaktorė – šios srities patyrusi
žinovė, daug metų joje dirbusi Marija
Remienė.

Užsklanda
,,Draugo” reikšmė šiandien:

mums, seniesiems, trečiabangiams,
Lietuvai, išeivijos ryšiams su Tėvyne,
ar dar mums jo reikia ir kokio?
(Paruošėjas – visiškai nešališkas
skaitytojas).

Šie turinio apmatai – mano sa-
vanoriško asmeniško mąstymo išda-
va, gimę gerb. Marijai Remienei pa-
prašius mane prie šio leidinio pa-
ruošimo prisidėti ir patyrus, kad nei
turinio plano, nei redaktoriaus jam
sukurti bei vykdyti nėra. Remienė
man aiškino, kad Škiudaitė tik tech-
ninė redaktorė, o ji pati, Remienė –
gal tik sudarytoja. Beje, toli gražu,
turinys – per menkas. Būtini dar
,,Draugo” požiūrį į sportą ir skaityto-
jų laiškus aptariantys skyriai. Tokio
turinio leidinys vis tiek duotų bent
apytikrį vienintelio šimtą metų išsi-
laikiusio lietuviško periodinio lei-
dinio pasaulyje vaizdą, nuo to laiko,
kai žinia iš tėvynės į Ameriką plauk-
davo porą mėnesių, o dabar neberei-
kia nė sekundės. Ypač vertinga tai
būtų Lietuvai, kuri apie išeiviją bei
jos darbus dar labai mažai žino. Todėl
ir ,,Draugo” šimtmečio sukaktį
minint, siūlyčiau bent jau tokio, ir
jokiu būdu ne menkesnio, turinio bei
apimties leidinį paruošti ir išleisti. Jo
tekstas ir nuotraukos sudarytų apie
150–180 psl. knygutę. Sveikinimai
bei skelbimai neįskaičiuoti.

Nukelta į 9 psl.
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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

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 13

* * *
Iš Lietuvos neišvažiuosi neįsigi-

jęs naujų knygų. Paminėsiu kelias:
„Alma” – tai LR prezidento V. A.
Adamkaus dovana savo žmonai jos
gimtadienio, vasario 10 d., proga.
Tekstą sudarė Inga Liutkevičienė
kalbindama šeimos „prietelius” J.
Kazicką, D. ir G. Žemkalnius, V. Da-
ras, E. Aleksandravičių ir patį Valdą
Adamkų, kurio žvilgsnis į Almą
Nutautaitę nukrypo jau gimnazijos
baigiamojoje klasėje. Nors jis ne vien-
as pastebėjo jos švelnumą ir iš kitų
laikysena išsiskiriančią geltonkasę
mėlynakę,  Valdui pasisekė laimėti jos
širdį. Jie susituokė 1951 m. rugsėjo 1
dieną. Aprašoma Almos vaikystė ir
nuoširdus kaimo vaikų rėmimas per
Almos fondą.

Ypatingai gražiai išleistos daili-
ninkų Kazio Šimonio ir Gražinos
Vitartaitės monografijos, daug spal-
votų paveikslų.

Roko Subačiaus „Dramatiškos
biografijos” apibūdina daugybę kovo-
tojų, karjeristų, kūrėjų, kolaborantų
– Smetoną, Voldemarą, Krėvę-Micke-
vičių, Šalkauskį, Mačernį, Graičiūną,
Kalantą, Sruogą, Sniečkų, Kubilins-
ką ir t. t.

Įstrigo Marytės Melnikaitės, ku-
riai okupantai sukūrė Sovietų Sąjun-
gos didvyrės įvaizdį, istorija. Tai buvo
Motiejaus Šumausko sumanymas.
Komjaunuolę Melnikaitę išgarsino
1947 m. Maskvos kino studijos filmas
ir net lietuviška opera. Jos vardu
buvo pavadintos gatvės, kolūkiai, pio-
nierių draugovės. Tačiau Marija buvo
paprastutė septyniolikmetė mergaitė,
patikėjusi klaidinga idėja. Rašytojui
Antanui Venclovai buvo duoti jos gi-
mimo metai, vieta ir užsakyta para-
šyti jos biografiją. Taip ėmė suktis
propagandos mašina ir Melnikaitės
legenda.

Vilniuje pas jėzuitus kreipiausi
dėl „Alma litterra” leidyklos išleistos
knygos „Esame vieni dėl kitų – po-
kalbiai su Antanu Saulaičiu, SJ”. Vi-
sur išpirkta, radau tik viename kny-
gyne nebetoli Seimo. Tai pokalbiai su
kun. Saulaičiu per katalikų radiją
„Mažoji studija”, padedantys atrasti
kelią Dievo link. Išryškėja, kad rak-

tas į duris pas Dievą yra tikėjimas,
„kad kiekvienas žmogus yra vertas
meilės, kad Gėris laimi prieš blogį...
kad Dievas ne tik teisingas, bet ir
gailestingas.”

Sigita Lipovienė padovanojo kny-
gą „Palydėsiu į tėvo namus”. Autorė
Birutė Žemaitytė parašė knygą iš
savo dienoraščio, kurį vedė nuo 1964
metų. Gimusi 1943 m. Birutė buvo
šešta iš aštuonių vaikų. Ji baigė Sim-
no mokyklos keturias klases ir norėjo
tapti siuvėja. Ji atsirado Kaune, pra-
dėjo dirbti sanitare ligoninėje ir tęsė
mokslą vakarinėje vidurinėje mokyk-
loje. Kai baigė aštuonias klases, įstojo
į medicinos seserų mokyklą. Būdama
jauna, pašventė savo gyvenimą Die-
vui. Baigusi medicinos mokyklą, ji
įstojo į Kauno medicinos institutą ir
1971 m. sėkmingai jį baigė. Įvade Al-
gimantas Žilinskas rašo: „Dirbdama
reanimacijoje anais juodojo ateizmo
metais, ji rizikuodama, kad gali būti
atleista iš darbo, nevengdavo prieiti
prie baigiančiojo žemės kelionę ir pa-
raginti visą tolesnį likimą sudėti į
Dievo rankas: pa kviesti kunigą, atlik-
ti išpažintį, priimti  Dievą.” Knygoje
Žemaitytė aprašo atskirus atvejus,
kaip ji padėjo pa cientams susitaikyti
su Dievu.

Dėkojant už „Saulutės” paramą
studentams, Gražina Landsbergienė
padovanojo Vytauto Landsbergio fon-
do rašinių konkurso darbų knygą
„Kokią Lietuvą kurs mano karta”.
Konkursas susilaukė 271 rašinio. Ko-
misijai (E. Mildažytė, dr. V. Narbutas,
A. Navickas, R. Sakadolskis, E. Ter-
vidytė) nelengva buvo premijuoti ra-
šinius, kurie atspindėjo įvairovę „nuo
pilietiškai brandžių iki skausmingo
santykio su tikrove”. Konkursą rėmė
nuolatiniai  Vytauto Landsbergio fon-
do rėmėjai – Laima ir Algirdas Ste-
paičiai.

Ukmergės Jono Basanavičiaus
vidurinės mokyklos mokinė Akvilė
Kavaliauskaitė rašo: „Gaila, bet  pas-
kutinis patriotizmo lašas baigia vi-
siškai išdžiūti mūsų, jaunųjų lietu-
vių, širdyse. Manau, privalome jį
atgaivinti ne tik dėl savęs, bet ir dėl
mūsų vaikų, kurie gyveno ne kur ki-
tur, o Lietuvoje.”        Bus daugiau.

Pilies gatvėje Vilniuje.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Gerbiamas p. Nainy,
Nenoriu leistis į mudviejų susi-

rašinėjimo istoriją – aš visada teik-
davau Jums pagarbą ir dėmesį. Ir aną
kartą, nenorėdma Jūsų aplenkti,
paprašiau parašyti į ruošiamą ,,Drau-
go” istorinę knygą. Jūsų atsakymas
buvo toks: ,,Viską, kas ten rašoma,
išmesk, o aš parašysiu ‘Draugo’ isto-
rinę knygą per dvejus metus.” Su
tokia Jūsų sąlyga negalėjau sutikti.
Atsakiau, kad rašymas jau įpusėjęs,
yra susitarta su redaktore Audrone
Škiudaite ir visko išmesti negalima. 

Kalbėti apie – ne tik „Draugo”,
bet kieno – 100 metų, žinoma, nieka-
da nebus per daug. Ir šioje būsimoje
knygoje gali būti trūkumų. Juk kalba
eina apie visą šimtmetį. Ši knyga –
tik apmatai, gairės būsimiems tyri-
nėjimams. 100 metų ,,Draugo” loby-
nas laukia istorikų, tyrinėtojų dėme-
sio. 

Gerb. p. Nainy, Jūs savo ruožtu
irgi galite rengti knygą apie ,,Drau-
gą”. Jūsų planuojama monografija

apie ,,Draugą”, kaip laikraštį, jo tu-
rinį labai geras sumanymas. Valio, tik
Jums reikia išspręsti, kas ją finan-
suos. ,,Draugui” leidinių nebus per
daug. Net ir mokslinio traktato ne-
būtų per daug.

Knyga, kurią redaguoja Škiu-
daitė, yra apie ,,Draugo” redaktorius,
leidėjus ir kitus žmones, kurie daly-
vavo ,,Draugo” leidime. Ruošiama
knyga nebus konkurentė Jūsų kny-
gai. Šioje knygoje atiduodame pagar-
bą tiems žmonėms, kurie dalyvavo
,,Draugą” leidžiant.

Pagarbiai, 
Marija Remienė

Atkelta iš 8 psl.

Poniai Marijai Remienei

Miela, p. Marija, 
Su šiuo laiškučiu siunčiami mano

paruošti jau, sakyčiau, išsamūs
,,Draugo” šimtmečiui paminėti skirto
leidinio turinio apmatai, yra Jūsų
paskiausio el. pašto laiško išdava. Jie
siunčiami ir ,,Draugo” leidėjų direk-
torių tarybai su atitinkamu lydraš-
čiu, nes, kaip suprantu, Jūs jau labai
aiškiai atsisakėte mano siūlymą pri-
imti, su juo net nesupažindinusi lei-
dėjų vadovybės. O man vis dėlto rūpi,
kad ji tai žinotų, nes toks leidinys yra
labai svarbus, ypatingas dokumen-
tas, turi būti labai atsakingai paruoš-
tas, nes tai yra pačio būdingiausio ir
ilgiausiai išsilaikiusio lietuvių perio-
dinio leidinio istorija. Lietuvių išeivi-
jos istorijos viena iš svarbiųjų sude-

damųjų dalių, į kurią ir aš esu įjung-
tas.  50 metų ,,Drauge” bendardar-
biavęs, parašęs į jį gal net daugiau
negu tūkstantį straipsnių, apie pu-
santro šimto vedamųjų – šimtinę
kun. Pranui Garšvai redaguojant, net
rinkęs skelbimus. Nežinau „lygi-
namojo svorio” tarp vedamųjų ir ge-
gužinių, bet vis tiek jaučiuosi vertas
ir nuomonei pareikšti, ir būti išklau-
sytas pačioje aukščiausioje leidėjų
pakopoje. Tokiu atmetimu kaip Jūsų,
visgi per daug laimingas nesijaučiu. 

Jeigu Jums šis uždavinys, toks,
kaip čia mano pasiūlytas, yra per
sunkus, ir teigiate negalinti rasti
bendradarbių, mielai ateinu į talką:
galiu sukviesti mano siūlomo turinio
vykdytojus, su jais tartis, kartu dirbti
ir koordinuoti jų darbą iki pabaigos. 

Pagarbiai, 
Bronius Nainys 

2008 m. rugpjūčio 27 d.
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PASLAUGOS

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

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
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Eglė Juodvalkė (antroje eilėje šešta iš kairės) susitikime su University of Illinois at Chicago (UIC) dėstomo lietuvių kultūros kurso studentais.
Nuotrauka iš Giedriaus Subačiaus archyvo 

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Lapkričio 15 d., šeštadienio  va -
karą, gausus žiūrovų būrys rinkosi į
Carl Sandburg gimnazijos vaizduoja -
mųjų menų centrą, kuriame vyko
mo dernios ir tradicinės muzikos kon-
certas „Pėdsakai”. Kaip skelbė rengė-
jai (LR generalinis konsulatas Čika -
goje, savaitraštis ,,Vakarai”, Orland
Park seniūnija ir Orand Park se niū -
nijos ,,Arts Commission”) – tai lietu-
vių kultūros ir meno kelionė po Ame -
ri kos pasaulį.

Atvykusius žiūrovus centro foje
pasitiko lietuvių dailininkų darbų
paroda (parodos kuratorė Nora Auš -
rienė). Didelė fojė erdvė, aukštos lu -
bos kuratorei leido parodon sukviesti

visiškai skirtingus autorius. Žiūrovai
galėjo gėrėtis Mary Stra sevicius akri-
lo drobėmis, Dainos Lu kaitės tapyba,
Noros Aušrienės ir Alvido Pakarklio
keramikos darbais, Algio Žuko foto -
grafija ir Nomedos Grumada skulp-
tūromis. Apžiūrėję parodą susirinku -
sieji ėjo į salę, kur jų laukė koncer-
tas.

Prieš koncertą žiūrovus pasveiki-
no gintaro vėriniu pasidabinusi Or -
land Park ,,Arts Commission” vadovė
Laimdota Ansmits, kalbėjo Lietuvos
Respublikos generalinė konsulė Či-
kagoje Skaistė Aniulienė. Ji priminė,
kad paroda ir koncertas  – vienas iš
Lie tuvos vardo paminėjimo 1000-me -
čiui skirtų renginių, kurių Čikagoje
numatomas ne vienas. Gęsta šviesos,

Lietuvių kultūros ir meno kelionė

Eglė Juodvalkė aplankė UIC studentus
AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Š. m. lapkričio 4 d. University of
Illinois at Chicago (UIC) dėstomo
lietuvių kultūros kurso studentus ap -
lankė išeivijos poetė, rašytoja Eglė
Juodvalkė. Kurso dėstytojas prof.
Giedrius Subačius kiekvieną semes-
trą paskaitos paskaityti pakviečia vis
kitą svečią, galintį ,,gyvai” papasa -
koti, supažindinti studentus su įvai -
riomis lietuvių kultūros, istorijos, li -
te ratūros, kalbos įdomybėmis. Stu -
den tams, kurių dauguma neturi nė
lašo lietuviško kraujo, jau yra anks -
tesniais semestrais kalbėję Darius

Furmonavičius, Vainis Aleksa, Sau -
lius Kuprys ir kt. 

Šio rudens semestro studentai ne
tik perskaitė Eglės Juodvalkės ei -
lėraščius bei pabandė juos paanali -
zuoti, susitiko ir su pačia poete. Juod -
valkė papasakojo studentams apie
savo kūrybą, kaip gimsta eilėraščiai.
Ji pabrėžė, kad rašo dviem kalbomis,
tačiau savo kūrybos neverčia, nes, jos
teigimu, netiki vertimais. Juodvalkė
papasakojo apie savo vardo svarbą
bei sunkumus mokykloje, kai angla -
kal biai bendraklasiai ar mokytojai
ban dydavo ištarti jos vardą ir pa var -
dę. Lietuvių kultūros kurso studentai

visada skaito pasaką apie ,,Eg lę
žalčių karalienę”, tad žino, jog „eglė”
– ne tik medis, bet ir populiarus mo -
teriškas lietuvių vardas. Juodvalkė
papasakojo apie savo kovą su diabetu
ir patirtį gyvenant su šia liga. Visa tai
ji aprašė knygoje ,,Cukraus kalnas”.
Manau, ne vienam studentui paliko
įspūdį jos šmaikščiai papasakotos
istorijos apie vaikystėje daug bėdų jai
,,privirusius”, bet taip mėgtus saldai -
nius.

Juodvalkė papasakojo studen-
tams apie savo vaikystę, norą tapti
ak tore. Daugeliui studentų buvo įdo -
mu išgirsti apie jos darbą ,,Laisvosios

Europos” radijuje Miunchene, kur ji
išdirbo 20 metų.

Poetė studentams paskaitė savo-
sios kūrybos. Jos teigimu, visos ei -
lėraščių interpretacijos yra geros, ne -
svarbu, ką sako rašytojas, svarbu, ką
kūrinyje, eilėraštyje mato, įskaito
skaitytojas. Studentai domėjosi, kaip
poetė suteikia eilėraščiams pavadini -
mus, kokiomis kalbomis rašo, ar ban -
dė rašyti vokiškai, kaip išmoko grai -
kų kalbą. Paskaitos pabaigoje visi
studentai ir viešnia paskanavo dviejų
azijiečių kilmės studenčių iškeptais
lietuviškais dviejų rūšių sausai-
niais. 

scenos gilumoje girdisi dainininkės
Aldegundos dainuojama lietuvių liau -
dies daina ,,Ant kalno klevelis”. Sce -
nos uždangai pakilus koncertą prade-
da gerai žinomas džiazo ansam b lis
„Streetdancer” (Greg Spe ro, Sasha
Bru sin, Zim, James Ma ssoth). An -
samblyje groja ir renginio prodiu seris
kompozitorius Kęstutis Stan čiaus -
kas. Į koncertą įsijungia vokalistai
Billy Branch (nuostabiai įval dęs gro-
jimą lūpine armonikėle), Brienn Per -
ry bei modernaus šokio grupės „Cer -
qua Rivera Dance Theatre”, va do -
vaujami Sarah Lynes-Campbell, šo -
kė jai. Su malonumu klausiausi pui -
kiai atliekamų džiazo kūrinių – tiek
vokalistų, tiek instrumentalistų, ta -
čiau nesupratau, kur ta lietuvių  kul -

tūros ir meno kelionė po Ame rikos
pasaulį – pirmoje koncerto dalyje, iš -
skyrus pusę posmelio atidarant sce -
nos uždangą ir ją uždarant dai nuo -
jamos ,,Ant kalno klevelis” nieko lie -
tuviško nei mačiau, nei girdėjau. Gal
tas klevelis lietuviškus jausmus budi-
no? Matyt,  nebesuprantu meno nau -
jo vių ir srovių. 

Tačiau viskas pasikeitė antrojoje
koncerto dalyje – galėjau ne tik gė rė -
tis džiazo muzika, bet ir matyti gra žų
junginį tarp lietuviškos ir ame ri kie -
tiškos kultūros. Šioje koncerto dalyje
,,lietuvių kultūra ir menas ne tik
kelia vo po Amerikos pasaulį”. Lie tu -
viškos dainos puikiai susiliejo su
džia zo muzika, o  kapelos ,,So džius”
(va  dovas Rimantas Pumputis) groji-
mas puikiai tiko moder niojo šokio an -
samblio šokėjams. Atrodo, paprasti
žo  deliai ,,tripu trapu” puikiai ,,per-
jungė” moderniajam šokiui skirtą
muziką į ,,Per Klausučių ulytėlę”.
Gra ži buvo ir programos pabaiga, kai
,,Blindos polką” šokę ,,Klumpės”
(vadovė Ingrida Špokienė) šokėjai iš
Waukegan į savo ratą įtraukė ,,Cer -
qua Rivera Dan ce Theatre” šokė-
jus.

Va čia žiū rovas ir pamatė, kad
me nui nėra ribų, kad muzika ir šokis,
kokios ša lies jie bebūtų, visada su -
prantami, kad lietuviškas menas ir
kul tūra nėra pasaulyje atskiras vie -
netas, kad smagus šokis, tranki mu -
zika ir dainos nematomais saitais riša
žmones tarpusavyje ir yra supranta-
mi visiems. Antroje koncerto dalyje
su pratau, ko dėl renginys skirtas Lie -
tuvos vardo pa minėjimo 1000-mečiui
pažymėti.  Pa matė bei pajautė tai ir
kiti žiū rovai, negailėję plojimų vi -
siems kon cer tavusiems. Koncerto dalyviai Carl Sandburg gimnazijos vaizduoja mųjų menų centro scenoje.     Laimos Apanavičienės nuotr.
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Atkelta iš 2 psl.
V TS Rake. Prie didžiojojo laužo

buvo pustrečio tūkstančio stovyklau-
tojų ir svečių. Algimantas Kezys
susuko filmą apie stovyklą ir parodė
šį laužą. Kai ruošėme stovyklą, mirė
Brolijos vadovas sktn. Aleksas Mato-
nis, su kuriuo buvau ir Waterburio
vietininkijoje dirbęs, buvome geri
skautiški bičiuliai. Tai stengiausi
viską gerai Tautinei stovyklai pa-
ruošti, kaip padėką ir pagarbą buvu-
siam Vyriausiam skautininkui.

VI TS Australijoje. Apie šimtas
skautų iš JAV skrido į pagrindinę
Tautinę stovyklą prie Melbourno.
Labai gražų įspūdį sudarė tos šalies
lietuviai ir skautai. Jie tokie vaišingi,
šokinėjo apie svečius. Naktiniame
žaidime tarp prityrusių skautų ir
skaučių mėnesienoje bėgo didelė ken-
gūra, kurią vienas skautas pradėjo
vytis, gaudyti, kol pamatė, kad bėgikė
be kaklaraiščio. Vėliavų aikštėje vis
kukuodavo didelė kukabūra, pradė-
davo juoktis pačiu rimčiausiu rikiuo-
tės metu. Kengūros kepsnį turėda-
vome valgyti dviem šakutėm, viena
prilaikydami mėsos gabalą, kad lėkš-
tėje nešokinėtų.

VII TS Canton, Ohio. Užėjo di-
delė vėtra ir matėme, kaip palapinės

su dugnu, kaip kokie dideli kamuo-
liai, riedėjo nuo kalnelio. Atsimenu ir
labai mielą pirmąją jaunų šeimų pas-
tovyklę Tautinėje stovykloje. Buvo
miela, kad buvo skautų iš Didžiosios
Britanijos, visa dūdomis grojanti
Canty šeima. 

VIII TS Paxtone, Mass. Buvo
labai gražios pamaldos lauko koply-
čioje ir visos stovyklos susikaupimo
akimirka. Kun. Algis Gudaitis, SJ
prašė visų skautų ir skaučių sudėti
savo nuodėmes ir klaidas į akmenėlį.
Tada atsistojome prie ežero kranto ir
melsdamiesi „Viešpatie, pasigailėk”,
o kun. Gudaičiui davus ženklą, savo
nuodėmių akmenėlį metėme į van-
denį. Ir staiga į vandenį nulėkė šeši
šimtai akmenėlių. Vėliau sužinojome,
kad gana daug žuvų turėjo širdies
priepuolį.

Aš viską atsimenu apie III–IX
Tautines stovyklas, išskyrus tai, ką
užmiršau.

Šis gražus straipsnis pirmą kartą
buvo išspausdintas IX Tautinės Sto-
vyklos laikraštėlyje ,,Jubiliejaus ai-
dai”.  Perskaičiusi, nutariau, kad vi-
siems būtų įdomu jį paskaityti.

Redaktorė

SKAUTYBÈS KELIAS

Tautinės stovyklos stovyklautojai.                                 Dr. Roberto Vito nuotr.

Pagerbdami mirusiųjų atminimą,
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI”aukojo:

a. a. Jadvygos Dikinienės atm.: Peter  Banys – $100;
a. a. dr. Ferdinando Kauno atm.: Jane Clark, Jonė ir Feliksas

Bobinai, Barbara R. Plikaitis, Petras ir Daiva Kisieliai, Petras ir Rita
Duda, Christopher  Gerrib, atminimo aukos ($155) per Reginą Aldhurst,
Dorothy Oliver, Rich ir Maureen Krasula – $435;

a. a. Liudo Volodkos atm.: Bennie ir Marilyn Carnevale,  Susan
Schneider, Oak Lawn Rotary Club,  Heather Pflanz, Thomas ir Martha
Ann Weaver, Plainfield  Rotary Club, Janice Nitchals, Francisco ir Mar-
garet Castelli, Aras  Volodka, Asta ir Vytas Čuplinskas, Roy ir Janet
Rivett, Winnie Neidhart,  Barbara Ann Conger, Jo Anne ir Steve Jonas,
Rugilė ir Algimantas Slapkauskas, Liudas ir Dalia Šlenys, Edward ir Lisa
Bonnema, Douglas ir Elizabeth Panozzo, Nijolė A. Dobrovolskienė, Asta
ir Vytautas Reitneris, Giedrė ir  Giedrius Penčyla, Regina ir Jonas Varia-
kojis, Vincas Lukas, dr. Aušrinė  Schneider, Pijus ir Danguolė Bielskai,
Daila ir Juozas Liu binskai, John ir Theresa Thomas Zigmond, David ir
Laima Braune, Marija Meškauskas, Maciej Wojdyla, Manickam ir Ma-
lathy Shanmugam, Jūratė ir Romas Slivinskas, William ir Sandra Ko-
walski, atminimo aukos ($425) per Alina Volodka, Danutė ir Raimundas
Korzonai, Janina ir John Nalis,  Daina Volodka, Aldona ir Paul Riskus,
Regina ir Rimantas Griškelis, Aldona Ann  Riskus, David, Nijolė, Mi-
chael, Chris Etzwiler ir Stasė Semėnienė,  David ir Anne Pflanz, Zita
Baltramonas ir Peter Mikalajunas, Rita M. Riskus, Richard ir Karen
Gevis, Dalia ir Jurgis  Anysas, Tadas ir Rima Biručiai – $2,895.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame aukoto-
jams.

„Lietuvos vaikų viltis”, 2711 W. 71st Street, Chicago, IL
60629.

A † A
JULIUI KELERTUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, mūsų vy-
riausiai redaktorei VIOLETAI KELERTIENEI ir visai jų
šeimai.

LITUANUS taryba

Kauno r., Lapių Šv. Jono Krikšty-
tojo parapijos išlaikymui prieš 400
metų buvo dovanotas žemės sklypas.
Į šį žemės sklypą nesigviešė patys
godžiausi Lietuvos okupacinių reži-
mų valdininkai, pradedant carinės
Rusijos, Švedijos, Napoleono Pran-
cūzijos, hitlerinės Vokietijos, baigiant
stalininės Sovietų Sąjungos, kuri
paliko bent tą plotelį prie klebonijos,
dėl kurio ir eina kalba.

Tačiau, vos spėjus atgauti Lietu-
vos Nepriklausomybę, dėl kurios
iškovojimo Lietuvos katalikų bažny-
čia sudėjo nemažai aukų: daugybė
kunigų buvo išžudyta ir ištremta,
panaikinti visi vienuolynai, uždaryta
daugybė bažnyčių, atimta parapijų
išlaikymui ir labdaros misijai skirta
žemė, – papildomai nutarta apiplėšti
mažai kam rūpimą, provincinę, griū-
vančią Lapių bažnyčią.

Dar nuo 1995 m. viena pačių se-
niausių paminklinių bažnyčių, greit
švęsianti 400 m. jubiliejų, yra pri-
pažinta avarinės būklės. Tokią būklę
yra patvirtinusios įvairios komisijos,
sudarytos net ministerijos lygyje.
Krenta lubos, jose žioji didžiulė skylė
ir yra pavojus, kad ant žmonių užkris
išpuvęs, kinvarpų sugraužtas bokš-
tas. Šiais metais, kaip ir ankstesniais,
yra pateiktas prašymas skirti lėšų
remontui, bet dėl prasidėjusios fi-
nansinės krizės kaip provinciniam
objektui gali nieko neskirti. 

Dar nuo sąjūdžio laikų Lapių gy-
ventojai, padedant įvairioms organi-
zacijoms, tarp jų Pilies draugijai ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,
kovoja, kad būtų leista atstatyti Ne-
priklausomybės paminklą, stovėjusį
ant bažnyčios žemės. Bet iki šiol,
nors yra parengtas projektas, žmonės
raminami pažadais, o leidimas vis dar
neduotas.

Lapių bažnyčia ir klebonija pas-
tatytos ant stataus skardžio krašto.
Bažnyčiai gelbėti žemė buvo sutvirt-
inta betoniniais poliais, į labiausiai
smunkantį kampą buvo supilta 2 ku-
bai betono, bet bažnyčios sienų skili-
mas tebesitęsia. Tyrimai parodė, kad
žemė sluoksniuota, t.y., nėra tvirta. 

Klebonija yra labai sena, sienų

lentos išpuvusios, stogo danga nesi-
laiko, nes vinių nelaiko supuvusios
gegnės ir medinės konstrukcijos.
Remontuoti seną, begriūvančią, be
kanalizacijos, vandentiekio ir kitų
patogumų kleboniją nėra nei tech-
niškai, nei finansiškai prasminga. O
statyti naują toje pačioje vietoje,
nuokalnės žemiausiame taške, tech-
niškai įmanoma, bet ekonomiškai
parapijai būtų nepakeliama našta,
nes statybos kaina išaugtų trigubai.
Be to, liktų pavojus sugriūti. 

Išeitis yra. Naują kleboniją reikia
statyti lygioje vietoje, ne nuokalnėje,
bet šlaito viršuje, kiek aukščiau da-
bartinės vietos. Ir kiek toliau nuo
kapinių, nes dabartinės esamos ribos
yra per arti kapų ir čia pagal įstaty-
mus negalima statyti parapijos na-
mų. Tai pats tinkamiausias, net vai-
kui suprantamas sprendimas. Buvo
parašyta daugybė pareiškimų su šim-
tais parašų, buvo daugybė komisijų,
kurios pritarė tokiam sprendimui ir
pagaliau buvo pažadėta, 0,5 ha skly-
pelį, kuris keturis amžius priklausė
bažnyčiai, ir toliau palikti bažnyčiai.
Tačiau atsitiktinai sužinojome, kad
2008 m. spalio 8 d. šis sklypas jau
„prichvatizuotas”. (Registro duo-
menys: 0,52 ha, k/Nr. 5240/9:529. Sa-
vininkas Andrius Klementavičius). 

Visa Lapių bendruomenė daug
metų kovojo, daug kartų buvo renka-
ma parašai ir – jokio rezultato. O čia,
be jokių ribų derinimo, be kaimynų
sutikimo, slaptai, net seniūnui nieko
nežinant, daroma šventvagystė. Di-
džiausia blogybė yra ta, kad netrukus
sugriuvus senai klebonijai visas La-
pių miestelis neteks parapijos namų,
kuriuose galėtų gyventi kunigas, vyk-
ti parapijos veikla. Valdžia gal ir su-
teiks kokį sklypelį parapijos ribų pa-
kraštyje – už Didžiųjų Lapių ar prie
Jonavos rajono sienos naujiems para-
pijos namams statyti. Bet juk taip net
okupantai nesityčiojo!

Žemę tvarko apskritis. Kas gali
paneigti, kad išgirdę apie apskričių
naikinimą (dėl to vėliau bus sunkiau
rasti kaltus), kažkas ir suskubo pa-
sinaudoti savo valdžia, šventvagiškai
apiplėšiant Lapių parapiją.

Daugiau informa-
cijos: 

LAPIŲ ŠV. JONO
K R I K Š T Y T O J O
PARAPIJA; LAPĖS,
Kauno raj. 54434, Mo-
kyklos 2b. Tel.: ( 8)-37-
554247; adresas inter-
nete: http://www.
ltpv. narod.ru/2/

Tikime, kad liko
šviesių, tėvynę mylin-
čių ir neabejingų vi-
suomenės vargams są-
moningų žmonių, ku-
rie padės vargšei La-
pių bendruomenei at-
kurti teisingumą. Vie-
šumas mūsų pusėje.

PAGALBOS PRAŠYMAS

Griūvanti bažnyčia. Dabar skylė jau kiaura ir daug
didesnė. 
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�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).

�Lapkričio 28 d., 7 val. v. Pa sau -
lio lietuvių centre (Lemont, IL) vyks
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumo filmų festivalis, ku -
rio metu bus rodomi trys vaidybiniai
filmai: ,,Vasara baigiasi rudenį”; ,,Ne -
reikalingi žmonės” ir ,,Kai aš bu vau
partizanas” bei  4 dokumentiniai fil-
mai: ,,Red Terror on the Amber
Coast” (filmas anglų kalba); ,,1941
me tų birželio sukilimas”; ,,Muck ra -
ker! Upton Sinc lair’s Lithuanian
Jungle” (anglų kalba) ir ,,Žymiausi
pasaulio lietu viai” Arvydo Baryso
filmo pristatymas–ištrauka. Kadangi
fil   mai vyks tuo pačiu metu, publika
galės pasirinkti, kuriuose seansuose
dalyvauti. 

�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
da lyvauti.

�Andrius Mamontovas lapkričio
22 d., 8 val.v. koncertuos Ukrainian
Orthodox Parish Hall, 60 C North
Jefferson Road, Whippany.

�Čiurlionio kvarteto pasirody-
mas vyks lapkričio 23 d., 1:30 val. p.p.
Bostono Lietuvių piliečių klube, 368
W. Broadway, So. Boston, MA 02127.

�Pianistas Edvinas Minkštimas
lapkričio 28 d., 4 val. p. p. koncertuos
Dag Hammarskjold Auditorium,
First Avenue at 46th Street, New
York.

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

�Gruodžio 5 d. nuo 4 val. p. p. iki
7 val. v. ir gruodžio 6–7 dienomis nuo
10 val. iki 5 val. p. p. vyks Seattle
Sampling Art Show. Loretta Werner
Glamba ir Nomeda Lukoševičienė
kviečia visus į stiklo studiją ,,Just
Imagine”, 2223 SW 114th St. Seattle
WA 98146. Daugiau informacijos:
http://www.seattlesampling.com

�Connecticut sporto klubo 6
metų gyvavimo sukaktis bus paminė-
ta gruodžio 6 d. New Britain, Šv.
Andriejaus parapijos salėje, 396
Church Street, New Britain, CT. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

�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.

Papuoškite Kalėdų eglutę savo rankų
darbo šiaudinukais!!!

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
gruodžio 6 d., šeštadienį, nuo 1 iki 3
val. p. p. kviečia į užsiėmimus visus
norinčius išmokti padaryti šiaudi-
nukus Kalėdų eglutei. Užsiėmimus
ves didelę patirtį turinčios meistrės
Albina Savickas ir Irena Karaliūnas.
Atsineškite žirkles, liniuotę ir pieš-
tuką, o mes pasirūpinsime šiaude-
liais, siūlais ir instrukcijomis.

Pamokos kaina: muziejaus na-
riams – 12 dol.; suaugusiems – 15
dol.; vaikams iki 12 metų – 6 dol.

Nemokamai  aplankysite muzie-
jaus ekspozicijas.  Po užsiėmimo bus
rodomas Arvydo Baryso fimas ,,Lie-
tuviškas kalendorius”. Bus vaišės.
Būtina iš anksto registruotis tele-
fonu: 773-582-6500. Muziejus atida-
rytas kasdien nuo 10 val. ryto iki 4
val. po pietų.

Sponsored in part by Grants from the
Illinois Art Council, Chicago Department of
Cultural Affairs, and the ECPC

,,Ketvirtadienį, lapkričio 27 d.,
13:30 val.,  vyks ir šios XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo plenarinės sesijos: ,,Aplinkos
ekonomiškas planavimas ir
valdymas” (vad. Vytautas Klemas,
dalyvauja ir pranešimus pateikia:
Arnas Palaima, Jurgis Kazimieras
Sta niškis, Dalia Varankaitė, Jonas
Ja kaitis, Gintaras Stauskis); ,,Psicho -
logija ir socialiniai mokslai” (vad. Al -
bi nas Bagdonas, dalyvauja ir pra -
nešimus pateikia: Romas Lazutka,
Algis Norvilas, Audronė Juodaitytė,
Palmira Rudalevičienė); ,,Gamtos
moks lai”, sesija nr. 2 (vad. Marius
Naris, dalyvauja ir pranešimus pa -
teikia: Artūras Meškauskas, Juozas
Gražulevičius, Rimantas Kodžius);
,,Universitetas ir mokslas”,
antroji sesija (vad. Eugenijus
Butkus, dalyvauja ir pranešimus pa -

teikia: Vanda Ginevičienė, Romual -
das Kašuba, Vytautas Ostasevičius,
Romanas Krivickas). Šių sesijų pra -
džia 10:30 val. r. Visos sesijos vyksta
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Tą
patį ketvirtadinį ryte (pradžia 10:30
val.) vyks dvi plenarinės sesijos:
,,Lituanistinis švietimas išeivijo-
je – problemos ir perspektyvos”
(vad. Daiva Navickienė, dalyvauja:
Audronė Skrupskelienė, Loreta Vil -
kienė, Loreta Paulauskaitė); ,,Minis -
terijos lygio plenarinė sesija”,
kurioje dalyvaus atstovai (ar patys
ministrai) iš šių Lietuvos ministerijų:
Užsienio reikalų, Žemės ūkio, Švieti-
mo ir mokslo. 

Taigi, vertingų ir įdo mių plena-
rinių sesijų pasirinkimas tikrai ne-
ma žas. Kviečiame pagalvoti, pasvars-
tyti ir dalyvauti tose, kurios labiau-
siai ,,prie širdies”.

Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui artėjant

Puikus koncertas ,,Per tamsu” sekmadienį, lap k ričio 16 d., į Jaunimo
rūmų salę, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte sukvietė gausų būrį žiūrovų.
Meno mylėtojai ne tik gėrėjosi dalyvių lietuvių meno ansamblio ,,Dai -
nava”, tautinių šokių ansamblio ,,Grandis”, Maironio lituanistinės mokyklos
mokinių, tautinių šokių grupės ,,Spindulys”, Pal. J. Matulaičio misijos vaikų
choro ,,Vy turys” ir ,,Dainavos” ansamblio vyrų vie neto pasirodymu, bet ir
savo atvykimu prisidėjo prie PLC Jaunimo rūmų salės apšvie timo įrangos
vajaus. 

Nuotraukoje: dainuoja Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choras ,,Vy tu-
rys”. Vadovas – Darius Polikaitis.                                            Jono Kuprio nuotr. 

Mary Krauchunas prie eglutės, pa-
puoštos jos sukurtais ornamentais.


