
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, LAPKRIČIO - NOVEMBER 26, 2008 Vol XCIX Nr. 230Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

1
1
-2
5
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.68 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Skautybės kelias. Padė-
kos dieną minint. Vydūno
fondo dovana Balzeko
muziejui. ,,Verpsčių rate-
liai dūzgia”. Sesę J. Mi-
kutaitienę palydint (p. 2,
11)
•Koalicijos krikštas (p. 3)
•Šiluvos žinia, nr. 20 (p.
4–5, 8–9, 11)
•Laiškai, nuomonės,
komentarai (p. 5)
•Pinklės (2) (p. 9)
•Lituanistinės mokyklos
mokiniai lankėsi lietu-
viškame muziejuje (p. 10)

Ketvirtadienî — priedas Kultùra.

Kandidatas į premjero pareigas
žadėjo, kad jo Vyriausybė bus tikra
Permainų Vyriausybė. Valstybės tar-
nyba, A. Kubiliaus manymu, turi pa-
sikeisti, pasidaryti aiškesnė, skaid-
resnė ir žymiai veiksmingesnė.

Kandidatas į Vyriausybės vado-
vus pradėjo susitikimus su Seimo
frakcijomis.

Lietuva pralaimèjo
bylas Strasbùre

A. Kubilius: ,,Õi ekonomikos žiema
gali bùti labai gili”

Baltijos šaliû vadovai aptarè
energetinî bendradarbiavimâ

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus į premjero pareigas teikiamas
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų vadovas Andrius Ku-
bilius kviečia nebijoti permainų, ne-
bijoti sunkmečio, nes, jo įsitikinimu,
,,mes galime įveikti ekonominį sunk-
metį, galime apsivalyti ir išsišluoti,
galime eiti permainų keliu”.

,,Krizė būna baisi tik tada, kai
jos nelauki ir jai nesiruoši, tačiau kai
turi planą, kaip krizę suvaldyti, ji
tampa tik laikinu sunkumu. Todėl
drąsiai kartoju Popiežiaus Jono Pau-
lius II mums pasakytus žodžius: ‘Ne-
bijokite’. Nebijokime sunkumų, ne-
bijokime permainų, nebijokime gin-
čų, nebijokime pasitikėti vieni kitais.
Bijokime tik vieno – abejingumo”, –
iš Seimo tribūnos sakė pretendentas
į premjero vietą.

Susidarančią ekonominę padėtį
jis palygino su ekonomikos žiema,
kuri gali būti labai gili ir nelengva.
Kandidatas į premjerus neslėpė, kad
numatyti pasikeitimai yra nelengvi,

jie pareikalaus kantrybės ir didelio
darbo iš visų visuomenės sluoksnių,
verslo, valstybės tarnybos.

A. Kubilius žadėjo padaryti vis-
ką, kad krizė kuo mažiau paliestų
sunkiai besiverčiančius žmones. Sa-
vo kalboje iš Seimo tribūnos jis taip
pat žadėjo apsaugoti valstybės verslo
pamatus.

Talinas, lapkričio 25 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidentas ragina Latvijos
ir Estijos vadovus gresiant finansų ir
ekonominei krizei kuo skubiau įgy-
vendinti regionui svarbius energe-
tikos projektus.

Estijos sostinėje vykusiame tra-
diciniame prezidentų susitikime ko-
legoms Valdžiui Zatlerui ir Tomui
Hendrikui Ilvesui Lietuvos vadovas

sakė, kad po neseniai įvykusio Balti-
jos šalių premjerų susitikimo ir jame
pasiektų susitarimų atsirado galimy-
bė jau gruodį priimti galutinį spren-
dimą dėl elektros tilto jungties su
Švedija.

,,Manau, šiemet mes pagaliau su-
žinosime, į kurią valstybę bus nu-
tiestas kabelis iš Švedijos. Tikiuosi,
kad Nukelta į 6 psl.

Vilnius, lapkričio 25 d. (BNS) –
Vienuolikos Europos Sąjungos (ES)
šalių užsienio reikalų ministrai tikisi,
kad ES skirs daugiau dėmesio ener-
getikos išteklių tiekimo saugumo po-
litikai bei ragina visas Bendrijos šalis
aktyviau vykdyti ES Kaimynystės po-
litiką ir sušvelninti vizų išdavimo ES

Rytinių kaimynių gyventojams tvarką.
Tai sakoma bendrame ministrų

pareiškime, kurį po pirmadienį Var-
šuvoje vykusio susitikimo pasirašė
Baltijos (Estijos, Latvijos, Lietuvos),
Vyšegrado šalių (Čekijos, Lenkijos,
Slovakijos, Vengrijos), Bulgarijos, Ru-
munijos, Slovėnijos ir Švedijos užsie-

nio reikalų ministrai.
Lietuvai šiame renginyje atsto-

vavęs laikinasis užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas su kole-
gomis aptarė ES Rytų partnerystės
programą, ES biudžeto, ES klimato
kaitos, energetikos bei Bendros žemės
ūkio politikos pertvarkos klausimus.

Strasbūras, lapkričio 25 d.
(ELTA) – Lietuva pralaimėjo pirmą-
sias bylas Europos Žmogaus Teisių
Teisme (EŽTT) dėl žodžio laisvės ri-
bų. Strasbūro teismas pripažino, kad
Lietuva pažeidė Europos žmogaus
teisių konvenciją ir neužtikrino tei-
sės į privatumą dviem piliečiams,
apie kurių susirgimą AIDS vedama-
jame straipsnyje paskelbė dienraštis
,,Lietuvos rytas”.

Lietuvos teismai L. A., kuris vė-
liau mirė, ir G. B. kaip neturtinės ža-
los atlyginimą buvo priteisę po 10
tūkst. litų. Tokia didžiausia suma
buvo numatyta tuomet galiojusiuose
įstatymuose. EŽTT nuomone, tokia
tvarka neužtikrino Konvencijos sutei-
kiamos teisės į privatumą apsaugos.

Nukelta į 6 psl.

Kreipdamasis į Seimą, A. Kubilius kvietė pagalvoti, ką mūsų karta duos Lietuvai.
ELTOS nuotr.

Raginama lengvinti vizû išdavimâ Rytû kaimynèms

Susitikimo metu Baltijos šalių vadovai sutarė, kad jų šalims ir toliau labai svarbu
plėtoti tarpžemyninį dialogą su naująja JAV administracija. ELTOS nuotr.
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Amerikos Padėkos dieną minint
Nors pati esu gimusi ir augusi

Amerikoje, o tėvai, dėdės, tetos,
seneliai atvykę iš Lietuvos į Ameriką
po Antrojo pasaulinio karo, prisi-
menu, kad man augant vis tiek šven-
tėme Amerikos Padėkos dieną. Tai
buvo laikas šeimai sueiti kartu,
pasidžiaugti vieni kitais ir padėkoti
Dievui už viską, ką turime.

Nors dabar dauguma mano šei-
mos yra išsisklaidžiusi po visą Ame-
riką ar iškeliavę į Amžinybę, sėdžiu ir
prisimenu tas Padėkos dienas ir
dėkoju, kad turėjau tą progą – augant
švęsti šią ypatingą šventę ir pasi-
klausyti, kaip mano tėvai, dėdės, te-
tos ir seneliai pasakodavo apie savo

gyvenimą Lietuvoje bei čia, Ameri-
koje.

Bet ne tik dėkoju už savo gyveni-
mą čia, Amerikoje, už savo lietuvišką
auklėjimą, esu labai dėkinga ir už
savo asmeninę šeimą, už savo skau-
tišką šeimą, draugus, pažįstamus.
Esu ypač dėkinga už visus „Skau-
tybės kelio” rėmėjus – be Jūsų man
tikrai būtų sunku šį skyrių redaguoti.
Dėkoju Dievui už viską, ką mes visi
turime. Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms
labai skanios kalakutienos ir džiaugs-
mingos Padėkos dienos.

Sesė Aušra
„Skautybės kelio” redaktorė

„Verpsčių rateliai dūzgia”
Spalio 2 d. ,,Verpstės” pradėjo vėl

verpti naują 2008–2009 m. veiklos
giją sesės Ritonės Rudaitienės na-
muose. Pirmiausia buvo aptariamas
būsimų sueigų ir jų temų planas,
surinktas būrelio ir LSS nario mo-
kestis bei pasistiprinta namų šeimi-
ninkės paruoštais priešpiečiais. Tuo-
met sekė įdomiausia sueigos dalis –
pasidalijimas praėjusios vasaros di-
džiaisiais lietuviško gyvenimo įvy-
kiais ir prisiminimais.

Sesės Aldona Rauchienė, Geno-
vaitė Treinienė ir Dalia Povilaitienė į
sueigą atsinešė daug nuotraukų,
albumų, leidinių ir labai vaizdžiai ir
įdomiai papasakojo apie pasisekusią
LSS IX Tautinę stovyklą Ohio valsti-
joje. Stovyklai skirtą „susipažinimo”
leidinėlį teko paruošti ,,Verpstėms”.
Džiaugėmės jo gražia išvaizda, turi-
niu ir teigiamais atsiliepimais. Taip
vaizdžiai buvo pasidalyta stovyklos
išgyvenimais ir prisiminimais, jog ir

negalėjusios stovykloje dalyvauti
sesės pasijuto tarytum ten pačios
būtų buvusios.

Apie Los Angeles vykusią XIII
Tautinių šokių šventę papasakojo
Vida Rimienė. Nors apie šį renginį
buvo plačiai rašoma lietuviškoje
spaudoje, bet asmeniški įspūdžiai ir
išgyvenimai visuomet nupiešia ryš-
kesį ir spalvingesnį vaizdą.

Rita Penčylienė, lydėjusi JAV
gyvenančių lietuvių grupę į Lietuvą,
papasakojo ne tik apie Šiluvos 400
metų Jubiliejaus iškilmes, bet ir apie
šiandienos Lietuvą ir kai kurių sutik-
tų žmonių požiūrį į ,,antrosios ban-
gos” išeiviją.

Nors labai smagu pasikviesti su-
eigoms prelegentus svečius, bet dar
kartą įsitikinome, kad galime pratur-
tėti ir įdomiai praleisti laiką vien tik
savo pačių draugėje.

v.s. fil. Ritonė Rudaitienė

VYDŪNO FONDO DOVANA BALZEKO
LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

Vydūno fondas (FV) yra išleidęs
Lietuvos istorinį, iliustracinį ir topo-
grafinį žemėlapius. Taip pat turi gra-
žų senųjų Lietuvos žemėlapių rin-
kinį. Šį rudenį dalį senųjų Lietuvos
žemė-lapių VF padovanojo Balzeko

Lietuvių kultūros muziejui, kuris
turi didžiausią Lietuvos žemėlapių
rinkinį Amerikoje.

Žemėlapių įteikimas įvyko 2008
m. lapkričio 8 d. Balzeko Lietuvių kul-
tūros muziejaus žemėlapių kambaryje.

Nuotraukoje (iš k.) VF valdybos VP Jūratė Variakojienė, garbės konsulas
Stanley Balzekas, viešnia iš Washington, DC, Joint Baltic American National
Committee (JBANC) lietuvių atstovė Monika Ramanauskaitė ir VF Tarybos
pirm. Leonas Maskaliūnas. Jono Kuprio nuotr.

Sesę Janiną
Mikutaitienę

palydint

S. ALDONA KAMINSKIENÈ

Kai lapai rudens spalvomis puo-
šia žemę, prisimename brangaus
atminimo sesę, v.s. Janiną Arlaus-
kaitę-Mikutaitienę.

Sesė Janina mirė 2008 m. rug-
pjūčio 19 d. Chicago, IL, liūdesyje
palikdama vyrą Mečį Mikutaitį, sūnų
Mindaugą, dukras Viliją, Sigutę ir
Aušrinę su šeimomis.

Janina gimė 1928 m. Kaune,
Lietuvoje. 1945 m. įstojo į skaučių
gretas ,,Šatrijos” tunte, Wursburge,
Vokietijoje. 1948 m. baigė Hanau
Lietuvių gimnaziją. 1949 m. su tėvais
atvyko į JAV, Chicago. Sukūrė šeimą
su Mečiu Mikutaičiu.

Netrukus įsijungė į ,,Aušros
vartų” tunto veiklą. Ilgai vadovavo
šio tunto jaunesniosioms skautėms –
paukštytėms; 1970–75 m. buvo jau-
nesniųjų skaučių skyriaus vedėja.
1975 m. ,,Aušros vartų” tunto ,,Su-
tartinės” stovyklos viršininkė.

1976–1981 m. Lietuvių skaučių
seserijos vyriausios skautininkės v.s.
Irenos Kerelienės pavaduotoja. Sese-
rijos vadovių suvažiavimuose skaitė
paskaitas, rašė skautiškomis temo-
mis spaudoje. 10 metų dirbo ,,Skautų
Aido” redakcijoje, redaguodama ,,Pe-
lėdų” skiltį. 1981 m. knygos ,,Sese,
budėk” redakcijos narė. 1989 m.
paruošė spaudai ,,Aušros vartų” tun-
to 40-ties metų sukaktuvinį ,,Skautų
Aidą”.

Sesė Janina buvo viena pirmųjų
1960 m. įsteigto Kun. Gražinos vy-
resniųjų skaučių būrelio, priklau-
sančio ,,Aušros vartų” tuntui, narių.
Būrelis pasižymėjo kultūrine veikla:
suruošta jaunųjų dailininkių meno
paroda, dailiojo žodžio rečitalis,
Čiurlionienės minėjimas. Taip pat
prisidėta prie įvairių tunto darbų,
puoselėjama gerojo darbelio sąvoka.

Sesė Janina Lietuvių skautų
sąjungos apdovanota Tėvynės dukros
žymeniu, Ordinu už nuopelnus, pa-
gerbta Lelijos ordinu už pasiauko-
jimą dirbant Dievo, Tėvynės ir Ar-
timo tarnyboje.

Nuo pirmųjų savo skautavimo
dienų sesė Janina buvo uoli skau-
tiškosios šeimos narė. Tolerantiška,
jautri, draugiška, gražaus žodžio ir
gilių minčių reiškėja. Gyvenimo ke-
lionės draugė, brangi mamytė, sesė...

Rugpjūčio 22 d. ,,Gaidas Daimid”
laidojimo namuose atsisveikinti su
Janina atėjo šeimos draugai, apylin-
kės lietuviai, visuomenės atstovai,
skautai.

Nukelta į 11 psl.

Janina Arlauskaitė-Mikutaitienė

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.

Pasižymėkite savo
kalendoriuose!

Čikagos lietuvių skautų
tuntai praneša, kad 2009

metų tradicinė
Kaziuko mugė

įvyks kovo 1 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre,

Lemonte.

* * *
2009 m. vasaros stovykla

Rako miškuose įvyks liepos
11–25 dienomis.

Sekite šį skyrių dėl
tolimesnės informacijos.
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Amerikos vyskupams
rūpi dialogas su Obama

ALEKSAS VITKUS

Amerikos vyskupų suvažiavime Baltimore, MD buvo nagrinėjama,
kaip katalikų Bažnyčia turėtų reaguoti į būsimą prezidento Ba-
rack Obama administracijos politiką. Vyskupų Konferencijos pir-

mininkas, Čikagos kardinolas Francis George pasveikino pirmą afroame-
rikietį, laimėjusį kelią į Baltuosius rūmus, ir tuojau ten pat būsimą prezi-
dentą atsargiai įspėjo, kad bus sunkiai įveikiamų problemų dirbant viso
krašto gerovei.

Suvažiavimo viceprezidentas, Tucson, AZ vyskupas Gerald Kicanas
Obama išrinkimą pavadino istoriniu, sakydamas, jog „mes visi galime di-
džiuotis, kad mūsų krašte pagaliau įveikėme rasizmą, kuris iki šiol net
mūsų įstatymuose buvo taip ilgai ir giliai įsišaknijęs.

Apie 300 susirinkusių Amerikos vyskupų turėjo naujajam prezidentui
paruošti memorandumą, kad Katalikų Bažnyčia yra pasiruošusi bendra-
darbiauti su ateinančia administracija visose rasinio ir ekonominio teisin-
gumo srityse, neatsisakydama savo pozicijos dėl sporto teisių, embrioni-
nių ar kamieninių ląstelių tyrimo ir tos pačios lyties santuokų.

Vyskupai labai susirūpino, kai priešrinkiminėje kampanijoje Obama
ne tik pareiškė, jog jis neleis panaikinti „Roe-Wade” nutarimo, leidžian-
čio abortus, bet ir stengsis atšaukti kai kuriuos suvaržymus, kaip reika-
lavimą gauti jaunos nėščios mergaitės tėvų sutikimą ar visišką abortų už-
draudimą paskutiniame nėštumo trimestre.

Vyskupai jau anksčiau buvo paruošę dokumentą „Teisingas pilie-
tiškumas”, kuriuo katalikai turėjo vadovautis atėjus rinkimams. Nors ir
ten buvo aiškiai pasakyta, kad tyčinis kūdikio žudymas yra nenuginčija-
mas blogis, buvo pabrėžta, kad balsuodami, be aborto, katalikai turėtų at-
kreipti dėmesį ir į kandidato požiūrį į kitas problemas, pvz., žmogaus tei-
ses, neturtą, karą, aplinkosaugą ir pan. Kai kurie katalikai, balsuodami už
Obama, savo pasirinkimą teisino remdamiesi tuo, atrodo, nepakankamai
apibrėžtu dokumentu.

Patikslinti tą dokumentą nebus lengva, nes Katalikų Bažnyčia nėra
demokratija, ir joje būna nuomonių skirtumų. Kai kun. Jay Newman iš S.
Carolina perspėjo savo už Obama balsavusius parapijiečius nepriimti ko-
munijos, neatlikus išpažinties, mons. Martin Laughlin, Charleston vysku-
pijos administratorius sudraudė kunigą, sakydamas, jog tai nebuvo tiks-
lus Bažnyčios mokslo aiškinimas.

Svarstymuose George toliau nurodė, kad kol aborto teisės dar yra
įtvirtintos JAV Konstitucijoje, pagal kurią yra priimami įstatymai, mūsų
lauks darbas, kaip panaikinti tą 1973 m. Aukščiausiojo Teismo nutarimą,
pagal kurį abortas tapo legalizuotas, nors ir su tam tikrais suvaržymais.
Tas pats teismas 1992 m. pakartojo tą nutarimą, bet su papildomais su-
varžymais.

Pasikalbėjime su žurnalistu kardinolas George, prisiminęs garsiąją
prieš 150 metų vykusią Dred Scott bylą, nusijuokė: „Jei šiandien many-
tume, kad Aukščiausias Teismas buvo teisus 1857 m. kai jis nusprendė,
jog juodaodžiai buvo kitų žmonių nuosavybė, ponas Obama nebūtų net
renkamas prezidentu.”

Dred Scott buvo 1800 m. Virginia valstijoje gimęs juodaodis vergas.
Kai jo šeimininkas mirė, 1850 m. Scott užvedė bylą, kad teismas jį pripa-
žintų laisvu žmogumi, o ne vergu. Po kelių metų byla pasiekė Aukščiau-
siąjį Teismą, kuris 1857 m. atmetė Scott bylą, aiškindamas, jog Scott dar
buvo vergas ir todėl neturėjo teisės kelti bylos. To teismo vyriausias teisė-
jas Taney išsakė savo paties motyvuotą nuomonę, pareikšdamas, jog „juo-
daodžiai yra žemesnės būtybės ir kad jie neturi jokių teisių, kurias baltieji
privalėtų gerbti”.

Ši byla ir jos sprendimas rodo, kaip tuomet buvo žiūrėta į juodosios
rasės vergus, kurių nenorėta pripažinti net pilnateisiais žmonėmis. Vis
dėlto Dred Scott byla didele dalimi prisidėjo prie 1869 m. sausio 1 d. prez.
Lincoln vergų išlaisvinimo paskelbimo Amerikoje, kuris 1865 m. buvo
patvirtintas XIV-ąja JAV Konstitucijos pataisa. Po to 1868 m. sekė ir XV-
oji pataisa, kuri visiems, Amerikoje gimusiems, taigi ir juodaodžiams,
suteikė JAV pilietybę.

George palygino neseniai praėjusius rinkimus su 1932 m., kai respub-
likonas prez. Herbert Hoover, prispaustas prasidėjusios depresijos, turėjo
pasiduoti demokratui Franklin D. Roosevelt. Tai paminėjęs, George prisi-
minė ir prez. John Kennedy, pažymėdamas, kad net ir šiandien amerikie-
čiai nenori sutikti su katalikų moralės dėsniais. „Kai mes per Dievo malo-
nę gal jau ir pasiekėme rasinę lygybę”, – kalbėjo George, – „to negalime
pasakyti apie katalikus, ypač kai katalikai, dalyvaujantys Amerikos poli-
tiniame gyvenime, nėra laikomi pilnateisiais partneriais, jei jie neatsisako
savo Katalikų Bažnyčios moralinių principų.”

George pasidžiaugė ir neseniai California valstijoje praėjusiu „Pasiū-
lymu – 8”, pagal kurį tos pačios lyties partnerių santuokos turėjo būti už-
draustos, sakydamas: „Šis laimėjimas parodo, kad Amerikos ypatingai pa-
brėžiamos individo teisės yra jau per toli nuėjusios. Darant politinius
sprendimus, negalima pasikliauti tik individo teisėmis. Amerikos arogan-
tiškas išdidumas mums nepakeliui. Sutikime, kad nesame Dievo kara-
lystė, ir nesame tokie tobuli, kaip norime įsivaizduoti esą.”

KÊSTUTIS GIRNIUS

Naujajai koalicijai medaus mė-
nuo baigėsi nė neprasidėjęs. Jau pir-
mą savaitę išryškėjo jos trapumas ir
pažeidžiamumas. Krizės įveikimo
planas smarkiai kritikuojamas. Kyla
vis daugiau abejonių, ar pasiseks
laimėti ir išlaikyti žmonių pasitikė-
jimą. Problemos nėra neišsprendžia-
mos, bet reikės pasitempti.

Daugelis kalbėjo apie koalicijos
trapumą, tačiau net pesimistai nenu-
matė, jog per pirmąjį balsavimą jai
kritiniu klausimu ne pavieniai Seimo
nariai, bet šeštadalis koalicijos ats-
tovų balsuos prieš savo nario Arūno
Valinsko kandidatūrą į Seimo pirmi-
ninkus. Net jei pripažįstama, kad
koalicija buvo ne iš meilės, o iš bėdos
suregzta, toks tiesiog nedorai skubus
partinės drausmės nepaisymas gero
jai nežada. Išdavystės skatina išda-
vystes, pasėtas nepasitikėjimas tik
didės.

Prezidentas Valdas Adamkus
energingai kaišioja pagalius koalicijai
į ratus. Trečiadienį po susitikimo su
koalicijos vadovu Andriumi Kubiliu-
mi prezidentas nepasirašė dekreto
dėl premjero skyrimo, tuo demons-
tratyviai rodydamas savo nepasiten-
kinimą Vyriausybės formavimu. Tik
ketvirtadienį jis teikėsi pasirašyti
dekretą. Manoma, kad prezidentui,
tiksliau tariant, keliems jo patarė-
jams, labiausiai kliūva Vygaudo
Ušacko kandidatūra į užsienio rei-
kalų ministrus. Šiuo klausimu Ku-
bilius neketina ir neturėtų nusileisti.
Juk pats prezidentas paskyrė Ušacką
Lietuvos ambasadoriumi JAV ir Di-
džiojoje Britanijoje. Adamkaus daly-
vavimas smulkiose dvaro intrigose
nepuošia prezidento institucijos.
Prieš savaitę jis skundėsi, kad apskri-
tai nėra informuojamas apie Vyriau-
sybės formavimą. BNS žiniomis, toks
tvirtinimas neatitiko tikrovės.

Intrigos nelems koalicijos likimo.
Didesnį susirūpinimą turi kelti tai,
kad pagrindinis koalicijos projektas –
krizės įveikimo planas – sulaukė py-
los iš visų kampų ir ideologinių pozi-
cijų. Esą planas buvo sukurptas už
uždarų durų ir ne ką skiriasi nuo
Gedimino Vagnoriaus laikų ,,žiaurių
akcijų”: jis skriaus smulkųjį verslą,
šeimas, varginguosius, kūrybinius
darbuotojus, pensininkus, skatins
turto perskirstymą, bet ne jo kūrimą
ir t. t. Kai kurie priekaištai nepa-
grįsti. Norint greitai susitarti, reikia
tartis už uždarų durų, nes viešos de-
rybos skatina nesutarimus ir ilgina
procesą. Amerikos 700 mlrd. dol. fi-
nansinės krizės įveikimo planas irgi
buvo parengtas už uždarų durų. Jis
sulaukė kritikos ir kelis kartus buvo
taisomas. Svarbu, kad koalicija atsi-
žvelgtų į pagrįstą kritiką ir atitinka-
mai pakoreguotų savo projektą.

Ne vienas kritikas atkreipia dė-
mesį, jog plane numatoma karpyti,
mažinti, visokiausiais būdais riboti
išlaidas. Ir pažymi, kad JAV, Japonija,
Kinija, kitos Europos šalys, siek-
damos skatinti ūkio augimą (,,stimu-
lus package”), smarkiai didina valsty-
bės asignavimus. Kubilius turi pa-
prasta, visiems suprantama kalba iš-
aiškinti, kodėl Lietuva negali to dary-
ti, kodėl per brangu užsienyje skolin-
tis pinigų ar leisti obligacijų emisiją,
kodėl neverta kreiptis į Tarptautinį
valiutos fondą dėl paramos.

Ūkio ir mokesčių politikos per-
tvarkos neišvengiamai kelia aistras,
nes jos paveikia kiekvieno žmogaus
gyvenimą. Piktinasi visi, kurių mo-

kesčiai didėja ar kurie nukentės dėl
išlaidų mažinimo. Turizmo pramonė
aimanuoja dėl PVM lengvatos naiki-
nimo, žurnalistai verkšlena, jog turės
mokėti mokesčius tokiu pat tarifu,
kaip paprasti mirtingieji. Pasiturin-
tieji skundžiasi, kad verslas baudžia-
mas, vargingieji – kad jie dar kartą
liks už borto, tėvai – kad gražios kal-
bos apie dėmesį vaikams tėra tušti
plepalai. Neįmanoma išvengti kri-
tikos ir pykčio, bet galima sumažinti
jų dydį bei intensyvumą, jei plano
principai aiškiai suformuluojami ir
nuosekliai įgyvendinami. Teoriškai
siekiama visus mokesčius suvieno-
dinti. Daromas spaudimas dėl išimčių
pateptiesiems. Jau nusileista, pvz.,
nutarta dividendus toliau apmokes-
tinti senu, žemesniu 15 proc. tarifu.
Jeigu bus kitų išimčių – jei advoka-
tams, žurnalistams, atlikėjams ir
daugeliui kitų profesijų narių nerei-
kės mokėti 20 proc. pajamų mokes-
čio, o daugiau kaip metus laikomų
akcijų dividendai bus apmokestinami
nuliniu tarifu, – niekais virs pagrin-
dinis mokesčių pertvarkos pateisini-
mas.

Buvęs Seimas, keleriopai padi-
dindamas parlamentarams atlygi-
nimus, paliko tiksinčią bombą. Nors
dievagojamasi, kad atsisakoma įvai-
rių priedų kanceliarinėms, trans-
porto ir panašioms išlaidoms, for-
maliai algos padidės nuo 4,655 iki
11,172 litų, neatskaičius mokesčių.
Paprasti žmonės tokį atlyginimų
didinimą laikys ne diržų suveržimu,
bet savanaudišku rūpinimusi savo, o
ne bendrais interesais. Apžvalginin-
kai jau muša koaliciją šia lazda ir to-
liau muš, kol Seimo nariai gerokai
nesumažins sau atlyginimų. Koalicija
neturėtų dėl saujos skatikų rizikuoti
savo patikimumu.

Kubilius mano, kad jei Vyriau-
sybė dirbs sąžiningai ir nuoširdžiai,
žmonės tai pamatys, teigiamai įver-
tins ir palaikys jos darbą. Tai nepa-
grįstas optimizmas. Krizės įveikimo
plano rezultatai bus pastebimi tik po
metų, jei išvis bus pastebėti. Kaip
įtikimai paaiškinsi, kad dėl plano
nedarbas pakilo tik dviem, o ne ke-
turiais nuošimčiais, kad infliacija
pradėjo mažėti po pusmečio, o ne po
metų, kad finansinė drausmė teigia-
mai paveikė užsienio investicijas,
nors jos ir liko mažos. Šiomis aplin-
kybėmis savaime ne itin reikšmingi
veiksmai, kaip parlamentarų atlygi-
nimai ar lengvatos kuriai nors gyven-
tojų grupei arba verslui, įgyja mil-
žinišką simbolinę reikšmę ir nuspal-
vina visą koalicijos darbą. Jei konser-
vatoriai to nesupras, jie neteks gy-
ventojų paramos, ir vargu ar kada
nors ją atgaus.

Pagaliau – pastaba apie socdemų
kreipimąsi į Konstitucinį Teismą
(KT) dėl galimų Seimo taisyklių pa-
žeidimų antrą kartą renkant Seimo
pirmininką. Tai dar vienas smūgis
Seimo instituciniam orumui. Papras-
tai parlamentai neleidžia kitoms
valdžioms kištis į jų vidaus reikalus,
o teismai vengia parlamento vidaus
ginčų. Lietuvoje kreipimasis į KT
tampa pirmu, o ne paskutiniu žings-
niu šalinant konfliktą. Panašiai kaip
Onutė skundžiasi vaikų darželio auk-
lėtojai, kad Jonukas tampo jai už
kasų, taip Seimas skuba skųstis KT.
Po savaitės KT gal bus prašomas nu-
spręsti, ar teisingai dalijamasi darbo
kabinetais. Juk vienus saulė šildo, o
kitų – ne.

Alfa.lt

KOALICIJOS KRIKŠTAS
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Tikras gyvenimas ir
tikras džiaugsmas

ARKIV. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS

Mišių Evangelijoje girdėjome
pasakojimą apie Angelo žinią Švč. M.
Marijai, kaip Dievas ją išsirinko įgy-
vendinti pačiam nuostabiausiam dar-
bui – išgelbėti pasaulį iš nuodėmės,
kad visi norintieji galėtų pasiekti
dangaus Tėvo namus. Marija klausosi
Dangaus pasiuntinio ir gali jam pasa-
kyti „taip” arba „ne”. Nuo Marijos
vienintelio žodžio „taip” pasaulio
istorija pasisuko visiškai kita krypti-
mi. Jėzaus Kristaus kryžius nušlavė
žmonių susikurtus bei garbintus
stabus ir padėjo žmonėms suvokti be-
galinę Dievo meilę, kuri pasirengusi
kiekvieną priimti ir kiekvienam at-
leisti, jeigu tik jis nori grįžti pas dan-
gaus Tėvą.

Šiandien susirinkome paminėti
kitą svarbų įvykį – Švč. M. Mergelės
prakalbėjimo Lietuvos vaikams Šilu-
voje 400 m. jubiliejų. Kaip pasakoja
rašytinė Šiluvos istorija, Marija pa-
sirodė Šiluvos šile gyvulius ganiu-
siems piemenims. Šie nuskubėjo apie
tai pranešti kalvinų katechetui, nes
šioje apylinkėje, tikriausiai, geriau
išmanančio tikybos reikalus nebuvo.
Katalikų kunigai šią vietovę jau se-
niai buvo apleidę, nes ir bažnyčia bu-
vo nugriauta. Atvykusieji prie ak-
mens, ant kurio pasirodė Marija, vėl
pamatė verkiančią ir Kūdikį ant ran-
kų laikančią mergaitę, kuri paklaus-
ta, ko verkianti, atsakė labai trum-
pai: „Verkiu, nes šioje vietoje buvo
garbinamas mano Sūnus, o dabar čia

ariama ir sėjama.”

Švč. M. Marijos apsireiškimas Ši-
luvoje nebuvo kaip griausmas sudre-
binęs pasaulį ar bent Lietuvą, jis bu-
vo panašus į tą švelnų vėjo dvelksmą,
iš kurio Dievas prakalbėjo pranašui
Elijui. Apsireiškusi Šiluvoje Marija
net nenurodė, ką reikia daryti, ji tik
skundėsi, kad žmonės yra pamiršę jos
Sūnų. Bet tai juk svarbiausia, ką rei-
kėjo pasakyti ne tik anuomet, prieš
400 metų, bet ką, tikriausiai, reikia
ant kiekvieno gatvės kampo skelbti
XXI amžiaus žmonėms: žmonės, jūs
pamiršote Tą, kuris jums gali atnešti
tikrą gyvenimą ir tikrą džiaugsmą.
Žmonės, jūs susikuriate naujus sta-
bus, į kuriuos sudedate visas savo
viltis. Jūs manote, kad jus išgelbės
dideli pinigai, išragauti visi galimi ir
negalimi malonumai, bet juk visa tai
tėra tikros laimės ir tikro gyvenimo
miražai. Gyvenimą kuria ir mums
dovanoja tik Jėzus Kristus.

Jei žmogus suvokia šią tiesą ir
rimtai priima Jėzų į savo gyvenimą,
tuomet viskas iš esmės pasikeičia.
Pats žmogus sugriauna stabų auku-
rus ir pradeda statyti šventovę Die-
vui.

Šiluvoje po Marijos apsireiškimo
buvo pastatyta bažnyčia, o apsireiški-
mo vietoje – koplyčia. Dabar jų vieto-
je stovi puošni bazilika ir architekto
Vivulskio suprojektuota labai graži į
dangų aukštu bokštu šaunanti kop-
lyčia. Bet ne tai yra svarbiausia.
Svarbiausia yra žmonės, kurie vyksta
į šią šventą vietą ir patiria dangaus
prisilietimą. Yra saugoma Šiluvoje
taip vadinama stebuklų knyga, kurio-
je yra aprašyti tikrai neįtikėtini pagi-
jimai, tačiau, man atrodo, ne tai svar-
biausia. Šioje vietoje Dievas gydo
žmonių širdis. Čia daugybė žmonių
atlieka atgailą, pasinaudoja Sutaiki-
nimo sakramentu ir grįžta į namus
dvasiškai pasikeitę. Sugrįžta pasvei-
kę savo dvasia.

Aš pirmą kartą aplankiau Šiluvą
1962 metais, būdamas dar visai jau-
nas kunigėlis, ir Apvaizda leido, kad
visą dieną sėdėjau klausykloje, patar-
naudamas norintiems susitaikyti su
Dievu ir Bažnyčia. Žmonės ne visada
sugeba gerai pasinaudoti Dievo gai-
lestingumo sakramentu ir dažnai pa-
viršutiniškai atskleidžia savo dvasios
žaizdas. Klausydamas išpažinčių Ši-
luvoje aš mačiau, kad kažkas buvo
palietęs žmonių širdis. Mačiau žmo-
nių išpažintyse Dievo gydantį veiki-
mą. Tikriausiai toji, kuri priėmė į sa-
vo įsčias Amžintąjį Dievo Žodį, kuri
Šiluvoje verkė dėl jos užmiršto Sū-
naus, ir dabar pasibeldžia į žmonių
širdis ir jas atidaro.

Nėra žinoma, kada pirmieji lietu-
viai pasiekė Edmontono apylinkes.
Tačiau 1957 m. Edmontono KLB apy-
linkės valdyba rašė, kad apie 1890 m.
į Albertą atvyko pirmas lietuvis.
1927–28 m. nemažai lietuvių vyrų, o
vėliau — moterų atvažiavo į Edmon-
toną ir jo apylinkes. Pradedant 1947
m., atvyko nauja banga lietuvių imi-
grantų. Įdomu, kad Edmontone ypač
draugiškai kartu dirbo prieškarinio ir
pokarinio laikotarpio imigrantai ir
pastatydino Lietuvių Namus. Na-
muose yra kelios salės, virtuvė ir kop-
lytėlė. Viską išlaiko, prižiūri patys
lietuviai, įdėdami daug savanoriško
darbo valandų.

1953 m. įsteigta Lietuvių Kata-
likų misija Edmontone. Iki 1974 m.
nuolat lietuviams pamaldas atnašau-
davo kunigai B. Jurkšas ir I. Grigai-
tis. Vėliau atvykdavo lietuviai kuni-
gai iš kitų Kanados vietovių vesti Ga-
vėnios rekolekcijas ir pamaldas. Šiuo
metu Kanados Lietuvių Kunigų Vie-
nybė pasiunčia kunigą kartą į metus,
dažniausiai pavasarį.

Šiais metais, kai visa Lietuva
rugsėjo 14 d. šventė Šv. M. Marijos Ši-
luvoje apsireiškimo 400 metų jubilie-
jaus pagrindinę šventę, Edmontono
lietuviai sulaukė keliaujančio per visą
Kanadą Šiluvos M. Marijos paveikslo,
kurį atlydėjo kun. Jonas Šileika
OFM, iš Toronto.

Pamaldoms susirinko apie 30
žmonių. John Morris, Tim Cooper, Al

Šmidtas ir Rimas Šiulys įnešė paveik-
slą, pastatydami jį prieš altorių.
Mišias aukojo kun. Šileika. Skai-
tinius skaitė: Adriana Podberskienė,
Rita Pilipavičiūtė-Cooper ir Tim Coo-
per. Mišioms patarnavo Peter John-
son. Kun. Šileikos pamokslas buvo
prasmingas ir pritaikytas šiai šven-
tei. Jis ragino, kad žmonės atsinau-
jintų savyje ir, nesvarbu, kokio tikėji-
mo bebūdami, prašytų Švč. M. Ma-
rijos užtarimo ir paguodos. Mišių
pabaigoje sugiedota ,,Marija, Marija”.

Tada visi ėjome į rūsį, kur laukė
suneštiniai pietūs. Pavalgę, paben-
dravę ir pasidalinę įspūdžiais, visi
pažiūrėjome filmą ,,Kelias į Šiluvą“.
Šis filmas ne vienam mūsų pratur-
tino šią šventę, parodė jos kilnumą ir
prasmę. Dėkojame kun. Šileikai už
suteiktą Edmontono lietuviams šven-
tę Švč. Mergelės Šiluvos Marijos gar-
bei stebuklingo paveikslo artumoje
400-jų metų Jubiliejaus proga.

Gili padėka Nijolei Korris už
suorganizavimą ir rūpestį, kad viskas
būtų sėkmingai paruošta ir sutvarky-
ta. Andrea Šmidtas rūpestingai pa-
ruošė ir tvarkė altorių ir rinko aukas.
Egidijus Podberskis pasitiko ir išvežė
kun. Šileiką į oro uostą.

Visi mūsų bendruomenės nariai
noriai prisidėjo ir kiekvienas pagel-
bėjo, kurio tik buvo paprašyta. Tai
gražus mūsų bendruomenės susi-
klausymas.

Emilija Karosienė

Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija

Išeivijoje nr. 20 (2008 m. lapkritis)

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Kauno arkivyskupo metropolito homilija, sakyta spalio 24 d.
Mišiose Šv. Onos bažnyčioje Beverly Shores, Indiana

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir
St. Ann klebonas John Barasinski
(k.) po šv. Mišių.

Šiluvos apsireiškimo Jubiliejaus
minėjimas Edmonton, Alberta

Filadelfijos lietuviai dėkoja
Švenčiausiai Mergelei Marijai
Spalio 12-ąją, nuostabiai gražią

rudens dieną, rinkomės visi į Švento
Andriejaus lietuvių parapiją Filadel-
fijoje paminėti Švenčiausios Mergelės
Marijos 400 metų apsireiškimo Šilu-
voje dieną. Kunigas Petras Burkaus-
kas ir parapijos komitetas pasirūpi-
no, kad ši šventė vyktų tikrai šven-
tiškai. Bažnyčia ir atnaujinta parapi-
jos salė buvo išdabintos gražiausiais
žiedais. Bažnyčios choras, vadovauja-
mas Ilonos Babinskienės, pripildė
bažnyčią nuostabiomis giesmėmis.

Iškilmingas šv. Mišias koncele-
bravo Filadelfijos arkivyskupas kar-
dinolas Justin Rigali ir svečiai kuni-
gai: Lietuvos vyskupų konferencijos

Gaja Stirbytė ir Ieva Kazakauskienė
neša dovanas. Kazio Razgaicio nuotr.
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Senojo Testamento pagal šv.
Reaganą išpažinėjai mano draugai su
dideliu džiaugsmu jau keletą kartų
pasirūpino man atsiųsti tą internete
skrajojusį labai įžvalgų laišką apie
Obamos rėmėjus, elgetą ir restorano
padavėją ir kaip jiems „savo turtą”
gudragalvis respublikonas gražiai ir
teisingai padalino. Katalikiškam
„Drauge” tuo laišku su skaitytojais
entuziastingai pasidalino Leonidas
Ragas (skaitytojų laiškai, lapkričio 7
d., „Dirbančiųjų prakaitu nedirban-
tiems”.) Jį perskaitęs, atsiverčiau tą
evangelijos vietą, kur Jėzus sako „eik
ir tu daryk panašiai” ir nutariau, kad
ir man reikia pradėt savo turtu taip
dalintis: savo dantų gydytojai parašy-
to čekio sumą padalinau ir pusę nu-
siunčiau našlaičių vaikų globai. Mano
dantistė važinėja nauju raudonu
sportiniu ,,Mercedes” automobiliu,
taigi, atrodo, ji nevargsta, o per

paskutinius kelerius metus tiems
vaikams gyvenimas pasunkėjo,
valdžia vis mažiau skiria. (Turbūt
nereikia priminti, kad, kaip ir elgeta,
tie našlaičiai irgi jokio naudingo
darbo neturi.) Šio ryto liberalų spau-
doj skaičiau, kad labdarai skiriamos
aukos sparčiai mažėja. Taigi, kol
būsimas prezidentas Obama viso
mūsų turto dar neatėmė ir visokiem
veltėdžiam neišdalino, krikščioniškai
jį dalinkime patys. Aišku, užsitikrin-
ti, kad mūsų turtas liks mums, ge-
riausia būtų gyventi taip, kaip pa-
rašyta Luko 12, 33-34, bet tai nėra
jau taip lengva. Nors laiško „Drau-
gui” autorius patikina, kad „taip blo-
gai gal vis tiek nebus”, vis vien spėju,
kad netrukus reikės pradėti valgyti
vien pupas iš skardinės.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

DALINKIMÈS GRAÑIAI IR TEISINGAI

Su įdomumu ir kantrybe per-
skaičiau Broniaus Naino nuomonę
apie ,,Draugo” 100 metų sukaktuves
(,,Draugas”, 2008 m. lapkričio 19 d.).
Reikėjo kantrybės, nes jo rašinys
nusidriekė daugiau nei septynias
pėdas. Dvylika colių užimančiame
įvade priekaištaujama, kad Pasaulio
lietuvių centro (PLC) dvidešimties
metų gimtatadienio paminėjime buvo
džiaugtasi tik ,,vidumi”, o ,,išorinis”
kelias, prie viso to atvedęs, tinkamai
nepaminėtas. Tai beskaitant į galvą
atėjo Vytauto Vebeliūno, Broniaus
Nainio ir Vytauto Šoliūno pavardės ir
jų įnašas įkuriant PLC.

Nainys kritiškai atsiliepia į
,,Draugo” pastangas išleisti sukaktu-
vinį leidinį. Jam daug kas neaišku:
kas atsakingas už leidinio turinį, kas
leidinyje bus aprašyta ar parodyta ir
t.t. Leidiniu besirūpinantys ,,apie lei-
dinį besikrapštantieji”. Mano kaime
taip kalbėdavo tik apie vištas, besi-
krapštančias po šiukšlyną. Nepasiti-
kėjimo šešėlis metamas leidinį ruo-
šiančiai redaktorei Audronei Škiu-
daitei: ,,Kiek dabartinės išeivijos
visuomenės ji galėjo pažinti per porą
uždarų darbo metų ‘Drauge’?”

Autorius mini gavęs laišką iš
Marijos Remienės, kuriame ji jo prašė
dviejų puslapių straipsnelio apie
,,Draugo” įtaką visuomenei. Tą rašinį
ji norėjusi gauti per porą mėnesių.
Šiuo savo rašiniu Nainys tokį straip-
snelį lyg ir pradeda rašyti. Trumpai
pacituosiu: ,,Lietuvoje caro okupaci-
ja, laisvėjimo pradžia per Pirmąjį
pasaulinį karą, savanorių kovos dėl
laisvės, nepriklausoma demokratinė

Lietuva, autokratinė jos valdžia, so-
vietų, nacių, vėl sovietų okupacijos,
partizanų kovos, pogrindis, naujas
laisvėjimo laikotarpis, išsilaisvinusi
demokratinė Lietuva. Ir jos visos
‘Drauge’ vienaip as kitaip atsispin-
dėjo…”Atrodo, kad būtų buvę gan
lengva tuos apmatus praplėsti iki
prašomų dviejų puslapių.

Vietoj to, Nainys savo straipsnyje
pristato ,,Draugo” sukaktuvinio (100
m.) leidinio turinio išsamius apma-
tus. Jo žodžiais, šie apmatai yra jo
asmeninio mąstymo išdava. Įvai-
riems knygos skyriams paruošti jau
pramatyti kandidatai. Leidinio teks-
tas sudarytų apie 150–180 teksto ir
nuotraukų. ,,Sveikinimai ir skelbimai
neįskaičiuoti”. 

Reikia sutikti su Remienės atsa-
kymu į Nainio septynių pėdų ilgio
rašinį. Ji pastebi, kad ,,Kalbėti apie –
ne tik ‘Draugo’, bet kieno – 100 metų,
žinoma, niekad nebus per daug…
Gerb. p. Nainy. Jūs savo ruožtu irgi
galite rengti knygą apie ‘Draugą’.
Jūsų planuojama monografija apie
‘Draugą’, kaip laikraštį, jo turinį
labai geras sumanymas… Ruošiama
knyga nebus konkurentė Jūsų kny-
gai”. 

Taigi, iš Nainio užprašytų dviejų
puslapių turbūt dar šiais metais pa-
sirodysiančioje knygoje nebus. Tačiau
jau tvinksa iniciatyva po to seksian-
čiai knygai, kurios apmatus Nainys
jau pristatė šio dienraščio skaityto-
jams. Noriu būti vienas iš pirmųjų iš
anksto tą knygą užsisakiusiųjų. 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI 

AR BRAUNAMASI PRO ATVIRAS DURIS?

delegatas užsienio lietuvių katalikų
sielovadai prelatas Edmundas Putri-
mas, msgr. Daniel Sullivan, msgr.
Michael McCulken, msgr. Joseph
Aderlonis, msgr. John McIntyre,
kunigai Daniel Staniškis, Joseph
Rymdeika ir parapijos klebonas kun.
Petras Burkauskas. Į šią šventę su-
važiavo lietuviai net iš trijų valstijų:
Delaware, Pennsylvania ir New Jer-
sey. Kardinolas Rigali pasisveikino su
visais lietuviškai, pasveikino visus su
gražia švente, pasidžiaugė, kad Švč.
Mergelė Marija visada globojo Lietu-
vą, pasakė labai prasmingą pamokslą
ir palinkėjo, kad kiekviena Šv. Rašto
mintis mums taptų iššūkiu tobulinti
savo gyvenimą. Po Mišių parapijos
salėje vyko vaišės ir pabendravimas
su kardinolu. Salėje visus linksmino
Lynn Cox su savo draugais.

Filadelfijos apylinkės tikintieji
dėkojo Švč. Mergelei Marijai, kardi-
nolui, svečiams kunigams, parapijos
klebonui Burkauskui ir parapijos
komitetui už tokią gražią šventę.

Vitalija Dunčienė
Kardinolas J. Rigali ižengia į bažny-
čią. Rimo Gedeikos nuotr.

Šiluvos Jubiliejus Athole–Gardner
lietuvių telkinyje

Rugsėjo 7 d. Šv. Pranciškaus
bažnyčioje, Athole buvo aukojamos
Mišios paminėti 400 metų Marijos
apsireiškimą piemenėliams. Kun.
Richardas Jakubauskas, Šv. Kazi-
miero Worcester parapijos klebonas
ir naujai paskirtas Athol, apylinkės
katalikų parapijų administratorius,
aukojo Mišias, kurias užsakė Vyčiai.
Savo pamoksle jis pasakojo apie
apsireiškimą.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d., Vyčiai
susirinko Gardner lietuvių klube ir
tęsė minėjimą prie gražaus Šiluvos
Marijos altorėlio, kurį papuošė Bronė
Višniauskienė. Vyčių kapelionas kun.

Juozas Jurgelionis, apsirengęs kuni-
go drabužiais, kalbėjo Marijos litaniją
ir apšlakstė visus šventu vandeniu iš
Jordano upės, kurį dovanojo Vytė
Lillian Genutis Erickson, neseniai
lankiusis Izraelyje. 

Komitetą sudarė Armand ir Pa-
mela Bouthelier ir Bronė Višniaus-
kienė. Tai buvo labai įspūdingas mi-
nėjimas. Buvo bendra Vyčių paruošta
vakarienė.

Kun. Erastas Murauskas, Šiluvos
parapijos – bazilikos klebonas, sunkiai
dirbo porą metų, kad viskas būtų sut-
varkyta. Tai buvo milžiniškas darbas.

V.  Višniauskas

Šiluvos Jubiliejaus Mišios Šv. Onos
parapijoje Beverly Shores, IN

Beverly Shores ir apylinkėse
gyvenantieji lietuviai jau daug metų
džiaugiasi turėdami galimybę savo
tėvų ir protėvių kalba melstis ir tęsti
savo religines tradicijas Šv. Onos
bažnyčioje (St. Ann of the Dunes
church). Čia kiekvieno mėnesio trečią
sekmadienį vyksta lietuviškos šv.
Mišios, kurias pastaraisiais metais
aukoja kun. Antanas Gražulis, SJ,
atvykdamas iš Čikagos.

Kun. Gražulio iniciatyva, pasin-
audojant Kauno arkivyskupo metro-
polito Sigito Tamkevičiaus SJ, apsi-
lankymo JAV proga, buvo sudarytos
sąlygos arkivyskupui spalio 24 d.
atvykti į Beverly Shores parapiją ir
čia aukoti šv. Mišias su intencija tik-
intiesiems priminti Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo 1608 metais
Šiluvoje reikšmę ir svarbą.

Jonas Vaznelis daug darbavosi
šią šventę organizuodamas, tarėsi su
parapijos klebonu ir parapijiečiais.
Apie arkivyskupo iš Lietuvos atvaži-

avimą  Beverly Shores buvo iš anksto
paskelbta parapijos biuleteniuose,
apylinkės laikraščiuose ir lietuviškoje
spaudoje. Klebonas John Barasinski
apie šią šventę pranešė parapijos ben-
druomenei per sekmadienio šv. mi-
šias. Buvo išdalintas anglų kalba pa-
ruoštas lankstinėlis apie Švč. M. Ma-
rijos apsireiškimą Šiluvoje ir šio įvy-
kio 400 metų jubiliejų.

Tą dieną į šv. Mišias bažnyčioje
susirinko daug apylinkės lietuvių bei
nuolatinių parapijiečių. Bažnyčios
priekyje, už altoriaus, buvo apšviesta
didelio Šiluvos Švč. M. Marijos su
Kūdikiu paveikslo kopija. Šis paveik-
slas buvo nutapytas Beverly Shores
gyventojos dailininkės E. Rundzai-
tienės ir oficialiai pašventintas kardi-
nolo Francis George. Šv. Mišių metu
giedojo, nors ir nedidelis, bet pajėgus
choras, vadovaujamas R. Radzevičienės.

Su arkivyskupu šv. Mišias kon-
celebravo: prelatas Edmundas Putri-
mas, kun. John Barasinski (St. Ann

of the Dunes parapijos Beverly Sho-
res klebonas), kun. H. Doyle (buvęs
St. Ann parapijos klebonas-emeritus),
kun. Gražulis, SJ ir kun. Anthony
Puchenski. Prelatas Putrimas anglų
kalba persakė arkivyskupo pamokslo
mintis ir jo vardu visiems padėkojo
už dalyvavimą šioje šventėje.

Po šv. Mišių Beverly Shores Lie-
tuvių klubo pirmininkas Vytautas
Kasniūnas visų vardu padėkojo arki-
vyskupui už apsilankymą ir pakvietė
prie vaišių stalo, kurį gausiai paruošė

visuomet į pagalbą ateinančios klubo
ir parapijos šeimininkės. Po to įvyko
asmeniškas susipažinimas su arki-
vyskupu S. Tamkevičiumi ir jo paly-
da, malonus visų pabendravimas.

Užbaigdami mums, lietuviams,
tokios brangios Šiluvos Švč. M. Ma-
rijos pagerbimo ir prisiminimo šventę
ir, nors trumpam susitikę su maloniu
arkivyskupu, visi į savo namus išsi-
nešėme pakilią nuotaiką ir sustip-
rintas asmenines gaires ateičiai.

Vytautas Šimkus
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Lenkijoje nebeliks vaikû namû

Minos ,,Nord Stream” kelyje bus
sprogdinamos tiesiai jùroje

Eglė Jurgaitytė.                              Alfa.lt nuotr.

Vilnius, lapkričio 25 d. (BNS) –
Lenkijos vyriausybė parengė vaikų
namų uždarymo planą, pagal kurį
biologiniai ir socialiniai našlaičiai bus
ne atiduodami į vaikų namus, o pa-
teks į normalias šeimas, praneša
dienraštis ,,Polska”. Be to, teismams
taip pat bus draudžiama išskirti bro-
lius ir seseris.

Vaikų namų uždarymas Lenkijo-
je vyks palaipsniui. Jau nuo 2010 m.
sausio naujasis įstatymas bus taiko-

mas vaikams iki 7 metų amžiaus. Po
5 metų vaikų namuose liks 10 metų ir
vyresni vaikai, o nuo 2020 m. vaikų
namų šalyje iš viso neliks.

Iki visiško vaikų namų uždarymo
galios tvarka, pagal kurią juose galės
gyventi ne daugiau kaip 13 vaikų.
Tuo pačiu metu numatoma didinti fi-
nansinę paramą šeimoms, kurios pri-
glaus našlaičius. ,,Tik dėl pinigų sto-
kos Lenkijoje tokių šeimų kol kas yra
mažai”, – rašo ,,Polska”.

J. Borisovui leista likti gyventi Lietuvoje

Baltijos šaliû vadovai aptarè�
energetinî� bendradarbiavimâ

Helsinkis, lapkričio 25 d. (BNS)
– Tiesiant dujotiekį ,,Nord Stream”
Suomijos įlankos ir Baltijos jūros
dugnu teks susprogdinti daug minų
ir kitų šaudmenų, tai rašo Suomijos
laikraštis ,,Helsingin Sanomat”.

Laikraštis pažymi, kad minas ir
sviedinius teks sunaikinti ir plaukio-
jančios dujotiekio tiesimo gamyklos
inkaravimo vietose.

Suomijos įlanka yra viena tan-
kiausiai užminuotų pasaulio akvato-
rijų. Įvairiais vertinimais, čia nu-
skandinta daugiau kaip 100 tūkst.
minų, kurių, pasibaigus keliems ka-
rams XX amžiuje, buvo nuspręsta ne-
iškelti iš jūros dugno.

Kaip praneša laikraštis, tiesiant
būsimojo dujotiekio maršrutą buvo
sudarytas išsamus žemėlapis, kuria-
me nurodytos minų ir kitų šaudmenų
nuskandinimo vietos įlankos ir jūros
dugne.

Statybos susivienijimas, projek-
tuojantis dujotiekį, mano, kad minas,
kurios pasitaikys dujotiekio kelyje,
reikia susprogdinti jūroje.

Suomijos aplinkosaugos žinybos
pareigūnai reikalauja, kad ,,Nord
Stream” papildomai paaiškintų, kaip
bus šalinamos minos ir sviediniai iš
montavimo platformos inkaravimo
vietų.

Platforma turės 12 inkarų, tuo
tarpu vertinant projekto įtaką ekolo-
gijai nagrinėjamas tik dujotiekio tie-
simo maršrutas, bet ne plaukiojan-
čios gamyklos inkaravimo vietos.

,,Mes neleisime nuleisti nė vieno
inkaro anksčiau nei bus preliminariai
ištirtas jūros dugnas. Prieš inkaruo-
jant statybos laivą, reikia ištirti dug-
no būklę. Vietą nesunku bus pakeisti,
jeigu paaiškės, kad ji netinkama”, –
paaiškino bendrovės ,,Nord Steram”
sekretorius spaudai Sebastan Sas in-
terviu ,,Helsingin Sanomat”.

Suomijos gynybos ministerija ne-
pareiškė pretenzijų nei dėl minų lau-
kų jūros dugne žemėlapio, nei dėl mi-
nų susprogdinimo plano.

,,Priemonės, kurias įmonė numa-
tė šaudmenims sunaikinti, yra pats
paprasčiausias minų naikinimo bū-
das”, – sakė ministerijos atstovas
Kari Aapro. – Minos bus susprogdin-
tos jūros dugne. Sprogimai bus nufil-
muoti vaizdo kameromis, o robotas
patikrins, ar iš tikrųjų šaudmuo su-
naikintas”.

Šaudmenys ir įvairūs cheminiai
sviediniai buvo nuskandinti Baltijos
jūroje iki septintojo dešimtmečio. Vė-
liau farvateriai buvo išvalyti, bet jū-
roje iki šios dienos tebėra daug spro-
gių objektų.

Vilnius, lapkričio 25 d. (BNS) –
Vilnietė Eglė Jurgaitytė užėmė trečią
vietą Kipre vykusiame ,,Vaikų Euro-
vizijos” konkurso finale. Tai aukš-
čiausias mūsų šalies pasiekimas šia-
me konkurse.

Dešimtmetės E. Jurgaitytės su
grupe ,,Be good” atlikta daina ,,Lai-
minga diena” surinko 103 balus. Pir-

mą vietą užėmė Gruzijos atstovai, su-
rinkę 154 balus, antra liko Ukraina
su 135 balais.

Konkurse dalyvavo vaikai iš 15
Europos šalių. Šiais metais konkurso
dalyvius vertino ir vertinimo komisi-
ja, ir žiūrovai. Tai septintasis Euro-
pos vaikų dainų konkursas, kuriame
mūsų šalis dalyvauja antrąkart.

Keleivių įvežamos prekės bus
apmokestinamos kitaip

ELTA – Nuo šių metų gruodžio 1
d. įsigalioja naujos keleivių įvežamų
prekių apmokestinimo muitais ir mo-
kesčiais taisyklės. Jos taikomos ne-
komercinio pobūdžio prekėms, kurias
keleiviai asmeniniame bagaže įsiveža
iš trečiųjų šalių.

Pasak Muitinė departamento
pranešimo, vienas pagrindinių pasi-
keitimų – nuo 600 iki 1,480 litų didė-
ja vertė prekių, kurias keleivis, oro
transportu atvykdamas į Lietuvą iš
trečiųjų šalių, gali įsivežti asmeni-
niame bagaže, nemokėdamas impor-
to muito ir mokesčių. Keleivis, atvyk-
damas į šalį kitu transportu, gali įsi-
vežti prekių už 1,030 litų.

Keičiasi ir neapmokestinamas
kiekis įvežamų tabako gaminių. As-
muo, ne jaunesnis kaip 17 metų, at-
vykdamas į Lietuvą iš trečiųjų šalių
oro transportu galės įsivežti 200 vnt.
cigarečių, atvykstantis kitu trans-
portu – 40 vnt. cigarečių.

Be to, nuo gruodžio 1 d. nuo 3,5
proc. iki 2,5 proc. mažėja standartinė
muito norma. Ja apmokestinamos
keleivio asmeniniame bagaže neko-
merciniais tikslais gabenamos pre-
kės, jeigu jų vertė neviršija 700 eurų.
Jeigu ši suma viršijama, muitai skai-
čiuojami remiantis muitų dydžiu. Be
kitų pasikeitimų, iki 150 eurų didi-
nama nedidelės vertės prekių siuntų,
kurias gali būti leidžiama įvežti be
importo muitų, vertė.

Atkelta iš 1 psl.
Strasbūro teismo sprendimu, L.

A. našlei ir G. B. Lietuvos valstybė
turės išmokėti po 6,5 tūkst. eurų. Pa-
sak jiems atstovavusios advokatės
Liudvikos Meškauskaitės, po tokio
Strasbūro teismo sprendimo taip pat
atsirado galimybė kreiptis į Lietuvos
teismus su prašymu priteisti didesnį
žalos atlyginimą iš ,,Lietuvos ryto”.

,,Tai labai reikšmingos bylos, nes

jos pirmosios, kurias žmonės lai-mėjo
prieš Lietuvą dėl žodžio laisvės ribų
Lietuvos spaudoje”, – sakė L. Meš-
kauskaitė.

Bylos buvo iškeltos dėl 2001 m.
pasirodžiusio straipsnio ,,Pasvalio
kaimus paralyžiavo mirties baimė:
nuošalios Lietuvos vietovės gyven-
tojai atsidūrė AIDS grėsmės gniauž-
tuose”. 

Vilnius, lapkričio 25 d. (BNS) –
Vilniaus apygardos administracinis
teismas (VAAT) antrą kartą priėmė
sprendimą, kuriuo buvusiam paša-
lintojo prezidento Rolando Pakso rė-
mėjui Jurijui Borisovui leista likti gy-
venti Lietuvoje.

Tokį pat sprendimą pirmosios
instancijos teismas priėmė ir pernai
birželio pabaigoje. Tuomet VAAT at-
metė Migracijos departamento pra-
šymą išsiųsti iš šalies šį Rusijos pilietį
dėl grėsmių nacionaliniam saugu-
mui. Teismas taip pat įpareigojo mig-
racijos pareigūnus išduoti jam leidi-
mą nuolat gyventi Lietuvoje.

Tačiau Migracijos departamen-
tas šį sprendimą apskundė Lietuvos
Vyriausiajam administraciniam teis-
mui (LVAT), kuris šių metų balandį
priėmė sprendimą, kad bylą vėl reikia
nagrinėti iš naujo.

LVAT tuomet nutarė, jog pirmo-
sios instancijos teismas, spręsdamas
J. Borisovo galimai keliamos grėsmės
Lietuvos valstybės saugumui klausi-
mą, neteisingai aiškino ir taikė ma-
terialinės teisės normas, be to, neiš-
samiai išnagrinėjo byloje esančius
duomenis, netyrė bylai reikšmingų

įrodymų ir nemotyvavo savo išvadų.
Paskelbtas VAAT sprendimas gali vėl
būti apskųstas LVAT apeliacine tvar-
ka.

Per 2002 metų prezidento rinki-
mus J. Borisovo vadovaujama sraig-
tasparnių remonto bendrovė ,,Avia
Baltika” skyrė R. Pakso kampanijai
1,2 mln. litų. Šalies vadovu tapęs R.
Paksas 2003 metų balandį išimties
tvarka suteikė savo finansiniam rė-
mėjui Lietuvos pilietybę.

Tokį žingsnį Konstitucinis Teis-
mas įvertino kaip atlygį už paramą
per rinkimus ir panaikino sprendimą
dėl pilietybės suteikimo, ir tai tapo
vienu iš apkaltos R. Paksui, vėliau
pašalintam iš prezidento pareigų, pa-
grindų.

Išsiųsti J. Borisovą iš Lietuvos
Migracijos departamentas nuo 2004-
ųjų mėgina, remdamasis Valstybės
saugumo departamento surinkta me-
džiaga. Joje teigiama, kad šis versli-
ninkas siekė sudrumsti politinę pa-
dėtį Lietuvoje, daryti įtaką politi-
niam gyvenimui, šantažavo ir grasi-
no tuometiniam prezidentui R. Pak-
sui. Už šiuos veiksmus J. Borisovas
buvo nuteistas.

Lietuvaitè užèmè� treçiâ
vietâ� ,,Vaikû� Eurovizijoje” 

Atkelta iš 1 psl.        mums
padės Europos Komisija ir tinkamai
bus įvertintos atliktos studijos bei
kiti darbai projektuojant šią jungtį”,
– sakė prezidentas V. Adamkus.

Lietuvos prezidentas taip pat pa-
žymėjo, kad pagal nustatytus termi-
nus Ignalinos atominėje elektrinėje
vyksta pasirengimo darbai, būtini
naujos atominės elektrinės statybai.

Prezidentai kartą per metus ren-
giamame susitikime aptarė Europos
Sąjungos (ES) ir Rusijos santykius,
įvykius Gruzijoje, Europos Rytų kai-

mynystės politikos įgyvendinimą, fi-
nansų krizės poveikį Baltijos šalims.

Susitikime pažymėta, kad Gru-
zija turi tęsti pradėtas vidaus per-
tvarkas, o ES šalys savo ruožtu siek-
ti, kad būtų įgyvendinti Rusijos ir
Prancūzijos prezidentų susitarimo
punktai, kad būtų sudarytos sąlygos
stebėtojams atlikti savo misiją.

Susitikimo metu prezidentai su-
tarė, kad Baltijos šalims ir toliau la-
bai svarbu plėtoti tarpžemyninį dia-
logą su naująja JAV administracija.

Lietuva pralaimèjo bylas Strasbùre 
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riausiosios žvalgybos valdybos
(GRU) dalinys ,,Vostok” (,,Rytai”),
kovojęs su separatistais Čečėnijoje ir
dalyvavęs Rusijos ir Gruzijos rugpjū-
čio kare, išformuotas, pranešė šio
dalinio vadas ir senas Čečėnijos pre-
zidento Ramzan Kadyrov priešinin-
kas Sulim Jamadajev. 

SAN PAULAS
Brazilijos pietuose dėl smarkių

liūčių kilus potvyniams ir purvo nuo-
šliaužoms 65 žmonės žuvo, o dar 17
dingo be žinios, antradienį pranešė
civilinės saugos pareigūnai. Civilinės
saugos pareigūnai pranešė, jog dėl
savaitgalį prapliupusių liūčių upės iš-
siliejo iš krantų, o 8 miestai buvo vi-
siškai atkirsti nuo pasaulio. Purvo
srautai užtvėrė 17 greitkelių. Pasak
pareigūnų, nuo potvynių nukentėjo
1,5 mln. žmonių, o beveik 30,000 gy-
ventojų buvo priversti palikti savo
namus.

DALLAS
Buvę kažkada didžiausios mu-

sulmonų labdaros organizacijos
Jungtinėse Valstijose vadovai pirma-
dienį per didžiausią Amerikoje bau-
džiamąjį persekiojimą dėl terorizmo
finansavimo buvo pripažinti kaltais
finansavus Palestinos kovotojus. Tai
svarbi pergalė teisiniame Baltųjų rū-
mų ,,kare su teroru”, pasiekta po to,
kai pernai teismo procesas dėl dabar
jau nebeveikiančio fondo ,,Holy Land
Foundation” buvo paskelbtas netei-
singu. Šis fondas, kuris buvo įsikūręs
Texas, kaltinamas 12 mln. dolerių
nukreipimu islamistiniam judėjimui
,,Hamas”.

NAIROBIS
Somalio piratai Adeno įlankoje

pagrobė Jemeno prekinį motorlaivį
,,Amani”, antradienį pranešė regiono
laivybos organizacijos atstovai, o
anksčiau pagrobto Saudo Arabijos
tanklaivio grobikai reikalaujamos iš-
pirkos sumą sumažino iki 15 mln. do-
lerių. Užsienio laivybos įmonės nu-
kreipia savo laivus kitais maršrutais,
o piratai šiuo metu laiko pagrobę ke-
liolika laivų.

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

Obama JAV ekonomikoje
žada greitus veiksmus BRIUSELIS

Europos Sąjungos (ES) diploma-
tijos vadovas ir NATO generalinis
sekretorius išreiškė susirūpinimą dėl
sekmadienį paleistų šūvių netoli au-
tomobilio, kuriame važiavo Lenkijos
prezidentas Lech Kaczynski ir Gru-
zijos vadovas Michail Saakašvili, ta-
čiau Rusija dėl šio įvykio nebuvo kal-
tinama, rašo nepriklausoma Briuse-
lio naujienų svetainė ,,EUobserver”. 

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka perspėjo dėl naujų
ginklavimosi varžybų Europoje ir iš-
juokė savo priešininkus interviu nau-
jienų agentūrai AFP pareikšdamas,
kad taip pat laiko duris atviras geres-
niems ryšiams su Vakarais.  A. Luka-
šenka pareiškė, kad geresni santykiai
su Europa ,,leidžia šaknis” ir kad
naujoji JAV administracija gali page-
rinti santykius su Minsku. 

KROKUVA
Krokuvoje tyrėjai ekshumavo

per Antrąjį pasaulinį karą žuvusio
Lenkijos vadovo palaikus ir bandys
nustatyti, ar jo žūtis per lėktuvo ava-
riją 1943 m. buvo tragiška nelaimė,
ar nusikaltimo išdava. W. Sikorski
žuvo Gibraltare tvyrant įtampai tarp
generolo vadovaujamos Lenkijos vy-
riausybės tremtyje ir Sovietų Sąjun-
gos, kuri oficialiai buvo jos sąjungi-
ninkė kare prieš nacistinę Vokietiją.

NUKAS
Apie 39,000 Grenlandijos gyven-

tojų balsuoja referendume dėl dides-
nės autonomijos, kuris gali atverti
kelią į šios Danijos užjūrio teritorijos
visišką nepriklausomybę. Prieš refe-
rendumą surengtos gyventojų ap-
klausos rodė, jog dauguma jų ketina
balsuoti už didesnę Grenlandijos au-
tonomiją. 1979 m. Danija salai sutei-
kė dalinę autonomiją. 

MASKVA
Rusijos gynybos ministerijos Vy-

Čikaga, lapkričio 25 d. (,,Reu-
ters”/AFP/BNS) – JAV išrinktasis
prezidentas Barack Obama  pirma-
dienį pristatydamas kai kuriuos iš
,,geriausių Amerikos protų”, kurie
valdys jo ekonominę politiką ir lavi-
ruos per pasaulinę finansų krizę, ža-
dėjo greitus veiksmus ir agresyvų vy-
riausybės įsikišimą JAV ekonomikai
atgaivinti.

Atsigavimas neįvyks per vieną
naktį, bet negalima švaistyti ,,nė mi-
nutės”, sakė B. Obama, pristatyda-
mas savo ekonomikos komandą, ku-
riai kaip iždo sekretorius vadovaus
Timothy Geithner ir kurioje kaip pre-
zidento aukšto rango patarėjas dirbs
buvęs iždo sekretorius Lawrence
Summers.

Per antrąją po lapkričio 4 d. rin-
kimų pergalės spaudos konferenciją
B. Obama sakė, kad JAV ekonomika
pateko į užburtą ratą, bet gyrė planą
sukurti 2,5 mln. darbo vietų skiriant
daug lėšų nacionalinei infrastruktūrai.

B. Obama 47 metų T. Geithner,
New York Federalinės rezervų siste-
mos banko prezidentą, paskyrė va-
dovauti Iždo departamentui ir jo 700
mlrd. dolerių pagalbai į bėdą pateku-
sioms finansinėms įstaigoms, o 53 me-
tų L. Summers, buvusį prezidento Bill
Clinton iždo sekretorių, Nacionalinės
ekonomikos tarybos direktoriumi.

Vadovauti Patarėjų ekonomikos
klausimais tarybai B. Obama paskyrė
Berkeley įsikūrusio University of Ca-
lifornia  ekonomikos profesorę Chris-
tin Romer, o vadovauti Vidaus politi-
kos tarybai – savo prezidentinės kam-
panijos patarėją politikos klausimais,
buvusią Senato Teismų komiteto vy-
riausiąją advokatę Melody Barnes.

Manoma, kad L. Summers atei-
tyje galbūt pakeis Federalinės rezer-
vų sistemos pirmininką Ben Bernan-
ke, kurio kadencija baigsis 2010 m.

B. Obama po savo istorinės rin-
kimų pergalės vengė viešai kalbėti ir
liko Čikagoje sudaryti savo administ-
racijos, bet iki šiol jokių paskyrimų
oficialiai neskelbė. Žadėdamas vyk-
dyti didelius prezidento G. W. Bush įsi-
pareigojimus dėl rinkos, B. Obama sa-
kė: ,,Mums reikės sutelkti geriausius

protus Amerikoje, kad jie mums vado-
vautų, ir būtent to siekiau rinkdamas
savo ekonominę komandą.”

Išrinktasis prezidentas, kuris
bus prisaikdintas sausio 20 d., taip
pat sakė, kad jo komanda turi ,,nuo-
dugnią patirtį ir drąsių naujų suma-
nymų turtą”.

B. Obama dar kartą patvirtino,
kad neleis su problemomis susidūru-
siai JAV automobilių pramonei ,,pa-
prasčiausiai išnykti”, bet žadėjo, kad
nebus jokių ,,neužpildytų čekių” vy-
riausybės finansinei pagalbai gauti
be ilgalaikių Detroit gamintojų po-
kyčių.

T. Geithner, kaip New York Fede-
ralinės rezervų sistemos banko prezi-
dentas, jau turi patirties sprendžiant
šią finansinę krizę. Dabartinis iždo
sekretorius Henry Paulson gyrė jį pa-
keisiančio T. Geithner ,,kritiškumą”
dėl šios administracijos bandymų pa-
remti su problemomis susidūrusį
Wall Street, įskaitant finansinę pa-
galbą bankui ,,Bear Stearns” ir drau-
dimo milžinei AIG.

T. Geithner taip pat itin gyrė Bal-
tieji rūmai – už tai, kaip jis dalyvavo
derybose dėl 20 mlrd. dolerių gelbėji-
mo susitarimo finansinei įmonei
,,Citigroup”, kurį paskelbė G. W.
Bush administracija.

,,Jis akivaizdžiai yra ypač talen-
tingas, labai sumanus ir gerai vado-
vavo New York Federalinės rezervų
sistemos bankui”, – sakė Baltųjų rū-
mų atstovas Tony Fratto.

Tuo tarpu B. Obama gyrė buvusį
B. Clinton iždo sekretorių, tiesmu-
komis kalbomis garsėjantį L. Sum-
mers, kurį vadino ,,vienu didžiausių
mūsų laikų ekonominių protų” ir
paskyrė įtakingos Nacionalinės eko-
nomikos tarybos direktoriumi.

Kitą spaudos konferenciją B.
Obama numatė šią savaitę ir mano-
ma, kad joje jis paskelbs, ką paskyrė į
kitas ekonomikos pareigas, taip pat –
daugiau detalių apie planuojamą sti-
mulų paketą, kuris, kaip teigiama kai
kuriuose pranešimuose, gali siekti
700 mlrd. dolerių.

Stimulų paketą naujasis Kong-
resas sausio mėnesį turėtų ,,tuojau
pat priimti”, pažymėjo B. Obama. Jis
atsisakė nurodyti jo vertę, bet pridū-
rė: ,,Jis bus tokio dydžio ir masto, ku-
ris būtinas šiai ekonomikai į vėžes
grąžinti.”

Nepaisydamas labai didelio biu-
džeto deficito rizikos, B. Obama ža-
dėjo tesėti savo rinkimų kampanijos
pažadą sumažinti mokesčius 95-iems
proc. dirbančių amerikiečių padidi-
nant mokesčius turtingiausiems, ta-
čiau datų nenurodė.

Išrinktasis prezidentas sakė, kad
šalis kitais metais turės žymų biudže-
to deficitą, ,,didesnį, nei labai ilgą lai-
ką manėme”.

,,Amerikiečių mokesčių mokėto-
jai, suprantama, yra susirūpinę dėl
to, kad jei ir taip turime didelį defi-
citą ir dabar mums pridedamas papil-
domas stimulas, kaip mes už visa tai
sumokėsime? – sakė jis. – Teisingas
atsakymas yra tas, kad pirmiausia
turime didžiausią dėmesį skirti eko-
nomikos sugrąžinimui į vėžes.”

JAV

AFRIKA

PIETŲ AMERIKA

EUROPA

RUSIJA

T. Geithner, kaip New York Federali-
nės rezervų sistemos banko preziden-
tas, jau turi patirties sprendžiant fi-
nansinę krizę.             SCANPIX nuotr.
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Šiluvos žinia 

Lapkričio 9 d. St. Petersburg
lietuviai gausiai dalyvavo didžiausia-
me šių metų renginyje — 400 metų
Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu-
voje jubiliejiniame minėjime. 

Jau vasaros pradžioje, stebint
rengiamus minėjimus kitose vieto-
vėse, organizacinė grupė po trumpo
pasitarimo nutarė paminėjimą su-
rengti ir St. Petersburg apylinkėje.
Pagrindiniais rengėjais sutiko būti
Šv. Kazimiero lietuvių katalikų misi-
ja su jos vadovu kan. Bernardu Ta-
laišiu ir misijos komiteto pirmininku
Viliu Juška ir Amerikos lietuvių klu-
bas, kuriam vadovauja Loreta Kynie-
nė. Pasiteiravus vietos vyskupijos
centre buvo parinkta lapkričio mėne-
sio data, nes atrodė, kad tuo metu
vietos vyskupas turės vieną laisvą
savaitgalį. Tačiau vėliau paaiškėjo,
kad numatytas savaitgalis  buvo per-
leistas svarbesniems reikalams. Krei-
pėmės į vyskupą Paulių Baltakį,
OFM, gyvenantį New York. Jis tą
sekmadienį buvo laisvas ir mielai
sutiko aukoti iškilmingas šv. Mišias
mūsų parinktą dieną. Po to organi-
zacinis komitetas persiorganizavo į
mažesnės apimties vykdomajį ko-
mitetą, kurį sudarė: kan. Bernardas
Talaišis, Angelė Karnienė, Vilius Juš-
ka, Loreta Kynienė, Aldona Čėsnaitė
ir Mečys Šilkaitis. Buvo susitarta,
kad tai mažesnei grupei pirmi-

ninkaus kan. Talaišis, tačiau dar-
bams vadovaus Karnienė su pagrin-
diniu talkininku Šilkaičiu. Prasidėjo
intensyvaus darbo dienos.

Sudarytas išsamus planas, nu-
statytas biudžetas, kooptuoti pajė-
giausi apylinkės žmonės. Susidarė
gana didoka grupė asmenų, su
džiaugsmu įsijungusių vykdyti nu-
matytus planus. Aukas rinkti ir iš-
laidas prižiūrėti sutiko Čėsnaitė.
Koordinuoti iškilmingų pietų ruoši-
mą, surasti gamintojus, su jais susi-
tarti dėl kainų ir parinkti maistą
apsiėmė Kynienė. Kreiptasi į litu-
anistinę mokyklą, kuriai vadovauja
Edita Navickienė, su prašymu pa-
ruošti mokinukus stovėti prie Mari-
jos paveikslo ir nešti gėlių puokštes.
Monika Andrejauskienė sutiko Klubo
scenoje paruošti kryžių kalnelį, pa-
puoštą medžiais, gėlėmis, rožiniais
bei įvairiausio dydžio kryžių ir smūt-
kelių drožiniais. Muzikinei daliai
atlikti buvo pakviestas Rimas Karna-
vičius ir jo žmona Michelle, kurie da-
lyvauja ir ruošia įvairius muzikinius
koncertus St. Petersburg apylinkėje,
taip pat gieda Šv. Judo katedroje Mi-
šių metu. Sudaryta 18 moterų dainos
grupelė ruošėsi giesmėms, paprastai
atliekamoms Mišių metu. Daininin-
kes, kiek laikas leido, ruošė Rimas ir
Michelle. Šilkaitis, padedant Angelei,
sutiko paruošti Mišių eigos knygelę

anglų ir lietuvių kalbomis. Buvo
gauti pavyzdžiai iš Chicago ir Los
Angeles miestuose rengtų minėjimų.
Ši knygelė buvo įteikiama kiekvie-
nam, atėjusiam į bažnyčią.

Buvo paruošti ir išsiuntinėti kvie-
timai vyskupijos parapijų vadovams
prašant jų dalyvauti Mišiose ir iš-
kilminguose pietuose. St. Petersburg
vyskupijai priklauso 81 parapija ar
misija. Taip pat buvo prašoma iškil-
mes paskelbti bažnyčių biuleteniuo-
se. Nors tokiu būdu Šiluva sudomi-
nome gana gausų kunigų būrį, atgar-
sis, gautas iš jų, nežymus. Daugelis
dėkojo už kvietimus kartu atsiprašy-
dami, kad dėl ankstenių įsipareigo-
jimų negali dalyvauti mūsų minėji-
me. Pasirodo, kad tikrai, mūsų vys-
kupijoje lapkritis yra pats darbin-
giausias mėnuo, pilnas įvairių ats-
kirų parapijų renginių. Tad kiekviena
parapija, kaip sakoma, turi  daug
darbų, ,,savo darže”. 

Komitetas nenusivylė ir nenulei-
do rankų. Išsiuntinėjome kvietimus
Floridos garbės konsulams, kitų
vietovių lietuvių telkiniams, rašėme
internetu ir informavome telefonu.
Vienas nelauktas pasisiūlymas mus
visus nudžiugino. Tai naujai paskir-
tas Šv. Jėzaus Vardo bažnyčios (tai
bažnyčia Gulfport miestelyje, kurioje
vyksta mūsų misijos sekmadieninės
pamaldos) klebonas Wayne Gene-
reux, delegacijos supažindintas su
ruošiamu minėjimu, taip apsidžiau-
gė, kad pavaišino priešpiečiais, sutiko
duoti, ko prašysime, net pasisiūlė iš-
puošti altorių lietuviškų spalvų gė-
lėmis ir patarnautojams pristatyti

rūbus ir pan. Jis dažnai domėjosi,
kaip vyksta paruošiamieji darbai ir
siūlėsi padėti.

Jau penktadienį prieš šventę
viskas buvo paruošta, beliko tik lauk-
ti sekmadienio ir žmonių. Lietaus
nenumatoma, saulės spinduliai karš-
toki, turistų ir svečių dar mažai. Ar
pripildysime bažnyčią? Ar lietuviai
atsilieps į mūsų kvietimą? Ar iš viso
jų čia daug yra, nes pietums dar ne-
užpildome klubo salės? Rengėjos,
pasipuošusios lietuviškais rūbais, ir
rengėjai jau gerą pusvalandį prieš
Mišias renkasi į bažnyčią. Peržiūri
viską, palygina tai šį, tai tą. Patar-
nautojai dega žvakes, neša stovus
vėliavoms, skaičiuoja žingsnius iki
altoriaus. Jau ir vyskupas su kuni-
gais atvažiuoja. Į kiemą suka auto-
mobiliai. Jau antra valanda — bažny-
čia  pilna. Daug nematytų veidų. Tai
svečiai amerikiečiai ar tautiečiai iš
tolimesnių vietovių ir net mūsų mies-
telio, kuriuos retai ar iš viso nema-
tome savo klube. Bet šiandien jie atė-
jo pagerbti Mergelę Mariją ir padė-
koti Jai už Jos dėmesį mūsų tėvynei
Lietuvai. 

Po Michelle muzikinio įvado
vargonais, giedant giesmininkėms,
altoriaus link pajuda procesija. Balys
Rymantas neša didelį kryžių. Seka
vėliavos: Vytenis Radzevičius neša
JAV, Alfonsas Aleksiejūnas — Lietu-
vos, Oskaras Kiesylis — šaulių, Jonas
Jonaitis — Lietuvos Vyčių. Mokinu-
kai Jurgis Šiušys ir Andrius Vilkialis
neša Marijos paveikslą, pasipuošusios
tautiniais rūbais juos lydi mokinės
Emma Radzevičius, Nukelta į 9 psl.

Šiluvos šventė St. Petersburg, FL 
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Augustino ji neklausinėjo, tik-
riausiai Martėnienė jau buvo viską
papasakojusi. Ūmai lyg užšokus ant
uolos Vincenta stabtelėjo vidury žo-
džio ir pasisukus į jį paklausė: „O jūs
vaikus mylite?” Taip staigiai, lyg
būtų išsigandusi, kad jos pasakojimas
praplaukia pro Augustino ausį, jam
nė motais apie tai, ką ji šneka. Ji
negalėjo pakęsti, kai kas nors būna
su ja, o tuo pačiu galvoja visai ką kitą.
Augustinas iš netikėtumo net suglu-
mo. Ne nuo paties klausimo, ne, bet
nuo minties pasikeitimo, regis, paste-
bėjo kaip blykstelėjo jos akių žiburiu -
kai. Jis nusišypsojo ir, ilgai negalvo-
jęs, klausimą pavertė juokeliu: „La -
bai, – linksmai atsakė, – ypač mer-
gaites, kai joms sukanka septynioli-
ka.” Atsakas pasirodė Vincentai labai
juokingas ir ji garsiai nusikvatojo, net
jos juokas nuskardeno paupiais ir
gretimame medyje, matyti, išsibudi-
nęs čirkštelėjo paukštelis.

Kalbai įsisiūbavus paaiškėjo, kad
jų keliai ne kartą kryžiavosi. Tuo pa-
čiu metu atostogavo Palangoje, buvo
tame pačiame koncerte, visai galimas
daiktas, kad sėdėjo greta vienas kito,
deja, nebuvo pažįstami. Net keista
buvo, kad atsirado tiek daug šnekos.
Kai jau tamsa buvo išbraidžiota, o
rytuose pamažu brėško, kai iš žemės
gelmių ėmė smelktis vėsa, jie lyg susi-
tarę pasuko namų link. Kai Augus-
tinas truktelėjo ją į glėbį ir pagautas
įkarščio siekė jos lūpų, ji išslydo lyg
ungurys, pakėlė apverstą delną prie
jo burnos, ir akyse jis išskaitė žo-
džius: Dar per anksti? Nepasitenkini-
mo šešėlis dvelktelėjo Augustinui per
krūtinę, bet daugiau to nesiekė, paly-
dėjo iki vartelių ir atsisveikino.

Į namus Augustinas važiavo ne-
skubėdamas, vis dar gyvendamas va-
karo nuotaika, jausdamas jos šiltą
ranką po pažastimi, girdėdamas
skubrią šneką, skardų juoką. Jis pri-
stabdė praleisdamas priešais važiuo-
jančią mašiną ir padidino greitį. Pa-
nelė visai nieko, anot senų žmonių,
nešpėtna, vėl grįžo prie minties
Augustinas, liekna, stangri, balsas
minkštas, kalba graži, be miesčioniš-
kų žodelių, elgėsi paprastai, nekoke-
tavo, o juokėsi taip nuoširdžiai, kad ir
jis negalėjo iškęsti nenusišypsojęs. Su
ja lengva kalbėtis, o nutilus gera vien
eiti šalia. Nedatroga, staiga pašoko
pykčio banga, tik pamanykit, pabu-
čiuoti negalima, ir nereikia. Visos jos
tokios, prisiliesk, tai oi oi, nudilginsi,
o po kiek laiko, žiūrėk, ir duodasi su
kitais. Su Magdute argi ne taip išėjo?

Buvo alinamai karšta, medžiai
nuo kaitros prakaitavo, čirškė ir
traškino rausvais sparneliais žiogai,
skraidė kamanės, ant rąstigalio, kiek
atokiau, vaikėsi drugeliai, skambėjo
paukščių trelės, gegutė skaičiavo me-
tus, o Augustinas, baigęs trečią kur-
są, atvažiavęs padirbėti pionierių sto-
vyklon ir atsiganyti, su draugu susė-
dę pavėsyje stumdė šachmatus. Tuo
metu, kai jo rikis, praskriejęs lentą,
įbedė ieties smaigalį priešininko ka-
raliui į krūtinę, o šis siūlė žirgą už
vieną žingsnelį į šoną, kažkieno
rankos užtemdė Augustinui dienos
šviesą. Jis instinktyviai čiupo už jų,
kiek palaikė ir sumojęs, kad jos
minkštos ir švelnios, o iš artimųjų
niekas nežadėjo atvykti, ištarė pirmą

ant liežuvio galo užkliuvusį Mag-
dutės vardą. Delnai nuo akių dingo,
jis, apimtas smalsumo, grįžt – ir nu-
stebo: priešais stovėjo visai nepažįs-
tama mergina: juodbruvėlė, plaukai
saulėje žibėjo it ežero paviršius, juo-
dos kaip angliukai akys (tokių tamsių
jis niekada nebuvo matęs), įsmeigtos
į jį, brovėsi į pačią širdį, Augustinas
net sutriko, ėmė ieškoti tinkamesnio
žodžio, bet galva kaip iššluota, ir jis
spoksojo į jos liekną figūrą, į krūtis,
veržte besiveržiančias į laisvę pro
ploną šviesią palaidinukę. Mergina
taip pat nustebo, sumišo, prasižiojo,
lyg norėdama sakyti „atsiprašau”,
bet tik ištarė „a” ir pirštais užspaudė
lūpas, pridengdama švystelėjusią
dantų virtinę, o jos akyse žaidė
vasara. Akimirkos buvo lyg adatos,
paskui ji nusišypsojo, kažką prisimi-
nusi, ir šelmiškai paklausė: „Iš kur
jūs žinot mano vardą?” Tie žo džiai
lėtai nupuolė tarp Augustino įkvėpi-
mo ir iškvėpimo. „Jūsų vardą?” – at-
kartojo, nenuleisdamas akių nuo
nepažįstamosios, – sapnavau”. Ji su-
kikeno ilgu smagiu juoku ir tuoj pat
užsičiaupė, lyg būtų siūlą nukandus,
o jis tęsė: „Sapnuoju, kad patekau į
rojų...” - „Taip iš karto į rojų?” – įsi-
terpė juodbruvėlė. „Negi aš panašus į
nuodėmingąjį? Taigi aš rojuj, čiulba
paukšteliai, pasakiško grožio pievos,
šilai, sodai, o aš svarstau: kurgi tie
angelai, kad nė vieno nematyt. Vos
taip pagalvojau, žiūriu, leidžiasi iš
dan gaus. Iš pradžių maniau, kad
apsirikau, argi būna tamsių angelų?
Gal nelabasis, perbėgo tokia mintis, o
pasirodo, angelės būta. Ji artinasi,
tiesia ranką ir aš girdžiu: „Sveikas,
Augustinai, aš Magdutė.” Pabundu,
tikrai ji prieš mane, tai kaip tu, žmo-
gau, netikėsi sapnais.”

Taip jis pakliuvo į skvarbių, tam-
sių stovyklos viršininko pavaduotojos
akių švelnumo spąstus. Dienos jam
sutrumpėjo, o naktys tapo be galo
ilgos, kupinos atodūsių ir geismingų
sapnų. Jie linksmai leido laisvalaikį,
maudėsi, žaidė stalo tenisą, jis gro-
žėjosi jos mostais, sekė akimis gražias
kojas, ir tai kaitino jam kraują, vėlė
jausmus. Vakarais eidavo į miško ra-
mybę, į tylą, prie ežero, ten, kur ajerų
paslaptingas šnarėjimas, klausyda-
vosi lakštingalų raginimų, o jo vaiz-
duotė negailestingai dirbo savo dar-
bą, atkurdama ir sukurdama dirgi-
nan čias scenas. Kai jau lūpos imdavo
perštėti nuo bučinių, kai jausmų žir-
gelis imdavo šokti ritualinį šokį, tai
rankos nesuvaldomai veržėsi į geis-
mų rojų, bet grįždavo nuskriaustu
šuneliu. Toks jos elgesys Augustiną
siutino, tūžlus jis kildavo iš vietos,
tylomis lydėjo į namus, kurį laiką jos
vengdavo. Rytais bėgo su draugu ke-
lių kilometrų krosą, maudėsi, žaidė
krepšinį, o vakare su kompanija irda-
vosi į kitą upės krantą, kur velnio la-
šų prisiragavę eidavo su panelėmis
ten, kur laužo atšvaitai nesiekia. Po
kelių dienų jis vėl imdavo susitikinėti
su Magdute, jie dar karščiau puldavo
vienas kito glėbin, o paskiau vėl py-
kosi. Jis pats nežinojo, ko siekė: vai-
kėziškai paišdykauti, pasiausti ar
įrodyti vyriškumą. Nespėjo nė apsi-
dairyti, kai rudens pasiuntiniai ėmė
mėtyti gelsvus lapus po kojomis. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl. Toma Karalevi-
čiūtė, Korina Koncys, Kristina Vil-
kialis ir Monika Vilkialis. Pakui eina
Mišių skaitovės: Jadvyga Giedraitie-
nė —  ispaniškai skaitanti antrąjį
skaitinį, Kynienė neša skaitinių kny-
gą, Roma Mastienė — skaitanti pir-
mąjį skaitinį angliškai. Paskui jas
eina altoriaus patarnautojai, moki-
niai: Arūnas Šumanas ir Brigita Uke-
vičiūtė. Po to smilkalų nešėjai: Pra-
nas Budininkas ir Bernardas Vin-
dašis. Ir pagaliau kunigai: kan. Ta-
laišis, kun. Matas Čyvas ir klebonas
Rev. Genereux OdeM,  o paskiausia
J.E. vysk. Paulius Baltakis, OFM. 

Išskyrus skaitinius, Mišios vyko
lietuvių kalba. Kiek sutrumpintą
pamokslą pasakė vyskupas pastebė-
damas, kad pilnas tekstas yra iš-
spausdintas knygelėje anglų kalba.
Rimas Karnavičius, pritariant gies-
mininkėms, sodriu balsu atlieka
,,Atliepiamąją psalmę” dviem kalbo-
mis. Pakili buvo jo ,,Panis Angelicus”,
skliautuose skambėjo Michelle at-
liekama Shubert ,,Ave Maria”. Įspū-
dingas buvo aukų atnašavimas. Mas-
tienei, dviem kalbomis supažindinant
su atnašomis, jas nešė: Aldona Čės-
naitė — baltų rožių puokštę, kaip
simbolį meilės ir atsidavimo Mergelei
Marijai; Genovaitė Osinskienė nešė
Rūpintojėlį — kaip simbolį lietuvių
tautos atsparumo visiems tikėjimo
persekiojimams; Danutė Mažeikienė
nešė tautines juostas — simbolį mūsų
nesibaigiančių maldų už laisvą,
krikščionišką Lietuvą; Onutė Kase-
lienė nešė gintarinį vėrinį — kaip
simbolį lietuvių tautos dvasinio ryšio
su Dievo Motina; Stefa Prialgaus-
kienė nešė Sibiro kalinių ranka rašy-
ta maldaknygę ,,Marija gelbėk mus”;

Loreta Kynienė nešė lietuviškos duo-
nos kepalą, papuoštą javų varpomis,
— tai kasdieninė duona, primenanti
Jėzų — amžinos gyvybės duoną; Vi-
lius Juška ir Aurelija Robertson at-
nešė vyną ir duoną.

Baigiant trumpus padėkos žo-
džius tarė vysk. Baltakis, OFM, kan.
Talaišis ir kun. Genereux. Pasta-
rajam buvo įteikta plati lietuviška
juosta su įrašu ,,Šiluva 1608–2008”.
Taip pat jis buvo paprašytas panašią
juostą įteikti St. Petersburg vyskupui
Robert Lynch. Po pamaldų dar ilges-
nę valandėlę žmonės stoviniavo būre-
liais, sveikinosi su vysk. Baltakiu ir
kitais svečiais, fotografavosi, dalijosi
ispūdžiais.

Ketvirtą valandą dalyviai, užsi-
sakę iškilmingus pietus, rinkosi į Lie-
tuvių Klubo salę. Pietų metu nei spe-
cialios programos, nei kalbų nebuvo,
išskyrus trumpus padėkos žodžius iš
rengėjų pusės, padėka ir dovanos įtei-
kimas vysk. Baltakiui, OFM bei Šv.
Jėzaus Vardo bažnyčios klebonui Ge-
nereux. Ši šventė buvo sumaniai su-
organizuota, įspūdinga ir prisiminti-
na. Padėka rengėjams ir dalyviams.

Mečys Šilkaitis

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

Šiluvos šventė St. Petersburg, FL 
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Miela Mamyte, Močiute,

JADVYGA JADVYGA 
DAPKUVIENEDAPKUVIENE,,

SVEIKINAME Tave
100-tojo gimtadienio
proga, linkime daug,

daug sveikatos ir norime
išreikšti padėką už Tavo
rūpestingą meilę, kuri

niekada nebus pamiršta.
ILGIAUSIŲ METŲ!

Vaikai – Algirdas ir Regina, 
Gražina ir Vytautas;

vaikaičiai – Aušra, 
Kęstutis  ir Maria, 
Andrius ir Dana, 

Vytas ir Deborah, 
Rimas ir Barbara;

provaikaičiai – Mykolas,
Aleksander, Elena, 

Aras, Lukas, 
Gabija,  Deana, 
Ashley, Lindsey

Jungtinėse Amerikos Valstijose
veikia 34 lituanistinės mokyklos. De -
vynios iš jų yra Ilinois valstijoje, o
viena didžiausių – Čikagos litua -
nistinė mokykla. 2007–2008 mokslo
metais šioje mokykloje mokėsi 320
mokinių, dirbo beveik 50 mokytojų.
Lituanistinės mokyklos užsienyje –
tai mažos salelės, kuriose stengiama -
si padėti išlaikyti mūsų tautos savi-
tumą. Čia vaikai mokomi taisyklin-
gos lietuvių kalbos, dvasinio auklėji-
mo, liaudies dainų ir šokių. Šiose mo -
kyklose dėstoma Lietuvos istorija,
geo  grafija, lietuvių literatūra. Moki -
nu kai supažindinami su tautodaile ir
tautiniais papročiais.

Lituanistinių mokyklų šeštokai
istorijos pamokose mokosi senosios
Lietuvos istorijos. Čikagiečiams, gali-
ma sakyti, pasisekė – netoli Čikagos
lituanistinės mokyklos yra didžiulis
Balzeko lietuvių kultūros muziejus, į
kurį kiekvieną rudenį savo klasių
mokinius atveda mokytojos Audronė

Sidaugienė ir Viktorija Turapinaitė.
Nors šiais laikais daugelis vaikų va -
saromis grįžta į Lietuvą, tačiau gal ir
ne visiems pavyksta aplankyti visus
Lietuvos muziejus. Tiems, kurie
muziejuose Lietuvoje nesilankė, tokia
proga yra Čikagoje. 1966 metais įkur-
tame Balzeko lietuvių muziejuje su -
kaupta nemažai medžiagos, iliustruo-
jančios tiek Lietuvos, tiek Amerikos
lietuvių istoriją. Juk viena yra, tar -
kime, į senuosius lietuvių pinigus –
si dabrinius ilguosius, neolito laikų
titnaginius iečių ir strėlių antgalius
ar akmeninius kirvukus žiūrėti is -
torijos vadovėlio iliustracijose, o visai
kas kita – pamatyti tikrovėje. 

Mu zie juje galima sužinoti ne tik
apie Min daugo, Vytauto ar Gedimino
laikų Lietuvą, ne tik apie Lie tuvos
ko vas dėl laisvės, apie partiza nus,
apie mūsų tautos genocidą, lie tuvius
Si bire, bet ir apie pirmuosius lietu-
vius Amerikoje, apie jų sunkią ir daž-
nai labai pavojingą kelionę geresnio

Lituanistinės mokyklos 
mokinukai lankosi 

lietuviškame muziejuje

Čikagos lituanistinės mokyklos 6a ir 6b klasių mokiniai Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.                                          Nuotrauka iš muziejaus archyvo

Naujienos iš LR generalinio 
konsulato Čikagoje

Susitikimas su lietuviškojo
Rotary klubo Čikagoje nariais

Lietuviškojo Rotary klubo Čika -
goje lapkričio 20 d. susirinkime sve -
čio teisėmis dalyvavo ir Lietuvos Res -
publikos (LR) generalinė konsulė Či -
kagoje Skaistė Aniulienė. Šilto ir ma -
lonaus pokalbio metu buvo pristatyti
abiejų organizacijų vykdomi projek-
tai, iš kurių bene daugiausia dėmesio
skirta Lietuvos vardo paminėjimo
tūks tantmečio sukakčiai skirtų ren -
ginių Čikagoje programai. Susirin ki -
mo dalyviai pasidalijo idėjomis apie
nau jus projektus ir aptarė bendra -
darbiavimo galimybes. 

Dr. Jono Šliūpo pagerbimas

Minint Lietuvos diplomatijos 90-
metį, lapkričio 21 d. Lietuvių tau -
tinėse kapinėse vyko vieno pirmųjų
Lie tuvos diplomatų dr. Jono Šliūpo
pagerbimas. Jo metu buvo prisimin -
tas dr. J. Šliūpo gyvenimo kelias, nu -
veikti darbai, jo patriotizmas ir atsi-
davimas kovai už lietuvybę bei laisvą
ir nepriklausomą Lietuvą. Ant žino -
mo diplomato ir visuomenininko ka -
po buvo padėta gėlių, apie dr. Jono
Šliū po veiklą kalbėjo LR generalinė
konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.
Prisiminimais pasidalijo dr. Jono
Šliū po sūnus Vytautas Jonas Šliūpas,
su žmona Vanda atvykęs dalyvauti

ce remonijoje net iš Colorado valstijos,
kur leido atostogas. Ceremonijoje
taip pat dalyvavo ilgametis LR garbės
konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza su
žmona Asta, LR Generalinio konsula-
to Čikagoje darbuotojai, Antanas Va -
la vičius su žmona Viktorija ir kiti. 

Trumpai apie dr. Jono Šliūpo
gyvenimo darbus

Dr. Jonas Šliūpas (1861-1944) –
gy dytojas, visuomenės veikėjas, pub-
licistas, aušrininkas, liberalas, o taip
pat ir pirmasis diplomatas, atstova -
vęs Nepriklausomai Lietuvai 1918 m.
Washington, DC, London, vėliau –
Lat vijoje ir Estijoje, pirmasis Tartu
mies te pradėjęs diplomatinius pasita -
rimus su sovietais dėl nepriklauso -
my bės pripažinimo.

Jonas Šliūpas buvo didelis Lie -
tuvos patriotas, nepailstantis kovoto-
jas už jos laisvę. Studijuodamas įkū rė
„Lietuvių filologiškąją draugiją”,
„Kalbos mylėtojų ratelį”, kurio nariai
siekė, kad lietuviams būtų leista
spausdinti knygas lotyniškais rašme -
nimis, dalyvavo kitų lingvistinių ir
po litinių organizacijų veikloje. Vėliau
J. Šliūpas kartu su kitais lietuviais
patriotais sumanė Prūsijoje leisti
„Aušrą”, buvo šio pavadinimo auto-
rius bei rūpinosi lietuviškojo laik raš -
čio leidyba.

Siekdamas įgyvendinti savo idė-

Dr. Jono Šliūpo pagerbimas Lietuvių tautinėse kapinėse.
Ramūno Astrausko nuotr.

gy venimo ieškoti už jūrų marių ir
apie tą gyvenimą ,,Amerike” XIX
amžiaus pabaigoje – XX pradžioje,
dirbant anglių kasyklose, ūkiuose,
siuvyklo se, skerdyklose... Apsilanky -
mas mu ziejuje suteikia vaikams gali -
mybę nors trumpam susimąstyti apie
tai, ką jautė ir kuo gyveno jų vienme -
čiai tiek kryžiuočių puolimo laikais,
tiek spaudos draudimo  laikais, tiek
sa vaitėmis ar net mėnesiais plaukda-
mi laivais į Ameriką. 

Muziejaus prezidentas Stanley
Balzekas, Jr. yra gimęs Čikagoje, ta -
čiau tėvų vaikystėje įžiebta meilės
Lie tuvai kibirkštis neišblėso. Dar
anos, ,,smetoninės” nepriklausomy-
bės laikais, penkerių metukų būda -
mas plaukė su tėvais į Lietuvą didžiu -
liu garo laivu, lankė jų gimtąsias vie -
tas Ukmergės apylinkėse. O dabar,
jau beveik įpusėjęs devintą dešimtį,
muziejaus prezidentas ir Lietuvos
gar bės konsulas S. Balzekas bent du -
tris kartus per metus lankosi Lie tu -
voje, o kaskart kalbėdamasis su šeš -

tadieninių mokyklų mokinukais savo
įsteigtame muziejuje, nuolat jiems
primena, kad gražiausia, ge riausia ir
brangiausia ką mes, kaip tauta, tu -
rime, yra mūsų tradicijos, kalba, is -
torija. Jei šie dalykai bus pakankamai
svarbūs ir brangūs mums pa tiems, jie
bus svarbūs ir kitataučiams.

Muziejus laukia ne tik šešta -
dieninių mokyklų mokinių. Laukia -
me visų vaikų, jų tėvų ir kiekvieno,
besidominčio lietuvišku muziejumi
Jungtinėse Valstijose. Gruodžio mė -
nesį, beje, čia galima apsilankyti per-
pus pigiau. Vaikams iki 12 metų įėji-
mo bilietas kainuos tik vieną dolerį, o
suaugusiems – du su puse. Muziejus
dirba kasdien, išskyrus didžiąsias
šventes, nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.
Adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chi -
cago. Daugiau informacijos galite
rasti internetiniame puslapyje

www.balzekasmuseum.org 
Karilė Vaitkutė

Geneologijos skyriaus
vedėja
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A † A
ELINA ŠULSKIS

Mirė 2008 m. lapkričio 22 d.
Nuliūdę liko: sūnūs Walter Algimantas ir Andrius su žmona

Anne; anūkai Jason, Catherine, Marcus ir Kurt; brolis Leon Koscell,
dukterėčia  Christina Koscell.

A. A. Elina buvo žmona a. a. Walter.
Atsisveikinimo Mišios įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d., 9:30 v. r.

St. Cammilus bažnyčioje, 55 St. ir Lockwood, Chicago, IL.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Liūdintys artimieji

Richard-Midway FH, 773-767-1840 arba
www.richardmidwayfh.com

jas J. Šliūpas neretai elgdavosi labai
drąsiai, rizikuodamas būti suimtas ir
įkalintas, todėl jam ne kartą teko
nedelsiant keisti gyvenamąją vietą,
slapstytis, bėgti į užsienį. Jo ryž -
tingumą iliustruoja ir faktas, kad dar
carinės Rusijos priespaudos laikotar -
piu dvylikos lietuvių patriotų susi -
rinkime, suredagavus memorandumą
dėl lietuviškos spaudos lotyniškais
raš menimis grąžinimo, iš visų susi -
rinkusiųjų po dokumentu išdrįso
pasirašyti tik J. Šliūpas.

Persekiojamas dėl lietuviškos
veik los Jonas Šliūpas buvo priverstas
pasitraukti į JAV, kur gyveno nuo
1884 m. iki 1919 m. Ir čia jis liko iš -
tikimas savo tikslams – norėjo skleis -
ti ir žadinti lietuvybę, todėl tapo pir-
muoju patriotu Amerikoje, žadinusiu
lietuvišką sulenkėjusių tautiečių sa -
vi monę. Gyvendamas New York pri -
sidėjo prie laikraštuko „Unija” leidy-
bos, vėliau įsteigė spaustuvėlę ir leido
„Lietuviškąjį balsą”. Pats ieškodavo
prenumeratorių, rašė straipsnius, už -
siėmė leidyba, platinimu. Dirbdavo
po 16–18 val. per dieną. Jis buvo ir
įvairių lietuviškų organizacijų steigė-
jas, dalyvis, skaitė paskaitas lietuviš -
kose kolonijose. 1918-1919 metais or -
ga nizavo įvairius komitetus, seimus
Lietuvos valstybei remti. Washing -
ton, DC , būdamas lietuviškų organi-
zacijų atstovu, pateikė memorandu -
mą prezidentui T. W. Wilson dėl Lie -
tu vos pripažinimo, kurį senatorius H.
C. Lodge išspausdino leidinyje „Con -
gressional Record”.

Per savo gyvenimą dr. J. Šliūpas
parašė, išvertė ir išleido daugiau nei

80 knygų, jų tarpe ir pirmąją „Lie -
tuvių literatūros istorija”, taip pat
redagavo bent septynis lietuviškus
laikraščius. Džiugu, kad dr. Jono
Šliū po darbai yra pastebėti ir tinka-
mai įvertinti – už nuopelnus Lietuvai
jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Gedimino I ir II laipsnio
ordinais, Latvijos Trijų žvaigždžių
ordinu. Šiuo metu Palangoje veikia J.
Šliūpo muziejus, JAV, California kau-
piamas jo vardo archyvas, rengiami
visuomenininko gimimo dienos mi nė -
jimai. 

Prof. M. Biržiška yra sakęs:
„Apie Šliūpą kaip apie didžiulį ug -
nikalnį visą laiką sukinėjosi juodi de -
besys. Žaibai trankė jo viršūnę ir aud -
ringi lietūs plovė jo šlaitus. Bet laikui
bėgant debesys išsisklaidė ir išnyko, o
ugnikalnis išliko nepajudinamas, ne -
pasikeitęs. Toks jis ir liks per amžius,
kuriuomi grožėsis žmonija“.

Konsulatas primena ir kviečia

Pasinaudodami proga, norime
pri minti, jog sparčiai artėja lapkričio
28 d., kai 8 val. v. įvyks šventinis Lie -
tuvos tūkstantmečio sukakčiai skir-
tas bendras A. Mamontovo ir M. K.
Čiurlionio styginių kvarteto koncer-
tas „Geltona. Žalia. Raudona”. O
žiemos švenčių sezoną kviečiame pra -
dėti apsilankant pramogų centre Na -
vy Pier, kur gruodžio 6 d. 7 val. v.
koncertuos tautinių šokių grupė
„Lie tuvos vyčiai”.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

A † A
ADELĖ BALSIENĖ

Staigiai mirė 2008 m. lapkričio 16 d. ryte.
Gyveno Los Angeles, Kalifornijoje.
Gimė Lietuvoje, netoli Marijampolės, kur vėliau dirbo mokytoja.

Su vyru Julium atvykusi į Los Angeles miestą aktyviai dalyvavo
lietuviškoje veikloje ir organizacijose, ypač daug laiko skirdama jau-
nos kartos mokymui.

Didžiausiame nuliūdime ir skausme likome: duktė – adv.  Žibutė
Brinkienė ir jos vyras adv. Jack Alex; anūkai dr. Edmundas Brinkis,
adv. Nida Brinkytė-Rice ir dr. Linas Brinkis, proanūkiai ir kiti gi-
minės Lietuvoje ir Kalifornijoje.

Brangioji Mamutė bus laidojama 2008 m. lapkričio 29 d. iš Šv.
Kazimiero bažnyčios į Forest Lawn kapines prie kitų lietuvių.

Nuliūdę  duktė, anūkai ir jų šeimos

Sudie, brangiausioji Mamute! Ilsėkis Dievo Ramybėje!

Atkelta iš 2 psl.
Atminimo vakarą ruošė Kun.

Gražinos vyresniųjų skaučių būrelis.
Apie sesę Janiną kalbėjo kun. Jau-
nius Kelpšas, jis išsakė paguodos žo-
džius šeimai ir su visais esančiais
koplyčioje pasimeldė už velionę. 

Sesė Aldona Kaminskienė su
sese Janina atsisveikino Kun. Gra-
žinos būrelio vardu – ,,Sesė Janina,
jos gyvenimo kelias, laikas, darbai”,
pareiškė šeimai užuojautą bei vedė
atsisveikinimą. Buvusi LSS vyriausia
skautininkė v.s. Kerelienė paskaitė
parašytas mintis Janinai – ,,Išsiski-
riant”, išsakė užuojautą šeimai,
skautėms. ,,Aušros vartų/Kernavės”
tunto vardu atsisveikino p.s. Rasa
Ramanauskienė, Lietuvos Dukterų
draugijos vardu – pirm. Joana Kru-
tulienė, Amerikos Lietuvių Katalikių
Moterų Sąjungos vardu – Salomėja
Daulienė, Brighton Park Lietuvių
Bendruomenės valdybos  vardu –
pirm. Vytas Senda, ,,Lituanikos”
tunto skautų vardu – v.s. Antanas
Paužuolis.

Dukrelės Vilija ir Sigutė sudai-
navo dainą Mamytei ,,Kas paleido
kaip margą drugelį…” (žodžiai Vytės
Nemunėlio). Giminaitė Vilija Miku-

taitytė prisiminė savo nuostabią tetą
Janiną, skaitė jos vaikystės draugės,
poetės Janinos Degutytės, su kuria
Janina palaikė ryšį iki pat poetės
mirties Lietuvoje, eiles.

Krupovesovių šeimos vardu
Irena atsisveikino eilėraščiu, išreikš-
dama padėką Janinai už jos gerumą
žmogui. Atminimo vakaro metu gies-
mes giedojo Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choro
dalyviai, vedami muz. Algimanto
Barniškio. Prie velionės karsto bu-
dėjo uniformuotos ,,Kun. Gražinos’
būrelio ir ,,Aušros vartų/Kernavės”
tunto skautės.

Rugpjūčio 23 d. a. a. Janina paly-
dėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią. Šv. Mišias
aukojo kun. Kelpšas, kartu su Jani-
nos klasės draugu kun. Vytu Me-
mėnu. Bažnytinis choras šv. Mišias
palydėjo giesmėmis. Kun. Memėnas
velionę Janiną palydėjo į šv. Kazi-
miero lietuvių kapines. Po maldų,
prie kapo sugiedojome Janinos pa-
miltą giesmę ,,Lietuva, brangi” ir
išlydėjome brangią sesę Janiną namo
tradicine skautų daina ,,Ateina nak-
tis”.

Sesę Janiną Mikutaitienę palydint

Kęstutis Cernis, gyvenantis West  Bloomfield, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėko-
jame.

Rimas F. Cernius, gyvenantis La Grange Park, IL, paaukojo
„Draugui” dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

„Europeana”: pirmieji Europos 
„skaitmeninės kultūros” projekto žingsniai
Senosios Aleksandrijos bibliote-

kos buvo sau iškėlusios didžiulius
tikslus – surinkti viso pasaulio žinias
į vieną vietą. Panašų tikslą išsikėlė ir
Europos Sąjunga, vystydama projek-
tą „Europeana” – tik dabar pasaulio
kultūrinis ir žinių paveldas bus
sutelktas skaitmeninėje erdvėje.

Praėjusią savaitę ėmė veikti pir-
moji „Europeana” projekto dalis –
meninio paveldo skaitmeninis archy-
vas internete. Tik pati projekto pra-
džia nelabai pavyko – susidomėjimas
buvo toks milžiniškas, jog apkrovos
neatlaikė serveriai ir teko jį laikinai
uždaryti. Pasak pačių projekto kū-
rėjų, per valandą užsukdavo apie 10
milijonų lankytojų. Sprendžiant iš
lankomumo, „Europeana” bus tikrai
naudingas ir vertas dėmesio projek-
tas.

Plėtojant „Europeana” numaty-
ta į skaitmeninę erdvę sukelti mili-
jonus meno ir mokslo darbų – pa-
veikslus, garso įrašus, žemėlapius,
rankraščius, laikraščius, dokumentus
ir žinoma, knygas.

Visa tai sukurs neįtikėtinos apim-
ties ir, svarbiausia, nuostabių galimy-
bių projektą – Londono universiteto
studentas galės neiškėlęs kojos iš
namų skaityti Vokietijos arba Italijos
universitetų rankraščius, grožėtis
virtualiais autentiškais senovės meno
kūriniais. „Europeana” leis pažvelgti
ir į tuo kūrinius, kuriuos eiliniam
skaitytojui išvysti būna labai sunku –
archyvuose saugomų metraščių     ko-
pijas, senovinius rankraščius ir pan.
Be to, bus labai nesunku palyginti
skirtingų regionų meninius šedev-
rus.

Ši graži idėja apjungti 27 tautų
kultūrinį ir mokslinį paveldą gimė
dar 2005 metais Prancūzijoje. Pirma-

sis bandymas buvo padarytas 2007
m. kovą, kuomet Nacionalinė Pran-
cūzijos biblioteka (Biblioth�que na-
tionale de France) į internetą įkėlė
kelis tūkstančius darbų.

Toks žingsnis paskatino įsijungti
ir Europos Sąjungą: taip gimė „Euro-
peana” projektas. Kol kas jį įgyvendi-
na tik 14 žmonių, o metinės projekto
išlaidos neviršija 2,5 milijonų eurų.
Ateityje projektą žadama plėsti
įtraukiant privačias investicijas.

Planuojama, jog „Europeana”
bus pabaigta 2010 m. Dabar jos ko-
lekcijoje yra apie 2 milijonai skirtingų
įrašų, o projekto baigiamojoje fazėje
jų kiekis pasieks 10 milijonų. Turint
galvoje, kad tai internetinis projek-
tas, skaičiai atrodo įspūdingi, tačiau
vertinant jį kaip jungtinę biblioteką
pasiekimas gana menkas: manoma,
jog pasaulio bibliotekose dabar vien
tik skirtingų knygų saugoma apie 2,5
milijardo. Žinoma, jų skaitmenizavi-
mas nėra labai lengvas ir paprastas
procesas.

Ilgainiui visa surinkta medžiaga
bus prieinama 21 kalba, tačiau kol
kas naudojamos trys pagrindinės –
anglų, prancūzų ir vokiečių.

Kai kuriais duomenimis šiuo
metu Europos bibliotekos siūlo apie 1
proc. skaitmeniniu pavidalu pateikia-
mų knygų. 2012 metais šis skaičius
gali išaugti iki 4 proc., tačiau jas dar
reikia perkelti į internetą. Tad kad ir
koks globalus ir milžiniškas atrodo
dabartinis internetas, jis teapima tik
labai menką žmonijos pasiekimų ir
žinių dalį. Vertėtų apie tai dažniau
pamąstyti, kuomet argumentuotose
diskusijose bandoma remtis vien
internetiniais šaltiniais.

Technologijos.lt
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�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.

�Kviečiame į Adventinį vakarą-
susitikimą su Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provinciolu Aldonu Gudaičiu,
SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažny -
čios rektoriumi Lionginu Virbalu, SJ.
Vakaro metu galėsite plačiau sužinoti
apie Jėzuitų ordino veiklą Lietuvoje,
gimnazijų naujienas. Svečiai malo -
niai atsakys į Jūsų klausimus. Lauk -
sime Ateitininkų namuose (12690
Archer Ave., Lemont) antradienį,
gruodžio 2 d., 7 val. v. Tel. pasiteiravi -
mui: 630-243-6234 (Daina).

�Gruodžio 3 d., trečiadienį, 2
val. p.p. kviečiame į tradicinę popietę
,,Seklyčioje”. Dalyvaus Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provinciolas Aldonas
Gudaitis, SJ ir Vilniaus Šv. Kazimiero
bažny čios rektorius Lionginas Vir-
balas, SJ.

�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 daly-
vavimo.

�Union Pier Lietuvių draugija
kviečia visus į Kūčias šeštadienį,
gruodžio 6 d., 4 val. p. p. (Michigan
laiku). Kviečiame visus maloniai
prisidėti prie šventės ir atnešti
patiekalą arba paaukoti 10 dol. (vie-
nas asmuo). Tel. pasiteiravimui:  269-
756-3911 (Judi tai Raziunas).

�Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Sho res, IN išpažinčių bus klausoma
gruodžio 11 d. nuo 5:30 val. p. p. iki 7
val. v. Taip pat, kaip ir kiekviena mė -
nesio trečią sekmadienį, gruodžio 21
d. 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi -
šios lietuvių kalba. Išpažinčių klau -
sys ir šv. Mišias aukos kun. Antanas
Gražulis, SJ. Po pamaldų Beverly
Sho  res lietuvių klubas ruošia kalė -
dinį pabendravimą. Visus nuoširdžiai
kviečiame dalyvauti.

�Lietuvių švietimo ir kultūros
centras ir lituanistinė mokykla ,,Sau -
lėtas krantas” gruodžio 13 d. 4 val. p.
p. kviečia į Kalėdinį vakarą, Palm
Beach Garden’s Moose Lodge, 3600
RCA Blvd., Palm Beach Gardens, FL
33410. Programoje: mokinių kalėdi-
nis spektaklis ,,Angelas delne” ir an -
samblio ,,Dainelė” pasirodymas. Bi-
lietus galite įsigyti tel: 561-207-0433
(Inga Baniotienė); 561-309-6708
(Jolita Dromantaitė) ir 561-319-3208
(Andrea Zotovas) arba užsisakyti
tinklalapiuose: www.floridoje.com,
www.lietuviucentras.com

�JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids  apylinkės  valdyba
ma loniai  kviečia  Jus į Kalėdinę  eg-
lu tę-vakaronę,  kuri  įvyks  gruodžio
13 d., šeštadienį, 6:30  val. v.  Šv. Pet -
ro ir Povilo parapijos  šeimos  salėje,
1433 Hamilton Ave., NW Grand Ra -
pids, MI.  Apie dalyvavimą prašome
pra nešti iki gruodžio 5 d. Jonui  Treš-
kai tel.: 616-446-9717 arba  el. paš tu:
jptreska@comcast.net

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

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.

Lietuvių Fondą kasmet papildo nauji nariai. Džiugu, kad įvairiomis pro go-
mis Lietuvių Fondo narystė dovanojama artimiesiems, draugams, vai-
kams. Sveikiname jaunąją Lietuvių Fondo narę  Juliją Udrytę bei jos  tė velius
Liną ir Tiną. Lietuvių Fondo narystė - tai tėvuko Narimanto Udrio do vana. 
Kviečiame ir jus įvairiomis progomis tapti Lietuvių Fondo nariais. LF
adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616,
www.lithuanianfoundation.org, admin@lithfund.org.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provin-
ciolas Aldonas Gudaitis, SJ.

Lietuviškos lentos Rebdorf paminėjimas
1949 m. kovo 4 d. Rebdorf esan -

čioje katalikų bažnyčioje buvo įmūry-
ta marmurinė lenta. Ta diena buvo
specialiai parinkta, nes tai yra lietu-
vių tautos globėjo Švento Ka zimiero
diena. 2009 m. sukanka 60 metų, kai
lenta buvo iškabinta. Mes norime
paminėti šią sukaktį.

Kaip žinoma, Lietuvos Respub -
likos prezidentas Valdas Adamkus ir
jo žmona Alma viešėjo Eichstätt 2008
m. liepos mėnesį. Spaudoje buvo pla -
čiai rašoma apie šią kelionę į jų jau -
nystę. Dr. Romualdas Kriaučiūnas
pa rašė labai gražų padėkos laišką

Eichstätt burmistriui. Romualdas su
savo mama ir sesute buvo tarp pasku-
tiniųjų, kurie paliko lagerį Rebdorf.

Laukiame, kad kas nors kitas
taip pat galėtų trumpai aprašyti savo
atsiminimus. Mielai išversiu į vokie -
čių kalbą ir įteiksiu burmistriui šios
dienos proga.

Kreiptis: Alfred Bammesberger,
Ka tholische Universität, D 85072
Eich stätt; el. paštas: 

Alfred.Bammesberger@ku-
eichstaett.de

Alfred Bammesberger

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre 
ketvirtadienį, lapkričio 27 d., 17:30 val. v. vyks dviejų parodų atidarymas.

Žiūrovai galės pamatyti fotografo Jono Dovydėno fotografijos parodą
,,Afganistanas. 1985–2005” ir šaržų parodą 

,,Juozas Olinardas Penčyla – šaržų karalius” 

Mokslo ir kūrybos simpoziume

Kaip svarbus lietuvybės išli ki -
mui, gyvenant toli nuo savo kilmės
krašto Lietuvos, yra lituanistinis
švie  timas, galime pamatyti iš dėme-
sio, jam skiriamo XIV Pasaulio lietu-
vių mokslo ir kūrybos simpoziume,
kurio metu šia tema bus nagrinėjama
net penkiose mokslinėse ir vienoje
plenarinėje sesijoje. Pirmoji moks -
linė sesija: ketvirtadienį, lapkričio
27 d., 8:30 val. r. – ,,Technologijos
pritaikymas lituanistinėms mo -
kyk loms”; vad. JAV LB Švietimo
tarybos pirm. Daiva Navickienė; ple-
narinė sesija ketvirtadienį, lap-
kričio 27 d., 10:30 v.r.: ,,Technologijos
pritaikymas lit. mokykloms” (D. Na-
vickienė), ,,Mokymosi teorija” (Aud  -
ronė Skrupskelienė), ,,Litua nis tinis
švietimas išeivijoje ir jo ypatumai,
tikslai, metodai, bendrumai ir skirtu-
mai” (Loreta Vilkienė), ,,PLB SRK
darbo gairės” (Loreta Pau laus kaitė);
mokslinė sesija ketvirtadienį, lap-
kričio 27 d., 3:30 val. p. p. – ,,Litua-
nistinis švietimas Europo je ir
Pietų Amerikoje” – apskritojo stalo

diskusijos, dalyvauja Živilė Il gūnaitė,
Jūratė Caspersen, Marisa Leo navi-
čienė, Edita Saaf; penkta dienį, lap-
kričio 28 d., 8:30 val. r., mokslinė
sesija ,,Pagalba Lietu vo je. Kaip grįž-
ti į mokyklas vaikams iš užsienio?” –
Daiva Briedienė, ,,Užsie  nio lietuvių
jaunimo studijos Lie tuvoje” – Violeta
Raulynaitienė, ,,Lituanistinio švieti-
mo struktūra pasaulyje – TMID veik-
los kryptys” – Vida Bagdonavičienė,
,,Technologija (pamoka)” – Daiva
Navickienė; lapkričio 28 d., 3:30 val.
p. p. – mokslinė sesija ,,Vaikų ir
jaunimo vertybių ugdymo istorinės
kaitos aspektai” – Romanas Vasi-
liauskas, ,,Litua nis tinis vaikų ugdy-
mas išeivijoje” – Daiva Kristina Kuz-
mickaitė, ,,Tech nologija (pamoka)” –
Daiva Navic kienė); šeštadienį, lap-
kričio 29 d., mokslinė sesija ,,Švie-
timo gairės aukštesnėms klasėms: li-
teratūra ir istorija” – Mirga Girniu-
vienė. 

XIV PLMKS vyks Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, IL.
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