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A. Kubilius viliasi,
kad Seimas atmes
Prezidento veto

A. Abišala: IAE darbo pratêsimas bùtû
Pandoros skrynios atidarymas

Lietuvos gyventojai ruošiasi
finansiniam sunkmeçiui

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Vyriausiasis derybininkas dėl Igna-
linos atominės elektrinės (IAE) darbo
pratęsimo Aleksandras Abišala savo
darbo rezultatus vertina neblogai,
tačiau apgailestauja, kad nepavyko
įtikinti tiek Europos Komisijos, tiek
ir Lietuvos žmonių dėl jėgainės darbo
pratęsimo. Abišala tikisi, kad ener-
getikos klausimai mūsų šalyje ir to-
liau judės į priekį, bei pripažįsta, jog
IAE antrojo reaktoriaus uždarymas
gali priversti riboti elektros varto-
jimą.

Abišala apgailestauja, kad nepa-
sisekė susiderėti, išsiaiškinti, gauti

pritarimo dėl IAE darbo pratęsimo,
nors tai vertina ,,kaip natūralų da-
lyką”.

Pasak derybininko, pagrindinė
priežastis buvo Europos Sąjungai pir-
mininkaujančios Prancūzijos nenoras
ir pasipriešinimas, nors anksčiau ši
valstybė buvusi viena iš didžiausių
atominės energetikos šalininkių.

,,Laikau savo viena iš didžiausių
klaidų, jog ne iš karto supratau, kad
kai kur pagrindinės priežastys yra
nenoras ir kad prancūzai yra tos prie-
žasties pagrindinis šaltinis”, – antra-
dienį surengtoje spaudos konferenci-
joje sakė derybininko darbą baigian-

tis Abišala. Jo teigimu, pagrindinė
tokio prancūzų elgesio priežastis bu-
vo nenoras pakenkti atgyjančios
branduolinės energetikos reputacijai.
Abišala priminė Europos Komisijos
vadovo Jose Manuel Barroso žodžius,
esą IAE darbo pratęsimas būtų ,,ka-
tastrofa”.

,,Jeigu mes nuspręstume viena-
šališkai pratęsti elektrinės darbą, tai
būtų ir katastrofa Europos Sąjungai,
pirmiausiai jos branduolinei energe-
tikai, kuri, kaip jau sakiau, vėl grįžta
ir įgyja tam tikrą populiarumą. (...)
Precedento sukūrimas – Pandoros
skrynios atidarymas ir kitoms ša-
lims”, – teigė Abišala.

Jis apgailestauja, kad Lietuvai
nepavyko įgyti Europos Komisijos bei
Lietuvos piliečių, dėl kurių abejingu-
mo referendumas dėl IAE darbo pra-
tęsimo spalio mėnesį neįvyko, pasiti-
kėjimo.

Pasak Abišalos, IAE uždarymas
gali atsiliepti ribojamu elektros ener-
gijos vartojimu. ,,Reikia pripažinti,
kad beveik visos valstybės tokiais kri-
tiniais laikotarpiais riboja vartoji-
mą”, – kalbėjo jis.

Jis patikino, kad ,,Lietuvos ener-
gija” ir Ūkio ministerija dabar irgi
turi planą, kokia tvarka, kokiomis są-
lygomis reikėtų atjunginėti vartoto-
jus susidarius kritinei situacijai.

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Lietuvos gyventojai sunkesniems fi-
nansiniams laikams jau pradėjo ruoš-
tis mažindami išlaidas ir investicijas
bei kaupdami pinigus bankų sąskai-
tose, terminuotuose indėliuose ir
grynaisiais namuose.

Viešosios nuomonės apklausos
duomenimis, nuo liepos iki lapkričio
beveik dvigubai padaugėjo gyventojų,
manančių, kad per artimiausius tre-
jus metus sumažės jų turimų ,,lais-
vų” lėšų – pinigų, liekančių po būti-
niausių išlaidų.

2008 metų lapkritį taip manė
34,2 proc. respondentų, tuo tarpu lie-
pą – 18,4 proc. Kad ,,laisvų pinigų”
kiekis artimiausioje ateityje iš esmės
nepasikeis, lapkritį sakė dešimtadalis
apklaustųjų – 10,6 proc., kad atlieka-
mų pinigų padaugės, teigė 4,1 proc.
respondentų. Liepą taip manančių
buvo atitinkamai 19,6 ir 7,2 proc.

Kaip ir vasarą, lapkritį beveik
pusė apklaustųjų sakė nemanantys,
kad per ateinančius trejus metus

turės atliekamų lėšų.
,,Vartotojų lūkesčiai šiuo metu

prastėja. Iš dalies tai susiję su eko-
nomikos lėtėjimo pasekmėmis, kurias
jau pajuto verslas ir gyventojai. Be to,
blogėjančius lūkesčius skatina ir ne-
užtikrintumas Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Premjero Andriaus Kubiliaus nuo-
mone, Seimas turėtų nepritarti Pre-
zidento Valdo Adamkaus veto įstaty-
mams dėl pensijų sistemos reformos
ir mokesčio už automobilius juridi-
niams asmenims. Antradienį po Vy-
riausybės posėdžio Kubilius teigė,
jog, Prezidentui nusprendus nepasi-
rašyti Pensijų sistemos reformos
įstatymo, susidarė tam tikra teisinė
kolizija.

,,Prezidentas išreiškė labai aiš-
kią poziciją, pasirašydamas ‘Sodros’
biudžeto įstatymą, kurio viename iš
punktų yra aiškiai parašyta, kad
atskaitymai į privačius pensijų fon-
dus yra sumažinami iki 3 proc. Ne-
pasirašius Pensijų reformos įstaty-
mų, sukurta tam tikra teisinė prob-
lema ir, mano manymu, Seimui ne-
bus ką daugiau daryti, kaip tik nepri-
tarti Prezidentui”, – sakė Kubilius.

Premjeras teigė suprantantis
šalies vadovo susirūpinimą dėl juri-
dinių automobilių apmokestinimo,
esą verslas tam turėtų pasiruošti.
,,Tačiau techniškai pačiame įstatyme
yra numatytas trijų mėnesių laiko-
tarpis, per kurį verslas gali pasi-
ruošti. Nes mokestį tektų mokėti kas
ketvirtį”, – sakė Kubilius.

Alfa.lt nuotr.

Laimingų Naujųjų 2009-ųjų metųLaimingų Naujųjų 2009-ųjų metų!!

Energijos tiekimo saugumo po 2009 m. problemoms nagrinėti komisijos pirmi-
ninkas Aleksandras Abišala. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Pranešu „Skautybės kelio’’ skai-
tytojams, kad v.s. Alė Namikienė,
ilgametė „Skautų aido’’ redaktorė,
baigia eiti redaktorės pareigas su š.
m. lapkričio–gruodžio „Skautų aido’’
numeriu, kuris šiuo metu jau yra
atiduotas į spaustuvę.

Kol kas Pirmija vis dar ieško
naujo redaktoriaus ar redaktorės.
Kai tik atsiras asmuo, kuri(s) sutiks
perimti šias pareigas iš sesės Alės,
pranešime spaudoje ir LSS tinkla-
lapyje.

Širdingai ir skautiškai dėkojame
sesei Alei už ilgus, darbingus metus,
gražiai ir rūpestingai redaguojant
„Skautų aido” puslapius. Retas as-
muo taip nuoširdžiai ir su tokiu di-
deliu pasišventimu stengiasi atsto-
vauti skautiškai veiklai ir skautiškai
dvasiai ne vien tik mūsų Sąjungos
nariams, bet ir visai lietuviškai
visuomenei. Ačiū sese Ale!

Budėkime!

Brolis Gintaras
v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS tarybos pirmininkas

A. Namikienė
baigia eiti

,,Skautų Aido”
redaktorės

pareigas
Lietuviškosios skautybės fondas

remia skautiją jau 33 metus
Lietuviškosios Skautybės (LS)

fondas 2005 metais įžengė į ketvirtąjį
dešimtmetį – jį 1975 metais įsteigė
LSS vadovybė. Fondo tikslas – gau-
tomis bankuose laikomų suaukotų
pinigų palūkanomis padėti skautijos
veiklai. Palūkanos paskirstomos kas-
met. Parama daugiausia pasinaudoja:
skautiški leidiniai, Sąjungos archyvas
lavinant vadovus, ruošiant Tautines
bei Jubiliejines stovyklas, rajonų
skautiškoje veikloje. Nuo įsteigimo
ligi 2008 metų iš viso paskirstyta

daugiau nei 300,000 dol. Pereitų me-
tų gale pagrindinis, nejudinamas ka-
pitalas pasiekė 350,527 dol.

Norėdami padėti išlaikyti skau-
tišką jaunimą sąmoningais lietuviais,
visuomenė, jaunystėje skautavę as-
menys atsiunčia aukų fondo iždinin-
kui. Aukojama ir įrašant giminių,
draugų vardus, ypač šermenų metu.
Kas keleri metai ruošiami vajai paš-
tu. Aukas galima nurašyti nuo fede-
ralinių pajamų mokesčių. Kiekviena
auka yra laukiama ir didžiai vertina-

Kalėdinė Akademikų skautų sueiga
Krintančios baltos snaigės ir šėls-

tanti sniego pūga neatbaidė gruodžio
6-osios popietę susirinkti Lemonte
pas FSS Čikagos skyriaus pirmininkę
Jolandą Kerelienę. Jaukūs ir šilti
namai, šeimininkai ir pagalbininkai
sukūrė jaukią aplinką sueigai. Su-
sirinko tikrai gražus būrys filisterių:
18 brolių ir seserų. Malonu pastebėti,
kad į Akademikų skautų skelbtas
sueigas atvyksta ir gražaus jaunimo –
šį kartą sulaukėme A. Karaliaus.
Akademinis jaunimas visada įneša
kažką naujo, gaivaus, tuo labiau
skautai.

Šiek tiek pasistiprinę buvome
pasiruošę išklausyti vyr. skautininko,
filisterio Kęstučio Ječiaus paskaitos
apie Lietuvą. Plačiau apie šią kelionę
galėjome paskaityti „Drauge”. Tačiau
daug įtaigesnis yra gyvas pasakoji-
mas: perduodama nuotaika, emocijos,
išgyvenimai. Ypač didelį susidomėji-
mą sukėlė brolio Ječiaus tikslas ant-
rosios kelionės metu – sujungti 12
Lietuvos skautų organizacijų į vieną
pagrindinę. Tačiau tai ne vien jo
noras. „Per daugelį metų JAV, Kana-
dos, Australijos vadai ir vadovai įdėjo
daug pastangų” – sako Ječius. Ar šis
tikslas pavyko?

Daug kas sužinojo, kad Akade-
mikai skautai, Korporacija ir Stu-
denčių draugovė veikia Kauno, Vil-
niaus, Šiaulių, Klaipėdos universite-
tuose. Filisteriai veikia Vilniuje. Jie
stengiasi susirinkti bent kartą per
mėnesį su kokia nors paskaitėle ir
vaišėmis. Metines šventes ruošia
pasikeisdami universitetų akademi-

kai. Buvo malonu girdėti, kad skautų
veikla Lietuvoje neužmiršta, ji gyva ir
turi gražią ateitį.

Buvo prisimintas žurnalas „Mū-
sų Vytis”, kuris pradėtas leisti 1948
m. Vokietijoje ir šiemet švenčia 60
metų jubiliejų. Jis šiuo metu leidžia-
mas Lietuvoje. Fil. Ilona Laucienė
neseniai grįžo iš Lietuvos ir atvežė
patį naujausią „Mūsų Vytis” numerį.
Jis jubiliejinis, gražiai išleistas. Visi
galėjo jį ne tik pavartyti, bet ir įsigyti.

Baigus paskaitą, buvo daug
svarstymų, klausimų, diskusijų. Vi-
siems rūpėjo nutiesti kuo tvirtesnį
tiltą tarp Lietuvos ir JAV skautų.

Pasibaigus diskusijoms, FSS Či-
kagos skyriaus pirmininkė sesė Ke-
relienė padėkojo pranešėjui ir visiems
susirinkusiems, paskelbė artimiausių
mėnesių sueigų datas ir kvietė vėl
visus atvykti.

Pasivaišinę karšta kava ir gar-
dumynais su gera nuotaika sueigą
baigėme. Iki kito karto!

Ed Meliorem!

fil. Vilija Staškevičienė

ma. Prašome ir toliau remti skau-
tišką lietuvių jaunimą!

LS fondo valdybos sudaromos iš
Atlanto rajone gyvenančių skauti-
ninkų. Dabartinė valdyba: pirminin-
kas v.s.fil. Petras Molis, vicepirminin-
kas/iždininkas v.s.fil. Romas Jaku-
bauskas, sekretorius v.s. Bronius
Naras, v.s. Birutė Banaitienė, ps. Ro-
mas Juozelskis, v.s.fil. Danutė Mar-
cinkevičiūtė ir s.fil. Julius Špakevi-
čius.

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts
Assoc. – LSF, siųsti: Romas Jaku-
bauskas, 14 Nancy Drive, Auburn,
MA 01501.

Dėkojame LS fondo valdybai už
100 dol. auką ,,Draugui” paremti.

Redakcija

Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą rasite internete adresu:
www.skautai.net

Malonu pastebėti, kad į Akademikų skautų skelbtas sueigas atvyksta ir
gražaus jaunimo – šį kartą sulaukėme A. Karaliaus (antras išdešinės).

Nuotraukos fil. Vilijos Kerelytės

Gruodžio 6 d. gražus būrys filisterių susirinko FSS Čikagos skyriaus pirmi-
ninkės namuose.
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Devintieji metai po
trečiojo tūkstantmečio

išvakarių
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Pradėdami naująjį tūkstantmetį – 2000-uosius – norėjome sutikti
kokioje nors atmintinoje aplinkoje. Pasirinkome įspūdingą, bet
dar mažai lankomą Copper Canyon (Vario tarpeklis) šiaurinėje

Meksikoje. Kadangi tame krašte pavieniui stovyklauti nėra saugu, trijų
savaičių kelionei įsirašėme į turistinį karavaną, kuriame dalyvavo devy-
niolika kitų motornamių su patyrusia palyda. Visa tai gana smulkiai buvo
aprašyta ,,Drauge” (Gražina Kriaučiūnienė ,,Su palapine į Meksiką”,
2000.06.28–08.02). Trumpai prisiminsiu tik vieną tos kelionės dalį. Sa-
vomis priemonėmis nuvažiavome iki La Junta miestelio, kur mums rei-
kėjo užvažiuoti ant platforminių vagonų. Tada, sėdėdami grandinėmis
pririštuose motornamiuose, devyniolikos platforminių vagonų ilgumo trau-
kiniu vykome į tą stebuklingą Copper Canyon.

Važiavome maždaug 15 mylių į valandą greičiu, nes greičiau nebuvo
saugu. Keletą metų po to saugumo sumetimais toks čigoniškas važiavimas
buvo uždraustas. Pagaliau privažiavome Creel miestelį, kuris laikomas
Tarahumara indėnų sostine. Šie indėnai gyvendavo kalnų urvuose, o žie-
mai persikeldavo į tarpeklių apačią, kur buvo šilčiau. Senas klajoklinis gy-
venimas buvo kiek suardytas ispanams atvykus prieš 600 metų. Po to jie
užsiėmė ūkininkyste ir gyvulininkyste. Tarahumara indėnai pasižymi iš-
tverme, pėsti keliauja didelius atstumus, greitai ir ištvermingai bėga, o
medžiojant stirną gali nualinti ir rankomis pagauti. Jie arkliais nejodinė-
ja, nes jiems tai per lėta. Pasakojama, kad vienas žmogus ten esančiu šun-
keliu važiavo automobiliu ir pamatęs pėsčią indėną pasisiūlė jį pavežėti.
Indėnas trumpai ir mandagiai atsakęs: ,,Ačiū, bet ne Mat aš skubu.”

Kitą dieną tuo pačiu traukiniu nuvykome prie Copper Canyon briau-
nos. Tas tarpeklis iš tikrųjų yra kelių tarpeklių telkinys, savo apimtimi
yra apie penkis kartus didesnis už garsųjį Grand Canyon, esantį Arizona
valstijoje. Turėjome progą autobusu aplankyti ten gyvenančius indėnus.
Sužinojome, kad moterys pačios siuvasi spalvingos medvilnės rūbus. Jos
yra labai nedrąsios. Nuėjusios į miestelį į parduotuves neina, o laukia
lauke, kol joms atneša audeklus pasirinkti. Tokios pat nedrąsios yra ir
pardavinėjančios savo pintus krepšelius. Turistų lankomose vietose jos
sėdi su savo rankdarbiais pasislėpusios už uolų. Turistams pirma reikia
jas surasti, o tik tada ką nors nusipirkti. Gyvenantys urvuose dalį urvo
būna atitvėrę paukščiams bei galvijams. Vakare ten suvaro vištas ir ožkas,
kad naktį vilkai nepapjautų. Moterys bei mergaitės iš žolių pina krep-
šelius, varsto karoliukus ir pardavinėja retiems turistams. Nieko nema-
tėme kainuojančio brangiau nei penki doleriai, nors krepšelio nupinimas
yra visos dienos darbas. Kitoje vietoje prie mūsų prisistatė indėnukai,
prašydami pinigų. Mūsų palydovė nustebo, nes iki tol to nebuvo mačiusi.
Matyt, modernių laikų ,,uždarbiavimo” taktika pasiekė ir čia gyvenan-
čius. Traukiniu vykome toliau – į Divisadero vietovę, pilną gana skurdžių
parduotuvių turistams. Už kampo prieš akis atsivėrė pasakiškas Copper
Canyon. Ten esančio viešbučio restorane sutikome 2000-uosius. Tai bran-
gi ir atmintina akimirka iš 1999 metų pabaigos.

Neseniai į rankas pateko 2000 m. lapkričio mėn. ,,National Geograp-
hic” žurnalas. Ten net dvidešimt trys puslapiai paskirti aprašant tuos pa-
čius Tarahumara indėnus. Su įdomumu ir nostalgija viską perskaičiau, o
perskaičius pasidarė šiek tiek liūdna. Tų indėnų, kuriuos aplankėme prieš
devynerius metus, gyvenimo būdas keičiasi. Pagal oficialius valdžios duo-
menis, suskaičiuojama apie 106,000 Tarahumara indėnų. Tuo tarpu jų gy-
venamoje teritorijoje ant Copper Canyon briaunų planuojama pastatyti
prabangius viešbučius ir kitas prašmatnybes. Kai viskas bus pabaigta,
galvojama ten kasmet pritraukti daugiau nei 7 mln. amerikiečių turistų ir
5 mln. meksikiečių. Žurnale cituojamas vietinis kunigas, kurio teigimu,
Tarahumara gyventojų gyvenimas daugiau pasikeitė per paskutinius dvi-
dešimt metų, negu per 300 metų.

Apylinkėse daugėja plastmasinių šiukšlių, kurios netrūnija. Plinta be-
saikis girtuokliavimas iš kukurūzų pagaminta namine. Daugėja ginkluo-
tų plėšikų gaujų. Turistams privilioti netoliese statomas oro uostas. Civili-
zuotiems žmonėms geriau susipažįstant su vietiniais indėnais atrandama
daug sveikatos problemų. Vaikai beveik nelanko mokyklų, bet tėvų yra
skatinami ubagauti. Susisiekimas kalnų pašlaičių takeliais tebėra primi-
tyvus: pėsčiomis ar bėgtute. Jaučiama tam tikra trintis tarp tradicinio,
nors ir vargingo, gyvenimo stiliaus ir modernių pagundų. Indėnams sako-
ma, kad su turizmu atsiras darbų ir jų ekonominis gyvenimas pagerės.
Bent dalis jų atsikerta, galvodami, kad jie nenori tapti kažokių nepažįsta-
mų ponų tarnaitėmis ar indų plovėjais. Kalbama apie elektros įvedimą ir
su tuo ateisiančius patogumus.

Šimtus metų Tarahumara indėnai išvengė Meksiką užkariavusiųjų
jungo, nes gyveno atokiai, sunkiai prieinamuose kalnuose ir jų tarpekliuo-
se, tačiau tokio gyvenimo metai, jei ne dienos, jau yra suskaičiuoti. Tokie
tradicinės kultūros ir moderniosios civilizacijos susidūrimai kartojasi vi-
same pasaulyje. Vienur jie vyksta greičiau, kitur lėčiau, bet vyksta. Jie te-
bevyksta ir mūsų brangioje Lietuvoje. Rodos, dar taip neseniai lietuviškas
kaimas buvo tautos tvirtovė, jos stiprybė ir ateitis. Deja, toks apibūdini-
mas turbūt jau nebetinka. Vieni išlakstė į didmiesčius ar užjūrius, o liku-
sieji skęsta ekonominiame nepritekliuje ir dar kitur. Tame skendime ma-
tau panašumų tarp čia minėtų Tarahumara indėnų ir lietuvių likimo. Se-
nolių patirtis sako, kad visi esame savo laimės kalviai, tik kartais atrodo,
kad tų kalvių nėra likę. Tad tokios mintys mano galvoje sukasi belau-
kiant Naujųjų metų. Iš tikrųjų, gal nereikia būti kalviu sau laimę ku-
riant. Tad labai noriu visiems skaitytojams palinkėti tikrai laimingų bei
džiaugsmingų naujų 2009-jų!

V. UŠACKAS: TIKIU, KAD RUSIJA
SUGRĮŠ PRIE KRIKŠČIONIŠKŲ
PRADŲ IR EUROPOS VERTYBIŲ
Užsienio reikalų ministras Vy-

gaudas Ušackas sako tikįs, kad pas-
taraisiais metais nuo demokratijos
tolstanti Rusija laikui bėgant sugrįš
prie europinių vertybių ir savo krikš-
čioniškų pradų. Lietuva, anot minist-
ro, gali šiek tiek prisidėti plėsdama
draugų ratą Rusijoje.

Interviu naujienų agentūrai
ELTA ministras taip pat sakė ne-
matąs pagrindo svarstyti pasiūlymų
dėl naujos saugumo sistemos kūrimo,
kuriuos pateikė Rusija, nes NATO
įrodė esanti geriausiu saugumo ga-
rantu Europoje.

– Kitąmet turi būti svars-
toma nauja NATO strateginė
koncepcija. Kaip joje gali atsi-
spindėti Lietuvai itin aktualios
energetinio ir kibernetinio sau-
gumo problemos?

– NATO išlieka svarbiausias ko-
lektyvinės gynybos ramstis Europoje.
Tai istorijos patikrintas geriausias
saugumo užtikrinimas Europai ir
Lietuvai. Ji taip pat įtvirtina glau-
džius ryšius tarp Europos ir JAV bei
Kanados. Kita vertus, saugumo, gy-
nybos iššūkių aplinka keičiasi. Tai ne
tik atsakas į tarptautinį terorizmą,
bet ir kibernetinis bei energetinis
saugumas. Šie klausimai svarbūs ne
tik Lietuvai. Manau, kad šiuos klau-
simus svarstysime peržiūrėdami da-
bartinę NATO koncepciją. Turime
pažvelgti į naujas realijas, į tas grės-
mes, kurios iškilo pastaraisiais me-
tais.

– Rusijos požiūris į NATO
kitoks – Maskva siūlo kurti naują
,,saugumo sistemą” Europoje.
Kaip vertinate šiuos planus?

– Esame atviri siūlymams, kurie
sustiprintų Europos valstybių sau-
gumą. Kita vertus, esame įsitikinę,
kad nėra reikalo ar pagrindo keisti tų
institucijų, kurios yra patvirtinusios
savo vertę. Rusijos siūlymus svars-
tysime ir ESBO rėmuose, dialoge
tarp ES bei NATO su Rusija. Bet mū-
sų principinė pozicija išlieka labai
aiški – Europos saugumas per 60
paskutinių metų buvo kurtas re-
miantis transatlantiniu solidarumu –
NATO aljansu, JAV kariniu ir poli-
tiniu buvimu Europoje, toks ir iš-
lieka. Todėl nematome nei priežas-
ties, nei pagrindo svarstyti pakaitalų
geriausiai saugumo sistemai, kuri yra
NATO.

– Esate pripažinęs, kad ES
vyrauja Realpolitik. Kiek tai
atitinka Lietuvos interesus?

– Turime pripažinti, kokios tai-
syklės egzistuoja ES valstybėse.
Realpolitik tradicija ES šalyse yra
stipri, nors stipri ir vertybinė dimen-
sija. ES sprendimų priėmimo procese
įvertinamos įvairios mokyklos – ar tai
būtų Realpolitik, ar vertybiniai da-
lykai. Mums svarbiausia, kad pri-
imant sprendimus būtume įtakingi, o
norint būti įtakingiems, reikia žinoti,
kaip galvoja kitos ES šalys ir stengtis
pateikti argumentus jiems supranta-
ma kalba.

Įgyvendindami savo politikos
uždavinius mes remiamės savo verty-
bine užsienio politika, kuri išpažįsta
demokratijos, teisingumo, laisvės ir
įstatymo viršenybės vertybes.

– Vyriausybės programoje
rašoma apie siekį skatinti tei-
giamą Rusijos raidą demokra-
tiškai besivystančios visuomenės
link. Ar tikrai tikite, kad Rusija
pasuks nuo autoritarizmo prie
demokratijos? Ar Maskva dar
neišstojo iš ,,Vakarų klubo”?

– Matome, kad paskutiniaisiais
metais Rusija tolsta nuo demokra-
tinių vertybių. Antra vertus, Rusija
yra ir išliks svarbus bei nelengva
partnerė ES ir NATO šalims, taip pat
ir Lietuvai. Mums reikia bendrauti
su Rusija. Turime aiškiai apibrėžti
savo ekonominius interesus, Rusija
svarbi kaip rinka ir kaip ES ir NATO
partnerė. Tik Rusijos žmonės, o ne
lietuviai ir kiti europiečiai nuspręs,
kokį raidos modelį Rusija pasirinks,
ir turėsime gyventi su tokia kaimy-
ne.

Manau, kad mažais žingsniais ir
mes galime prisidėti prie draugų rato
Rusijoje plėtimo – tokių draugų, ku-
rie išpažįsta panašias vertybes, kaip
ir mes. Mano nuomone, Rusija šiuo
metu išgyvena nelengvą postimperinį
savo tapatybės ieškojimo procesą. Jį
pergyveno ir tokios imperijos kaip
Didžioji Britanija. Manau, kad Rusija
vis dėlto sugrįš prie esminių krikš-
čioniškų pradų ir savarankiškai pa-
darys sprendimą, kad ji artimesnė
Europai, o ne tolimesniems kraš-
tams, tokiems kaip Kinija. Tai už-
truks laiko. Nenoriu būti pranašas,
bet viliuosi ir tikiu, kad vieną dieną
mes galėsime sveikinti Rusiją kaip
demokratinę laisvos rinkos, įstatymų
viršenybę gerbiančią valstybę. Kada
tai įvyks – negaliu pasakyti, gal už-
truks 10, gal 20 metų...

– Ar čia gali padaryti didelę
įtaką stiprėjantis Kinijos vaid-
muo?

– Buvau nuvykęs į Kiniją. Ten
praleidęs apie porą savaičių, ben-
draudamas tiek su paprastais žmo-
nėmis, tiek su politikais mačiau tam
tikrą Kinijos modelio patrauklumą.
Kita vertus, Kinija pati meta iššūkį
kitoms šalims, taip pat ir Rusijai.
Ateityje Rusija turės priimti spren-
dimus, su kokia bendruomene ji aso-
cijuosis – ar šiame globaliame pa-
saulyje išliks kaip vienetas, ar labiau
links prie europinių vertybių ir tradi-
cijų, kas, mano nuomone, vis dėlto
yra Rusijos pašaukimas ir jos krikš-
čioniškųjų pradų pavyzdys.

Manau, kad Rusija šiuo metu yra
naujos tapatybės paieškose. Žlugus
Sovietų Sąjungai, dar nemaža dalis
žmonių ir politikų sunkiai susitaiko
su tuo praradimu ir sunkiai pripažįs-
ta dabartinę geopolitinę aplinką, ta-
čiau jie bus priversti tai padaryti,
anksčiau ar vėliau. Kai ateis strate-
ginio pasirinkimo tarp Kinijos ir
Europos klausimas dėl gilesnio ir ar-
timesnio bendravimo, kultūrinio,
ekonominio, politinio gyvenimo, o ne
vien vamzdžių tiesimo, manau, kad
Rusija, o ypač naujoji rusų karta
pasirinks europines gyvenimo tradi-
cijas.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Eltos korespondentas
Vaidotas Beniušis
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ŠILUVOS M. MARIJOS JUBILIEJAUS
KANADOJE UŽBAIGIMAS

Šventės su arkiv. S. Tamkevičiumi
Toronte, Mississaugoje ir Hamiltone

Jubiliejinių metų Kanadoje už-
baigimas prasidėjo Kauno arkivysku-
po metropolito Sigito Tamkevičiaus,
SJ atvykimu į Torontą spalio 28 d.,
antradienį. Čia jam buvo paruošta
programa, kad galėtų susitikti su kuo
didesniu skaičiumi Ontario provinci-
jos pietuose gyvenančių lietuvių. Jau
kitą rytą jis aplankė Toronte esančius
lietuvių slaugos namus „Labdara” ir
ten celebravo Mišias Švč. Mergelės
Marijos garbei. Tą vakarą Kanados
lietuvių katalikų centro valdyba, Ka-
nados lietuvių kunigų vienybė ir šių
organizacijų parinktas Šiluvos Jubi-
liejaus Kanadoje komitetas Anapilio
parodų salėje suruošė arkivyskupui
priėmimą/vakarienę, kurios metu ar-
kivyskupas buvo pasveikintas su ar-
tėjančiu gimtadieniu. Ta proga jam
buvo įteiktos simbolinės Kanados ir
Mississaugos miesto dovanėlės.

Ketvirtadienio rytą arkivyskupas
celebravo Šilinės Mišias Hamiltono
Aušros vartų šventovėje, kur susirin-
ko nemažas skaičius parapijiečių. Per
Mišias gražiai giedojo parapijos cho-
ras, o po Mišių visi rinkosi į Jaunimo
centrą gausioms suneštinėms vai-
šėms ir pabendravimui. Vakare arki-
vyskupas turėjo progą susitikti su prel.
Putrimo patariamuoju komitetu.

Penktadienį arkivyskupas celeb-

ravo rytines Mišias Marijos garbei
Toronto lietuvių pensininkų namuo-
se „Vilniaus rūmai” ir po Mišių prie
kavos ir užkandėlių pabendravo su
šių namų gyventojais. Tuoj iš čia vy-
ko į susitikimą su Toronto arkivys-
kupu Thomas Collins, kuriam jis pa-
dovanojo Šiluvos Jubiliejaus medalį.
Ganytojai dalijosi mintimis apie švie-
timą, seminarijas, pašaukimus ir se-
kuliarizacijos problemą.

Šiluvos pamoka „Maironio”
šeštadieninėje mokykloje

Šeštadienio rytą, kartu su per
Kanadą keliaujančiu Šiluvos Marijos
paveikslu, arkivyskupas nuvyko ap-
lankyti Toronto „Mairionio” šešta-
dieninę mokyklą.

Į pagrindinę salę, kurioje paveik-
slas buvo išstatytas, susirinko visi
mokiniai, mokytojai, mokyklos vado-
vybė ir svečiai. Mokyklos vedėja Vir-
ginija Zubrickienė pakvietė prel. Put-
rimą pristatyti arkivyskupą. Tada aš-
tunto skyriaus mokiniai perskaitė sa-
vo sukurtą maldą Šiluvos Marijai.
Mokinės Adrijana Maksimavičiūtė ir
Nerija Gačionytė padeklamavo eilė-
raščius. Po to, mokytoja Regina Si-
monaitienė atvedė darželinukus prie
paveikslo, kur visi padėjo popierines
širdeles su savo vardais. Pirmojo sky-
riaus mokiniai padėjo prie paveikslo
po gėlytę. Visi kartu sugiedojo „Mari-
ja, Motinėle”.

Arkivyskupas gražiai pasikalbėjo
su mokiniais paklausdamas, ar jie
žino kur yra Šiluva ir kiek iš jų yra
ten apsilankę. Kvietė juos visus ap-
lankyti Šiluvą. Jis linkėjo jiems gerai
išmokti lietuvių kalbą ir ragino ber-
niukus pagalvoti apie kunigystę, kad
galėtų pakeisti senstančius išeivijos
kunigus. Seselė Paulė mokyklos var-
du padėkojo arkivyskupui ir pado-
vanojo mokyklos metraštį bei gėlių
puokštę. Arkivyskupui sugiedota
„Ilgiausių Metų”. Jubiliejaus Kana-
doje komiteto pirmininkas moki-
niams trumpai papasakojo apie pa-
veikslą. Po bendros giesmės „Marija,
Marija”, mokiniai grįžo į savo klases
ir ten pasirašė ant lapų, kurie atsiras
Šiluvoje su kitais parašais surinktais
per paveikslo lankymąsi visuose lie-
tuvių telkiniuose Kanadoje.

Tęsinys 8 psl.

Kristaus Karaliaus ir jo Motinos
pagerbimas Švč. Mergelės

Marijos Didžiojoje bazilikoje
ARKIV. SIGITAS TAMKEVIÇIUS

Kauno arkivyskupo metropolito
homilija, sakyta lapkričio 23 d. Ro-
moje užbaigiant Šiluvos Jubiliejų

Paskutinį bažnytinių metų sek-
madienį visuotinė Bažnyčia švenčia
Kristaus Karaliaus iškilmę. Ši šventė
– tai įsakmus priminimas, kad Jėzus
Kristus turėtų būti kiekvieno Bažny-
čios nario Alfa ir Omega, pradžia ir
pabaiga. Jėzus save paaukojo ant
kryžiaus, kad įkurtų, kaip meldžia-
mės Mišių prefacijoje, „tiesos ir gyvy-
bės karalystę, šventumo ir malonės
karalystę, teisingumo, meilės ir tai-
kos karalystę”. Tik tas turi teisę
Kristų laikyti savo Valdovu, kuris jo
karalystės principais – tiesa, teisin-
gumu, meile, taika ir šventumu grin-
džia savo kasdienį gyvenimą. Jei šių
principų nesilaikoma, tikintis žmo-
gus išduoda savo Karalių, blogu liudi-
jimu sudarydamas progą pasaulio
vaikams niekinti Kristų.

Šiandien mes – Lietuvos vysku-
pai, kunigai, Dievui pašvęstojo gyve-
nimo žmonės ir tikintys pasauliečiai
– atvykome į Amžinąjį miestą, kuria-
me yra šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
kapai ir kur daugybė pirmųjų amžių
kankinių krauju paliudijo savo ištiki-
mybę Kristui, pareikšti savo pasiryži-
mo ištikimai stovėti po Kristaus vė-
liava. Tik ši ištikimybė yra tikrasis
Jėzaus garbinimas, apie kurį mąstė-
me švęsdami Šiluvos Dievo Motinos
Jubiliejų.

Atvykome į Romą ne tik pasižiū-
rėti šio puikaus miesto, bet ir padė-
koti Dievo Motinai Marijai už jos
maloningąjį apsireiškimą Šiluvoje
prieš 400 metų. Šį brangų Jubiliejų
labai iškilmingai drauge su Šventojo
Tėvo pasiuntiniu šventėme Lietuvoje,
panašiai iškilmingai lietuviai jį mi-
nėjo Amerikoje nuo Čikagos iki Los
Angeles, Kanadoje, Brazilijoje, net
Afganistane bei kitose šalyse.

Užbaigti Šiluvos Jubiliejaus su-
sirinkome viso pasaulio katalikams
brangioje Švč. Mergelės Marijos
(Santa Maria Maggiore) Didžiojoje
bazilikoje. Pasirinkome šios bazilikos
Šv. Paulinos koplyčią, nes jos altoriu-
je yra Marijos „Kelrodės” ikona, pa-
gal kurią tikriausiai XVII a. pradžioje
buvo nutapytas Šiluvos Dievo Moti-
nos paveikslas. (...) Panašu, kad po

Marijos apsireiškimo 1608 metais,
kai Šiluvoje buvo pastatyta nauja
bažnyčia, jai buvo parūpintas „Kel-
rodės” paveikslas. Šis paveikslas tik-
sliausiai atspindėjo žinią, kurią Ma-
rija anuomet pasakė Lietuvos žmo-
nėms. Ji pasirodė su dieviškuoju Kū-
dikiu ant rankų ir verkė. Paklausta,
kodėl ji verkianti, apsireiškusioji at-
sakė, kad šioje vietoje yra užmirštas
jos Sūnus.

Šiluvoje pasakyti Marijos žodžiai
ir ašaros nebuvo užmiršti ir amžiams
bėgant vis iš naujo primindavo mūsų
tautiečiams gyvenimą statyti ne ant
smėlio, bet ant Kristaus uolos. Todėl
1993 m. į Šiluvą atvykęs popiežius
Jonas Paulius II šitaip meldėsi: „Tai-
kos Karaliene, gerbiama Šiluvos
šventovėje, pagelbėk šiems su
pasitikėjimu į Tave besikreipiantiems
vaikams statyti savo ateities rūmą ne
ant pasaulėžiūrų smėlio, bet ant
Evangelijos uolos; paskatink visuo-
meniniame ir politiniame gyvenime
vadovautis ne asmeniniu ar kolek-
tyviniu egoizmu, bet meilės ir vieny-
bės idealais.”

Kardinolas Vincentas Sladkevi-
čius Nepriklausomybę atgavusią Lie-
tuvą iškilmingai paaukojo Šiluvoje
Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Jo
širdis nujautė, kad Lietuvai dar teks
nueiti ilgą, sunkų prisikėlimo kelią ir
nuolat reikės „Kelrodės” pagalbos,
kad nepasiklystume ir, svarbiausia,
neužmirštume Jėzaus Kristaus.

Lietuvos vyskupai paskutinia-
me LVK posėdyje nutarė ateinančius
metus paskelbti Jubiliejiniais Evan-
gelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai
metais. Kai Lietuvoje bus minimas
jos vardo tūkstantmetis, visą dėmesį
sutelksime į naująją evangelizaciją. Iš
tiesų tai bus tų pačių darbų, kuriuos
vykdėme rengdamiesi Šiluvos Ju-
biliejui, pratęsimas.

Kristaus Karaliaus Mišių Evan-
gelijos žodžiai mums paaiškino, ką
reiškia būti ištikimam Kristui. Tai
reiškia matyti silpnus, kenčiančius
savo brolius bei seseris ir jų vargo
akivaizdoje neužsidaryti savo egoiz-
mo kiaute. Visuomet atminti Žmo-
gaus Sūnaus žodžius, kuriuos jis pa-
sakys savo atėjimo metu: „Kiek kartų
taip nepadarėte vienam iš mažiau-
siųjų mano brolių, nė man nepada-
rėte” (Mt 25, 45).

Sutrumpinta.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
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Viešas laiškas
Čikagos lietuvių operos valdybai 

,,Kūrybiškumas yra sąlyga ne
vien išlikti tautiniu junginiu, bet ir
palikti universalioje žmonijos atmin-
tyje.”                        Vytautas Kavolis

Nors tautiškumo problema vakar
ir šiandien pasikeitė dėl šalių poli-
tikos suvienodėjimo, bet atsakomybė
už tautą ir valstybę i š l i e k a patrio-
tiniuose sluoksniuose, t. y. tarp aukš-
tesnio sąmoningumo ir gilesnės dva-
sinės brandos žmonių.

Faktas, kad jų vis mažėja, verčia
susitelkti. Būtent todėl prašome Čik-
agos lietuvių Operos valdybos talkin-
ti Vlado Jakubėno baleto ,,Vaivos
juosta” restauravimo užbaigimui –
2009 m. savo pastatymo lėšas skirti
šio baleto atgimimui. 

Muziką (iš autoriaus rankraščio)
mes jau restauravome, išleidome
fortepijoninį klavyrą. Šokių pavadini-
mai – lietuvių ir anglų kalbomis.
Dabar reikia sukurti choreografiją ir
tam tikslui muzikos įrašus, t. y. kom-
piuteriu atkurtą baleto partitūrą (iš

klavyro).
Sąmata: 50,000 Lt choreografijos

kūrybai ir muzikai (3 v. 4 pav.) įgar-
sinti, už 30 min. – 6,000 Lt. Muziki-
nės medžiagos yra 2,5 val. trukmės.

Leiskite tikėtis, kad Jūs nepa-
miršote Vlado Jakubėno įnašo Jūsų
Operą išgarsinant. Naujame mūsų
leidinyje ,,Darbai ir metai”, kurį
Jums dovanojame, visa tai surasite.
Tai pakankamas pagrindas priimti
sprendimą, palankų V. Jakubėno at-
minimui įamžinti – būtent su Jūsų kū-
rybinės aukos materialine išraiška.

Lietuvos Tūkstantmečiui nuos-
tabesnės dovanos Tėvynei ir būti ne-
gali, nes pagoniškoji lietuvių Mūza –
Vaiva tikrai to verta. Čia dar galima
įjungti ir literatūrinį Vinco Krėvės
fondą Kanadoje, nes libretą šiam ba-
letui sukūrė būtent V. Krėvė. 

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno
draugijos Čikagoje ir Vilniuje 

valdybos narių vardu, ats. sekretorė
Erika Brooks

Draugijos Čikagoje pirmininkas
Edvardas Šulaitis 

KOMPOZITORIAUS VL. JAKUBÈNO BALETO
,,VAIVOS JUOSTA” PASTATYMO REIKALU

Kalbant apie dr. Jono Šliūpo
veiklą vokiečių okupuotoje Palangoje
1941 metais, noriu paminėti dar
vieną atsitikimą.

Apie 1990 metus San Diego mies-
te buvau sutikęs tūlą Leviną, žydų
tautybės, gimusį Kaune, paskui gy-
venusį čia, Amerikoje. Anksčiau aš jo
nepažinojau. Jis man papasakojo, jog
būdamas 13 metų buvo mokyklos iš-
siųstas į Palangos sovietinių pionie-
rių vasaros stovyklą. Tuomet, 1941
metais, Palanga buvo beveik pačiame
Vokietijos-Sovietų Sąjungos pasieny-
je. 1941 metų birželio mėnesį prasi-
dėjus vokiečių-sovietų karui, stovyk-
los vadovybė mėgino evakuoti visus
vaikus, bet jai tai nepasisekė, netu-
rėjo pakankamai laiko bei transporto.
Vokiečiai jau buvo užėmę Palangą
pirmąją karo dieną. Dalis tų vaikų,
tarp jų ir Levinas, ten ir pasiliko su
apie 20–25 žydų kilmės jaunuoliais jo
grupėje. Jie buvo kai kurių vietinių
gyventojų ir stovyklos nežydų parei-
gūnų išduoti vokiečiams, kurie patys
gerai nesuvokė, kas buvo žydas ir kas
ne.

Visi tie vaikai buvo tučtuojau
izoliuoti, atskirti nuo kitų ir patal-
pinti į kažkokį tvartą. Po kurio laiko
ten pasirodė, anot Levino, stambaus
kūno sudėjimo su žila barzda senyvas
asmuo, prisistatęs vokiečių sargybi-
niui kaip „burgomeisteris” ir pradėjo
sklandžia vokiečių kalba – Levinas
gerai suprato vokiškai – įtikinti vo-
kiečius, kad jie paleistų tuos vaikus jo
globon, pridurdamas, kad vokiečių
kariuomenė nekariauja su nepilna-
mečiais vaikais, kurie vargu gali būti
komunistai. Tai išgirdęs sargybinis

pradėjo fiziškai stumti tą asmenį iš
pastato ir tai darydamas parbloškė jį
ant grindinio. Jis vargais negalais vėl
atsistojo ant kojų ir vėl pradėjo kal-
bėti tuo reikalu. Tuomet pasirodė
aukštesnio laipsnio karininkas, iš-
traukė pistoletą, tą asmenį pavadino
bolševiku ir pagrasino, kad jeigu
nesiliaus kalbėti, jis jį nušaus kaip
pasiutusį šunį. Aišku, tas senyvas as-
muo buvo Jonas Šliūpas.

Pačiam Levinui, kuris neatrodė
per daug „žydiškai” ir puikiai kalbėjo
lietuviškai, kažkokiu stebuklu pavy-
ko palikti tą vietą. Iš ankstyvesnių
vasarų jis gerai pažinojo kai kuriuos
Palangos žmones, susisiekė su jam
pažįstama lietuvių šeima, kuri jį lai-
kinai priglaudė ir paslėpė. Šiek tiek
vėliau jie jam padėjo pasiekti Kauną,
kur jis kurį laiką su tėvais gyveno
Vilijampolės gete.

Vėliau per vokiečių okupaciją
Levinas buvo paslėptas ir išsaugotas
rašytojo Kazio Binkio žmonos Sofijos
Binkienės, jos vadovaujamos organi-
zacijos pastangomis jis išgyveno na-
cių  valdžią. Po karo jis emigravo į
Ameriką ir apsigyveno San Diego
mieste, kur neseniai mirė.

Aš tuomet maniau, kad visa tai
būtų įdomu išgirsti dr. Jono Šliūpo
sūnui inž. Vytautui Šliūpui, kuris irgi
gyvena Californijoje, netoli San Fran-
cisco miesto. Aš jam pasiunčiau to
mano pasikalbėjimo su Levinu sant-
rauką, kuri buvo jo išspausdinta
„Lietuvių balso” laikraštyje 1999
metų sausio 7 dieną.

Nicholas Gemell
Crystal Lake, IL

DAR VIENAS J. ÕLIÙPO ATSITIKIMAS

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

Laimingų šventų Kalėdų ir
Metų Naujų…

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Dieveniškės – tai miestelis, nuo
Šalčininkų nutolęs į pietryčius 20
km, esantis prie Baltarusijos sienos,
pačiame kraštiniame Lietuvos teri-
torijos pusiasalyje, apsuptame dabar
oficialiai Baltarusijai priklausančios
teritorijos. Ta apsuptis – tai viena
svarbiausių priežasčių, dėl kurios
daugelis gyventojų nebekalba savo
protėvių kalba, nebedainuoja lietu-
viškų dainų. Be to, čia dažnai lankosi
iš artimo užsienio atvykstantys sve-
čiai, agituoja vaikų neleisti į lietu-
viškas mokyklas, tėvus bando papir-
kinėti dovanomis. Įtvirtinant pa-
skelbtą Lietuvos nepriklausomybę,
švietimo ministru dirbant akademi-
kui Zigmui Zinkevičiui, o Vilniaus
apskrities viršininku – Aliui Vidūnui,
šiame krašte buvo įsteigta apie tris-
dešimt lietuviškų mokyklėlių. Dabar
jų belikę – vos pusė. Todėl ypač svar-
bus kiekvieno patriotiškai nusiteiku-
sio žmogaus apsilankymas ten, kur
dauguma Lietuvos pilietybę priė-
musių žmonių nekalba valstybine
kalba.

Tenka pasidžiaugti, kad jau
penktus metus iš eilės antrąją Kalėdų
dieną Dieveniškes aplanko Lietuvos
Mokslų Akademijos mišrus choras
(choro meno vadovas Vytautas Ver-
seckas, chormeisterė-koncertmeis-
terė Judita Taučaitė, tarybos pirmi-
ninkas Vilius Maslauskas).

Šiemet Dieveniškių Švč. M. Ma-
rijos Rožančinės gražiai išpuošta,
spalvotomis lempučių girliandomis
tviskanti, medžio dirbiniais padabin-

ta bažnyčia buvo pilnutėlė. Žmonės ir
trečią dešimtmetį čia besidarbuojan-
tis klebonas kun. Domas Valančiaus-
kas laukė svečių iš Vilniaus. Choras
jų nenuvylė. Buvo giedama per Šv.
Mišias. Paskui gražiai pasipuošę
žmonės nusileido į bažnyčios navą ir
atliko kalėdinių dainų koncertą. Jau-
kioje aplinkoje šventiškai skambėjo
„Tyli naktis, šventa naktis”, „Betlie-
jaus tvartely”, „Sveikas Jėzau gimu-
sis”, „Džiaugsmingų šventų Kalėdų
ir Metų Naujų”. „Pagiedokime kar-
tu”,  – kvietė choro vadovas V. Versec-
kas. Žmonės klausėsi angeliškų me-
lodijų atsistoję, tačiau pritarti ne visi
išdrįso. Mokytoja Daina Pidkovienė
padėkojo svečiams savo sukurtu
eilėraščiu ir choro dirigentui įteikė
baltų gvazdikų puokštę. Dėkojo ir
klebonas, paskui visi nusifotografavo.
Žmonės stvarstė išeinančius choris-
tus už rankų, dėkojo, kvietė dar at-
važiuoti.

Po pamaldų pasivaišinę karšta
arbata, choristai aplankė Lietuvos
pasieniečio Gintaro Žagunio (1957.
06. 20 – 1991. 05. 19) žuvimo vietą
Krakūnų kaime. Čia labai prasmingai
nuskambėjo „Oi neverk, motušėle,
kad jaunas sūnus eis ginti brangio-
sios tėvynės...”

Choro kelionę, kaip ir daugelį ki-
tų išvykų, finansavo Los Angeles gy-
venančių tautiečių Aldonos ir Jono
Cingų įsteigtas fondas, kurio pirmi-
ninkas Jonas Endriukaitis keliavo
kartu. Ačiū mūsų mieliems tautie-
čiams už supratimą ir paramą, orga-
nizuojant patriotinius renginius. 

Kalėdų dieną per šv. Mišias gieda Lietuvos Mokslų Akademijos mišrus cho-
ras.

Dieveniškių Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčia.
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Lietuvos akcijû rinkos kritimas –
vienas didžiausiû pasaulyje

Vilnius, gruodžio 30 d. (,,Drau-
go” info) – ,,Tūkstantmečio odisėja”
2009-ųjų – Lietuvos vardo tūkstant-
mečio proga pasveikino po visą pa-
saulį pasklidusius lietuvius ir pado-
vanojo jiems didžiausią Lietuvos
žmonių šypseną. Lietuvių bendruo-
menėms beveik penkiasdešimtyje ša-
lių išsiuntinėta daugiau kaip 14
tūkstančių besišypsančių tautiečių
nuotraukų. „Tūkstantmečio odisė-
jos” šypsena – tai vienybės ir tautiš-
kumo simbolis ir bene gausiausias
kada nors sukurtas fotosveikinimas.

Dalyvaudami ypatingame Tūks-
tantmečio odisėjos šypsenos” pro-
jekte įvairių Lietuvos miestų ir kai-
mų žmonės aktyviai palaiko vienybės
ir tautiškumo žinią per pasaulį
nešančius „Tūkstantmečio odisėjos”
kvieslius. Apsilankiusieji „Tūkstant-
mečio odisėjos” ir TV3 interneto
tinklalapiuose gali siųsti gražiausias
ir nuoširdžiausias savo šypsenas
nuotraukose. Tokiu būdu suburta
didžiausia lietuvių šypsena, kuri
Naujųjų – 2009 metų išvakarėse
pasieks toli nuo Tėvynės esančius
tautiečius.

,,Džiaugiamės sukūrę nuošir-
džiausią sveikinimą – didžiąją Lie-
tuvos šypseną. Tikime, kad užsienyje
esantiems lietuviams  ji bus brangi,
visus mus suvienys, garsins mūsų
didįjį Jubiliejų ir Lietuvos vardą. Tai
yra svarbiausia ‘Tūkstantmečio odi-
sėjos’ misija. Greitai ir lengvai pa-
siekti visas įmanomas šalis, visą pa-
saulį, visus jame gyvenančius tau-
tiečius mums leidžia šiuolaikinės

technologijos – didžioji Lietuvos
šypsena kurta internete ir keliauja
elektroniniu paštu”, – teigia projekto
organizatoriai. 

Lietuvių, norinčių nusišypsoti
savo tautiečiams visame pasaulyje
dar labai daug. Jie savo nuotraukas
gali siųsti iki 2009 metų liepos 6
dienos, kada švęsime Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Tikimasi, kad ,,Tūks-
tantmečio odisėjos” šypsena bus įre-
gistruota kaip gausiausias fotosvei-
kinimas ne tik Lietuvos, bet ir pa-
saulio rekordų knygose.

Lietuvos buriuotojai jachta „Am-
bersail” LTU 1000 išplaukė į „Tūks-
tantmečio odisėją”, kad pristatytų
pasauliui Lietuvą, švenčiančią gar-
bingą jubiliejų ir pakviestų viso
pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmetį vie-
nu metu visuose penkiuose žemy-
nuose. Sveikinimą pasaulio lietu-
viams 2009 m. – Lietuvos vardo 1000-
mečio proga galima pažiūrėti adresu:
http://www.impartner.lt/odiseja_sveik
inimas/

Vilnius, gruodžio 30 d. (Bernar-
dinai.lt/lrt.lt) – 71 proc. vertės prara-
dusi Lietuvos akcijų rinka šiemet bu-
vo viena blogiausiai pasirodžiusių pa-
saulyje. BBC skelbiamais duomeni-
mis, labiausiai 2008-aisiais krito Is-
landijos akcijų rinka, netekusi 94
proc. vertės.

Labiau nei šeštą vietą užėmusio-
je Lietuvoje akcijų rinka per metus
smuko Bulgarijoje (80 proc.), Ukrai-
noje (73 proc.), Jungtiniuose Arabų
Emyratuose (72 proc.), Serbijoje (71
proc.). Rumunijos akcijų rinka šie-
met neteko 70 proc. vertės, Slovė-
nijos – 68 proc., Vietnamo – 67 proc.,
Graikijos – 66 proc.

Anot BBC apžvalgininko Jamie
Robertson, tokią situaciją lemia vis
daugiau investavimui nepalankių
kliūčių. ,,Infliacija siekia 18,1 proc.,
Tarptautinis valiutos fondas prog-
nozuoja, jog kitais metais ekono-
mikos augimas sumažės 9,6 proc., o
protestai prieš bankus pasireiškia
kasdien. Graikijoje, kur akcijų rinka
smuko 66 proc., kyla socialiniai nera-

mumai, jie apima ir Kiniją. Išliekant
aukštam nedarbo lygiui, šios proble-
mos gali smarkiai ir neprognozuoja-
mai didėti, tad gali prireikti nemažai
laiko su jomis susidoroti”, – teigia
apžvalgininkas.

Kaip praneša BBC, Rytų Europos
regione akcijų indeksai smuko la-
biausiai pasaulyje, o akcijų rinka kilo
tik Tunise. Šioje valstybėje, sulau-
kiančioje investicijų iš Persijos įlan-
kos šalių, pastebėtas 10 proc. augi-
mas. Į geriausiųjų sąrašą patekusios
Kosta Rikos akcijų rinka prarado 4
proc. vertės, Maroko – 6 proc., Vene-
suelos – 9 proc.

Bendrovės „Seven Asset Mana-
gement” atstovas Justin Urquhart
Stewart mano, jog rinkos ims pama-
žu atsigauti.

„Tai nebus kilimas tiesia linija,
pakelėje pasitaikys nesėkmių. Maty-
sime vis daugiau finansinių įsi-
pareigojimų nevykdymo atvejų ir ne
tik tarp bendrovių, bet ir tarp valsty-
bių”, – teigė jis.

Didžiausia Lietuvos šypsena –
naujametinè dovana pasaulio
lietuviams

Gruodî sumažèjo vartotojû
pasitikèjimo rodiklis

Ambasadore Tailandui ir Indonezijai 
siùloma Sigutè Jakštonytè

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Prezidentui teikiama Lietuvos am-
basadorės Tailando Karalystei ir
Indonezijos Respublikai kandidatūra
– ja siūloma skirti Sigutę Jakštonytę.

Šiai kandidatūrai antradienį
pritarė Ministrų kabinetas.

1997–2001 m. S. Jakštonytė ėjo
Užsienio reikalų ministerijos Teisės
ir tarptautinių sutarčių departamen-
to vadovo pavaduotojo pareigas. 2001
m. ji buvo Teisės ir tarptautinių su-
tarčių departamento direktoriaus
pavaduotoja. 2001-2002 m. – Teisės ir
tarptautinių sutarčių departamento
direktorė. 2002–2008 m. – Lietuvos
ambasadorė Kanadoje. 2008 m. –
Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okea-
nijos departamento ambasadorė ypa-
tingiems pavedimams. 2008 m. – Glo-
balios politikos departamento amba-
sadorė ypatingiems pavedimams.

S. Jakštonytė bus antroji Lietu-
vos ambasadorė Tailandui ir Indo-
nezijai, ji reziduos Vilniuje. Lietuva ir
Tailandas diplomatinius santykius

užmezgė 1993 m. balandžio 9 dieną.
Lietuva ir Indonezija – 1993 m. liepos
15 dieną.

Lietuvos buriuotojai jachta „Amber-
sail”.

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis šių
metų gruodį buvo minus 51. Tai pats
mažiausias pasitikėjimo rodiklis per
visą tyrimo laikotarpį nuo 2001 m.
gegužės mėnesio. Palyginti su lap-
kričio mėnesiu, jis sumažėjo 10 pro-
centinių punktų.

Statistikos departamento duo-
menimis, gruodį, palyginti su pra-
ėjusiu mėnesiu, daugiau gyventojų
prognozavo bedarbių skaičiaus augi-
mą, šalies ekonominės padėties ir
savo namų ūkio finansinės padėties
blogėjimą per artimiausius 12 mė-
nesių.

Pasak Statistikos departamento
generalinio direktoriaus pavaduoto-
jos Dalios Ambrozaitienės, gruodžio
mėnesį 17 procentų gyventojų teigė,
kad namų ūkio finansinė padėtis per
praėjusius metus pagerėjo, 35 pro-
centai – kad pablogėjo, o 48 procentai
gyventojų atsakė, kad jų namų ūkio
finansinė padėtis per metus nepa-
sikeitė (lapkričio mėn. atitinkamai
18, 35 ir 45 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
mieste ir kaime gruodį beveik nesi-
skyrė: mieste jis buvo minus 51, kai-
me – minus 52. Palyginti su lapkričio
mėnesiu, mieste vartotojų pasitikė-
jimo rodiklis sumažėjo 11, kaime – 9
procentiniais punktais. 

Gyventojų, manančių, kad šalies
ekonominė padėtis per artimiausius
12 mėnesių pablogės, dalis padidėjo
nuo 31 iki 81 procento. Palyginti su
praėjusiais metais, gyventojai blogiau
vertino savo šeimos finansinės pa-
dėties perspektyvas ir galimybę su-

taupyti per artimiausius 12 mėnesių.
Vartotojų nuomonės tyrimą iš

dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Tyrimas atliekamas apklausiant
1,200 atsitiktinai iš Lietuvos gyven-
tojų registro atrinktų respondentų.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis –
tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4
klausimus (apie namų ūkio finan-
sinės padėties, šalies ekonominės
padėties, bedarbių skaičiaus kitimą
(su priešingu ženklu) ir tikimybę
sutaupyti per artimiausius 12 mė-
nesių) balansų aritmetinis vidurkis. 

Atkelta iš 1 psl. dėl ateities – per
pastaruosius mėnesius viešojoje erd-
vėje daug kalbama apie sudėtingą
ateitį, ‘diržų veržimąsi’ bei augančius
mokesčius, tai taip pat daro įtaką
žmonių nuotaikoms”, – sako ,,Swed-
bank” asmeninių finansų valdymo
ekspertė Odeta Čičkauskaitė.

Kaip rodo ,,Swedbank” užsaky-
mu lapkričio pabaigoje bendrovės
,,Spinter” atlikta sociologinė apklau-
sa, 82,3 proc. apklaustųjų kur laikė
santaupas, ten jas ir tebelaiko. Pas-
tebima, kad žmonės sparčiai mažina
išlaidas bei investavimui skiriamas
lėšas ir kaupia pinigus sąskaitose
bankuose bei grynaisiais namuose.

Palyginti su liepa, lapkritį pa-
daugėjo žmonių, taupančių po būti-
nųjų išlaidų liekančias lėšas. Ban-

kuose lapkritį pinigus kaupė 18,5
proc. apklaustųjų, liepą – 16,8 proc.
Grynaisiais namuose lapkritį laikė
13,5 proc., liepą – 9,8 proc. respon-
dentų.

Pirkiniams laisvas lėšas lapkritį
sakė išleidžiantys 24,1 proc. apklaus-
tųjų – 4 proc. mažiau nei liepą.

Dvigubai sumažėjo ir tų, kurie
,,laisvus pinigus” investuoja, – lap-
kritį taip elgėsi 2,9 proc. Lietuvos
gyventojų, liepą – 5,9 proc.

,,Vaizdžiai tariant, Lietuvos gy-
ventojai pradėjo ruoštis finansinei
žiemai ir dabar kaupia pinigų atsar-
gas. Riboti vartojimą ir daugiau tau-
pyti lietuviams padeda įgimtas noras
turėti lėšų ‘juodai dienai’”, – sako
,,Swedbank” asmeninių finansų val-
dymo ekspertė O. Čičkauskaitė.

Lietuvos gyventojai ruošiasi 
finansiniam sunkmeçiui

Sigutė Jakštonytė. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Statistikos departamento generalinio
direktoriaus pavaduotoja Dalia Am-
brozaitienė.            

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Apsilankykite
www.draugas.org
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Praha, gruodžio 30 d. (AFP/BNS
/Balsas.lt) – Čekijos Res pub lika, kuri
nuo Naujųjų metų pe  r ims iš Pran cū -
zijos pirmininkavimą Euro pos Sąjun -
gai, antradienį gynė Iz raelio karinius
veiksmus Gazos ruo že.

ES ragino nedelsiant nutraukti
smurtą, kuris jau nusinešė beveik
350 palestiniečių gyvybes, ir sudaryti
paliaubas, tačiau Čekijos užsienio
reikalų ministras Karel Schwar zen -
berg pareiškė, kad Izraelis turi teisę
gintis.

„Supraskime vieną dalyką: ‘Ha -
mas’ po to, kai gruodžio 19 dieną nu -
traukė paliaubas, staigiai padidino į
Izraelio teritoriją šaudomų raketų
skaičių. Tai daugiau nėra pateisina-
ma”, – teigė Čekijos užsienio reikalų
ministras. Šiuo metu ES pirminin -
kaujanti Prancūzija pasmerkė Izra -
elio oro antskrydžius ir „Hamas” ra -
ketų išpuolius bei paragino abi puses
ne delsiant nutraukti smurtą.

Schwarzenberg pridūrė, kad
Čekija savo pirmininkavimo ES metu
rengiasi vykdyti kietą politiką, kuri
padėtų atkurti taiką. „Aš būčiau
labai laimingas, jei tai padėtų pales-
tiniečiams”, – teigė politikas.

Čekijai, kuri ketvirtadienį per-
ims iš Prancūzijos pirmininkavimą
Euro pos Sąjungai (ES), teks spręsti
ke letą ypač svarbių klausimų, tarp jų
– gresiantį ginčą su Rusija dėl gam-
tinių dujų tiekimo. Po kelis mėnesius
trukusių paruošiamųjų darbų 2004
metais ES nare tapusi šalis yra
pasiruošusi laikyti ,,patvarumo egza-
miną”, sakė Čekijos vicepremjeras

Aleksandr Vondra.
Kelias pastarąsias savaites Čeki-

jos pareigūnai stengėsi išsklaidyti
abejones dėl jų gebėjimo perimti ES
vairą iš Prancūzijos tuo metu, kai
pasaulį drebina ekonomikos krizė.
Taip pat baiminamasi, kad Bendrijos
naujokės pirmininkavimas bus ge -
rokai blankesnis negu ypač sėkminga
Prancūzijos kadencija, kurioje vyravo
šios šalies prezidentas Nicolas Sar -
kozy. 

Čekijos premjero Mirek Topo la -
nek padėtį dar labiau apsunkins
euro skeptiškų pažiūrų šalies pre zi -
dentas Vaclav Klaus, kuris nuolat
kri tikuoja Bendrijos politiką savo
kalbose ir pranešimuose.

Čekija nurodė daugiausiai dėme-
sio skirsianti trims prioritetinėms
sri tims: energetiniam saugumui, išo -
ri niams santykiams ir ekonomikai.

Gruodžio viduryje Praha paskel-
bė taip pat sieksianti surengti ES ir
Izraelio viršūnių susitikimą, kuris
vyktų lygiagrečiai su ES ir pales-
tiniečių vadovų susitikimu, tačiau jų
tikslios datos nebuvo nurodytos. Šie
du susitikimai taptų ypač svarbūs po
Izraelio aviacijos smūgių Gazos ruo -
žui, per kuriuos jau žuvo daugiau nei
360 palestiniečių.

Pirmininkaudama Bendrijai Če -
kija taip pat tikisi surengti pirmąjį
ES viršūnių susitikimą su išrinktuoju
JAV prezidentu Barack Obama, už -
megzti glaudesnius santykius su Uk -
rai na, Baltarusija, Armėnija, Azer -
bai  džanu, Gruzija ir Moldova.

PEŠAVARAS 
Pakistanas antradienį uždarė

Afganistane dislokuotų NATO ir JAV
pajėgų aprūpinimo maršrutą, einantį
per Chaibero perėją, o šalies saugu-
mo pajėgos pradėjo didelę karinę ope -
raciją prieš ten veikiančius kovoto-
jus. Operacija, kurioje naudojama ar -
ti lerija, tankai ir atakos sraigtaspar-
niai, pradėta dar neišaušus centrinės
valdžios beveik nekontroliuojamame
Chaibero genčių regione prie sienos
su Afganistanu. Chaibero genčių re -
giono pareigūnai nurodė, kad šios
ope racijos tikslas – užkirsti kelią
puolimams prieš NATO tiekimo ko -
lonas, taip pat nutraukti žmonių gro -
bi mus negausiai gyvenamose vieto -
vė se, kuriose aktyviai veikia talibų ir
,,al Qaeda” kovotojai.

KONAKRIS
Naujoji Gvinėjos chunta antra -

dienį premjeru paskyrė bankininką
Ka bine Komara ir paragino surengti
su si tikimą su perversmą pasmer -
kusių užsienio valstybių atstovais. K.
Komara, apie kurio paskyrimą buvo
paskelbta per nacionalinį radiją, šiuo
metu yra Kaire įsikūrusio Afrikos
eksporto ir importo banko vienas di -
rektorių. Karininkai perversmą
įvykd ė kelios valandos po to, kai pre -
zidentas Lansan Conte, kuris šalį
griež ta ranka valdė 24 metus, mirė
gruodžio 22 dieną. Dauguma užsie -
nio valstybių pasmerkė perversmą ir
paragino perduoti valdžią demokra-
tiniu būdu. Afrikos Sąjunga pirma -
dienį sustabdė Gvinėjos narystę.

HAVANA
Sausio 1 dieną Kuba minės 50-

ąsias komunistinės revoliucijos me ti -
nes. Kubos, kuri šiuo metu yra vie na
iš paskutiniųjų komunistinių valsty-
bių pasaulyje, laukia tiksliai neapi-
brėžtos ,,struktūrinės reformos”, ku -
rių pažadėjo imtis 77 metų salos pre -
zidentas Raul Castro. Jis vasarį ofi-
cialiai perėmė šalies vadovo postą iš
re voliucijos simboliu tapusio 82 metų
brolio Fidel Castro, kurio sveikata
pas taruoju metu smarkiai pašlijo.
Abu jie dalyvaus revoliucijos metinių
iškilmėse, rengiamose pietrytiniame
Kubos Santjago mieste. F. Castro pa -
te ko į istoriją surengęs ilgai užsitęsu -
sį sukilimą ir nuvertęs salos diktato-
riaus Fulgencio Batista režimą.

Pasaulio naujienos
Çekija rengiasi perimti 
ES vairâ VATIKANAS

Jau antrus metus iš eilės mažėja
popiežiaus Benedikto XVI audienci-
jose ir mišiose dalyvaujančių tikin -
čiųjų ir paprastų žiūrovų skaičius, ro -
do pirmadienį paskelbti oficialūs
Vati kano duomenys. 2008 metais
ben drosiose ir specialiosiose popie -
žiaus audiencijose ir religinėse cere -
mo nijose Šv. Petro aikštėje bei popie -
žiaus vasaros rezidencijoje Castel
Gandolfo dalyvavo iš viso 2,215,000
žmonių – tikinčiųjų, maldininkų, tu -
ristų ir šiaip smalsuolių. Jubilieji -
niais 2000 metais įvairiose ceremoni-
jose Romoje dalyvavo daugiau kaip
8,5 mln. žmonių.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med -

vedev pasirašė federalinį įstatymą
,,Dėl Rusijos Federacijos konstitu -
cinės pataisos”, kuri leis ,,pakeisti
Ru sijos prezidento ir Valstybės Dū -
mos įgaliojimų terminus”. Šį įstaty -
mą Valstybės Dūma priėmė 2008 me -
tų lapkričio 21 dieną, o Federacijos
Taryba jai pritarė 2008 metų lap-
kričio 26 dieną. Įstatymas numato,
kad Rusijos prezidentą visi Rusijos
piliečiai rinks tiesioginiuose ir slap-
tuose rinkimuose 6 metų kadencijai,
o Valstybės Dūmą – 5 metams.

BAKU
Nuo 2009 metų Azerbaidžane

bus uždraustos vietos kalba trans -
liuo jamos BBC, ,,Amerikos balso” ir
,,Lais vės radijo” laidos, antradienį
pranešė įtakingas pareigūnas, kartu
mė gindamas išsklaidyti įtarimus,
kad šį sprendimą lėmė politiniai mo -
tyvai. Už žiniasklaidos laisvės ribo-
jimą, žurnalistų įkalinimus Azerbai -
džanas susilaukė kritikos iš Vakarų
ša lių vyriausybių ir tarptautinių
žmo gaus teisių grupių. Kritikai pas -
tebi, kad užsienio šalių remiamos ra -
dijo naujienų tarnybos yra vieninte -
liai nepriklausomos informacijos šal-
tiniai šioje naftos turtingoje Kaukazo
šalyje.

Karel Schwarzenberg gynė Izraelio veiksmus Gazos ruože.
AFP/Scanpix nuotr.

EUROPA

RUSIJA

AFRIKA

AZIJA
KARIBAI

Gaza, gruodžio 30 d. (,,Reuters”
/BNS) – Per Izraelio antskrydžius,
ku rių metu buvo bombarduojami
,,Ha mas” vyriausybės pastatai ir kiti
šio islamistų judėjimo simboliai,
antradienį žuvo 10 palestiniečių. Ši
intensyviausia per keturis dešimt-
mečius antskrydžių kampanija Gazos
ruože vykdoma jau ketvirtą dieną.

Izraelio raketos sunaikino penkis
mi nisterijų pastatus ir pastatą, prik-
lausantį Islamo universitetui Gazoje,
sakė liudininkai. Medikai nurodė,
kad per antskrydžius žuvo sargybi -
niai ir civiliai gyventojai. Gelbėtojai
griu vėsiuose ieško daugiau žuvu sių -
jų. Per šią antskrydžių kampaniją žu -

vusių palestiniečių skaičius padi dėjo
iki 345, o sužeistųjų yra daugiau kaip
800, sakė Gazos medikai. Viena Jun -
g tinių Tautų (JT) agentūra pas kelbė,
kad mažiausiai 62 žuvusieji bu vo
civiliai gyventojai.

Naujausi antskrydžiai buvo su -
rengti po to, kai Izraelis prie Gazos
ruo žo sienos sutelkė pėstininkus ir
šar vuotąsias mašinas. Iš Izraelio lėk-
tuvų raketomis buvo apšaudytas ir
vieno ,,Hamas” ginkluotojo sparno
aukšto rango vado namas. Tuo metu
jo namuose nebuvo. Per kitą antskry-
dį buvo atakuoti biurai, priklausan-
tys kovotojų grupuotei ,,Liaudies
pasipriešinimo komitetai”.

Izraelis têsia antskrydžius Gazoje 
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Šiluvos žinia 

Jubiliejus užbaigtas Mišiomis Prisikėlimo
ir Lietuvos Kankinių parapijose 

Ir štai jau sekmadienis – pagrin-
dinė Jubiliejaus Kanadoje užbaigimo
diena. Rytinę sumą arkivyskupas au-
kojo Prisikėlimo parapijoje ir ten gie-
dojo parapijos jaunimo choras. Po pie-
tų jis atvyko į Lietuvos Kankinių pa-
rapiją Mississaugoje užbaigimo Mi-
šioms. Nors tai Vėlinių diena, bet bu-
vo gautas Toronto arkivyskupijos lei-
dimas aukoti Mišias Šiluvos Marijos
garbei. Šią tradicinę kapinių lankymo
dieną šventovę sausakimšai pripildė
tikintieji. Chorui, kurį vedė Vytas
Balita ir Deimantė Grigutienė, pra-
dėjus giesmę „Nenuženk nuo ak-
mens, o Marija ...” prasidėjo eisena:
vėliavos, kurias tvarkė Vytautas Pe-
čiulis, Mišių patarnautojai – Rimas
Rėkus, Viktoras Maksimavičius, Li-

nas Aleknevičius ir Audrius Ažu-
balis, zakristijonas – Vincas Baliūnas
su smilkalais, kunigai – Augustinas
Simanavičius OFM, Vytautas Staške-
vičius, Audrius Šarka OFM, Kazimie-
ras Kaknevičius, prelatai – Edmun-
das Putrimas ir Jonas Staškevičius,
diakonai –  Bernardas Belickas, OFM
ir dr. Kazimieras Ambrozaitis, To-
ronto augziliaras – vysk.  John Bois-
sonneau ir arkivyskupas Tamkevi-
čius. Po jų buvo nešamas per visas
lietuvių kolonijas Kanadoje keliavęs
ir į pradinę kelionės vietą sugrįžęs
Šiluvos M. Marijos paveikslas, kurį
dabar nešė Toronto aukštesniųjų
lituanistinių kursų mokiniai Skaidra
Puodžiūnaitė, Emilija Puterytė,
Matas Sungaila ir Tomas Trussow.

Ganytojas išlydėtas į Kauną ir Romą
Pirmadienį arkivyskupas turėjo

grįžti į Lietuvą, nes jau antradienį tu-
rėjo prasidėti Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos posėdžiai. Po rytinių Mišių
arkivyskupas pašventino dar vieną
Šiluvos Mergelės Marijos paveikslo
kopiją, kuri tikrausiai ras sau vietą
Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje.
Tuo užsibaigė Kanados Šiluvos Jubi-
liejus Kanadoje. Arkivyskupas prane-
šė, kad vyks delegacija iš Kauno arki-
vyskupijos į Romą, kur lapkričio 23 d.
Maria Maggiore bazilikoje prie „Sa-
lus Populi Romani” Marijos paveik-

slo, kurio Šiluvos Marijos paveikslas
yra kopija, bus švenčiamos Mišios ir
tuo užbaigiamas Lietuvos švęstas Ši-
luvos jubiliejus. Į šią šventę arkivys-
kupas buvo prašomas nuvežti ir Šilu-
vos Jubiliejaus Kanadoje vėliavą, kad
ji atstovautų visos Kanados lietuvius.
Reikia tikėtis, kad Jubiliejus tiek
Kanadoje, tiek Lietuvoje nebus tik
vienkartinis Dievo Motinos paminėji-
mas, bet bus tikro dvasinio atsinau-
jinimo pradžia.

Šiluvos Marijos Jubiliejaus
Kanadoje spaudos tarnyba 

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE
400 M. JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS ROMOJE

Padėka Viešpačiui už Šiluvos Jubiliejų Švč.
Mergelės Marijos Didžiojoje bazilikoje 

Lapkričio 23 d., sekmadienį,
švenčiant Bažnyčios liturginius me-
tus užbaigiančius Kristaus Visatos
Valdovo šventę, šv. Mišiomis Švč.
Mergelės Marijos Didžiojoje baziliko-
je Romoje baigtas ir Marijos apsireiš-
kimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejaus pa-
minėjimas. Šia proga vykusioje 6 die-
nų piligriminėje kelionėje iš Lietuvos
į šventąjį Romos miestą atkeliavo per
šimtą Kauno arkivyskupijos piligri-
mų. 

Į Romą atvykę arkivyskupijos ga-
nytojai, grupė kunigų, kurijos dar-
buotojų, savanorių, parapijų ben-
druomenių narių svetingai pasitikti
ir priimti Popiežiškosios lietuvių šv.
Kazimiero kolegijos rektoriaus mons.
Petro Šiurio, čia studijuojančių kuni-
gų bei kolegijos svečių namų ,,Villa
Lituania” tarnautojų. Iškart  po sek-
madienio vidudienio jie keliavo į Švč.
M. Marijos Didžiąją baziliką, vieną iš
keturių didžiųjų Romos šventovių ir
didžiausią Dievo Motinos garbei dedi-
kuotą bažnyčią mieste.

Šios bazilikos Šv. Paulinos koply-
čioje, kur yra garsioji Švč. Mergelės
Marijos „Kelrodės” ikona, lietuviai
piligrimai drauge džiaugsmingai
šventė Eucharistiją, vainikavusią

Šiluvos Jubiliejaus iškilmes. Litur-
gijai vadovavo Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ
koncelebravo arkivyskupijos augzilia-
ras vyskupas Jonas Ivanauskas, Šv.
Kazimiero kolegijos rektorius mons.
P. Šiurys, per trisdešimt lietuvių ku-
nigų. Malda ir jaunatviška Šiluvos
jaunimo giesme lietuviai paliudijo sa-
vo tikėjimą kitiems Bazilikos maldi-
ninkams, čia lankantiems Marijos
ikoną, garsiausią Romos miesto ir
vieną labiausiai žinomų katalikiškų
Marijos atvaizdų (jo autorystė priski-
riama šv. Lukui), pagal kurį, mano-
ma, yra nutapytas ir Šiluvos bazilikos
stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdi-
kiu paveikslas. ￼

Į Kristų, šios šeimos „Alfa” ir
„Omega”, visų Kauno arkivyskupijos
piligrimų bei drauge iškilmes šventu-
sių čia studijuojančių ar gyvenančių
lietuvių mintis savo homilijoje kreipė
arkiv. S. Tamkevičius  (...)  

Iškilmingų šv. Mišių pabaigoje
priėmę ganytojišką palaiminimą, vė-
liau Kauno arkivyskupijos piligrimai
apžiūrėjo V amžiuje statytą, tačiau
savo autentišką vaizdą išsaugojusią
Baziliką, pasigrožėjo jos mozaikomis,
pasimeldė prie Prakartėlės relikvijų. 

Šeštadienio popietę gausus būrys
tautiečių rinkosi į Prisikėlimo parapi-
jos salę Toronte pasiklausyti arkivys-
kupo paskaitos „Šiluva praeityje ir
šiandien” apie tikinčiųjų pasiprieši-
nimą priespaudai ir pogrindinę spau-
dą. Scena buvo puikiai papuoštą Gin-
to ir Leanne Neimanų pagamintu Ši-
luvos Marijos medaliu, kuris per Ju-
biliejų kabėjo Prisikėlimo parapijos
šventovėje, dailiai papuoštas Valerijos
Siminkevičienės gėlėmis ir palmėmis.
Visus atvykusius pasveikino Jubilie-
jaus Kanadoje komiteto pirmininkas
Antanas Samsonas, kuris pakvietė
komiteto narę dr. Judita Čuplins-
kienę vesti popietę. Invokacijai solis-
tas Arūnas Radtkė sugiedojo „Ave
Maria”. Arkivyskupą pristatė Ka-
nados lietuvių katalikų centro pir-
mininkas Kastytis Batūra. Dide-
liame ekrane skaidrės lydėjo pas-
kaitą, kurioje arkivyskupas nusakė
„Kronikos” istoriją, kokiu būdu ji bu-
vo leidžiama ir kiek už jos leidimą
drąsių žmonių nukentėjo. „Kronika”
buvo pradėta, kad kaip nors laisvasis
pasaulis būtų informuotas apie reli-
ginę nelaisvę Lietuvoje. Laikraštėlis
buvo jo redaguojamas vienoj vietoje, o
kitoje buvo spausdinami keli egzem-
plioriai rašoma mašinėle. Pats arki-
vyskupas juos mikrofilmuodavo ir
tokiu pavidalu dažniausiai jie būdavo
perduodami į vakarus per turistus ir
per Maskvos disidentus. Vakaruose
„Kronika” būdavo spausdinama įvai-
riomis kalbomis. „Kronikos” leidėjai
labai džiaugdavosi išgirdę „Kroni-
kos” ištraukas, skaitomas per Vati-
kano radiją, nes tai buvo liudijimas,
kad tas numeris pasiekė Vakarus ir,
be to, per Vatikano radiją buvo gali-
ma su „Kronikos” informacija supa-

žindinti daug daugiau Lietuvos žmo-
nių, negu vien per kelis iš rankų į
rankas perduodamus egzempliorius.

Arkivyskupas trumpai palietė Ši-
luvos istoriją ir jos reikšmę Lietuvai
ypač priespaudos metu. Dabar jis de-
da pastangas, kad būtų įgyvendintas
planas, panašus į tą, kuris buvo pa-
ruoštas tuoj po pirmojo pasaulinio
karo: įkurti tinkamą sakralinę erdvę
tarp Apsireiškimo koplyčios ir Bazili-
kos bei pastatyti visus reikalingus pa-
togumus piligrimams. Jau tas planas
vykdomas. Visa reikalinga žemė įsi-
gyta ir aikštė tvarkoma. Dabar pra-
dedama informacijos centro ir muzie-
jaus statyba.

Po paskaitos vyko muzikinis kon-
certas, kurį atliko solistas Arūnas
Radtkė, pianistė Janina Kuzmaitė,
fleitistė Leonie Wall ir akompania-
torė Danguolė Radtkienė. Po padėkos
koncerto atlikėjams arkivyskupas
įteikė padėkos pažymėjimus nusipel-
niusiems Kauno arkivyskupijai ir Ju-
biliejaus Kanadoje vykdytojams. Jau
dalis šių pažymėjimų buvo išdalinti
Vyskupo Jono Ivanausko per Kana-
dos Jubiliejaus atidarymą balandžio
5 d. Anapilyje. Taip pat buvo įteiki
Jubiliejaus medaliai Prisikėlimo pa-
rapijos ir Lietuvos kankinių parapijos
kunigams, kaip padėka už jų parapi-
jiečių paramą Kauno arkivyskupijos
įstaigoms bei Šiluvai ir jos Jubiliejui. 

Oficialioji popietės dalis užbaigta
bendromis giesmėmis „Šiluvos Mari-
ja” ir „Dangaus Karaliene”. Parapijos
kavinėje buvo suruoštos vyno ir už-
kandėlių vaišės, kurių metu visi, kas
tik norėjo, turėjo progą pasisveikinti
ir pasikalbėti su arkivyskupu. Arki-
vyskupui buvo sugiedota „Ilgiausių
Metų”.

Taip pat buvo atnešta Kanados Ju-
biliejaus vėliava, kurią nešė komiteto
pirmininkas Antanas Samsonas. Prie
padėto paveikslo gėles ir palmes
meniškai sudėjo Valerija Simin-
kevičienė. Šventovė ir pagrindinio ta-
ko suolai buvo gražiai išpuošti spal-
vingomis gėlėmis Lietuvos Kankinių
parapijos Katalikių Moterų draugijos
skyriaus.

Pradžioje Mišių, Jo Ekscelencija
pasveikino visus atvykusius, o Kana-
dos Lietuvių kunigų vienybės pirmi-
ninkas  ir komiteto narys kun. Vytau-
tas Staškevičius pasveikino arkivys-
kupą, Toronto augziliarą, garbės sve-
čius ir visus, kurie susirinko išreikšti
savo padėką Dievo Motinai už mūsų
tėvynės globą ir pakvietė Toronto
augziliarą tarti žodį. Vysk. Boisson-
neau pasveikino arkivyskupą, primi-
nė visiems, kad Dievo Motinos apsi-
reiškimas Šiluvoje buvo pirmasis
Europoje ir pasidžiaugė, kad Jubilie-
jus švenčiamas ir Kanadoje.

Mišių skaitinius skaitė Teresė
Pargauskienė iš Delhi. Atliepiamąją
psalmę giedojo sol. Rimas Paulionis
su choru. Evangeliją skaitė diakonas
dr. Kazimieras Ambrozaitis. Savo pa-
moksle arkivyskupas kalbėjo apie Ši-
luvos Mariją ir jos reikšmę Lietuvai
bei visam pasauliui. Skatino visas lie-
tuvių šeimas įsigyti ir namuose iška-
binti Šiluvos Marijos paveikslus, kad

kasdien jie būtų matomi, primintų
Dievo Motinos apsireiškimą Lietuvo-
je, ir kiekviena šeima galėtų namuose
prie jų kartu melstis. Taip pat prisimi-
nė visų mirusius. Gale Mišių komite-
to pirm. Antanas Samsonas simbo-
liškai perdavė paveikslą ir Kanados
Jubiliejaus vėliavą arkivyskupui, kad
nuvežtų į Šiluvą, ir įteikė arkivysku-
pui Tamkevičiui bei vysk. Boisson-
neau po žymenį prisiminimui šio Ju-
biliejaus. Po arkivyskupo palaimini-
mo iškilmingos Mišios buvo užbaig-
tos giesme „Sveika Marija”. Po Mišių
vyko mirusių Lietuvos konsulų Ka-
nadoje pagerbimas Šv. Jono lietuvių
kapinėse. Prie a.a. dr. Jono Žmuidzi-
no kapo stovėjo Toronto Vlado Pūtvio
šaulių kuopos sargyba. Žodį prie kapo
tarė Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė, o arkivyskupas
Tamkevičius sukalbėjo maldą. Sek-
madienio rytą buvo aplankytas ir ka-
pas a.a. konsulo Vytauto Gylio Park-
lawn kapinėse, kur ambasadorė tarė
žodį ir prel. Putrimas sukalbėjo mal-
dą.

Užsibaigus iškilmėms, būrys ren-
gėjų ir garbės svečių rinkosi į Lietu-
vos kankinių parapijos kleboniją už-
kandžiams ir pabendravimui. Arki-
vyskupas skatino, kad kitais metais,
kai bus švenčiamas Lietuvos Tūks-
tantmetis, Kanados lietuviai suruoš-
tų ir religinę tų iškilmių dalį. 

Prisikėlimo parapijoje paskaita 
„Šiluva praeityje ir šiandien”
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

IEŠKO DARBO

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 18

Vincenta nužvelgė tą angelą be
sparnų, persimetė keliais sakiniais,
nei šio, nei to, bet pliktelėjęs, gerokai
vyresnis...

Vėl savaitgalis, vėl ji sėdi su kny-
ga ir... prišliaužia prie namo žydros
spalvos Volga, išlipa būsimasis kava-
lierius. Vienoje rankoje gėlių puokštė,
kitoje diplomatas, neskubėdamas
apžvelgė namą, žvilgtelėjo į langą, bet
ji spėjo pasitraukti, pa kvie tė mamą, o
pati nubėgo puoštis, nes ką gali ži-
noti, kaip viskas pasisuks, be to, ap-
niko smalsa su juo pabendrauti, iš-
trūkti iš kasdienybės, nueiti į kokį
spektaklį, prasiblaškyti, atitolinti
kasdienius rūpesčius, pakeisti ap-
linką...

– Geras žmogus, – linksmu tonu
pareiškė tėtis, kai su būsimu kava-
lieriumi apžiūrėjo dirbtuvę, vaikščio-
jo po sodą, patapšnojo per avilius, –
bitės jo nepuola.

Po kurio laiko Vincenta prie jo
priprato: išvykdavo į gamtą, nuva-
žiuodavo į spektaklį, eidavo prie upės
pasivaikščioti, bet širdyje liepsnelė
nedegė, į artimesnius santykius ne-
sileido, tarytum kas būtų už skverno
laikęs, tarsi nematomas balsas įspė-
jęs, kad būtų atsargi.

Vyriausiąjį gydytoją, pravar-
 džiuojamą Mergininku, žinojo visa
ligoninė, nes nebuvo nė vienos sese-
lės, nė vienos gydytojos, apie kurią jis
nebūtų rėžęs sparno, ne viena, susi-
gundžiusi vyriausiojo pažadais, užsi-
darydavo jo kabinete ir „spręsdavo”
ligoninės problemas. Pobūvio metu
Mergininkas ir anekdotu pavaišinda-
vo. Vieną dieną profesorius studen-
tams uždavė tokį klausimą: „Kas
žmogui padidėja šešis kartus?” Su-
klego, subangavo visi, ėmė garsiai
kikenti, o profesorius, palaukęs, kol
visi nurims, ramiai paaiškino: „Žmo-
gaus šešis kartus padidėja akių vyz-
džiai, o tas jūsų chi chi chi, cha cha
cha vos tris kartus.” Deja, vietinės
kolegės buvo pamirštos, kai įsidar-
bino jauna simpatinga ginekologė.
Eina, žiūrėk, koridorium garbanas
purtydama, raudonomis it kraujas
lūpomis, iki pečių nukarusiais auska-
rais, trumpu sijonu ir atstatyta, pas-
makrę remiančia krūtine, tarytum
sakyte sako visiems: „Imkit mane ir
linksminkitės!” Mergininkui nesu-
kliudė dvidešimt aštuonerių metų
skirtumas, vis dažniau gražuolės ka-
binetas būdavo tuščias, o jo – užsklęs-
tas iš vidaus. Išgirdę jos pokalbį tele-
fonu, gydytojai ir seselės pradžioje
stebėjosi, o vėliau juokais netverdavo,
nes iki tol niekas taip nekalbėjo, juo-
lab su vyriausiuoju gydytoju. „Baly!
Ar tu girdi, Baly! Kodėl tu, švamba,
lignino neatvežei, a, – ėmė į nagą vy-
riausiąjį, – koks tu, matj, vyras, jeigu
nepasirūpini?”

O kartą, pietų pertraukos metu,
jaunoji ginekologė su pasididžiavimu
ėmė pasakoti:

– Kad jūs žinotumėt, kaip aš fain
praleidau laiką dirbdama prakti-
kante Šakiuose! Vo! – ji skiausčiu del-
nu brūkštelėjo sau po kaklu, o Vin-
centai paširdžiuose suspurdėjo dygus
ešeriukas. – Ten dirbo toks plikštis
ginekologas, abortmacheris, už ką
nemažai Lenino galvučių susišluoda-
vo, bet viską per koserę ir išleisdavo;
pas jį kabinete pilnos spintos prikiš-

tos butelių, o jau į glėbius... – ji ap-
žvelgė visus nugalėtojos žvilgsniu,
tarsi di  džiuo damasi, kad jai tokia
laimė kliuvo, – ėėė, vienas malonu-
mas, nežinau, su kokia sesele jis
nesidulkino, bet su juo miegoti – sva-
jonė! Paskutiniu metu jis žuvo pražu-
vo, kaip rusai sako ni sluchu, ni du-
chu, o gaila.

Vincenta lyg būtų į karštą van-
denį įbridus, o jis kyla, kyla, visą pra-
kaitas išpylė, darėsi sunku kvėpuoti,
o galvoje septyni avinai daužėsi. Toks
respektabilus, meilutis, gerutis, o,
pasirodo, ištvirkėlis, sukčius, sąšlava,
suskio atbara, rinko žodžius ir vis
atrodė, kad neranda tokio, kuriuo pa-
krikštijusi galėtų nusiraminti. Neti-
kėtai atgimė galvoje mamos žodžiai:
„Nors tau vyras ir skiria daug dėme-
sio, tu turi žinoti, kas jis per vienas, o
draugaujančių su keliomis saugokis!”
Prieš ją iškilo prieštaringų jausmų
siena, ir ji nebeturėjo nei noro, nei
jėgų jai nugriauti.

– Žinai,  Antanai, daugiau neat-
važiuok, nei šeštadienį, nei sekmadie-
nį, nei kitą kurią nors dieną, aš tavęs
nelaukiu, – atšovė, kai paskambino,
jog ruošiasi atvažiuoti. – Kodėl, ko-
dėl? Ar tau praktikančių neužtenka!
– kone rėkte išrėkė ir piktai trink-
telėjo ragelį.

Vienuoliktas skyrius

Augustinas suktelėjo raktelį,
Volga sukriokė it dvesiantis arklys, ir
variklis pašlubčiodamas ėmė dūzgen-
ti. Nors jau kuris laikas be lietaus,
bet kelias išmaltas, pilnomis liūgų
įlomėmis ir mašina vargiai kapstėsi,
skersuodama nuo vieno kelio krašto
iki kito. „Na, draugas Labuti, užteks
tau dykaduoniauti Triaukšliuose,
imk vadžias į savo rankas, – atgimė
pokalbis vykdomajame komitete. –
Dygliai – tai ne Triaukšliai, rajoninis
miestas, ir vieta gera, tarp Vilniaus ir
Kauno. Ten dirbo toks pijokėlis, tai
šiek tiek apleista, bet, manau, susit-
varkysi, esi darbštus, gerai išmanai
savo darbą. ,,Dygliai, Dygliai, vis gliau-
dė tą žodį Augustinas, nepalyginsi su
mažu Triaukšlių miesteliu, kur kiek-
vienas daiktas turi liežuvį, kiekvie-
name žingsnyje jautiesi slegiamas
įkyrių žvilgsnių, o gyvenimas atviras
visiems smalsuoliams, kurių paiki
pramanai, per laiką vis labiau iš-
brinkstantys, erzina.

Augustinas perkratinėjo mintyse
visa tai, ką matė: apgriuvę, apšiurę
pastatai, apleistas kiemas, primėty-
tas atgyvenusių mašinų padangų,
sudaužytų butelių šukių, skardos ir
kitokių detalių, paliktų likimo valiai,
berūdijančių palei pastato sienas,
tvoras, apžėlusių usnimis, dilgėlėmis,
kiečiais. Nei krūmelių, nei medelių,
tik nudžiūvęs gluosnis prie garažų
lyg vaiduoklis mojavo sausomis ša-
komis, it šauktųsi pagalbos. Viduje
taip pat jokios tvarkos: nubyrėjęs tin-
kas, atplyšę apmušalai, šerpetotos,
jau dievaižin kada lakuotos grindys, o
einant koridorium baisu pargriūti,
užkliuvus už atsilupusio linoleu-
mo.

Iš pat pirmųjų dienų Augustinas
stengėsi įvesti tvarką. 

Bus daugiau.

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Tel. 312-714-7940.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros
rekomendacijos, anglų kalba. Tel.
773-344-8829.

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

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-7984.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, vairuojanti, gali padėti pagy-
venusiems žmonėms pagaminti mais-
tą, pabendrauti, Marquette Park,
Brighton Park ir aplinkiniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232.

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

IŠNUOMOJA

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.

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Biotechnologijos instituto Bioin-
formatikos laboratorijos komanda
šiemet nugalėjo kas dvejus metus
vykstančiame aštuntajame baltymų
struktūrų nusakymo konkurse
„CASP” (Critical Assessment of
Structure Prediction). Šis konkursas
bioinformatikų neoficialiai laikomas
baltymų struktūrų tyrimų olim-
pinėmis žaidynėmis.

Gruodžio mėn. pradžioje Sardi-
nijos saloje Italijoje įvyko tarptautinė
konferencija, skirta aštuntą kartą
surengto baltymų erdvinių struktūrų
modeliavimo/nusakymo konkurso/
eksperimento rezultatų aptarimui.
Šis konkursas/eksperimentas, pava-
dintas CASP, yra vykdomas kas dveji
metai. Jame dalyvauja mokslininkų
grupės iš viso pasaulio, todėl rezul-
tatai reprezentuoja bendras šios
kompiuterinės biologijos srities gali-
mybes. Šių metų konkurse (CASP8;
http://www.predictioncenter.org/casp
8/) labai sėkmingai pasirodė bioinfor-
matikai iš Lietuvos, kurių varžovais
buvo daugiau nei 100 mokslininkų
grupių iš JAV, Europos, Japonijos ir
kitų šalių. Nepriklausomi ekspertai

Česlovo Venclovo ir Mindaugo Marge-
levičiaus, atstovaujančių Biotechno-
logijos instituto Bioinformatikos la-
boratoriją (http://www.ibt.lt/lt/labo-
ratorijos-ir-projektai/bioinfo.html),
rezultatus pripažino geriausiais vie-
noje iš pagrindinių baltymų struk-
tūrų modeliavimo kategorijų. Plačiau
apie konkursą – www.tinyurl.com/
vzcasp

Biotechnologijos instituto 
CASP info

Bioinformatikai sublizgėjo 
tarptautiniame konkurse

Česlovas Venclovas ir Mindaugas
Margelevičius Sardinijoje.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Lietuviai Arktyje” (,,Lithua -
nians in the Arctic”) Antroji pataisy-
ta ir papildyta laida. ,,Lapteviečiai”,
Laptevų jūros tremtinių brolija,  2008
m.

Vasarą, grįždama iš Lietuvos,
parsivežiau dar dažais kvepiančią,
gra  žiai Laptevų jūros tremtinių broli-
jos dviem – lietuvių ir anglų – kal -
bomis (tekstus vertė Rūta Kronkai -
tienė ir Jūratė Zdanytė)  išleistą kny -
gą-albu mą ,,Lietuviai Arktyje” (,,Li -
thua nians in the Arctic”).  Šis, antra-
sis, pataisytas leidimas (pirmasis bu -
vo išleistas 2000 m. Vilniuje) skiria-
mas tautos tremties istorija besido -
min tiems Lietuvoje ir užsienyje.  Kny-
goje pasakojama apie Lietuvos trem-
tinius, kentėjusius ir žuvusius
1942–1956 metais Jakutijoje.

Noriu trumpai pristatyti šią kny -
gą mūsų skaitytojams. Knygos ,,Lie-
tuviai Arktyje” sudarytojai – Jo nas
Rytis Puodžius ir Jonas Mar kauskas,
leidinio iniciatorius, tremtinių bro-
lijos ,,Lapteviečiai” pirmi nin kas – bu-
vę tremtiniai.  

Leidinyje dėmesį patraukia Da -
lios Grinkevičiūtės atsiminimai ,,Lie -
tuviai prie Laptevų jūros”, kurioje
ap rašyta šiurpi mūsų tėvynainių
tremties patirtis.

1979 m. Maskvos disidentų žur-
nale ,,Pamiatj” (,,Atmintis”) buvo išs-
pausdintas rusiškai rašytas sutrum -
pin tas šių atsiminimų variantas. Tą
padarė pirmasis autorės prisiminimų
ver tintojas, šviesios atminties akade -
mikas Andrėj Dimitrijevič Sacharov,
slapčia gavęs šį kūrinį. Sukrėstas
žiaurios tikrovės, jis pareiškė, kad
apie tai turi sužinoti pasaulis.

Vėliau  kūrinys pateko į Vakarus
ir buvo išverstas į prancūzų kalbą.
1988 m. lietuviškai publikuoti litera -

tūriniame žurnale „Pergalė”, šie me -
muarai buvo vieni iš pirmųjų, kurie
demaskavo sovietinių lagerių realy-
bę. Vėliau paskelbta nemažai pana -
šaus pobūdžio publikacijų, tačiau D.
Grinkevičiūtės memuarai išsiskiria
ypatingu įtaigumu (ma kabriški mir-
ties, ligų, kankinamo darbo aprašy-
mai), ištverminga pasakotojos laiky -
se na. Daug kur leidžiama tiesiog kal -
bėti faktams. 

1991 m. atrastas stiklainis su
ankstesniu atsiminimų va riantu (pir -
mą kartą publikuotas 1996 m.). Jis
sub jektyvesnis, labiau beletrizuotas,
jame gausu ironiškų, groteskiškų
vaizdų – atskirus epizodus galima
skaityti kaip noveles. Abu šie atsimi -
nimų variantai paskelbti knygoje
„Lie tuviai prie Laptevų jūros”.

Knyga ,,Lietuviai prie Laptevų
jūros” 2002 metais buvo išleista ang -
lų kalba ir pristatyta tarptautinėje
kny gų mugėje. Deja, autorė to ne -
besužinojo, ji iš gyvenimo išėjo ank s -
čiau, 1987 metais, džiaugda masi, jog
spėjo paliudyti apie sovieti nį genoci -
dą.

Kitas knygos autorius – Ričardas
Vaicekauskas (g. 1926 m.) 1941 m. iš -
tremtas į Altajų, 1942 m. – į Jakutiją.
(Pirmajame ,,Lietuviai Arktyje” lei-
dinyje šio autoriaus pasakojimo ne -
bu vo). Jis žinomas ne tik dėl savo
rašytinės kūrybos (išleistos tremties
novelių knygelės „Ten, kur baigiasi
žemė”, 1999 m., „Skriauda”, 2001),
bet ir kaip medžio, metalo dirbinių
meistras. Perkopęs aštuoniasdešimt
metų, dabar gyvena Vilniuje. Knygoje
„Lietuviai Arktyje” skelbiama novelė
„Pirmyn!” – šiurpaus lavonų naikini-
mo Trofimovsk saloje liudijimas.

Ypač žavi nuostabūs Gintauto
Mar tynaičio (1935–1999) piešiniai.
Gintautas 1941 m. į  negyvenamą
Tro fimovsk salą Lenos upės žiotyse
pateko kartu su mama ir broliuku
būdamas šešerių. Tačiau piešiniai
gimė šiais laikais. Galima įsivaiz-
duoti, kaip jo,  jau žilagalvio vyriškio,
ranką vedžiojo anų dienų berniukas,
pastabia akimi stebintis jį supusį
pasaulį.

Vilniaus dailės akademijos profe-
sorius tapytojas Arvydas Šaltenis
apie šio neprofesionalaus dailininko
iliustracijas šiame albume sako: ,,Toji

Knyga tautos tremties istorija Knyga tautos tremties istorija 
besido besido min tiemsmin tiems

Lietuvių kalbos pamoka. Ir sunkiausiais gyvenimo metais motina stengėsi,
kad nepamirštume lietuvių kalbos. Susodindavo mus ant gultų, uždegdavo
pamerktą į žuvies taukus skudurėlį apšvietimui ir mokydavo rašyti,
skaityti, deklamuodavo diktantus. Kažkas buvo atvežęs iš Lietuvos V.
Pietario knygą ,,Algimantas”. Ją dažniausiai ir skaitydavome, iš jos rašy-
davome diktantus.

Švietimo premija  2008 m.
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2008” moky-

tojui, ilgus metus dirbusiam Švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje,
vadovėlių ir knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime,
ar ilgus metus dirbo bei tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti paštu: 
Lithuanian Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA,

02745 arba e-paštu: donavickas95@hotmail.com, pažymint ,,kandidatas
švietimo premijai”.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė.

Švietimo premija 2007 m. buvo įteikta Danutei Bindokienei. Kiti pre-
mijos lauretai buvo: Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas,
Julius Šarka, Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

kosminė panorama ir apokalipsės
nuojauta, begalinės ledynų ir šalčio
erdvės pojūtis tarsi iš paukščio skry-
džio... Nors paukščių žiemą ten tik -
riausiai nebūna, tik vaiko siela sklen -
džia pakilus ir regi juodąją saulę virš
Lenos žiočių, mirties taškelius – ir
dan  guj, ir vandeny, ir salose, kur mū -
sų broliai ir sesės atplukdyti ir išlai -
pinti tarsi skruzdėlytės pažyra kran -
te pasmerkti kančiai ir žūčiai... ” (81 p.)

Leidinio priede taip pat spausdi-
namas sąrašas šeimų, ištremtų į Tro -
fimovsk salą, su trumpais komenta -
rais apie jų likimus.

Taip pat albume randame ir So -
vietų Sąjungos žemėlapį su pažymė -
to mis Lietuvos gyventojų tremties ir
kalinimo vietomis bei informacija
apie Laptevų jūros tremtinių broliją
„Lapteviečiai”.

Knyga „Lietuviai Arktyje” iš -
leista 2,000 egzempliorių tiražu, vyk-
dant LR švietimo ir mokslo ministe -
rijos programą „Pilietis, tauta, val-
stybė” ir Laptevų jūros tremtinių
bro lijos „Lapteviečiai” programą
„Gy   vosios istorijos pamoka mokyk-
lai”. Leidybą parėmė Tautos fondas
(mecenatai Genovaitė Vasai tie nė,
Kazys A. Vasaitis ir Rūta E. Še petys). 

Neseniai telefonu kalbėjausi su
Lietuvių tautos fondo tarybos nare
Rože Šomkaite, kuri sakė, kad 700
knygos ,,Lietuviai Arktyje” eg zemp -

liorių jau išdalinta Lietuvos pagrindi -
nėms vidurinėms mokykloms ir gim-
nazijoms. Tai  – Tau tos fondo (JAV)
parama. Esu įsitikinusi, kad šią kny -
gą turėtų įsigyti ir lituanistinės mo -
kyklos Amerikoje. Kny ga-albumas –
graži dovana ir draugui amerikiečiui.
Perskaitę ją jie daugiau sužinotų apie
mūsų mažos šalies kančią ir tautos
mokėjimą nepalūžti. 

R. Šomkaitė taip pat pranešė,
kad knygą-albumą jau galima nusi -
pirkti Amerikoje. Knygos kaina su
per siuntimu – 18 dol. Šios lėšos bus
panaudotos jau kitai Tautos fondo
vykdomai programai. Kaip papasako-
jo R. Šomkaitė, naujasis projektas
rūpina si bręstančio jaunimo auklėji-
mo klau simais Lietuvos mokyklose.
Už leidinį gautos lėšos bus panaudo-
tos tikybos mokymo priemonėms įsi-
gyti ir mokinių tautiniam ugdymui,
t. y. ekskursijoms. Šiuo metu jau 54
mokyklos gavo užsakytas knygas.
Tau tos fondas turi įdukrinęs per 18
mokyklų Lietuvoje. Kaip pasakojo
me cenatė, atsiranda ir asmeninių
rėmėjų. Štai  Albinas Markevičius iš
California skyrė 2,500 dol. Šakių
rajono mokykloms.

Norintys nusipirkti šią knygą
čekius turi – rašyti ,,Lithuanian
National Foun dation” vardu  ir siųsti
Rožei Šom kaitei, 386 Hillside Place,
South Oran ge, NJ  07079. 

Vagone. Tremtinius suvarė į gyvulinius vagonus, kuriuose buvo įrengti dvi-
aukščiai mediniai gultai, palubėje du grotuoti langeliai, o grindyse – skylė
gamtiniams reikalams atlikti. Į vagoną sutalpindavo po 30-35 žmones.

Gintauto Mar tynaičio (1935–1999) piešiniai ir komentarai.
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VOKIETIJA

Šiluvos žinia 

Kauno arkivyskupijos piligrimai 
dalyvavo audiencijoje su Benediktu XVI

Lapkričio 26 d. į Romą Šiluvos
Jubiliejaus baigiamosioms iškilmėms
atvykę Kauno arkivyskupijos piligri-
mai dalyvavo trečiadienio audiencijo-
je su popiežiumi Benediktu XVI. Ben-
drojoje audiencijoje dalyvavusius lie-
tuvių piligrimus Ganytojas pasveiki-
no lietuviškai.

Nemaža, apie 150, lietuvių pilig-
rimų grupė nuo ankstyvo ryto rikia-
vosi Šv. Petro bazilikos prieigose
drauge su tūkstantine įvairių pasau-
lio kraštų džiaugsminga ir spalvinga
maldininkų minia ir su jauduliu šir-
dyse rengėsi iš taip arti pamatyti
Šventąjį Tėvą, iš jo lūpų išgirsti kate-
chezę, drauge su juo pasimelsti ir bū-
ti jo palaiminta. Lietuvių grupei di-
džiulėje pilnutėlėje popiežiaus Pau-
liaus VI audiencijų salėje teko vietos
gana arti pakylos; ji išsiskyrė salėje
išskleisdama didžiulę Lietuvos vė-
liavą.

Keliomis kalbomis paskelbęs sa-
vo mokymą, Šv. Tėvas vėliau pasvei-
kino įvairių vietinių Bažnyčių atsto-
vus. Lietuvių piligrimus popiežius
pasveikino lietuviškai pasakydamas:
„Nuoširdžiai sveikinu lietuviškai kal-
bančius piligrimus. Brangieji, dėkoju
už Jūsų dalyvavimą ir, pavesdamas

Jus ir Jūsų šeimas motiniškai Mer-
gelės Marijos globai, visiems suteikiu
savo palaiminimą. Garbė Jėzui Kris-
tui ir Marijai!” Į popiežiaus pasvei-
kinimą lietuviai atsakė jam dėkodami
plojimais ir darniai sudainuodami:
„Viens du trys, graži Lietuva”, jiems
draugiškai paplojo kiti audiencijoje
dalyvavę piligrimai. Šv. Tėvas suteikė
drauge su juo pasimeldusiems piligri-
mams apaštališkąjį palaiminimą. Po
audiencijos joje dalyvavę vyskupai
asmeniškai pasveikino popiežių.

Kaip vėliau Italijos saulės nu-
tviekstoje Šv. Petro aikštėje lietu-
viams piligrimams pasakojo Kauno
arkivyskupijos augziliaras vyskupas
Jonas Ivanauskas, šio pasveikinimo
metu Šv. Tėvas prisiminė, jog jo pa-
siuntinys Šiluvos Jubiliejuje kardino-
las Joachim Meisner perdavė jam
lietuvių dovaną ir daug papasakojo
apie savo apsilankymą Lietuvoje.
Benediktas XVI paprašė pasveikinti
jo vardu visus Šiluvos piligrimus, taip
pat Kauno arkivyskupijos kunigus
bei tikinčiuosius.

Sutrumpinta.

Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba

Marijos diena Šiluvoje
Gruodžio 13 d., besirengiant tre-

čiajam advento sekmadieniui, Šilu-
voje paminėta Marijos diena. Vidu-
dienį, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-
ąją, Švč. M. Marijos Gimimo baziliko-
je šv. Mišias aukojo Kauno arkivysku-
pas metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius, SJ koncelebravo arkivyskupijos
augziliaras vyskupas Jonas Ivanaus-
kas, Panevėžio vyskupas emeritas
Juozas Preikšas, Vilkaviškio vysku-
pas emeritas Juozas Žemaitis MIC,
taip pat Kauno I dekanato kunigai,
gausiai atvykę patarnauti piligri-
mams. O jų būta taip pat labai daug

ir vos tilpta Bazilikoje.
Sveikindamas visus, tądien atvy-

kusius dalyvauti Marijos dienos pa-
maldose, arkiv. S. Tamkevičius para-
gino Viešpaties Gimimo šventes pasi-
tikti gražiomis širdimis ir pakvietė
drauge melstis, kad ne tik Bažnyčios
ištikimieji, bet ir visi tautiečiai kaip
dera tikriems katalikams joms pasi-
rengtų. Per šv. Mišias giedojo Šiluvos
parapijos choras. (...)

Sutrumpinta.

Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba

Šventinis priėmimas Popiežiškojoje 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje

Vakare piligrimai buvo pasvei-
kinti Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazi-
miero kolegijoje jos rektoriaus mons.
P. Šiurio, čia gyvenančių dvasininkų.
Kolegijos, prieš kelias savaites at-
šventusios 60 metų gyvavimo sukak-
tį, vadovas pasidžiaugė, jog Šiluvos
Jubiliejaus žinia, nusiritusi per Lie-
tuvą, pasiekė kitus kraštus. Pasak
rektoriaus, rudenį vykusių Jubilieji-
nių iškilmių džiaugsmas buvo junta-
mas ir Romoje, tarp čia gyvenančių
lietuvių. Dvasininkas palinkėjo, kad
pradėtas didžiulis Šiluvos žinios
skleidimo darbas būtų palaimingas, o
piligrimystė Romoje kiekvienam tap-
tų dvasine atgaiva. Mons.  Šiurys pa-
dėkojo Kauno arkivyskupui už stu-
dentus, pasveikino su naujomis LVK
pirmininko pareigomis. Sveikinimo
žodžiai buvo skirti ir penkerių metų
vyskupo tarnystės sukaktį švenčian-
čiam vyskupui J. Ivanauskui. 

Arkiv. S. Tamkevičius išsakė pa-
dėkos žodį kolegijai už didžius dar-
bus, kuriuos ji atliko per savo gyvavi-
mo istoriją, palinkėjo rengti intelek-

tualius ir ypatingos apaštališkos dva-
sios kunigus Lietuvai. Ganytojas pa-
dovanojo Popiežiškajai lietuvių šv.
Kazimiero kolegijai Šiluvos Dievo
Motinos paveikslą, o Šiluvos Dievo
Motinos medalį – aukščiausią Kauno
arkivyskupijos garbės ženklą – ilga-
mečiam kolegijos dvasios tėvui prel.
Stasiui Žiliui. Šiluvos Dievo Motinos
medaliai taip pat buvo įteikti arkiv. S.
Tamkevičiui, vysk. J. Ivanauskui,
mons. A. Grušui. Šiame šventiniame
priėmime dalyvavo ir Lietuvos am-
basadorius prie Šventojo Sosto Vy-
tautas Ališauskas. Svetingieji kolegi-
jos šeimininkai piligrimus pakvietė
šventinės vakarienės, o vienos piligri-
minės dienos vakarą maloniai pasiūlė
pažiūrėti kolegijos istoriją atspindintį
filmą, kuriame Popiežiškoji lietuvių
kolegija atskleista kaip įspūdinga
ilgus dešimtmečius puoselėta lietuvy-
bės salelė Romoje, per savo gyvavimą
parengusi per 300 kunigų, ypač bu-
vusi apgaubta popiežiaus Jono Pau-
liaus II ganytojiško dėmesio, kuriuo
jis išreiškė meilę visai Lietuvai. 

Malda Didžiosiose Romos bazilikose 
Kauno arkivyskupijos piligrimai,

padėką Viešpačiui už Šiluvos Jubilie-
jų išsakę pačioje Bažnyčios širdyje –
Romoje, kitomis dienomis meldėsi
pagrindinėse bazilikose, susipažino
su svarbiomis krikščionybės istorijos
vietomis, lankėsi Vatikano muziejuje,
grožėjosi senosios Romos vaizdais.

Piligriminėje programoje išskir-
tiniu įvykiu Jubiliejiniais Tautų apaš-
talo šv. Pauliaus metais buvo pirma-
dienį, lapkričio 24 d., drauge švęstos
šv. Mišios Šv. Pauliaus bazilikoje.
Ypač jaudinančias šv. Mišias lapkričio
25 d. rytą piligrimai šventė Lietuvių
koplyčioje Vatikano Šv. Petro bazili-
kos požemiuose. Prie Aušros Vartų
Gailestingosios Motinos paveikslo
buvo meldžiamasi už Lietuvą ir jos
Bažnyčią, kad ji pajėgtų priimti šių

dienų iššūkius. Ganytojas ragino,
turint progą, prisiliesti prie dvasinio
Bažnyčios lobyno, piligrimystę pri-
imti kaip dovaną ir širdimi pajusti
Bažnyčios dvasią, žvelgiant į kitų pa-
siaukojamo tikėjimo pavyzdį pa-
tiems juo augti ir padėti augti tikėji-
mo broliams ir sesėms. Po šv. Mišių
buvo suklupta maldai prie popiežiaus
Jono Pauliaus II kapo Bazilikos krip-
toje.

Išskirtinė piligriminių maršrutų
diena buvo lapkričio 26-oji, kai buvo
dalyvaujama Šventojo Tėvo Benedik-
to XVI bendrojoje trečiadienio audi-
encijoje (...).

Sutrumpinta.

Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba

Naujai įsteigtos Saarlando apylinkės
lietuviai šventė Kalėdas

Vokietijos Lietuvių Bendruome-
nė pasipildė dar viena – Saarlando apy-
linke. Jos nariai su antrosiomis pu-
sėmis prieš Kalėdas rinkosi Ottweiler
miestelyje, artėjančių švenčių atmos-
feroje atšvęsti oficialų apylinkės pa-
tvirtinimą (VLB valdyba apylinkę
patvirtino gruodžio 5 dieną).

Džiugu, kad mūsų šventėje daly-
vauti atvyko Ottweiler miesto savi-
valdybės atstovė Maria Pelzer ir VLB
II vicepirmininkas, lietuvių Kultūros
instituto Vokietijoje vadovas Vincas
Bartusevičius.

Šiltoje ir malonioje nuotaikoje
susitikimas vyko lietuvių ir vokiečių
kalbomis, atsineštinėmis vaišėmis
padengtas stalas ir dekoracijos taip
pat priminė, kokios šventės jau nebe
už kalnų.

Savo įžanginėje kalboje apylinkės
pirmininkė Laima Rui supažindino
dalyvaujančius su visa Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės sistema, papa-
sakojo apie jos veiklą.

VLB atstovas V. Bartusevičius
šiltai pasveikino dalyvaujančius, pa-
liesdamas VLB istoriją, nušviesda-
mas apie jos apylinkes, renginius,
bendradarbiavimą, skatino šią gražią
iniciatyvą tęsti toliau, bendradar-
biauti su kitomis apylinkėmis bei
vietinėmis institucijomis bei megzti
ryšius su aplinkiniais, ieškoti vis
naujų narių.

VLB darbuotojų suvažiavime
Bonoje lapkričio pabaigoje dalyvavo
ir Sarlaando apylinkės atstovai Lai-
ma Rui bei Mindaugas Binkis. Jie
džiaugėsi šilta suvažiavimo atmos-
fera, užmegztais ryšiais, sukaupta in-
formacija.

Laima Rui papasakojo susirinku-
siesiems, kad suvažiavimo metu LR
ambasadorius Berlyne Evaldas Igna-
tavičius apžvelgė gausius praėjusių
metų lietuvių kultūros renginius
Vokietijoje, atskleisdamas kitų metų

planus, kurie telksis ties Lietuvos
1000-mečio jubiliejaus ir „Vilnius –
Europos kultūros sostinė” temomis.
Taip pat apie ambasadoriaus paska-
tinimą dalyvauti Kultūros sostinės
programoje, kurios metu suplanuota
daugiau nei 1000 renginių (60 proc. iš
jų nemokami) ir kuriuose pasirodys
menininkai iš 20 valstybių ir 4 konti-
nentų.

Paskatindama narius dalintis
įvairiomis gimstančiomis idėjomis bei
iniciatyvomis, kartu kurti projektus
renginiams, kad visiems būtų smagu
rinktis, Saarlando apylinkės pirmi-
ninkė pažymėjo, jog suvažiavimo me-
tu VLB pirmininkas Anatnas Šiugž-
dinis ypatingą dėmesį atkreipė į didė-
jantį Bendruomenės narių skaičių,
naujų apylinkių ir lituanistinių mo-
kyklų kūrimąsi, apylinkių ir kitų lie-
tuviškų organizacijų bei įstaigų veik-
los aktyvėjimą bei renginių gausą.
Vakaro dalyviai tikisi, jog Saarlando
apylinkės veiklos žingsniai tvirtės,
kolektyvas formuosis bei plėsis, bus
mezgami įvairūs ryšiai tiek su Lietu-
va, tiek su vietinėmis iniciatyvomis.

Kadangi šventė vyko Kalėdų bei
Naujųjų dvasioje, tad buvo vaišina-
masi kai kuriais lietuviškais Kūčių
vakaro patiekalais, prisimenamos
įvairios šio metų laiko tradicijos bei
papročiai, juokaujama, bendrauja-
ma... Buvo nepamiršta ir Kalėdinė
loterija. Ištraukus numerėlį, daly-
vavusieji tikėjosi iškart ir dovanėlę
gauti. Deja deja, čia teko „padirbėti”,
nes ją teko nusipelnyti: kas linksmai
mokyklinį eilėraštuką apie eglutę
prisiminė, kas žinomą Kalėdų papro-
tį apibūdino, kas aplankytas Lietuvos
vietas išvardino ar tiesiog gražius
šventinius sveikinimus dalyvaujan-
tiems išsakė.

Vakaro laikas prabėgo nejučio-
mis... 

www.lietuviams.com

Lietuvių piligrimų grupė prie Šv. Petro bazilikos. 
Valdos Velžienės nuotr.
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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

�Skaitytojams pranešame, kad
,,Draugo” redakcija nedirbs 2009 m.
sausio 1 d. Kitas dienraščio numeris
išeis sausio 3 d.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, sausio 3 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos kun.
L. Scott Donahue, ,,Mercy Home for
Boys and Girls’ prezidentas. Po šv.
Mišių – kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Sausio 3 d., penktadienį,  Čika-
gos kultūros centre (78 E. Wa shin g -
ton St., Chicago) atsidaro lietuvių
grafi kių Eglės Vertelkaitės ir Birutės
Zo kai tytės paroda ,,Two Lithuanian
Printmaker’s”. Susitikimas ir pokal -
bis su menininkėmis centre vyks sau -
sio 9 d. 5:30 val. p. p. Pa roda sureng-
ta Čiurlionio galerijos pasiūlymu pa -
de dant Lietuvos Respublikos genera -
l iniam konsulatui Čikagoje ir Čikagos
miesto kultūros rei ka lų departamen-
tui. Renginys skirtas Lietuvos var do
tūkstantmečiui pažymėti.

�Sausio 4 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. visus muzikos mylėtojus
kvie  čiame į Lie tuvių dailės muziejų,
Pasaulio lietuvių centre Lemonte pa -
siklausyti ope ros dainininko iš Lie -
tuvos Liutauro Navicko ir daininin -
kės Genovaitės Bi genytės šventinio
koncerto.

�Sausio 10 d., šeštadienį, 6 val. v.
meno mylėtojus kviečiame į Čiurlio-
nio galerijoje Jau nimo centre ren-
giamą parodos atidarymą – muzikos
vakarą ,,Taškas, kablelis, daugtaš -
kis...”, kuriame dalyvaus grafikės iš
Lietuvos Eglė Vertelkaitė, Birutė Zo -
kaitytė ir kompozitorius Marius Sa -
lynas. Atvykę galėsite ne tik pa matyti
grafikių parodą, bet ir sudalyvauti B.
Zokaitytės ir kompozitoriaus M. Sa -
lyno muzikiniame videoprojekte.
Renginys skirtas Lietuvos var do tūk-
stantmečiui pažymėti.

�2009 metų sausio 16 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma lietuvių
kilmės menininko iš Arizona Keith
Stanton šiuolaikinės fotografijos pa -
roda „Laisvė nuo darbo” (,,Exemp -
tion from Occupation”). Ši paroda
tęsia lietuvių kilmės me  nininkų pris-
tatymą, skirtą Lietu vos Tūkstant me -
čio paminėjimui ir „Vil niaus – Eu -
ropos Kultūros sos ti nės 2009” me -
tams. Paroda veiks iki vasario 20 d.
Muziejus veikia kasdien nuo 10 val. r.
iki 4 val. p. p. Telefonas pasi teira -
vimui: 773-582-6500. 

�JAV LB taryba kvie  čia Jus kan -
didatuoti į PLB XIII Sei mą. Visi kan-
didatai turi užpildyti  prisistatymo
anketą, kurią rasite JAV LB tin-
klalapyje (www.javlb.org ), ir atsiųsti
JAV LB XVIII tarybos prezidiumo
pirmi nin kei Dan guo  lei Navic kienei,
3020 Adi rondack Ct., West lake Vil la -
ge, CA  91362 (el. paštas: navickas@
roadrunner.com) arba Ta ry bos prezi-
diumo sekretoriui Jur giui Jogai,
27084 Alabastro Dr., Va lencia, CA
91354, (el. paštas: fjoga @aol.com) iki
2009 m. sausio 20 d. Kandidatams
reikia su rinkti 10 juos remiančių JAV
LB narių parašų.

�JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) valdyba kviečia 16–35 metų
am žiaus jaunimą dalyvauti 2009 me -
tų suvažiavime, kuris vyks Phila del -
phia, Pennsylvania sausio 16–19 die -
nomis.  Suvažiavime bus svarstoma
atei nančio XIII Kongreso programa
ir atstovų pareigos. Programoje: sau -
sio 16 d. – atvykimas ir susipažinimo
va karas; sausio 17 d. – posėdis, pra -
nešimai, diskusijos; sausio 18 d. – tu -
ris tinė programa; sausio 19 d. – išvy -
kimas. Užsisakę viešbutį ,,Shera ton
So ciety Hill” tel.: 1-800-325-3535  iki
2009 m. sausio 7 d. ir pasakę, kad pri -
klausote Li thuanian-American Youth
Asso cia tion, gausite nuolaidą. Dau -
giau informacijos – Auksė Griga liū -
naitė el. paštas: auksyte@gmail.com 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

�Vilniaus styginių kvarteto ir pianisto Dainiaus Vaičekonio  kon-
certas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24 d., 6 val. v. Lietuvių dailės muzieju-
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Visus maloniai kviečia Lie tuvos vaikų
globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegan-Lake County Lietu vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val. p.
p. kviečia muzikos mylėtojus į Vil niaus styginio kvarteto ir pianisto Dainiaus
Vaičekonio  koncertą, kuris vyks Libertyville Civic Center patalpose.

Operos dainininkų koncertas

Kitų metų sausio 9 d., penkta-
dienį, 7 val. vakaro Lietuvių klubo sa-
lėje rengiamas St. Petersburgo Ope-
ros kylančių žvaigždžių (emerging
artists) koncertas. Dalyvaukime šia-
me koncerte, kadangi jame turėsime
progą pamatyti ir pasiklausyti operos
solistų, atliekančių dainas ir operų
arijas. Įėjimas kainuoja tik 10 dol.
(studentams – 5 dol.). Bilietai jau
platinami klube dabar ir bus prie įėji-
mo koncerto dieną. Vietos prie stalų.

Palm Beach

Pirmosios  šv. Mišios lietuviams
Naujaisiais metais vyks sekmadienį,
sausio 4 d. 2 val. popiet  St. Patrick’s
bažnyčioje, adresu: 13591 Prosperity
Farms Road (prie Hope Lane), Palm
Beach Gardens vietovėje, apie 2 my -
lias į šiaurę nuo PGA Blvd. arba 1/2
mylios į pietus nuo Donald Ross Blvd.

LB Palm Beach apylinkės metinė
gegužinė vyks sekmadienį, sausio 25
d. įprastoje vietoje – Carlin Parko
Gumbo Limbo paviljone, prie AlA
kelio, Jupiter mieste.

Renginių kalendorius

2009 sausis

7 d., trečiadiedienį, 2 val. p. p.
Lietuvių klubo Kultūros būrelio
renginys. Prof. Broniaus Vaškelio
paskaita apie poetą Aistį. Bus skaito-
ma ir jo poezija.

9 d. penktadienį, 7 val. v. Lie-
tuvių klubo salėje St. Petersburgo
Operos solistų ir dainininkų koncer-
tas.

14 d. trečiadiedienį, 2 val. p. p.
St. Petersburgo Lietuvių klubo narių
ataskaitinis susirinkimas.

18 d. sekmadienį, 2 val. p. p.
Pareigų perdavimas naujai išrinktai
Lietuvių klubo valdybai.

Vasaris
1 d. sekmadienį, 4 val. p. p.

Vilniaus styginio kvarteto koncertas
Lietuvių klube.

Kovas
15 d. sekmadienį, pianisto

Edvino Minkštimo ir solistų Ed mun-
do Seiliaus ir Kristinos  Zmai laitės
koncertas Lietuvių klube.

Renginiai Floridoje

Solistai Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė su dukrele Barbora. 
Nuotrauka iš asmeninio dainininkų albumo

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

Valstybinis Vilniaus styginių kvartetas (iš kairės): Audronė Vainiūnaitė,
Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis ir Augustas Vasiliauskas.


