
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PENKTADIENIS - FRIDAY, VASARIO - FEBRUARY 1, 2008 Vol. XCIX Nr. 22Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
ate

M
ailed

0
1

-3
1
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.32 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Sporto apžvalga. Futbolas.
Krepšinis (p. 2)
•Siūloma leisti pasirinkti
bet kokią tautybę (p. 4)
•Mirė buvęs pasaulio šach-
matų čempionas (p. 4)
•Kodėl toks dėmesys pirmi-
niams rinkimams JAV (p. 4)
•Komentaras. Šventovė
šventovei nelygi (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kaip kalbame (p. 8)
•Su palapine (4) (p. 9)
•JAV LB Vasario 16-osios
kalendorius (naujas) (p. 10)

NATO susitikimo dalyviams bus
pristatomas Vilnius

Vilnius, sausio 31 d. (BNS) – Va-
sario 7-8 dienomis Vilniuje vyksian-
čio NATO gynybos ministrų susitiki-
mo metu viešoji įstaiga ,,Vilnius – Eu-
ropos kultūros sostinė 2009” prista-
tys netradicinę parodą, atspindinčią
Vilniaus kultūrinį savitumą, o užsie-
nio žurnalistams bei susitikimo daly-

viams bus pasiūlyta ir daugiau gali-
mybių gyvai susipažinti su Lietuva.

,,Litexpo” parodų rūmuose, ku-
riuose vyks NATO gynybos ministrų
susitikimas, jo dalyviams Vilnius bus
pristatomas kaip šiuolaikinis mies-
tas, galintis didžiuotis savitu istori-
niu paveldu. Vilnius bus pristatytas

Vilnius, sausio 31 d. (Balsas.lt) –
Prezidentūra neatskleidžia, ar Lie-
tuvoje viešėsiantis Lenkijos preziden-
tas Lech Kaczynski kalbėsis su V.
Adamkumi atominės elektrinės klau-
simais. Prezidento atstovė spaudai R.
Grumadaitė negalėjo nei patvirtinti,

nei paneigti, jog Lenkijos prezidento
apsilankymo svarbiausia tema gali
būti Atominės elektrinės statybos
klausimai. „Manau, tai klausimas,
kuris bus neišvengiamai paliestas,
nors darbo vizituose nebūna griežtų
darbotvarkių”, – sakė R. Grumadai-

tė. Prezidento atstovė taip pat nesiėmė
svarstyti, ar L. Kaczynski apsilankymo
priežastimi gali būti jo ir naujojo šalies
premjero skirtingi požiūriai į santyk-
ius su Rusija. L. Kaczynski apsilan-
kymo programoje vienintelis punktas
– susitikimas su Lietuvos prezidentu.

Bùtingèje
išsiliejo nafta

Vilnius, sausio 31 d. (Alfa.lt) –
Būtingės terminale šiąnakt į jūrą iš-
siliejo nafta. Nelaimė įvyko žaliavą
perkeliant iš su Kaimanų vėliava
plaukiojančio tanklaivio „Antarkti-
ka” į terminalą. Dalis teršalų išsiliejo
ant laivo denio, kita – į jūrą. Anot
Aplinkos ministerijos, negalutiniais
duomenimis, išsiliejo nedidelis ter-
šalų kiekis – apie 200-400 kilogramų.
Teršalų dėmė vandenyje aptverta
specialiais užtvarais. Šiuo metu ap-
linkos apsaugos pareigūnai atlieka
tyrimą, kurio metu tiksliai nustatys į
aplinką patekusių teršalų kiekį ir ap-
linkai padarytą žalą. Įvykio vieta bus
apžiūrėta iš sraigtasparnio.

Rusai v∂l kalba apie karini¨
pajègû pertvarkymâ

Maskva, sausio 30 d. (ELTA) –
Rusijos gynybos ministerija planuoja
pertvarkyti karines pajėgas Kalinin-

NATO minėjimas. Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

grado srityje. Taip Maskva reaguos į
amerikiečių planus Europoje įrengti
priešraketinės gynybos sistemos ele-
mentus. Tai žurnalistams sakė gyny-
bos ministro patarėjas, Rusijos ka-
riuomenės generolas leitenantas Vla-
dimir Šamanov. Daugiau detalių ka-
rininkas nepateikė.

JAV nori Čekijoje įrengti radarų
bazę, o Lenkijoje pastatyti gaudo-
mųjų raketų sistemą. Tai, anot Wa-
shington, padės apsisaugoti nuo
,,priešiškų” valstybių atakų. To-
kiems planams labai priešinasi Ru-
sija, kuri teigia, kad priešraketinis
skydas kenkia jos nacionaliniam sau-
gumui.

Savo ruožtu Lietuvos užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas
praėjusią savaitę viešėdamas Čekijo-
je išsakė paramą kuriamam priešra-
ketiniam skydui, pažymėjęs, kad sis-
temos elementų įrengimas ,,padi-
dins regiono, visos Europos, taip pat
ir Rusijos saugumą”.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Rusai kalba apie pertvarkas Lietuvos pa-
sienyje.

Svarstoma, koks L. Kaczynski vizito tikslas

kaip įvairiatautės kultūros centras,
kur sugyvena skirtingos tautos.
NATO konferencijos dalyviai turės
galimybę susipažinti su ryškiausia
Vilniaus architektūros dalimi – ba-
roku.

Sostinėje vyksiantis NATO gyny-
bos ministrų susitikimas bus pats di-
džiausias kada nors Lietuvoje organi-
zuotas NATO renginys. Tikimasi,
kad susitikime dalyvaus per penkias-
dešimt grupių, atvyks maždaug tūks-
tantis dalyvių ir užsienio žurnalistų.
Į susitikimą Vilniuje suvažiuos atsto-
vai iš bemaž ketvirtadalio pasaulio
šalių. Vilnius taps savotiška pasi-
rengimo balandį Bukarešte vyksian-
čiam NATO viršūnių susitikimui sto-
tele. Po poros savaičių sostinėje susi-
rinkę jos narių ir kitų valstybių gyny-
bos ministrai ir aukšti pareigūnai,
tarptautinių organizacijų atstovai
braižys NATO ateities gaires, disku-
tuos apie kibernetinį saugumą ir ki-
tus svarbius klausimus. Didžiausias
kada nors Lietuvoje organizuotas
NATO renginys atsieis Krašto ap-
saugos ministerijai (KAM) apie 14
mln. litų.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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„Lituanicos” futbolininkai vėl rungtyniaus
Po savaitės pertraukos ir poilsio,

kurį sausio 27 d. turėjo „Metropo-
litan” futbolo lygos I divizijos koman-
dos, vasario pirmąjį sekmadienį jos ir
vėl susitiks. Lietuviai vasario 3 d.
3:45 val. p.p. žais su be taškų lentelės
uodegėlėje stovinčia „Eagles 2” ko-

manda.  Atrodo, kad mūsiškiams bus
proga įmušti nemažai įvarčių ir taip
padidinti jų santykį.

Po trijų susitikimų „Lituanicos”
vyrai turi 4 taškus (1 pralaimėjimas,
1 pergalė ir 1 lygiosios) ir 9 komandų
grupėje užima trečią vietą.

Lietuvos futbolo atstovai į finalą nepateko
Lietuvos čempionai – Kauno

FBK „Kaunas” futbolo ekipa, daly-
vavusi uždarų patalpų Sandraugos
taurės turnyre Sankt Peterburge,
iškrito pusfinalyje. Kauniečiai rezul-
tatu 1:3 pralaimėjo nugalėtojos titulą
ginančiai Taškento (Uzbekija) „Pack-
takor” komandai ir turėjo pasitrauk-
ti iš tolimesnių rungtynių.

Kauno komanda į finalą buvo
pakliuvusi vienintelį kartą – 2006
metais, bet tada turėjo nusileisti Ba-

ku (Azerbaidžanas) „Neftči” fut-
bolininkams 2:4.

Beje, Sandraugos taurės turnyrą
laimėjo Lenkoranės (Azerbaidžanas)
„Chazar”  ekipa, kuri baigmėje įveikė
Taškento klubą 4:3, kuris, kaip minė-
ta, pusfinalyje įveikė kauniečius.
„Chazar” komandoje rungtyniavo
buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas
Darius Žutautas, kurio brolis –
Giedrius Žutautas, atstovauja Čika-
gos LFK „Lituanicos” vyrų ekipai.

Gediminas  Bielskus – „Metropolitan” 
lygos vadovybėje

Ilgametis „Lituanicos” klubo žai-
dėjas ir valdybos narys Gediminas
Bielskus šiemet yra „Metropolitan
Soccer League” vadovybės narys. Šiai
27-ius metus veikiausiai lygai vado-
vauja lenkas Joseph J. Zyzda, anks-
čiau žaidęs „Eagles” futbolo koman-
doje. „Lituanica” šiai lygai priklauso

nuo jos įsisteigimo dienų – 1981-ai-
siais metais.

Beje, „Lituanica” yra vienas iš
seniausių klubų Čikagoje, pradėjęs
savo veiklą 1950 metais ir anksčiau
turėjęs nemažai komandų ir pelnęs
daug pergalių. Šiuo metu klube vei-
kia tik dvi komandos: vyrų ir veteranų.

Čikagos „Storm” pralaimėjo
Čikagos „Storm” salės futbolo

profesionalų komanda, kuri žaidžia
JAV „Major Indoor Soccer League”
su 11 pergalių ir 5 pralaimėjimais
dalinasi pirmąja vieta su Detroito
atstovais.

Tačiau praėjusį sekmadienį čika-

giečiai Milwaukee mieste turėjo nu-
sileisti vietos „Wave” ekipai 9:19 ir
iškrito ir pirmaujančiųjų gretų.  Atei-
nančias rungtynes „Storm” žais  Bal-
timorėje šį penktadienį. Baltimorės
ekipa dabar lentelėje užima 5 vietą
tarp 9 komandų.

Aktyvieji ,,Lituanicos"  futbolo klubo senieji darbuotojai, kurie yra aktyvūs
dar ir dabar (iš k.): Br. Žukauskas, A. Glavinskas, G. Bielskus.

E. Šulaičio nuotr.

Linas Klimavičius žais Ukrainoje
Marijampolės „Sūduvos” klubo

žaidėjas Linas Klimavičius, kuris
atstovauja ir Lietuvos jaunimo futbo-
lo rinktinei, pasirašė ketverių metų
sutartį su Ukrainos čempionate pir-
maujančia Dnepropetrovskio „Dnip-

ro” komanda.
Prieš žaidimą Marijampolėje šis

perspektyvus 18-metis žaidėjas atsto-
vavo Panevėžio „Ekrano” klubui.
2007 metų A lygos pirmenybėse jis
sužaidė 25 rungtynes.

KREPŠININKAS IŠ LIETUVOS
PASIŽYMI AMERIKOJE

EDVARDAS ŠULAITIS

Vilnietis Laimis Kisielius sausio
24 d. atšventė savo 23-ąjį gimtadienį
ir gavo neeilinę dovaną. Lietuvis, ku-
ris žaidžia The College of William &
Mary krepšinio rinktinėje buvo pa-
skelbtas geriausiuoju NCAA pirmojo
diviziono Colonial Athletic Associa-
tion lygos savaitės žaidėju.

L. Kisielius buvo pirmasis šio
universiteto krepšininkas, kuris nuo
2004 m. lapkričio mėnesio sulaukė
tokio įvertinimo.

Šis lietuvis savo komandai,
„Tribe” vidutiniškai per praėjusią
savaitę pelnydavo po 23 taškus.
Ypatingai pasižymėjo savo tritaškių
metimais, kuriuos jis atakavo 56,3
proc. taiklumu.

Šiame sezone pavasarį univer-
sitetą baigiantis jaunuolis sužaidė 18
rungtynių, per kurias vidutiniškai
pelnydavo 12,3 taško, atkovodavo 3,7
atšokusių kamuolių ir atlikdavo po
2,3 sėkmingus perdavimus.

Reikia pažymėti, kad per savo
buvimą College of William & Mary
rinktinėje lietuvis jau įmetė beveik
1,000 taškų; iki tūkstančio jam trūk-
sta tik 8 taškų, kuriuos jis, be abejo,
pelnys per artimiausias rungtynes.

Linas bus tik 29-sis šios 102
metų senumo aukštosios mokyklos
žaidėjas, pasiekęs tokį retą rezultatą.

Lietuvį labai giria jo komandos
treneris Tony Shaver, apie lietuvį at-
siliepiantis kuo gražiausiais žodžiais.

„Viena didžiausių mūsų sėkmės
priežasčių paskutiniu metu, be abejo,
buvo puikus Laimio žaidimas. Visada
yra smagu, kai tave pripažįsta ir
išties džiaugiuosi jo pasiekimu. Per
paskutines dvejas ar trejas rungty-

Laimis Kisielius

nes, ypatingai puolime, Laimis buvo
ypatingas. Nepaisant jo pelnomų
taškų, dar labiau esu patenkintas jo
aikštės matymu ir kamuolių per-
davimu komandos draugams”, – taip
sakė treneris T. Shaver.

Biatlonininkė L. Kreivėnaitė
pasaulio čempionate — 41-a

Vokietijoje vykstančio pasaulio
jaunimo (iki 21 metų) biatlono čem-
pionato merginų 12,5 km lenktynėse
sausio 30 d., trečiadienį, Lietuvos
atstovė Lina Kreivėnaitė pranoko 22
varžoves ir užėmė 41-ąją vietą. Dvi
baudos minutes gavusi 19-metė L.
Kreivėnaitė nuo nugalėtojos atsiliko
8 min. 55,5 sek. Jaunių (iki 19 metų)
merginų 10 km lenktynėse Lietuvos
atstovė Anastasija Baranovskaja pra-
noko 24 varžoves ir užėmė 55-ąją vie-
tą. Penkias baudos minutes gavusi
17-metė Lietuvos sportininkė nuo
nugalėtojos atsiliko 10 min. 16,8 sek.            

Elta

Lietuviai imtynininkai 
grįžo ne tuščiomis

Zaporožėje (Ukraina) mieste vy-
ko tarptautinis E. Truchin vardo
graikų-romėnų imtynių jaunimo tur-
nyras. Kauno S. Nėries vidurinės mo-
kyklos moksleivis Liutauras Ne-
meikšis svorio kategorijoje iki 55 kg
užėmė antrą vietą. Šiame svoryje
rungtyniavo ir Antonas Audickas. Jis
užėmė 15 vietą. Svorio kategorijoje
iki 66 kg tarp 33 sportininkų penktą
vietą iškovojo Andrius Putna. Svorio
kategorijoje iki 60 kg tarp 25 dalyvių
15 vietą užėmė Oleg Lavruvjanec. 

Balsas.lt 
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Politiko 
atsivertimas

SES. ONA MIKAILAITÈ

Pereitais metais prieš pat Kalėdas buvęs Didžiosios Britanijos prem-
jeras (1997–2007) Tony Blair, būdamas 54-erių metų, oficialiai
buvo priimtas į Katalikų Bažnyčią. Priėmimo ceremonija, įvykusi

gruodžio 21 d., atlikta tyliai, be jokios išorinės pompos. Kitą dieną Ang-
lijos katalikų vyriausias hierarchas kardinolas Murphy–O’Connor viešai
pareiškė, jog jam džiugu priimti buvusį premjerą į katalikų bendriją. Blair
norėjęs šį žingsnį žengti 2007 metų birželio mėnesį, prieš pasitraukiant iš
pareigų, bet kardinolas jam patarė palaukti.

Tony Blair nebuvo svetimas Katalikų Bažnyčiai, jis jau daugybę metų
su šeima kas sekmadienį dalyvaudavo šv. Mišiose. Jo visi keturi vaikai
krikštyti katalikais, lanko katalikiškas mokyklas, žmona taip pat prak-
tikuojanti katalikė.

Atrodo, kad Blair ilgokai svarstė, kokiu būdu šį savo perėjimą iš vie-
nos bendrijos į kitą įvykdyti taip, kad nebūtų laikomas kažkokiu pami-
šėliu. Didžiojoje Britanijoje, kur anglikonų bažnyčia (JAV vadinama epis-
kopalų) turi valstybinį statusą, politikai vengia viešai kalbėti apie Dievą ir
apie tikėjimą – tai laikoma blogu tonu. Tuo tarpu Amerikoje, kur religija
griežtai skiriama nuo valstybės, politikai viešai kalba apie savo tikėjimą
bei religines pažiūras. Praėjusiais metais Tony  Blair per BBC televiziją
rodomo pokalbio metu prisipažino, kaip sunku jam buvo priimti spren-
dimą ir savo šalį įvelti į Irako karą: „Tą sprendimą daryti reikėjo, paskui
su juo susigyventi ir, galop, susitaikyti su faktu, jog piliečiai tą nuospren-
dį savaip įvertins... Ir, tikėdamas Dievu, žinojau jog jis tą nuosprendį
vertins...” Kitą dieną spaudoje pasirodė antraštėje „Blair kalbėjo – ’Dievas
liepė kariauti’...” Nelengva atsistoti prieš dažnai žiaurų žiniasklaidos teis-
mą.

Ruošdamasis oficialiam perėjimui į Katalikų Bažnyčią, Blair, kaip ir
visi konvertitai, studijavo Bažnyčios doktriną. Jis buvęs gana liberalių
pažiūrų – mėgo netradicinius teologus, tokius kaip Hans Kung ir Leonar-
do Boff, o ne konservatyvios mąstysenos teologus, kaip Joseph Ratzinger
ir Urs von  Balthasar. Blair yra pareiškęs, jog jis Katalių Bažnyčią ypač
vertina dėl tarptautinės apimties, rūpinimosi pasaulio vargšais, sugebėji-
mo kovoti už teisingumą bei tvirtai laikytis savo pozicijų, nors jos būtų
nepopuliarios ar nepriimtinos tuolaikinei kultūrai.

2007 metų birželio mėnesį, dar eidamas premjero pareigas, Tony
Blair buvo nuvykęs į Romą pasitarti su Benediktu XVI. Gavęs privačią
audienciją, jis popiežiui padovanojo Anglijos žymiausio konvertito – kar-
dinolo John Henry Newman – portretą. Newman iš anglikonų bendrijos
perėjo pas katalikus 1845 m. Įteikdamas portretą, Blair pasakė: „Štai gar-
sus konvertitas, kuris yra pakeliui į šventųjų garbę.” Į tai popiežius atsa-
kė: „Taigi, tik bėda, kad Anglijoje stebuklai retai nutinka.”

Blair šiuo metu yra paskirtas pasiuntiniu palestiniečiams, jis atsto-
vauja keturiems svarbiems vienetams – Rusijai, JAV, Europos Sąjungai ir
Jungtinėms Tautoms. Nuvykęs į Vidurio Rytus gruodžio mėnesį ta proga
aplankė Betliejaus Kristaus gimimo baziliką. Įdomu ir tai, kad dabartinis
palestiniečių prezidentas Abbas yra katalikas.

Tapęs Katalikų Bažnyčios nariu, Blair susilaukė įvairių atgarsių Ang-
lijos spaudoje, daug kur jis buvo viešai apšauktas veidmainiu. Katalikų
laikraštis „The Catholic Herald” negailėjo kritikos, rašydamas, jog Blair
pakartotinai parlamente balsavęs už abortus, kai tuo pat metu dalyvavo
Mišiose. Jį apgynė konservatorių partijos atstovė Ann Widdecombe, pati
perėjus į katalikų bendriją prieš dešimtį metų, viešai pareikšdama, jog
Katalikų Bažnyčia nebūtų jo priėmusi, jei jis nebūtų sutikęs su jos dok-
trinos mokymu bei moralės dalykais. Todėl katalikų hierarchai ir patarė
premjerui palaukti, kol jis atsistatydins iš pareigų, nes kaip katalikas jis
negalėtų pritarti 200,000 Didžiojoje Britanijoje daromiems abortams,
skirti anglikonų bažnyčiai vyskupus nei pritarti tos pačios lyties asmenų
santuokoms.

Katalikų Bažnyčia jau šimtą metų kasmet sausio 18–25 dienomis
meldžiasi už krikščionių vienybę. Tų maldų pradininkas anglikonų kuni-
gas, Paul Wattson, kuris 1908 m. savo parapijoje kalbėjo maldas už vieny-
bę. 1909 m. jis pats ir jo parapijiečiai perėjo į Katalikų Bažnyčią. 1927 m.
Popiežius Pijus XI sausio 11 d. paskelbė: „Tikram susivienijimui pir-
miausia reikalinga pažinti ir pamilti vieni kitus, nes visokios susivieniji-
mo pastangos dažnai lieka bergždžios dėl abipusio nesupratimo...” Nuo
anų laikų ekumeninis sąjūdis, ypač sustiprėjęs po Vatikano II Susirin-
kimo, skatina geresnį krikščionių bendrijų tarpusavio pažinimą ir ben-
dravimą, ypač maldoje. Anglikonų Bažnyčia pastaruoju dešimtmečiu išgy-
vena dideles vidaus krizes; statistika rodo, jog 2005 metais 3,981 suau-
gusių anglikonų tapo katalikais.

GYVENTOJAMS SIŪLOMA 
LEISTI PASIRINKTI BET KOKIĄ

TAUTYBĘ
EGLÈ DIGRYTÈ

Seimo narys konservatorius Ry-
tas Kupčinskas siūlo leisti Lietuvoje
gyvenantiems asmenims pasirinkti
tautybę laisva valia, o ne pagal tėvų
ar vieno iš jų tautinę kilmę. Socio-
logas Tadas Leončikas tokią liberalią
nuostatą įvertino teigiamai, mat
šiuolaikinėje visuomenėje žmogus esą
neturėtų būti priklausomas nuo
kilmės.

Seime šiuo metu svarstoma
nauja Tautinių mažumų redakcija. R.
Kupčinskas ragina ją pataisyti ir leis-
ti kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam
asmeniui laisvai pasirinkti savo tau-
tybę. Dabar yra nurodyta, kad tauty-
bė pasirenkama pagal tėvų ar vieno iš
jų tautinę kilmę.

Kaip ,,Delfi” teigė parlamenta-
ras, panaši nuostata galioja ne vieno-
je Europos šalyje ir ji yra gerokai
demokratiškesnė. „Tautybė turėtų
būti kiekvieno žmogaus apsisprendi-
mo reikalas”, – pažymėjo R. Kupčins-
kas.

Savo ruožtu sociologas T. Leon-
čikas, kurio mokslinis ratas apima et-
ninių grupių socialinį prisitaikymą,
lygias galimybes, etninį nepakan-
tumą ir kitus klausimus, tokį siūlymą
įvertino teigiamai. „Aš asmeniškai
jam pritarčiau”, – sakė jis.

„Nemanau, kaip šiuolaikinėje
visuomenėje gali būti priklausomas
nuo kilmės. Žmogus turėtų gauti
teisę spręsti dėl savo priklausomybės
etninei ar kitokiai socialinei grupei”,
– pridūrė ,,Delfi” pašnekovas.

Prieš porą metų T. Leončikas,
darydamas tyrimą apie tautinę asi-
miliaciją, atliko pirmokų tėvų, spren-
džiančių, į kokią mokyklą leisti savo
atžalą, apklausą. Mat švietimo srityje
esą paprastai turima galvoje tautinė
kilmė. Apibendrindamas gautus at-
sakymus sociologas padarė išvadą,
pas Lietuvos visuomenėje trūksta
pagarbos žmogaus pasirinkimui, ku-
riai grupei jis nori priklausyti.

Anot T. Leončiko, siūlomai patai-
sai labiau turėtų prieštarauti ne
lietuviai, kurie šalyje sudaro ryškią
daugumą, bet tautinių mažumų
vadovai, kurie neturi svertų įtikinti
saviškius likti etninėje grupėje. Lie-
tuvoje esama nemažai žmonių, kurių
kilmė yra kita, tačiau jie jaučiasi
„šimtaprocentiniais lietuviais”. „Kad
lietuviai išnyks, tikrai negresia. Na-
cionalizmo lygis yra pakankamai
aukštas. Žmonės didžiuojasi, kad
priklauso lietuvių tautai”, – aiškino
sociologas. Anot jo, tautybė paprastai
„pamirštama”, kai apie ją pradedama
kalbėti neigiamame kontekste.

Tautinių ribų išsitrynimas pa-
prastai vyksta iš mažumos į dau-

gumą. Tačiau tais atvejais, kai etninė
grupė užima ypatingą socialinę
padėtį, gali vykti ir daugumos įsilieji-
mas mažumos kryptimi (istorinis
pavyzdys – Lietuvos bajorijos sulen-
kėjimas). Tiesa, įmanoma vienos tau-
tinės mažumos susiliejimas su kita,
pavyzdžiui, Lietuvoje dalis žydų yra
glaudžiai susiję su rusų kultūra.

Beje, šiuo metu Lietuvoje tau-
tinių mažumų atstovai, net ir galėda-
mi pasirinkti tautybę, tam tikrais
atvejais to negalėtų padaryti dėl
visuomenės atstūmimo. T. Leončikas
kaip pavyzdį paminėjo romus, kurie
yra nuolat įtariai stebimi, tokiu būdu
jų kilmė jiems nuolat primenama, ir
dėl to jie iš esmės neturi galimybės
rinktis. Tai patvirtina vieno žydo ver-
slininko, susituokusio su lietuve ir
vaikus auklėjančio pasaulietiškai,
mintis. Į klausimą, ar jo vaikai už-
augę bus lietuviai, vyras atsakė:
„Niekas jiems to neleis”. Esą vaikai
gali jaustis esą lietuviai, tačiau
visuomenė jiems prikaišios jų kilmę.

Liberalesnės tvarkos priešinin-
kai, anot T. Leončiko, galėtų pateikti
kontrargumentą, esą žmonės prisi-
galvos neegzistuojančių tautybių.
Pavyzdžiui, Rusijoje per paskutinį
surašymą atsirado net džedajų (taip
buvo vadinami filmo „Žvaigždžių
karai” veikėjai kariai). Tačiau, kaip
pažymėjo sociologas, tokie išsigalvoji-
mai nėra paplitę.

Beje, kartu R. Kupčinskas pasiū-
lė atsisakyti nuostatos, kad vietovėse,
kur artimai ir glaudžiai gyvena kuri
nors tautinė mažuma, jai priklausan-
tys asmenys galėtų kreiptis į vietos
įstaigas ir organizacijas tos tautinės
mažumos kalba. Jis taip pat ragina
išbraukti leidimą tokiose vietovėse
informacinius užrašus skelbti ir tau-
tinės mažumos kalba, jei tai atitinka
realų poreikį. Seimo nario manymu,
projekte turėtų likti tik nuostata, kad
kiekvienas tautinei mažumai pri-
klausantis asmuo turi teisę laisvai ir
nevaržomai, privačiai ir viešai, žo-
džiu ir raštu vartoti tautinės mažu-
mos kalbą.

Anot sociologo, tai nėra demok-
ratiškas siūlymas. Jei asmuo turi
teisę pasirinkti bendruomenę, kuriai
priklauso, jis turėtų turėti galimybių
naudotis gimtąja ar jam brangios
bendruomenės kalba. Minėtos nuos-
tatos dėl mažumų kalbų vartojimo
vietiniu mastu yra dalis Europos
Tarybos Tautinių mažumų apsaugos
pagrindų konvencijos, kurią Lietuva
yra pasirašiusi, todėl jos vis tiek
galiotų.

„Lietuva nuo pat nepriklausomy-
bės atkūrimo buvo žinoma kaip ger-
bianti mažumų teises šalis, todėl siū-
lymas išbraukti minėtą nuostatą
griauna šią nuostatą, — kalbėjo T.
Leončikas. – Nėra priežasčių, dėl ko
po 17 atkurtos nepriklausomybės
metų Lietuvai reikėtų pradėti bijoti
savo pačios piliečių: pilietinį įsi-
jungimą reikėtų skatinti teigiamomis
priemonėmis, o ne skatinant nepa-
sitikėjimą ir kuriant apribojimus.
Lietuvos garbė nei saugumas niekaip
nenukentėtų, jei vietovėse, kur gau-
siai gyvena tautinės mažumos, šalia
valstybinės kalbos (ne vietoj jos) būtų
ir užrašų lenkų arba rusų kalba”. 

Delfi.lt

Kad lietuviai išnyks, 
tikrai negresia.
Nacionalizmo lygis 
yra pakankamai aukštas.
Žmonės didžiuojasi, 
kad priklauso lietuvių
tautai.
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Rinkimai JAVRinkimai JAV
Kodėl toks ypatingas dėmesys

pirminiams rinkimams?
PRANAS JURKUS

JAV prezidento rinkimų dalis —
Didysis antradienis (Super Tuesday)
— vyksta pradžioje vasario ir kovo
mėnesį. Šiuo yra vadinami pirminiai
rinkimai (primaries) ir jiems yra
skiriamas ypatingas dėmesys dėl jų
įtakos tolimesnei rinkimų raidai.
Jose dalyvauja dauguma valstijų,
siekiant išrinkti ir paskirti kandida-
tus į nacionalinį suvažiavimą, kurio
metu kiekvienos partijos — demok-
ratų bei respublikonų — atstovai ofi-
cialiai paskelbia savo kandidatus į
JAV prezidentus, kaip tai yra numa-
tyta JAV Konstitucijoje (Straipsnis II,
dalis 1). Ši rinkimų diena yra svarbi
ir tuo, kad tą dieną partijos kandi-
datas, siekiąs būti išrinktas kandi-
datu, stengiasi surinkti daugiausia
balsų ir tokiu būdu tapti partijos vi-
suotinių rinkimų kandidatu. 

Šiuose rinkimuose Didysis antra-
dienis (pirminiai rinkimai arba galu-
tinis ,,caucus”) įvyks vasario 5 d. net
24 valstijose. Spauda jau skelbia, kad
pirminiuose rinkimuose dalyvaus 52
proc. balsuojančių demokratų parti-
jos delegatų bei 41 proc. nuo respub-
likonų partijos.

• • •
Pirminiuose rinkimuose balsuo-

jantis asmuo nebūtinai turi priklau-
syti tai partijai, už kurios kandidatą
jis nori balsuoti pirminiuose rinki-
muose. Bet balsuodamas šiuose rinki-
muose jis turi pasirinkti ir gauti tos
partijos balsavimo lapą. Tik tokiu bū-
du jis ar ji pateks į tos partijos bal-
suotojų sąrašą, kuris gali būti pavieši-
namas. Visuotiniuose rinkimuose par-
tijos, už kurią jis balsuos, paviešinti
nereikia. Jei pirminiuose rinkimuose
jis balsavo už demokratus, visuoti-
niuose rinkimuose jis ar ji gali bal-
suoti už respublikonus arba atvirkš-
čiai. Jo ar jos balsavimas lieka slaptas
— neviešinamas, niekam nežinomas. 

Pirminiai rinkimai savotiškai
intriguoja bei domina visus šalies
piliečius. Svarbu, kas bus būsimas

vadovas, jei taptų išrinktas/-a, kaip
jis ar ji elgsis įvairiose srityse: už-
sienio politikoje, ekonomikoje, krašto
apsaugos reikaluose, emigracijos
tvarkymo sistemoje ir kitur.

Beje, Amerikos prezidentiniai
rinkimai ne mažiau domina ir kitas
valstybes. Europos žmones stebina
ilga priešrinkiminė kampanija, kuri
kartais jiems atrodo lyg cirkas, perdė-
tas bei nereikalingas, tik laiko gaiši-
nimas ir pinigų švaistymas. Pavyz-
džiui, didelis susidomėjimas JAV
rinkimais į prezidentus pastebimas
Kinijoje. Kinijai daugiau rūpi Ame-
rikos ekonominis ir politinis ben-
dradarbiavimas su Tolimaisiais Ry-
tais. Nei pirmaujantis kandidatas Ba-
rack Obama, nei Hillary Clinton kinų
nežavi, nors yra toleruojami, o tuo
tarpu dabartiniai respublikonų kan-
didatai į prezidentus Kinijai kelia
nerimą. Pragmatiškai žiūrint, res-
publikonų kandidatai yra nepalankūs
apskritai bet kokiam politiniam ben-
dravimui ateityje su Kinija. 

JAV prezidentas yra svarbi fi-
gūra pasaulio politikoje. Kaip naiviai
į tai žiūrėtų svetimi ir rinkimus kri-
tikuotų, pirminiai rinkimai ir jų eiga
yra virtusi stipria politine tradicija. Ir
ateityje pokyčių šiame procese nesi-
tikima. Ir iš tiesų, kalbant apie prieš-
pirminius rinkimus galima stebėtis,
kodėl jie tokie painūs ir sudėtingi.
Jau pats žodis „caucus” kartais sun-
kiai suprantamas, tik pirminėje rin-
kimų stadijoje vartojamas. Atrodo,
kad žodis skamba lotyniškai, bet,
pasirodo, jis yra paimtas iš šiaurės
Amerikos indėnų (algonquin) papro-
čių, jis reiškia – valdančių genčių va-
dų pa(si)tarimas. Dabartiniame pro-
cese „caucus” sąvoka suprantama
kaip politinės partijos narių susibūri-
mas, siekiant padaryti politinį spren-
dimą ir parinkti kandidatus. Tas
procesas, kurį mes stebėjome Iowa,
New Hampshire ir pagaliau Florida
valstijose, pasibaigs per Didįjį antra-
dienį. Demokratai ir respublikonai
išrinks savo „geriausius” kandidatus
į rudens prezidentinius rinkimus. 

MIRĖ BUVĘS PASAULIO ŠACHMATŲ ČEMPIONAS
BOBBY FISCHER

EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt tiek Amerikoje, tiek Lie-
tuvoje sunku rasti žmogų, kuris nie-
ko nebūtų girdėjęs apie 1943 m. kovo
9 d. Čikagoje gimusį šachmatų geni-
jų, vienintelį amerikietį, tapusį pa-
saulio šachmatų čempionu – Bobby
Fischer.

Jis iškeliavo amžinybėn šių metų
sausio 18 d. tolokai nuo savo gimtojo
miesto – Reikjavike, Islandijoje, kur
pastaruosius trejus su puse metų
gyveno atsiskyręs nuo visų. Mirties
priežastis – inkstų negalavimas. Sim-
boliška, jog savo gyvenimą B. Fischer
baigė 64-erių — sulaukęs tiek metų,
kiek yra langelių šachmatų lentoje.

Žaisti pradėjo 6 metų

Jaunasis Bobby šachmatais pra-
dėjo žaisti būdamas šešerių metų ir
tuoj pat šioje srityje parodė savo
neeilinius sugebėjimus. Jis pagarsėjo
persikėlęs gyventi į New Yorką. Bū-
damas 13 metų laimėjo JAV jaunių, o
kiek vėliau – JAV atvirąsias pirme-
nybes. Sulaukęs 15 metų gavo tarp-
tautinio didmeistrio vardą.

Labiausiai išgarsėjo 1972-aisiais
tapęs pasaulio čempionu, kai rezul-
tatu 12,5 –8,5 įveikė rusų didmeistrį
Boris Spassky. Tos varžybos, vyku-
sios Islandijoje, plačiai nuskambėjo
per visą pasaulį. Kadangi tada tarp
JAV ir Sovietų Sąjungos vyko Šaltasis
karas, ši pergalė prieš „neįveikia-
mais” laikytus rusus gerokai pakėlė
amerikiečių įvaizdį. B. Fischer po šio
pasiekimo net buvo vadinamas Ame-
rikos herojumi.

Jau per šias varžybas pasireiškė
karštas talentingo šachmatininko
charakteris: pralaimėjęs pirmąjį susi-
tikimą, jis atidavė antrąjį tašką be
kovos, nes norėjo, kad būtų rungty-
niaujama mažame kambarėlyje be
žiūrovų. Kuomet šis jo noras buvo
išpildytas, jis tuojau išsiveržė į priekį
ir pasiekė aiškią pergalę. 1972 m. va-
sarą (liepos ir rugpjūčio mėn.) ame-
rikiečiai, kurių dauguma iki to laiko
buvo mažai girdėję apie šachmatus ir
jų genijų, B. Fischer, sekdavo pasau-
linių šios sporto šakos galiūnų žai-

dimus televizijos ekranuose.

Prarado titulą be žaidimo

Laimėjęs pasaulio čempionatą,
B. Fischer gerokai pasikeitė, pradėjo
rodyti savo nelengvą charakterį, tapo
sunkiai sugyvenamas. Nusprendęs,
kad jam nereikia paisyti nustatytų
taisyklių, atsisakė ginti čempiono ti-
tulą ir 1975-aisiais nežaidė su rusų
didmeistriu Anatoly Karpov. Tuomet
B. Fischer žvaigždė pradėjo temti.

Tačiau į pasaulio areną jis trum-
pam vėl sugrįžo 1992 m., kur žaidė su
tuo pačiu B. Spassky, kurį buvo
įveikęs prieš 20 metų. Šie žaidimai
vyko tuometinėje Jugoslavijoje, ku-
riai JAV ir kai kurios kitos valstybės
buvo pritaikiusios sankcijas (B. Fis-
cher ten žaidė nepaklusęs JAV val-
džios draudimui). Ir šį kartą pergalę
šventė amerikietis.

Tačiau po šios pergalės B. Fis-
cher prapuolė iš akiračio ir negrįžo į
JAV, nes bijojo suėmimo ir teisinės
atsakomybės. Tad jis gyveno Buda-
pešte, Vengrijoje, Filipinuose, Švei-
carijoje, kartais prabildamas radijo
bangomis iš įvairių valstybių, pasisa-
kydamas prieš JAV ir prieš žydus
(nors jo paties motina buvo žydė ir
todėl daugelio buvo vadinamas žydu).

Džiaugėsi JAV priešų 
veiksmais

Kuomet 2001 m. New Yorke
įvyko rugsėjo 11 d. įvykiai, šis šach-
matų genijus ja džiaugėsi, vėl nepa-
gailėdamas antisemitinių pastabų.
Tokie jo pasisakymai sukėlė nuostabą
ir kartu pasipiktinimą ne vien tik šio
amerikiečio draugų, bet ir plačiuose
JAV visuomenės sluoksniuose.

2004 m. liepos 13 d. B. Fischer
buvo suimtas Japonijoje, čia jis su-
laukė grasinimų jį perduoti JAV val-
džios organams, kurie jau seniai no-
rėjo nubausti šachmatų genijų už
ankstesnių draudimų (prieš Jugos-
laviją) pažeidimą. Tuomet Islandija
šiam buvusiam pasaulio čempionui
suteikė šalies pilietybę ir jis persikėlė
gyventi į šį kraštą. B. Fischer į JAV
nevyko net tuomet, kai čia mirė jo

Šachmatų genijus B. Fischer 

motina ir sesuo.
Pats B. Fischer mirė atsiskyręs

nuo viso pasaulio. Paskutiniaisiais
savo gyvenimo metais šis šachmatų
genijus buvo užsiauginęs didelę
barzdą, labai mažai su kuo bendravo
ir jau nebuvo panašus į tą žmogų,
kurį teko pažinti ir man.

Pažintis su B. Fischer prieš
beveik 40 metų

Su B. Fischer susitikau, trumpai
kalbėjausi ir stebėjau jo žaidimą
„Western Electric” bendrovės pastate
Cicero (IL), prie Čikagos. Tai buvo
beveik prieš 40 metų. Tuomet B. Fis-
cher jau turėjo tarptautinio did-
meistrio vardą ir buvo vienas iš žy-
miausiųjų žmonių šachmatų pasauly-
je bei ruošėsi dvikovai dėl pasaulio
čempiono vardo.

Šis vyras atrodė savimi pasitikin-
tis, gana malonios išvaizdos, manda-

giai kalbantis ir mokantis bendrauti.
Prieš jį Cicero miestelyje žaidė arti
pusšimčio šachmatų mėgėjų, tarp
kurių buvo ir pora lietuvių. Šach-
matų genijumi vadinamas vyras tada
nė viename žaidime nepralaimėjo, tik
prie kelių lentų kova baigėsi lygio-
siomis.

Prisimenant šį susitikimą, skau-
du pagalvoti apie tai, kad pasaulinę
šlovę pasiekęs žmogus savo gyvenimą
baigė toli nuo savo gimtinės, atskir-
tas nuo artimųjų bei JAV piliečių,
kurių garbę jis anksčiau gynė ir kėlė
aukštyn. Tai tikrai vienas iš nedauge-
lio žinomų atvejų, kai pasaulinės gar-
bės ir šlovės pasiekęs žmogus mirė
daugelio pamirštas ir paniekintas. B.
Fischer atvejis parodo, kokia trapi ir
slidi yra garbė ir jos teikiami priva-
lumai. Jis taip pat primena, kad
negalima nesiskaityti su kitų nuo-
monėmis bei negalima nepaisyti vie-
šai pripažintų įstatymų bei taisyklių.
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,,DRAUGO” VEDAMIEJI
Kriaučiūno polemika apie „Drau-

go” vedamuosius neatsako į sesutės
M. Paulės nei į mano klausimą „kur
dingo ’Draugo’ vedamieji”. Mažai ką
žinau apie Cidzikaitę, bet tikiuosi,
kad ji turi užtenkamai išsilavinimo
dienraščiui redaguoti ir išreikšti jame
savo nuomonę be „advokato” Kriau-
čiūno patarimo.  Žinoma, jei tas leis-
tina ir priimtina „Draugo” leidėjams.
Gaila, kad dienraščio leidėjai niekada
oficialiai nesupažindino prenumera-
torius su Dalia Cidzikaite. Tai yra pa-
prastai daroma redaktoriams pasi-
keitus.

Šiuo metu dienraščiui trūksta
pagrindinės minties, pagrindinio tik-
slo, kam dienraštis leidžiamas. Per-
krauti dienraštį vien straipsniais iš
Lietuvos mums, čia gyvenantiems ir
valgantiems Amerikos duoną, neatro-

do per daug pakeliui. Ypatingai kai
mums atimtos visos teisės į tėvų nuo-
savybę ir pilietybę, kurią gavome gi-
mę. Būtų miela matyti dienraštyje
daugiau realybės, kas dedasi čia,
Amerikoje, nes tai paliečia mus tie-
siogiai. Vitkaus straipsnis apie Ame-
rikos ekonomiką neatitinka realybės.
Man, kaip ekonomui, atrodo, kad jis
šioj srityj nesusigaudo. Mūsuose yra
daug prasimušusių inžinierių, preky-
bininkų, ekonomų, verslininkų ir
mokslininkų. Kai kurie net milijo-
nieriai. Su kai kuriais man teko ne
kartą šnektelti. Juos įtraukti į dien-
raščio veiklą yra redaktorės ir leidėjų
užduotis. Tada nereikės elgetauti ir
dienraštis bus tikrai įdomus.

Algirdas Venckus
Canadian Lakes, Michigan

ŽALIOJI ,,KORTELÈ”, ,,NEDYPUKAI” IR 
,,JIDIÕ” STILIAUS RAUGINTI AGURKAI

Dėkoju Liudai Germanienei už
jos žodžius (,,Draugas”, 2008 m. sau-
sio 30 d.), atsiliepdamas trumpai pa-
tikslinu. Tiesa, laiško autorė neklys-
ta, kad aš atplaukiau į Ameriką tik
,,su maždaug vairavimo dydžio žalia
kortele” savo rankoje. Bet man tada
buvo tik septyni metukai, mano
rankytė buvo dar mažesnė už tą kor-
telę, todėl man ji ir atrodė kaip
,,korta”, o ne ,,kortelė”. (Tikiu, kad
Liudytės rankytės tada irgi buvo
nedidukės.) Taip pat atsiprašau, kad
pavartojau žodį, kuris Germanienei
asmeniškai nepatinka — ,,dypukai”.
Bet mes tada buvome DP (Displaced
Persons — ,,išvietinti žmonės”), ir
tas žodis trumpai ir aiškiai parodo
mūsų skirtumą nuo kitų — ekonomi-
nių —  imigrantu.  Nepagalvojau, kad
šis žodis reiškia pravardžiavimą.

Suprantu Karolio Ruplėno (,,Drau-
gas, 2008 m. sausio 24 d.) rūpesčius.
Jis sako, kad nori ,,Drauge” išgirsti ir
kitų balsų ir kaip pavyzdį duoda
,,savo”. Užjaučiu. Savas balsas daug
kam saldesnis už kitų, į veidrodį žiū-

rėti irgi nenusibosta. Vis dėlto, atro-
do, kad laiško autorius yra dar jaunas
(ne vienas iš tų mūsų pensininkų su
mariomis laiko), tad, tikiu, turi ma-
rias energijos. Todėl nesivaržykite,
parašykite visą seriją savo laiškų —
kokius penkis ar šešis viename
numeryje, ir atbaidysite visus tuos
kitus laiškininkus, kurie viename
numeryje pajėgia pasirodyti tiktai su
dviem. (Man tik nelabai aišku, ar
mes, pensininkai, tikrai turime tas
marias laiko, kada Kazimierinės jau
mums tik už tvoros?) O apie Ruplėno
minimus raugintus agurkus, gražu,
kad ne vien tik ,,Vakarų”, ,,Rytų”,
,,Rytprūsių”, ,,Pusryčių” ir ,,Prieš-
piečių” korespondentė rūpinasi kul-
tūringu valgymu. Bent vienas Los
Angeles LB skyriaus valdybos narys
parūpins net ir ,,jidiš” stiliaus rau-
gintus agurkus — tik prašymas turi
būti parašytas anglų kalba ir išplatin-
tas laikraščiuose, kitaip tuos agurkus
FBI  konfiskuos.  

Donatas Januta
San Francisco, CA

DÈL MARIJOS APSIREIÕKIMÛ
„Draugo” sausio 10 d. Bernadeta

Miliauskaitė savo straipsniu pa-
tikslina Alekso Vitkaus straipsnį,
kuris buvo išspausdintas „Drauge”
2007.12.19.

Jie abu rašo apie Marijos pa-
veikslo apsireiškimą Guadalupėje.

Savo pastabėle noriu papildyti
tai, ko Bernadeta neparašė.

Kalbant apie Meksiką, įsidėmėti-
na, kad tai buvo ne  Guadalupės dvi-
lypėje saloje, kuri yra Mažųjų Antilų
salyne, bet tai įvyko Meksikos Gua-
dalupės Hidalgo vietovėje, kuri yra už

5 km į šiaurę nuo valstybės sostinės.
Šis Marijos paveikslo apsireiški-

mas įvyko 1531 metais indėnui Juan
Diego. Jam tas paveikslas nekalbėjo.

Lietuvos Šiluvoje 1608 metais
Marijos asmeniškas apsireiškimas
žmonijai įvyko pirmą kartą. Marija
kalbėjo su reformatų akademikais.
Po to įvyko keli kiti Marijos apsi-
reiškimai: Prancūzijos Liurde 1858
m., Portugalijos Fatimoje 1917 m.,
Jugoslavijos Medjugorėje 1981 metais.

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

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. 

KomentarasKomentaras

Šventovė šventovei nelygi
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Perskaitytas Alekso Vitkaus ve-
damasis „Guadalupe – Meksikos  Ši-
luva” („Draugas”, 2007 m. gruodžio
19 d.) privertė giliau susimąstyti ir
mintyse perkratyti įspūdžius, patir-
tus įvairiose garsiose pasaulio šven-
tovėse. Autoriaus minima Guadalupe
buvo pirmoji, kurią teko išvysti savo
gyvenime 1969 m. Netoli už Meksi-
kos sostinės Mexico City yra Guada-
lupe Hidalgo miestas (anuomet su
daugiau nei 26,000 gyv.), kuriame ir
yra garsioji Guadalupe šventovė, į
kurią maldininkai būriais plūsta nuo
pat 1531 m. Tada Švč. Mergelės Mari-
jos paveikslas buvo senojoje baziliko-
je. Širdį užplūdo graudulys bei pagar-
ba, matant nuostabų maldininkų pa-
maldumą: per visą didžiulę akmeni-
mis grįstą aikštę jie melsdamies, kiti
rožinį kalbėdami keliais slinko į bazi-
liką. O įėjęs į ją, tuoj pajusdavai, jog
grindys sminga į žemę, kaip ir Vene-
cijoje, Italijoje, Basilica di San Marco
Švento Morkaus aikštėje. Dabar ap-
lankius Guadalupe, jau naujai pasta-
tytoje bazilikoje (senąją uždarius dėl
jos nesaugumo), nebejauti to šventu-
mo. Maldininkai ir turistai, stovėda-
mi ant judančio tako, tarsi konveje-
rio, kaip kokiame fabrike, praslenka
pro Marijos paveikslą. Nėra nė aki-
mirkos laiko susikaupti, bent maldelę
sukalbėti, visiškai nesimato keliais
šliaužiančių maldininkų.

Smalsumo vedina, užklausiau va-
dovo dėl vardo kilmės. Anot jo, Ma-
rijai pasirodžius aztekų indėnui Juan
Diego, ji pasakiusi: „Vadink mane ir
mano atvaizdą Santa Maria de Gua-
dalupe.” Manoma, jog „Guadalupe”
buvo ispaniškai netikusiai išverstas
žodis iš vietinės aztekų tarmės. Esą,
tikriausiai, Marija pavartojo žodį
„Coatlallope”, kuris reiškia „toji,
kuri yra paminusi gyvates!”

Visiškai kitoks vaizdas bei nuo-
taika vyrauja visame pasaulyje gar-
siame Lourdes, Prancūzijoje. 1970 m.
vysk. Vincentas Brizgys suruošė lie-
tuvių ekskursiją į Romą, dalyvauti
lietuviškos koplyčios pašventinime
Vatikane Šv. Petro bazilikos rūsyje.
Tad tam tikslui jis pasamdė visą lėk-
tuvą ir 185 turistai, maldininkai vyko
Romon, pakeliui lankydami kitas
šventoves: Lourdes, Fatima, Portu-
galijoje, taip pat šventas vietas Ita-
lijoje: Assisi, Padua bei kitas vietas.
Tuometinis popiežius Paulius VI pa-
rodė lietuvių grupei ypatingą dėmesį,
paskirdamas sausakimšai prikimšto-
je didžiulėje bazilikoje vieną geriau-
sių vietų, o praeidamas taku, rankos
padavimu sveikino lietuvius.

Lourdes mieste – žmonių minios,
šurmulys – lyg dūzgiantis avilys, par-
duotuvių, budelių gausybė, karštli-
giškas prekiavimas, rodos, tėvą, mo-

tiną čia parduotų. Tik toliau, už var-
tų, kur prasideda šventovės plotas,
visai kitokie vėjai pūtė – giedra, tyla,
ramybė. Stebint ligonius, invalidus,
juos lydinčias slauges, jautei jų nuos-
tabų pasišventimą. Savanorės, neši-
nos kibiru skubėjo kažkam pagelbėti.
Širdį užgniaužė matant neštuvuose
kniūbsčią gulinčią mergaitę, jaunes-
nę už pavasarį, įbedusią akis į dangų,
visa savo esybe atitrūkusią nuo že-
mės. Atsisėdusi ant suolelio, žvilg-
telėjusi per petį, stebėjau saulėlydžio
dramatiškai apšviestą upelį, tyliai,
bet labai banguotai sruvenantį. „Taip
ir mūsų gyvenimas, vingiais pakil-
damas bei nusileisdamas nuolat
kunkuliuoja”, smogė galvon mintis ir
pradėjau raudoti (buvo 4 m. netekus
brangaus gyvenimo draugo). Staiga
išvydau ateinantį vysk. V. Brizgį. Ach,
linkėjau sau iš gėdos prasmegti kiau-
rai žemės. O jis, kaip tikras ganyto-
jas, surado paguodos žodį.

Didžiausią įspūdį ir aukščiausią
dvasinį pergyvenimą visam amžiui
paliko Lourdes vakarinė procesija.
Tūkstančiai maldininkų, nešdami
degančias žvakes, tamsios nakties ty-
loje giedodami „Ave, Ave, Ave Maria”
lyg kopė į padangę ugnies nušviestu
keliu. Pažvelgus priekin ir atgalios –
vien šviesos juosta. Visa tai ir neti-
kinčio širdį atverstų.

Dar kitokią nuotaiką pajutome
Fatima. Provincija kvepianti tyli,
rami vieta. Bažnyčią radome uždary-
tą; laukais, pievomis kopėme kalvele į
kaimą, kuriame gyveno Lucia Santos,
viena iš 3 vaikų piemenėlių, kuriems
pasirodė Marija 1917 m. gegužės 13
d. Jos kambarėlyje ant lovos maldi-
ninkai dėjo pinigus – aukas. Popie-
žius Jonas Paulius II tikėjo, jog Our
Lady of Fatima išgelbėjo jo gyvybę,
kai buvo pasikėsinta jį nužudyti Fati-
ma Marijos šventės dieną 1981 m.
Gan blankus įspūdis paliko Med-
jugorje, tada Jugoslavijoje. Visa truk-
dė komunistų režimas, o į statų kalną
kopti tikrai padėjo lyg iš dangaus
siųsti stebuklai.

Grįžtant prie 3 portugalų pieme-
nėlių (1917 m. – 7, 8 ir 9 m.), gal įdo-
mu paminėti jų likimą. Lucia buvo
karmelitų vienuolijos vienuolė
Coimbra, Portugalijoje. Ji mirė 2005
m. vasario 13 d., sulaukusi 97 m. Lu-
cia pusbrolis Francisco (1908–1919)
ir jo sesutė Jacinta Marto (1910–
1920) abu krito aukomis, pakirsti
1919 m. siautusios didžiosios ispaniš-
ko gripo epidemijos. 1989 m. gegužės
13 d. popiežius Jonas Paulius II vie-
šose apeigose Fatima mieste paskelbė
Francisco ir Jacinta gerbtinais. Po-
piežius sugrįžo ten 2000 m. gegužės
13 d. paskelbti juos, „palaimintais”
(pagerbimo titulas žemiau šventojo).
Jacinta yra jauniausia nekankinė
vaikas, bet kada pašventinta.

• • •
Nėra abejonės, kad ir lietuviams,

gyvenantiems šiame krašte, yra svar-
bu, koks ir kas bus išrinktas JAV
prezidentu būsimiems ketveriems
metams. Galingiausios pasaulio val-
stybės prezidento asmuo ir jo ar jos
vedama politika gali turėti nemažą
įtaką bei lemiamą poveikį Europai, o
tuo pačiu ir Lietuvai. Kiekvieno bal-
suotojo dalyvavimas pirminiuose rin-
kimuose yra svarbus. Balsuoti už
savo pasirinktą kandidatą — ar jis

būtų demokratas, ar respublikonas
— yra kiekvieno piliečio pareiga. Iki
nuobodumo sekėme „causus” raidą,
stebėjome debatus, klausėmės kandi-
datų pasisakymų, jų pažadų, tikriau-
siai krypstame į vieną ar į kitą pusę.
Nesvarbu, už kurį, kiekvienas pilietis
yra laisvas pasirinkti sau palankų
kandidatą su viltimi, kad jis ar ji savo
pažadus išpildys. Tad balsuokime ir da-
lyvaukime politiniame rinkimų pro-
cese. Tikrosios varžybos prasideda
Didįjį antradienį — vasario 5 dieną.
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Netekome literatùrologo
Viktoro Aleknos

Užsienieçiai Lietuvoje investuoja î
nekilnojamâjî turtâ  

Vilnius, sausio 31 d. (BNS)  –
Padėtis Lietuvos būstų rinkoje lieka
miglota, o pardavimai lėtėja, tačiau
čia investuojantys užsieniečiai trauk-
tis nežada. 

Bendrovės „Brec LT” direkto-
riaus Donato Buivydo teigimu, nekil-
nojamojo turto plėtra Lietuvoje daž-
niausiai užsiima estų, airių ir anglų
bendrovės, taip pat skandinavai.
„Stambių investuotojų iš užsienio ne-

bus, bet mažas įmones visada trauks
rinkos, kurios yra šiek tiek pelninges-
nės ir rizikingesnės. Ir tų mažų už-
sienio bendrovių Lietuvoje ateityje
turėtų tik daugėti”, – sakė D. Buivy-
das. Pasak jo, užsienio plėtotojai dau-
giausia žvalgosi po Vilnių ir Klaipėdą.
Juos vilioja investicijos miestų cent-
ruose, kur turtas tikrai nepigs, arba
žemė užmiestyje, kur numatoma
sparti plėtra.

Pristatyta knyga apie 
diplomatâ A. Simutî 

Vilniaus knygų mugė.                                         Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilniaus knygû mugè 
îprasmins Skaitymo metus

New York atidaryta fotoparoda
„Tikroji Lietuva”

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) –
Eidamas 93-iuosius metus, Vilniuje
mirė lietuvių literatūros tyrinėtojas,
rašytojas, publicistas Viktoras Alek-
na.

V. Alekna dirbo ,,Naujosios Ro-
muvos” žurnalo redakcijoje, mokyto-
javo. 1945 m. buvo suimtas, kalėjo
Vorkutoje. Į Lietuvą grįžęs dirbo Vil-
niaus technikos institute dėstytoju.
Būdamas pedagogu lituanistu, V.
Alekna rūpinosi lietuvių literatūros
ugdymu, labiausiai buvo žinomas po-
etės Salomėjos Nėries kūrybos ir gy-
venimo tyrinėjimais. 1996 m. V. Alek-
na išleido biografinę apybraižą ,,Ne-
priklausomybės akto signataras kun.
Alfonsas Petrulis”, parašė išgyveni-
mų knygą apie savo 12 metų patirtį
Vorkutos lageryje ,,Oi, ta Vorkuta”,
knygas apie sovietų prievartą ir lais-
vės kovas, eilėraščių rinkinius ,,Pilkų
dienų žingsneliai” ir ,,Saulėlydis”. V.
Alekna nuo nuo 1926 m. buvo Atei-
tininkų federacijos sendraugių sąjun-
gos narys, nuo 1999 m. priklausė

Lietuvos rašytojų sąjungai. V. Alekna
apdovanotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Riterio
kryžiumi.

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) –
Vasario 21-24 dienomis visi mylintieji
knygą rinksis į sostinės ,,Litexpo” pa-
rodų centre duris atversiančią 9-ąją
tarptautinę Vilniaus knygų mugę –
didžiausią knygų mugę Baltijos šaly-
se.

Šių metų Vilniaus knygų mugės
šūkis – ,,Skaitau, vadinasi, esu”, kvie-
čiantis visuomenę skaityti, atrasti
knygą ir jos teikiamą naudą. Lietu-
voje 2008-ieji paskelbti Skaitymo me-
tais, tad Vilniaus knygų mugė tiek
jauną, tiek seną kviečia atsigręžti į
knygą. Šiais metais 200 mugės daly-
vių iš 6 šalių – Lietuvos, Lenkijos,
Baltarusijos, Slovakijos, Didžiosios
Britanijos ir Italijos – įsikurs trijose
parodų salėse, o leidyklų ir ekspozici-
jų stendai užims 6,5 tūkst. kvadrati-
nių metrų plotą. Per keturias mugės
dienas lankytojų laukia net 200 kul-
tūrinių renginių, 24 iš jų skirti vai-
kams. Bus surengta 13 knygos meno ir
iliustracijų parodų, vyks susitikimai
su 14 užsienio ir 80 lietuvių rašytojų.

Ypatingas šios mugės svečias –

pasaulinio garso rašytojas, amerikie-
čių prozininkas John Irving, prista-
tysiantis naujausio savo romano ,,Kol
tave rasiu” lietuvišką leidimą. Pasak
knygų mugės rengėjų, nors kasmet
mugėje žėri po kelias pirmo ryškumo
pasaulio literatūros žvaigždes, spar-
čiai auga mugės lankytojų susidomė-
jimas lietuvių literatūra. Kelinti me-
tai iš eilės leidėjai skaičiuoja, jog lan-
kytojai labiausiai perka savų – lietu-
vių rašytojų knygas. Todėl neatsitik-
tinai šių metų mugės tema skelbiama
,,Lietuvių literatūra”. Šįmet vėl bus
renkamos geriausios lietuvių autorių
knygos suaugusiems ir mažiesiems
skaitytojams.

Šių metų mugės naujiena – Dis-
kusijų klubas. Jis sumanytas kaip sa-
varankiškas darinys, nesusietas su
kuria nors konkrečia leidykla ar nau-
ju leidiniu. Šiemet vyks penki pirmie-
ji Diskusijų klubo renginiai. Juos ves
skaitančiai visuomenei gerai pažįsta-
mi žmonės – filosofas Leonidas Dons-
kis ir žurnalistas Rolandas Masko-
liūnas.

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerijoje prista-
tyta knyga apie iškilų diplomatą Ani-
cetą Simutį, jo nenuilstamą visuome-
ninę ir kūrybinę veiklą, Lietuvos dip-
lomatinę tarnybą, jos pastangas įtvir-
tinti Lietuvos valstybingumą ir sudė-
tingiausiomis tarptautinėmis aplin-
kybėmis ginti nacionalinius intere-
sus. Užsienio reikalų ministras Petro
Vaitiekūno teigimu, knyga ,,Anicetas
Simutis: 60 metų Lietuvos diplomati-
nėje tarnyboje” yra ir apie Lietuvą,
apie jos praradimą, naikinimą, apie
sunkų jos kelią.

,,Esu tikras, kad ši knyga jauna-
jai Lietuvos kartai gali puikiai pasi-
tarnauti kaip valstybės istorijos ir
diplomatijos vadovėlis. Tai žmogaus,
kūrusio Lietuvos istoriją, gyvenimo
knyga”,  – sakė Lietuvos diplomatijos
vadovas.

A. Simučio vaikaitė, literatė ir
vertėja, Laima Sruoginytė pasidalijo
savo prisiminimais apie senelio asme-
nybę, jo žurnalistinę ir visuomeninę
veiklą išeivijoje.

Pristatyme taip pat kalbėjo kny-
gos vertintojas istorikas Arvydas

Anušauskas, vienas iš knygos sudary-
tojų diplomatas Rimantas Morkvė-
nas, prisiminimais dalijosi kartu su
A. Simučiu dirbę diplomatai.

Nuo 1936 metų dirbo Lietuvos
generaliniame konsulate New York
sekretoriumi, konsuliniu atašė, vice-
konsulu, generaliniu konsulu. 1991
metais ambasadorius A. Simutis bu-
vo pirmasis Lietuvos atstovas, įteikęs
skiriamuosius raštus Jungtinių Tau-
tų generaliniam sekretoriui.

Iškilus Lietuvos diplomatas buvo
aktyvus lietuvių išeivijos bendruo-
menės narys, daugelio straipsnių JAV
lietuvių spaudoje autorius, stengėsi
plėtoti New York lietuvių prekybos
rūmų veiklą, lankėsi ir skaitė prane-
šimus lietuvių bendruomenei Argen-
tinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Ve-
nesueloje. 1953 metais diplomatas
parengė ir išleido ,,Pasaulio lietuvių
žinyną”.

A. Simučio nuopelnai Lietuvos
valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino ordino Di-
džiuoju kryžiumi ir Komandoro kry-
žiumi.

Vilnius, sausio 31 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos generaliniame
konsulate New York atidaryta foto-
menininkės Olgos Ivanovos nuotrau-
kų paroda, skirta Lietuvai. Parodoje
eksponuojamos Vilniaus, Trakų ir
Lietuvos pajūrio nuotraukos.

Atidarydamas parodą Lietuvos
generalinis konsulas New York Jonas
Paslauskas pažymėjo, kaip šiltai au-
torė užfiksavo Joninių apeigas, Lie-
tuvos paveldo paminklų ir gamtos de-
tales. Jis pasidžiaugė, kad konsulato
lankytojai dabar turi progą pamatyti
nuostabius Lietuvos vaizdus kitos

kultūros menininkės akimis.
O. Ivanova gimė Sankt Peter-

burge, ilgai gyveno Švedijoje. Šiuo
metu fotomenininkė gyvena ir kuria
JAV. Autorė yra laimėjusi Rusijos geo-
grafų sąjungos prizą.

Lietuvės draugės pakviesta, fo-
tografė 2007 metų vasarą apsilankė
mūsų krašte ir savo susižavėjimą
įamžino originaliose nuotraukose. O.
Ivanova sakė, kad negali pamiršti
Lietuvos žmonių svetingumo, drau-
giškumo, meilės ir pagarbos gimta-
jam kraštui, tradicijoms.

Knyga apie diplomatą A. Simutį – ir valstybės istorijos vadovėlis. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

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

Viktoras Alekna. 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr.
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Adis Abeba, sausio 31 d.
(AFP–BNS) – Etiopijoje susirinkę
Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Ban Ki-moon ir Afrikos
valstybių vadovai ketvirtadienį para-
gino Kenijos vadovus elgtis atsakin-
gai ir padaryti viską, kad būtų nu-
malšintas kruvinas porinkiminis
smurtas.

,,Kenijos vadovui prezidentui
(Mwai) Kibaki ir opozicijos vadovui
Raila Odinga tenka ypatinga atsako-
mybė taikiai išspręsti šią krizę”, –
sakė B. Ki-moon. Jis išreiškė paramą
savo pirmtakui Kofi Annan, kuris
šiuo metu vieši Kenijoje, mėgindamas
tarpininkauti politiniam susitarimui,
kuris nutrauktų krizę, kilusią dėl M.
Kibaki perrinkimo gruodžio mėnesį.

Afrikos Sąjungos komisijos pir-
mininkas Alpha Oumar Konare taip
pat paragino imtis skubių veiksmų,
kad šioje paprastai ramioje Rytų
Afrikos šalyje būtų nutrauktas smur-
tas, per mėnesį nusinešęs apie 1
tūkst. gyvybių. „Kenija mums reiškia
tiek daug, kad šiandien būtina už-
gesinti liepsnas”, – sakė jis. ,,Visoms
šalims mes sakome sustoti, sustoti,
sustoti. Jeigu jūs sudeginsite Keniją,

kas liks jums valdyti”, – teigė jis ati-
darymo kalboje, kurios klausėsi ir 76
metų M. Kibaki.

Japonija, speciali šio viršūnių
susitikimo viešnia, kuriai atstovavo
buvęs ministras pirmininkas Yoshiro
Mori, taip pat išreiškė susirūpinimą
dėl aštrėjančios krizės Kenijoje, kuri
yra didžiausia Rytų Afrikos ekonomi-
ka ir svarbi šio žemyno valstybė. Y.
Mori paragino M. Kibaki ir R. Odinga
,,dirbti kartu su Afrikos Sąjunga ir
tarptautine bendruomene, kad būtų
rastas taikus šio konflikto sprendi-
mas”. 

Kenijai, kur dėl politinio smurto
ir etninio valymo savo namus paliko
ketvirtadalis milijono gyventojų, Y.
Mori pažadėjo skirti 4,1 mln. dolerių
pagalbos. Tuo tarpu ketvirtadienį
Nairobyje viešintis Kofi Annan buvo
priverstas nutraukti krizės derybas
tarp Kenijos prezidento ir opozicijos
vadovo, nes šalies vakaruose buvo
nušautas vienas opozicijos parlamen-
tarų. „Mes atidėjome šios dienos
popietės posėdį, o dirbsime rytoj visą
dieną, kad vadovai galėtų spęsti sku-
bius reikalus ir susitikti su savo
rinkėjais”, – sakė Kofi Annan.

OSLAS
Baigiantis 2008-ųjų kandidatų į

apdovanojimus pasiūlymų sezonui
pretendentais į Nobelio taikos premi-
ją laikomi Europos Komisijos pirmi-
ninkas Jose Manuel Barroso, Alžyro
prezidentas Abdelaziz Bouteflika, bu-
vęs Vokietijos kancleris Helmut Kohl
ir esperanto kalba. Nobelio komite-
tas svarsto tik tas kandidatūras, ku-
rios iškeliamos laiškuose, išsiųstuo-
se iki vasario 1 dienos. Laureatas bus
paskelbtas spalio mėnesį. Pernai No-
belio taikos premija už klimato kai-
tos pavojų įsisąmoninimo didinimą
buvo paskirta buvusiam JAV vicepre-
zidentui Al Gore ir Jungtinių Tautų ko-
vos su klimato kaita įstaigai – Tarp-
vyriausybinei klimato kaitos grupei. 

LAŠKARGA
Pietinėje Afganistano Hilmendo

provincijoje ketvirtadienį vienoje me-
četėje susisprogdinus mirtininkui, žu-
vo šios provincijos gubernatoriaus pa-
vaduotojas ir dar penki žmonės. Spro-
gimas nugriaudėjo pagrindinėje Hil-
mendo sostinės Laškargos mečetėje,
kai žmonės buvo susirinkę į popietės
pamaldas, sakė policija. Žuvo šeši be-
simeldę žmonės, tarp jų provincijos
gubernatoriaus pavaduotojas Haji Pir
Mohammad. Tarp sužeistųjų yra ket-
verių metų vaikas, kuris prie mečetės
durų prašė išmaldos. Atsakomybę už
šią ataką prisiėmė Talibanas.

JERUZALĖ
Izraelio vyriausybės sudaryta ko-

misija, apsvarsčiusi ministro pirmi-
ninko Ehud Olmert 2006-aisiais pri-
imtą sprendimą pradėti karą Libane
prieš ,,Hezbollah” partizanus, trečia-
dienį paskelbė išvadas, kuriose nu-
rodoma, jog sprendimas kariauti bu-
vo pagrįstas „sąžiningu Izraelio in-
teresų įvertinimu”. „Esame įsitikinę,
kad ir ministras pirmininkas, ir gy-
nybos ministras veikė kruopščiai ir
sąžiningai įvertinę ir nustatę, kas, jų
nuomone, buvo būtina Izraelio inte-
resams (patenkinti)”, – sakė komisi-
jos pirmininkas, buvęs teisėjas Elia-
hu Winograd. E. Olmert tarnyba į tai
atsakė, kad ministras pirmininkas
planuoja vykdyti 2006-ųjų metų karo
Libane eigą nagrinėjusios oficialios
komisijos pateiktus pasiūlymus.

Pasaulio naujienos
Pasaulio vadovai ragina Kenijos

grupes nutraukti kraujo praliejimâ

Giuliani pasitraukè iš varžybû 
ir parèmè McCain

Simi Valley, sausio 31 d. (AFP–
BNS) – Buvęs New York meras Ru-
dolph Giuliani trečiadienį paskelbė,
kad traukiasi iš varžybų dėl respub-
likonų kandidato į JAV prezidentus
statuso ir paremia senatorių John
McCain. R. Giuliani apie savo spren-
dimą žurnalistams pranešė pakeliui į
California, o paskui, prieš respubli-
konų debatus Reagan prezidentinėje
bibliotekoje, kuriuos rodė televizija,
padarė oficialų pareiškimą. Šalia šyp-

sodamasis stovėjo J. McCain. 
„Šiandien oficialiai skelbiu, kad

kaip kandidatas į Jungtinių Valstijų
prezidentus pasitraukiu”, – sakė R.
Giuliani ir pridūrė, kad paremdamas
buvusį JAV naikintuvų pilotą J.
McCain remia „Amerikos didvyrį”.
„John McCain labiausiai tinka būti
kandidatu ir tapti kitu Jungtinių
Valstijų vyriausiuoju vadu, – sakė R.
Giuliani. – Jis yra Amerikos didvyris,
ir Amerika gali pasinaudoti didvy-
riais Baltuosiuose rūmuose.”

Atsakydamas J. McCain išgyrė R.
Giuliani vadovavimą miestui po 2001
metų rugsėjo 11-osios įvykių ir sakė,
kad jis „suvienijo šalį tokiu būdu,
kuris leido mums visiems didžiuotis”.
R. Giuliani apie savo pasitraukimą
paskelbė kitą dieną po to, kai pra-
laimėjo partijos pirminius rinkimus
Florida valstijoje, kuriai skyrė pag-
rindinį dėmesį vildamasis, kad ši vals-
tija suteiks jam lemtingą postūmį.

WASHINGTON, DC
NASA trečiadienį paskelbė nuo-

traukas ir duomenis, kuriuos į Žemę
perdavė kosminis zondas MESSEN-
GER, praskriejęs virš iki šiol nety-
rinėtos Merkurijaus paviršiaus da-
lies. Mokslininkai nustatė, kad tai
„labai judri planeta” su veikiančiais
ugnikalniais ir magnetosfera. Maž-
daug 55 proc. Merkurijaus pavir-
šiaus, kurio pusė visuomet atgręžta į
Saulę, yra nežinomi. Vienintelės
„tamsiąją” pusę turinčios Saulės sis-
temos planetos paviršiumi šimtus
kilometrų tęsiasi milžiniškos uolos,
rodančios, kad prieš daugybę metų
čia susidarė sprūdžiai. Zondas taip
pat aptiko unikalią savybę: daugiau
kaip 100 siaurų lomų plokščiu dug-
nu, kurios eina į visas puses nuo su-
dėtingo centrinio regiono, iki šiol ne-
matyto nei Merkurijuje, nei Mėnu-
lyje. Mokslininkai jį praminė „Voru”.

BELGRADAS
Serbijos premjeras Vojislav Koš-

tunica trečiadienį atsisakė paremti
proeuropietiškų pažiūrų koalicijos
partnerį Boris Tadič prieš šį savait-
galį įvyksiantį antrąjį prezidento
rinkimų ratą, kuriame šis varžysis su
ultranacionalistų kandidatu. Antra-
jame rate varžysis dabartinis šalies
vadovas B. Tadič ir Serbijos radika-
liosios partijos kandidatas Tomislav
Nikolič. Tačiau V. Koštunica, kurio
sąjunga sudaro valdančiąją koaliciją
su B. Tadič Demokratų partija, sakė,
kad jo partija ,,neremia Serbijos
radikaliosios partijos kandidato”. 

STAMBULAS
Stambule, pažymėjimo neturin-

čioje fejerverkų gamykloje ketvirta-
dienį per galingą sprogimą žuvo
mažiausiai 19 žmonių, o dar daugiau
kaip 70 buvo sužeisti, pranešė pa-
reigūnai, kurie nurodė, kad tai buvo
nelaimingas atsitikimas. Nelaimę
tikriausiai sukėlė nedidelis sprogimas
ir gaisras nelegalioje fejerverkų ga-
mykloje, kuri buvo įsikūrusi ketvirta-
jame penkių aukštų pastato aukšte.

Kenijoje dėl politinio smurto ir etninio valymo savo namus paliko jau ketvirtadalis
milijono gyventojų. EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

AZIJA

Rudolph Giuliani ir John McCain.
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SIÙLO DARBÂ

Sausio pradžioje redakciją pa-
siekė Vytauto Matulionio iš Cleve-
land Heights, OH laiškas. Skaity-
tojas rašo:

,,Praeitą vasarą besilankant
bibliotekoje, knygų parodoje, užti-
kau Prancūzijoj išleistą knygą ‘Ca-
mino-logie ou Traite des cheminées’
(1756, A Dijon, Avec Approbation e
Privilège du Roi). Laisvai lietu-
viškai išvertus: ‘Židinių ir kaminų
mokslas’. Knyga išspausdinta Dijon
mieste, su karališkuoju patvirti-
nimu ir privilegija. Žodis cheminée
prancūzų kalboj reiškia ir kaminą,
ir židinį. Ypač domino žodis cami-
nologie, savo šaknim panašus į
lietuviškąjį kaminą. Pasirodo, kad
jis yra kilęs iš lotyniškojo caminus
(krosnis, kalvė, židinys), o lotyniš-
kasis iš graikų kaminos, kurį pasi-
savino ir vokiečiai (der Kamin).
Giliau pasirausus keliuose žodynuo-
se, paaiškėjo, kad dabar retai varto-
jamas prancūziškasis caminologie
aštuonioliktame šimtmetyje reiškė
kaminų ir židinių statybos mokslą.

Įdomu, ar į lietuvių kalbą kami-
nas atėjo iš artimosios Vokietijos ar
iš tolimesnės Graikijos? Bostone
išleista ‘Lietuvių enciklopedija’ ka-
mino kilmę nurodo iš vokiečių der
Kamin ir graikų kaminos, tačiau ta
pati enciklopedija atskirai aptaria ir
dūmtraukį kaip kaminą. Kyla klau-
simas: ar žodis dūmtraukis, daug
vaizdžiau ir tiksliau nusakantis sa-
vo paskirtį nei kaminas, buvo vie-
nas iš ankstyvųjų, grynai lietuviškų,
mūsų kalbos naujadarų, kažkodėl
pirmenybę atidavęs svetimai skam-
bančiam kaminui? Gal mūsų kalbos
žinovai galėtų šiuo klausimu plačiau
pasisakyti?”

Pabandysiu atsakyti į skaitytojo
klausimą. Žodis kaminas į lietuvių
kalbą atėjo iš slavų kalbų. Ernst
Fränkel lietuvių kalbos etimologi-
niame žodyne Litauisches Etimologi-
sches Wörterbuch, remdamasis Skar-
džiumi bei Brückner, nurodo, kad jis
pasiskolintas iš baltarusių ir lenkų
(plg. balt. ir lenk. komin) kalbų. Į
slavų kalbas šis žodis greičiausiai
pateko iš vokiečių kalbos. Lietuvių
kalbos žodyno (LKŽ) duomenimis
kaminas vartojamas įvairiose Lie-
tuvos vietose (žodyniniame apraše
pateikiami pavyzdžiai iš Veiverių,
Molėtų, Šunskų, Vilkijos, Mažeikių
ir kt.), liaudies gyvojoje kalboje.
Kaminas buvo įtrauktas ir į pirmąjį
lietuvių kalbos žodyną – Konstan-
tino Sirvydo Dictionarium trium
lingvarum. Vadinasi, žodis pasisko-

lintas, vartojamas ir žinomas lietu-
viams jau labai seniai. 

Žodžio dūmtraukis daryba gana
aiški. Tai dviejų žodžių dūmas ir
traukti dūrinys, tad dūmtraukis –
„kas traukia dūmus”.  LKŽ žodyni-
niame apraše prie šio žodžio pa-
teikiama pavyzdžių iš Skaudvilės,
Bartninkų. Žodžio vartosenos pa-
vyzdžių taip pat rasta Betygaloje
(Raseinių raj.), Doviluose (Klaipė-
dos raj.), vadinasi, dūmtraukis taip
pat vartojamas tarmėse. Tiek kami-
nas, tiek dūmtraukis vartojami si-
nonimiškai – galima palyginti Da-
bartinės lietuvių kalbos žodyno pa-
teikiamas reiškmes: kaminas – tai
,,statinys dūmams ar garams išeiti”,
o dūmtraukis – ,,kaminas”. 

Vytautas Matulionis laiške
klausia, kuris žodis pirmiau pradė-
tas vartoti lietuvių kalboje? Tai
sunku nustatyti. Kaip jau minėjau
kaminas buvo įtrauktas į pirmąjį
lietuvių kalbos žodyną, jis minimas
ir Kuršaičio (XIX a.), Ruigio   (XVIII
a.), Miežinio (XIX a. pab.) žodynuo-
se, vartotas Valančiaus, Žemaitės
raštuose. Tuo tarpu dūmtraukis
minimas tik J. Barono Rusų-lietuvių
kalbų žodyne, išleistame 1933 m. Jei
kaminas vartotas jau senuosiuose
raštuose (Daukšos Postilėje), dūm-
traukio pavyzdžių, bent jau LKŽ, iš
senųjų raštų nepateikiama. Atro-
dytų, kad kaminas pradėtas vartoti
seniau nei dūmtraukis. Tačiau abu
žodžiai vartojami liaudies šnekamo-
joje kalboje (tai rodo pavyzdžiai),
tad kuris ankstesnis, kuris vėlesnis,
sunku pasakyti. Iš tarmių pavyzdžių
matyti, kad kaminas vartojamas
daug įvairesnėse  Lietuvos vietose
(Molėtuose, Panevėžyje, Eišiškėse,
Vilkaviškyje, Šeduvoje, Kamajuose,
Daukšiuose ir kt.), t. y. geografiškai
labiau paplitęs nei dūmtraukis (iš
pateikiamų šio žodžio šnek. kalbos
vietų, dauguma yra Žemaitijoje –
Dovilai, Betygala, Skaudvilė, tik
Bartninkai vakarų aukštaičių teri-
torijoje). Tad geografiškai kaminas
daug plačiau vartojamas. Dažnesnis
šis žodis ir šiandieninėje vartoseno-
je. Štai Dabartinės lietuvių kalbos
tekstyne (http://donelaitis.vdu.lt) ka-
minas įvairiais linksniais iš viso pa-
vartotas 829 kartus, o dūmtraukis –
„tik” 298 kartus. Internete www.
google.lt paieškos sistemoje lietuvių
kalba vardininko linksniu kaminas
rastas maždaug 15,000 užklausų, o
dūmtraukis – 1,810. Iš šių dviejų
šaltinių matyti, kad vis dėlto daž-
niau vartojamas kaminas, o ne dūm-
traukis. Kodėl? Gal kad trumpesnis?

KAIP KALBAMEKAIP KALBAME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   

aurelijat@yahoo.com

Kaminai ir dūmtraukiai

Margumynai

Experienced Male & Female Live-in
CNA or Home Health Aide needed.
Must have valid proof to work in the

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Apie stiklo gamybą
Stiklas žmogui yra labai reikalin-

gas! Stiklo mums reikia langams,
akiniams, elektros lemputėms, veid-
rodžiams, buteliams, mikroskopams
ir t.t.

Liaudis mano, kad stiklo gamyba
yra paprasta. Ji sako: smarkiai pa-
kaitink smėlį – gausi stiklo.

Iš tiesų, stiklo gamyba yra labai
sudėtinga ir įvairi. Jei galima pasi-
gaminti net 500 skirtingos cheminės
sudėties stiklo, tai jau tai  mums ro-
do, jog stiklo gamyba yra labai įvairus
ir sudėtingas procesas.

Žmonija stiklą žino net 4,000 me-
tų, bet jo gamyba labai pasikeitė per
paskutiniuosius dešimtmečius!

Pagrindinė stiklo savybė – per-
matomumas!  Gal galima sakyti, kad
stiklas yra beveik „nematoma” me-
džiaga.

Stiklą gauname lydant įvairių
medžiagų mišinį. Pagrindinė medžia-
ga yra silicio deginys, dažniausiai
randamas smėlio arba malto kvarcito
formos. Čia dedama daugybė metalų

deginių. Karštyje belydant, gaunasi
labai klampi stiklo masė, ji skystėja
kaitinant iki 1,500 laipsnių Celsijaus.
Ši masė pasidaro skaidri. Tada prasi-
deda stiklo masės formavimas esant
800–1,000 laipsnių Celsijaus.

Senovėje formavimas vykdavo
pučiant, bet dabar pūtimas yra me-
chanizuotas.

Suformuoti gaminiai yra laikomi
60–90 minučių krosnyje, kur tempe-
ratūra yra 500 laipsnių Celsijaus.

Lietuvoje langų stiklo fabrikas
buvo Radviliškyje, o butelių fabrikai
buvo įsikūrę Petrašiūnuose, Vilniuje
ir kt.

Senovėje Lietuvoje pirmasis stik-
lo pramonininkas buvo Martynas Pa-
leckis. Jis 1551 metais iš karaliaus
gavo leidimą turėti stiklo dirbtuvę
prie Vilniaus. XVII amžiuje stiklo
dirbtuvę turėjo Radvilos.

Rusijoje pirmoji stiklo dirbtuvė
buvo atidaryta gana vėlai – tik 1635
metais.

Eugenius Gerulis
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

SSKKEELLBBIIMMÛÛ SSKKYYRRIIAAUUSS

TTEELL.. 777733--558855--99550000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Pristinga ir kambarių viešbu-
čiuose. Kai kurie apsistoja toliau, net
pačiame Bismarck. Kai kurie vietiniai
gyventojai savo namų duris svečiams
atidaro. Kadangi jau anksčiau čia
buvome, galėjome greit susiorien-
tuoti, kur kas yra, nes žmonių tikrai
daug. Vėliau pasitikrinome ir sužino-
jau, kad kai giedra diena čia per die-
ną apsilanko 35,000. Taip, tikrai,
trisdešimt penki tūkstančiai! Apskai-
čiuota pagal parduotų bilietų skaičių. 

Pagrindinė salė ,,The Great Vi-
king Hall’ talpina apie 12,000. Čia du
kartus per dieną vyksta pagrindiniai
koncertai, į kuriuos reikia pirkti bi-
lietą (39 dol., arba patogesnės kėdės
pačiame priekyje – 45 dol). Toks bilie-
tas taip pat galioja įėjimui į festivalio
salių kompleksą. Antraip, įėjimas
dienai kainuoja 25 dol., jaunimui 10
dol., vaikams – nemokamai. Be pag-
rindinės salės yra dar daug kitų salių
pavadintų Skandinavijos miestų var-
dais, būtent: Copenhagen, Oslo,
Trondheim, Helsinki, Stockholm,
Reykjavik ir Leif Erikson Millennium
Hall. Tarp šių salių yra koridorius,
vadinamas Troll Stroll. Čia įsikūrę
įvairūs kioskai, informacijos stotis.
Salėse yra scenos pasirodymams,
įvairūs rankdarbių kioskai, maisto,
knygų, juvelyrų, dovanų, rūbų, indų,
kelionių biuras, medžio drožinių,
odos dirbinių, audeklų ir t.t. Šiose sa-
lėse įvairūs koncertai vyksta nuo aš-
tuntos valandos ryto iki aštuntos va-
landos vakaro. Taigi tuo pat metu vyks-
ta penki pasirodymai. Į juos nereikia
atskiro bilieto. Taip pat vyksta daug
nepažymėtų pasirodymų – matėme
vieną akordeonistą vaikščiojant ir gro-
jant, kitoje salėje penkių asmenų or-
kestrėlis susirinkusius linksmino, vėl
būrys vaikučių atliko linksmus rate-
lius ir dainuodamas išėjo į kitą salę. 

Oslo salė padalinta pertvara –
vienoje pusėje scena ir žiūrovams vie-
tos, antroje – stalai su suolais ir įvai-
rus maisto pasirinkimas. Čia galima
gauti pažįstamų mėsainių, keptų bul-
vių su įvairiais įdarais, ledų, vandens
ir norvegiško stiliaus žuvies (lute-
fisk). Vienas kampas atitvertas. Ten
yra ,,en to tre” (viens, du, trys) resto-
ranas ir ten galima ,,karališkai” pa-
pietauti už 39 dol. Vietos ribotos 100

asmenų. Maistas ruošiamas patyru-
sių virėjų. Tad galėjome valgyti ir
koncerto klausytis. Šį kartą dainavo
Kanados grupė ,,Western Senators”.
Vakare pagrindinėje salėje vyko dr.
Cosby, Jr. programa. Čia geresni bi-
lietai greitai parsidavė ir nors užsa-
kiau vietas prieš keturis mėnesius,
buvome tolokai nuo scenos. Abejose
scenos pusėse buvo didžiuliai ekra-
nai, tai matomumas buvo geras, bet
jautėsi taip lyg jį stebime per TV
ekraną, kaip namie.

Ketvirtadienio ryte Trondheim
salėje radome knygų parduotuvę. Su-
stojome pažiūrėti, ką čia turi. Už sta-
lo, apkrauto knygomis, padavėja mū-
sų paklausė: Ar žinote apie ką šios
knygos? Mes atsakėme, kad ne. Ji ta-
da tarė: ,,Tai aš jums papasakosiu,
nes aš jas parašiau.” Pasirodo, tai bu-
vo autorė Astrid Karlsen Scott. Ji gi-
mė Norvegijoje, dabar su vyru gyvena
Washington valstijoje. Jos ankstyves-
nės knygos buvo apie Norvegijos ka-
lėdinius papročius, kulinariją, dai-
nas, tautosaką. Prieš dešimt metų
pradėjo rinkti medžiagą apie vieną
įvykį per Antrąjį pasaulinį karą. Vė-
liau apie tai pasirodė knyga ,,Defiant
Courage,” parašyta kartu su dr. Tore
Haug. Berinkdama šiai knygai me-
džiagą susipažino su Hugo Munthe-
Kass, kuris buvo vos 23 metų, kai ka-
ras baigėsi. Jis taip pat buvo dau-
giausia apdovanojimų gavęs Norve-
gijos kareivis, gavęs aukščiausius
medalius iš Norvegijos, Anglijos ir
Prancūzijos. Nusipirkom abi knygas
ir autorė mums pasirašė. 

Pirmą valandą Romualdo kon-
certas vyko pagrindinėjė salėje. Kon-
certavo Charley Pride. Aš nelabai su-
sigaudau dainininkuose, todėl sau
bilieto neėmiau. Pati nuėjau į Oslo
salę, kur vyko Williams ir Ree pasiro-
dymas. Šie komediantai žmones
linksmina jau apie 40 metų. Su jais
susipažinau čia būdama prieš dvejus
metus. Salė pilnutėlė, kur tik tarpas
– daug stovinčių, net ant laiptų su-
sėdę. Atėję jie save pristatė kaip
,,indėną ir baltą vyruką.” Jų reper-
tuare netrūksta komentarų apie
indėnų vargus, kaip baltieji iš jų že-
mę pavogė.           

Tęsinį skaitykite vasario 5 d.  
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,,Scandinavian Heritage Park” – Gold Stave bažnyčia-muziejus.

„AUKŠTAM SMILČIŲ KALNELY
BROLELIAI NARSŪS MIEGA”

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Š.m. sausio 27 dieną suėjo šimtas
metų nuo Didžiosios Kovos apygar-
dos (DKA) vado Alfonso Morkūno-
Plieno (1908-1949) gimimo. Ši sukak-
tis buvo gražiai ir prasmingai pami-
nėta Ukmergėje, kurios žemė užaugi-
no šį narsų kovotoją už Lietuvos lais-
vę. Tą dieną Ukmergės Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje už gyvus ir
mirusius partizanus ir jų vadą Alfon-
są buvo aukojamos šv. Mišios, ku-
rioms vadovavo mons. Alfonsas Sva-
rinskas, pasakęs ir pamokslą. Kartu
su juo šv. Mišias aukojo Ukmergės
dekanas kun. Gintautas Kabašinskas
ir mons. Jurgis Užusienis. 

Kultūros namų Mažojoje salėje
vyko Politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos pirmininko, Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjungos valdybos nario
Zigmo Vašatkevičiaus organizuotas
renginys, į kurį atvyko dar gyvi parti-
zanai, kartu su jais iškentėję gulagų
kančias ryšininkai, rėmėjai ir didelis
būrys ukmergiškių, taip pat svečiai iš
Vilniaus ir Kauno. 

Tą dieną daug sužinojome apie A.
Morkūną-Plieną. Apie jį per pamoks-
lą pasakojo mons. A. Svarinskas, taip
pat doc. Augustinas Švenčionis, kny-
gos „Didžiosios Kovos apygardos par-
tizanai” autorius Stanislovas Abro-
mavičius ir kt.

Alfonsas buvo vyriausias Vero-
nikos ir Jono Morkūnų šeimos sūnus,
turėjęs du brolius Stanislovą ir
Karolį, taip pat pasirinkusius parti-
zano kelią. Kai pirmą kartą bolše-
vikai okupavo Lietuvą, Alfonsas iš
Kauno, kur tarnavo liktiniu kariuo-
menėje, grįžo į tėviškę, įsijungė į
1941 metų birželio sukilimą, gelbėjo
žmones nuo rusų savivalės. 1945 me-
tų pradžioje Alfonsas jau vadovavo
partizanų kuopai. Tų metų pabaigoje
DKA vadas Jonas Misiūnas-Žalias
Velnias įkūrė B rinktinę, kuriai vado-
vauti paskyrė A. Morkūną-Plieną.
1946 metų pradžioje tarp Žemaitkai-
mio ir Želvos veikiantį Plieno dalinį
sudarė apie du šimtus laisvės kovoto-
jų, rinktinės partizanų būriai veikė
visuose vakarinės Ukmergės apskr.
dalies valsčiuose. 1948 metų rugpjūtį

A. Morkūnas-Plienas paskiriamas
Didžiosios Kovos apygardos vadu,
jam suteikiamas partizanų kapitono
laipsnis.

Plieno vardas kėlė siaubą oku-
pantams ir jų pakalikams. Partiza-
nams pavykdavo trumpam užimti
miestelius, iš daboklių išlaisvinti įka-
lintus žmones. Jau vien partizanų
buvimas gyventojams teikė saugumo
jausmą, kėlė laisvės viltį. „A. Morkū-
nas buvo gerbiamas už drąsą – net ir
dienos metu jis suorganizuodavo su-
sitikimus su kaimų ar miestelių gy-
ventojais, agituodavo prieš sovietinę
santvarką, kviesdavo prisidėti prie
laisvės kovos”, – rašo S. Abromavičius.

Už Plieno suėmimą valdžia pa-
skyrė didelę premiją, atsirado parti-
zanais apsimetusių išdavikų, kurie
bandė su juo susitikti, visaip kenkė
provokatoriai. Tačiau Plienas buvo
įžvalgus ir nuovokus, į provokatorių
tinklą nepateko.

1949 metų pabaigoje MGB agen-
tas „Vėjas” susekė Plieno slėptuvę,
esančią Juodiškių kaime. Gruodžio
30 d. rytą kariuomenė apsupo sody-
bą, tvarte atrado bunkerį. Žuvo visi
penki slėptuvėje buvę partizanai,
tarp jų ir A. Morkūnas-Plienas.

1989 metų liepos pabaigoje parti-
zanų palaikai perkelti į Ukmergės
Dukstynos kapines. 1997 metų gruo-
džio 22 d. A. Morkūnui suteiktas Ka-
rio savanorio vardas (po mirties).
1998 metų lapkritį jis apdovanotas
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kry-
žiumi, tais pat metais jam suteiktas
kapitono laipsnis.

Patriotiškai nusiteikę ukmergiš-
kiai yra įsitikinę, kad vieną jų miesto
gatvę vertėtų pavadinti A. Morkūno-
Plieno vardu, o tėviškėje Juodžiūnų
kaime pastatyti paminklą.

Renginio dalyvius iki ašarų sug-
raudino A. Morkūno-Plieno dukters
Eloidos pasakojimas. Nepilnametė
mergaitė su broliuku buvo naudojami
kagėbistų pasaloms, paskui vaikai iš-
tremti į Sibirą. Pakalbinau A. Mor-
kūną-Plieną pažinojusius partizanus.
Vienas jų sakė: „Tai buvo ne tik drą-
sus, bet ir teisingas, aukštos moralės
žmogus. Norėjo, kad ir partizanai
tokie būtų.”
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ARIZONA

Phoenix. Sekmadienį, vasario 10 d., St. Elizabeth Seton Parish, 9728
Palmeras Drive, Sun City. 12:30 val. p.p. – šv. Mišios parapijos bažnyčioje. 2
val. p.p. – priešpiečiai su programa parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: dr.
Liucija Baškauskaitė. Meninė programa: solistas Algirdas Motuza. Po minėji-
mo Arizonos LB apylinkės narių susirinkimas.Rengia Arizona LB apylinkė.
Kreipkitės į Algį Karsą: mgkarsas@netscape.com, tel. 480-661-3957.

CALIFORNIA

San Francisco.  Sekmadienį, kovo 9 d., Šv. Marijos Magdalenos parapija,
2005 Berryman St., Berkeley. 11 val. r. – šv . Mišios. 1 val. p.p. – minėjimas
parapijos salėje. Programoje: San Francisco LB apylinkės valdybos praneši-
mai, pagrindinė kalbėtoja – JAV LB Tarybos pirmininkė Danguolė Navic-
kienė. Muzikinę programą atliks solistė Indrė Viskontaitė ir pianistė Julija
Nikonovaitė bei nauja šokių grupė ,,Tiltas”. Rengia San Francisco LB apylin-
kė. Vaišės – suneštinės. Kreipkitės į Dalią Grybinas Lee: daliagrybinaslee@
comcast.net, tel. 650-588-5514.

Los Angeles. Šeštadienį, vasario 16 d., 11 val. r. Lietuvos valstybės ne-
priklausomybės paskelbimo akto signataro Mykolo Biržiškos  kapo lankymas
Calvary kapinėse, 4201 Whittier Blvd., Los Angeles (nauja). 

Los Angeles. Sekmadienį, vasario 17 d. Šv. Kazimiero parapija, 2718 St.
George Street, Los Angeles 10:15 val. r. – vėliavų pakėlimas parapijos kieme
10:30 val. r. – iškilmingos Šv. Mišios parapijos bažnyčioje 12:30 val. p.p. –
minėjimas ir meninė programa parapijos salėje. Šventės pagrindinė kalbėtoja
bus Ieva Butkutė, Washingtono univ. studentė ir Misija Sibiras dalyvė. Ji 2006
m. su kitais lietuviais jaunuoliais lankė išvežtųjų vietoves Sibire ir papasakos
tos kelionės įspūdžius. Rengia JAV LB Vakarų apygarda. Kreipkitės į Antaną
Polikaitį, polik1@verizon.net, 805-496-9711 (nauja).

San Diego. Sekmadienį, kovo 2 d., 2 val. p.p. Oceanside Senior Center, 455
Country Club Ln., Oceanside. Minėjimas. Meninė programa: Tony Mazeika
pristatys filmą ,,Red Terror on the Amber Coast”, grieš smuikininkė Ieva
Mickutė, Bernardo Brazdžionio mokyklos mokiniai atliks trumpą programėlę.
Maistas svečių suneštinis, kava ir šalti gėrimai parūpinti bendruomenės.
Rengia San Diego LB apylinkė. Kreipkitės į Reginą Lisauskienę, Reginali-
sauskas@pacbell.net, 760-943-9434 (nauja).

COLORADO

Denver. Sekmadienį, vasario 17 d., Fraternal Order of Eagles Hallm 1151
S Galena Street, Denver. 2 val. p.p. – minėjimas. Programoje: pasisakymai
,,Ką man reiškia Lietuvos nepriklausomybė?” ir lietuviškos mokyklos ,,Vy-
turėliai” programėlė. Po programos – lietuviškų karštų patiekalų pietūs, su-
neštiniai saldumynai. 5 val. p.p. – Ž. Žvagulio and I. Starošaitės koncertas.
Rengia Colorado LB apylinkė. Kreipkitės į Romą Zablecką: romas@colorado-
lithuanians.org, tel. 970-310-3170.

CONNECTICUT

Bridgeport. Sekmadienį, vasario 17 d., 12 val. p.p. Šv. Jurgio parapija,
443 Park Ave, Bridgeport. Šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių minėjimas parapi-
jos salėje. Programa skirta 400-osioms Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo
Lietuvoje metinėms. Rengia Bridgeport LB apylinkė ir Lietuvos Vyčių 141-oji
kuopa. Kreipkitės į Lauryną Misevičių:  rytupakrante@yahoo.com, tel. 203-
895-7147.

Putnam (Rytinis CT). Sekmadienį, kovo 9 d., 2 val. p.p. Nekalto
Prasidėjimo Mergelės Marijos seselių vienuolynas, 600 Liberty Hwy., Putnam.
Minėjimas: programoje Juozo Bružo paruošta vaizdinė programa ir kitos
staigmenos. Rengia Rytinio CT LB apylinkė. Kreipkitės į Vytautą Alksninį,
alks@charter.net, 860-429-5606 (nauja).

New Britain. Sekmadienį, vasario 10 d., 11:30 val. r. Saint Andrew’s
Parish, 396 Church Street, New Britain. Šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių
programa Father Rikteraitis Friendship Center salėje. Rengia New Britain LB
apylinkė. Kreipkitės į Ireną Belanger: pqbel@hotmail.com, tel. 860-229-1197.

Hartford.  Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. Trejybės parapijoje, 53 Capitol
Ave., Hartford. 9 val. r. šv. Mišios, kurių metu giedos parapijos choras, vad. J.
Petkaičio. Po Mišių – minėjimas parapijos salėje. Kalbės Asta Nenortienė. Bus
renkamos aukos  bendruomenės reikalams, pabendrausime prie kavutės. Tel.:
pasiteirauti: 860-657-9067 (nauja).

New Haven. Sekmadienį, vasario 24 d., 2:00 val. p.p. 131 Edgehill Road,
New Haven. Minėjimas: kalbės Ramutė Žukaitė, NY LB apygardos pirmi-
ninkė, ,,Amerikos lietuvio” 2007 m. Metų žmogus. Meninė programa: T.
Venslovo eilėraščiai, Lauros Ziliūtės muzikavimas. Rengia New Haven LB
apylinkė. Kreipkitės į Sigitą Šimkuvienę-Rosen, ssimkute@comcast.net, 203-
773-1257 (nauja).

JAV LB Vasario 16-tosios švenčių JAV LB Vasario 16-tosios švenčių 
KALENDORIUSKALENDORIUS

(papildytas)
DISTRICT OF COLUMBIA 

Washington, DC. Sekmadienį, vasario 17 d., minėjimas. Pagrindinis
kalbėtojas – gen. mjr. Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas.
Rengia Washington LB apylinkė. Kreipkitės į Danelę Vidutienę, dvidutis@
dclac.org, tel. 301-588-5749.

FLORIDA

Sunny Hills. Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. Teresės parapija, 2056 Sunny
Hills Boulevard, Sunny Hills. 11val. r. – šv. Mišios, giedos ,,Antros jaunystės”
choras. 2 val. p.p. – minėjimas ir vaišės parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja
– Sigita Šimkuvienė-Rosen. Meninė programa: ,,Antros jaunystės” choras ir
kiti atlikėjai. Rengia Sunny Hills LB apylinkė. Kreipkitės į Eleną Žeber-
tavičienę tel. 850-773-3216

Cape Coral (Floridos Pietvakariai). Sekmadienį, vasario 17 d., 12 val.
p.p. 1401 SE 47th Street, Cape Coral. Lietuvos Nepriklausomybės ir Meilės
dienos šventė. Rengia Floridos Pietvakarių LB apylinkė. Kreipkitės į Giedrę,
giedrefla@yahoo.com, 239-565-3330 (nauja).

Pompano Beach (Auksinis Krantas). Sekmadienį, kovo 9 d., 12 val. p. p.
Flaming Pit restoranas, Pompano Beach. Pilni pietūs (20 dol. asmeniui) ir mi-
nėjimas. Programoje svečias kalbėtojas iš Lietuvos Profesorius Juozas Galdi-
kas. Kreiptis į Danutę Liutermozienę, Dvlw@aol.com, 954-782-4802 (nauja).

ILLINOIS

Cicero. Ketvirtadienį, vasario 14 d., 11 val. r. Cicero rotušė, 4937 West
25th Street, Cicero. Vėliavos pakėlimas prie miesto rotušės. Dalyvaus: Cicero
miesto vadovybė, gen. konsulas Arvydas Daunoravičius, Jūros Šaulių kuopa.
Ruošia Cicero LB apylinkė ir ALTo Cicero skyrius. Kreipkitės į Mindaugą
Baukų tel. 708-863-9849.

Cicero. Sekmadienį, vasario 24 d., Šv. Antano parapija, 1502 S. 49th
Court, Cicero. 9 val. r. – šv. Mišios. 10 val. r. – minėjimas parapijos salėje. Pag-
rindinis kalbėtojas – Aleksas Vitkus. Meninė programa. Ruošia: Cicero LB
apylinkė ir ALTo Cicero skyrius. Kreipkitės į Mindaugą Baukų tel. 708-863-
9849.

Brighton Park. Sekmadienį, vasario mėn. 17 d. Nekalto Prasidėjimo
parapija, 2745 W. 44th Street, Chicago. 10 val. r. – šv. Mišios bažnyčioje. 12 val.
p.p. – minėjimas, meninė programa, ir vaišės parapijos salėje. Rengia Brigh-
ton Park LB apylinkė. Kreipkitės į Vytautą Sendą, 773-415-0928 (nauja).

East St. Louis. Sekmadienį, vasario 24 d., Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių
parapija, 1509 Baugh Avenue, East St. Louis. 10:30 val. r. – šv. Mišios. Jas
atnašaus Belleville vyskupas E. Braxton. 11:30 val. r. – minėjimas parapijos
salėje. Pranešėja: apylinkės valdybos pirmininkė Danute Zabaitė-Lasky. Po
minėjimo – pietūs ir kultūrinė programa. Pietūs ruošia rengėjai, saldumynai
atsineštiniai. Rengia Greater St. Louis LB apylinkė. Kreipkitės į Danutę
Zabaitę-Lasky: danutezl@wisperhome.com, tel. 314-808-5167.

Lemont. Sekmadienį, vasario 17 d., 12:30 val. p.p. Pasaulio lietuvių cen-
tras, 14911 127th Street, Lemont. Pagrindinis kalbėtojas: Arvydas Dauno-
ravičius, LR generalinis konsulas Čikagoje. Programoje: dūdų orkestras ,,Gin-
taras”, solistės Nijolė Penikaitė ir Genovaitė Bigenytė, tautinių šokių grupė
,,Spindulys”. Rengia Lemont LB apylinkė. Kreipkitės į Ireną Vilimienę: zvili-
mas@speedsite.com, tel. 708-974-0591.

INDIANA

East Chicago. Sekmadienį, vasario 17 d., 1 val. p.p. American Legion
Post #430, 7430 Broadway, Merrillville. Minėjimas. Rengia East Chicago LB
apylinkė, Lake apskrities ALTas, ir Lietuvos Vyčių kuopa #82
Kreipkitės į Birutę Vilutienę: vilutisab@aol.com, tel. 219-322-4533.

KANSAS

Kansas City. Sekmadienį, kovo 9 d., 1 val. p.p. Wyandotte County Museum,
631 North 126th St., Bonner Springs, 913-721-1078. Muziejuje yra senosios Kan-
sas City Šv. Kazimiero lietuviškos bažnyčios varpas. Minėjimas ir vaišės. Minė-
jimo programoje: tautiniai šokiai, pranešimai. Lietuviškas maistas su bulviniais
blynais. Rengia Lithuanians of America ir Kansas City LB apylinkė. Kreikitės
į Sally Zemaitytę Dannov, sallyzd@aol.com, 913-384-0580 (nauja).

MASSACHUSETTS

Cape Cod. Sekmadienį, vasario 24 d., 12 val. p.p. Our Lady of Assumption
Parish, 76 Wianno Avenue, Osterville šv. Mišios bažnyčioje. Po mišių – minėji-
mas parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: Daiva Navickienė, JAV LB Švieti-
mo tarybos pirmininkė. Programoje: rašytojo, humoristo Antano Gustaičio
100 metų gimtadienio minėjimas. Įvadą darys ir vaizdajuostę iš minėjimo
2007 m. rudenį Lietuvoje rodys rašytojo sūnus Algimantas Gustaitis, Cape
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Margumynai

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
HENRIKAS PADLECKAS

1988  m. vasario mėn. po sunkios ligos žemišką kelionę baigė
mūsų mylimas vyras ir tėvelis. Jo brangų atminimą minint, šv. Mi-
šios bus aukojamos sekmadienį, vasario 10 d. 9 val. ryto Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL.

Gimines ir draugus kviečiame dalyvauti šv. Mšiose ir pasimelsti
už a.a. Henriką.

Nuliūdusi žmona Regina ir šeima

Cod LB apylinkės valdybos narys. Vaišės – suneštinės. Rengia Cape Cod LB
apylinkė. Kreipkitės į Reginą Petrutienę:  regina-pet@comcast.net, tel. 508-
775-3987.

Worcester. Sekmadienį, vasario 17 d., 10 val. r. Šv. Kazimiero parapija, 41
Providence St., Worcester. Šv. Mišios už Lietuvą bažnyčioje. Minėjimas tuoj po
Mišių parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: dr. Dalia Giedrimienė. Po minėji-
mo – meninė programa ir kavutė su užkandžiais. Rengia Worcester Lietuvių
organizacijų taryba. Kreipkitės į Romą Jakubauską: romasj@verizon.net, tel.
508-832-6682.

MARYLAND

Baltimore. Sekmadienį, kovo 9 d., 20 val. p.p. Lietuvių Namai, 851 Hollins
Street. Minėjimas. Restoranas veiks nuo 12 val. p.p. Rengia Baltimore LB apy-
linkė. Kreipkitės į Kęstutį Chesonį, chesonis@erols.com, 410-433-6421 (nauja).

MICHIGAN

Detroit. Sekmadienį, vasario 24 d. Dievo Apvaizdos Lietuvių parapija,
25335 West Nine Mile Rd., Southfield. 10:30 val. r. – šv. Mišios bažnyčioje, da-
lyvaus lietuviškos organizacijos su vėliavomis. 12:15 val. p.p. – vaišės ir minėji-
mas Kultūros centre. Minėjimo pagrindinis kalbėtojas LR Gen. konsulas Ar-
vydas Daunoravičius. Minėjime dalyvaus JAV kongreso nariai Joe Knollen-
berg ir Thaddeus McCotter taip pat Michigan Respublikonų partijos pirmininkas
ir Lietuvos garbės konsulas Saulius Anužis. Rengia Detroito LB apylinkė.
Kreipkitės į Algį Rugienių,  rugienius@comcast.net, 248-642-7049 (nauja).

OHIO

Cleveland. Sekmadienį, vasario 17 d., Our Lady of Perpetual Help para-
pija, 18022 Neff Road, Cleveland. 9:45 val. r. – vėliavų pakėlimas prie laisvės
paminklo. 10 val. r. – šv. Mišios Our Lady of Perpetual Help šventovėje, giedos
,,Exultate” choras. 10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Jurgio šventovėje, 6527 Su-
perior Ave, Cleveland. 4  val. p.p. – minėjimas/koncertas Our Lady of Perpe-
tual Help parapijos auditorijoje. Meninėje programoje: ,,Exultate” choras,
Virginija Muliolienė, ,,Naujoji intriga”, ,,Švyturys”, Šv. Kazimiero lituanis-
tinės mokyklos šokėjai, ,,Gintarinės stygos”. Po programos – vaišės. Rengia
Cleveland LB apylinkė. Kreipkitės į Vidą Bučmienę tel. 216-481-0653.

PENNSYLVANIA

Philadelphia. Sekmadienį, vasario 24 d., 11 val. r. – šv. Mišios šv. Jurgio
bažnyčioje, 3580 Salmon Street, Philadelphia. 2 val. p.p. – skanūs lietuviški
pietūs ir minėjimas Lietuvių Namuose, 2715 E. Alleghany Avenue, Philadel-
phia. Kalbėtojas: gen. mjr. Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos karuomenės
vadas. Rengia Philadelphia LB apylinkė. Kreipkitės į Virgų Volertą tel. 610-
664-9425 arba į Romą Krušinskienę: tel. 215-355-3030, RKRoma@aol.com

Scranton. Šeštadienį, vasario 16 d., 11 val. r. Lietuvos vėliavos pakėlimas
prie  Scranton miesto rotušės. Visi kviečiami. Rengia Lietuvos Vyčių 74 kuopa.
Kreipkitės į Marią Laske tel. 570-347-1347.

Pittston. Penktadienį, vasario 15 d., 11:00 val. r. Vėliavos pakėlimas prie
Pittston rotušės, Broad St., Pittston. Rengia Lietuvos Vyčių Kuopa 143.
Kreipkitės į Jean Mahalick, 570-779-2243 (nauja).

WASHINGTON

Seattle. Šeštadienį, vasario 16 d., 4:30 val. p.p. Latvian Center, 11710 3rd
Ave., NE, Seattle (Northgate area). Minėjimas ir vaišės. Pagrindinė kalbėtoja:
Amanda Swain, Baltic Studies doktorantė. Meninė programa: tautinių šokių
grupės, vaikų choras, solistai. Po programos – suneštinės vaišės. Rengia
Seattle LB apylinkė. Kreipkitės į Rimą Mikšį rimmik@comcast.net, tel. 206-
282-9910.

WISCONSIN

Madison. Šeštadienį, vasario 16 d., 12:25 val. p.p. International Festival
Overture Center, 201 State Street, Madison. Tautinių šokių grupė ,,Žaibas”
šoka ir moko lietuviškų šokių. Rengia Madison tarptautinis festivalis. Kreip-
kitės į Nijolę Semėnaitę-Etzwiler: netz@g2a.net, tel. 608-356-6549.   

Waukegan-Lake County. Šeštadienį, vasario 16 d., 2 val. p.p. Iškilmin-
gos šv. Mišios su kun. J. Kelpšu ir Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniais.
Santa Maria del Popolo Chapel, 116 N. Lake Street (Route 45), Mundelein. Po
Mišių pabendravimas su suneštiniais užkandžiais ir kava, St. Andrew's Liu-
teronų bažnyčios patalpose, 10 S. Lake Street (Route 45), Mundelein. Ruošia
Waukegan-Lake County LB apylinkė. Dėl informacijos skambinkite 847-543-
4313. (nauja).

Gerb.  BALFo direktoriui Juno Beach FL, 141 BALFo
skyriaus rėmėjui ir patarėjui

A † A
dr. JONUI ŠALNAI

mirus, mylimą žmoną JANINĄ, sūnus VYTĄ ir JONĄ
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

141 BALFo skyrius

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokime 

ir skaitykime
,,Draugą”!

www.draugas.org

Sostinės gyventojus užplūdo
įkvėpimas – akcija „Haiku Vilniui”
tampa vis populiaresnė. Haiku arba
trijų eilučių eilėraščiais, sužavėti pro-
jekto rengėjai nutarė išleisti net dvi
skirtingas šių japoniškų trieilių kny-
gas.

6,000 – tiek trieilių per pusmetį
parašė sostinės gyventojai, miesto
svečiai ir emigrantai, šaknis jau įleidę
Anglijoje, Airijoje ar Ispanijoje. Kū-
rybinio projekto „Haiku Vilniui” or-
ganizatoriai džiaugiasi: žmonių susi-
domėjimas pranoko visus lūkesčius.

Šiemet tikimasi sulaukti bent
triskart daugiau šalies sostinei skirtų
trieilių. Didžioji jų dalis pateks į
pavasarį ketinamas išleisti „Haiku
Vilniui” knygeles.

Per dieną „Haiku Vilniui” rengė-
jai sulaukia apie 50 trieilių. Žmonės
juos atsiunčia trumposiomis SMS
žinutėmis, el. paštu ar paprastais

laiškais. Išrinkti geriausius savaitės
haiku projekto organizatoriams nėra
lengva.

„Tačiau labai įdomu, – pridūrė
projekto koordinatorė Indrė Viltra-
kytė. – Žmonės pastebi netikėtų
smulkmenų. Be to, vilniečių sukur-
tuose trieiliuose atsiskleidžia dauge-
lis miesto aktualijų. Tarkime, per
krepšinio čempionatą pasipylė sub-
tilūs haiku apie rungtynes. Kilus
politiniam triukšmui Vilniaus savi-
valdybėje, žmonės kaip mat jį aprašė.
Vadinasi, vilniečiai stebi aplinką ir
nevengia vertinti įvykių – kuriasi
pilietinė visuomenė”.

Vis dėlto dažniausiai miestiečių
akį traukia bažnyčių bokštai. Neretas
trieiliuose aprašo siauras Vilniaus
senamiesčio gatveles, Gedimino pilį,
Neries krantus. Rečiau haiku įamži-
namos sostinės mikrorajonų aki-
mirkos.

„Vilniaus diena”

Vilniečių susidomėjimas haiku 
pranoko lūkesčius

Vilniuje — Tarptautiniams vargonų
metams skirti renginiai 

Fleitos bei vargonų muzikos kon-
certu Vilniuje sausio 25 d. prasidėjo
Tarptautiniams vargonų metams
skirti renginiai. Sausio 26 d. Šv. Jonų
bažnyčioje renginių ciklą pradėjo
žymių Lietuvos muzikų duetas – var-
gonininkas Balys Vaitkus ir flei-
tininkas Giedrius Gelgotas. 2008-
uosius ir 2009-uosius Tarptautiniais
vargonų metais paskelbė Amerikos
vargonininkų gildija. 2008-ieji – sim-
boliška data ir Lietuvos vargoni-
ninkams. Sukanka lygiai 600 metų,
kai Lietuvos metraščiuose pirmą
kartą buvo paminėti vargonai. Tai

įvyko 1408-aisiais, kai Kryžiuočių
Ordino didysis magistras nedidelius
vargonėlius padovanojo Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytauto žmonai
Onai. Koncertų ciklas taip pat sieks
klausytojams atskleisti Šv. Jonų baž-
nyčios vargonų grožį. Šis žymiausių
vargonų meistrų A. G. Casparini ir T.
Tiedemano sukurtas instrumentas
jau daugiau nei du šimtmečius stebi-
na amžininkus. Ir dabar, po daugelį
metu trukusios restauracijos, šie 3
manualų ir 64 registrų vargonai yra
didžiausi Lietuvoje.

BNS
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje. Meninę programą at-
liks vokalinė grupė ,,Laumės”, bus
vakarienė, šokiai, kuriems gros Al-
gimanto Barniškio orkestras. Stalus
ar pavienes vietas galite užsisakyti
tel. 630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą, kuri įvyks va-
sario 2 d. 6:30 val. v. Jaunimo centre.
Spektaklyje vaidina: Aušra Jasaitė,
Linas Umbrasas ir Antanas Stepona-
vičius. Tai vieno veiksmo pjesė, ku-
rioje išgalvotas pasaulis susimaišo su
realybe, kurioje fantazija ir realybės
suvokimas eina visiškai šalia vienas
kito. Tik kas nugalės?...

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vidurio
Amerikos Lietuvos Vyčių apygarda
kviečia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel. 773-254-7553 (Evelina Oželienė).

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p.p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Sueigos programoje: minėji-
mas, LSS pirmijos pirmininko v. s. fil.
Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�2008 m. vasario 9 d. 6 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, 14911
127th Street, Lemont, įvyks šių metų
Tarptautinio Čiurlionio pianistų kon-
kurso laimėtojo Edvino Minkštimo kon-

certas. Koncertą organizuoja Lietu-
vos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Tema: ,,Vasario 16-oji ir šiandieni-
nė Lietuva”. Kalbės adv. Povilas
Žumbakis, kuris atkūrus nepriklau-
somybę Lietuvoje, padėjo atnaujinti
šalies teisinę sistemą. Dalyvaus  Cook
County atstovė etniniams reikalams
Pat Michalski. Programą atliks mu-
zikės Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės Berta Brazdeikytė bei
Indrė Genevičiūtė ir muzikės Loretos
Karsokienės estradinio dainavimo
studijos ,,Tu ir aš” dainininkės. JC
Moterų klubo narės vaišins gardžiais
užkandžiais. Maloniai kviečia Jauni-
mo centras.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p .p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago. 

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.
ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10 val. r.
iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių. Prekiautojai sta-
lus gali užsisakyti paskambinę tel.:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
tel.: 708-636-6837 (Anelė Pocienė).
Rengia Jaunimo centro valdyba ir Mo-
terų klubas.

�Priešmokyklinio amžiaus vai-
kų tėvelių dėmesiui!  Jei norite suži-
noti apie ,,Žiburėlį” ir Montessori
metodo auklėjimo būdą, kviečiame
atvykti į ,,Žiburėlio” atvirų durų die-
ną, kuri vyks šeštadienį, kovo 8 d., 9
val. r. Pasaulio lietuvių centre Le-
mont. Vaikai priimami nuo 3 metu-
kų. Informuosime apie registraciją
ateinantiems metams. Tel. pasiteira-
vimui:  630-257-8891.

Iki 2007 m. rugsėjo 21 d. R. Gilchrist yra dirbęs JAV ambasadoje
Irake politinių reikalų ministro patarėju. Turintis septyniolikos
metų patirtį užsienio reikalų sferoje, yra daugelį metų dirbęs JAV
ambasadose Bucharešte, Caracas ir Londone. Jis taip pat buvo
ypatingasis patarėjas Richard Armitage and Strobe Talbott įstai-
gose Washingtone. Anksčiau R. Gilchrist yra ėjęs atsakingas parei-
gas Valstybės Departamento centrinėse įstaigos. Yra gimęs Florida
valstijoje, baigęs studijas Wake Forest University ir University of
Virginia. 

Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visuomenę gausiai dalyvauti.
ALT’o info

Vasario 10 d., 
sekmadienį, 1 v. p. p. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIME 

Maria gimnazijoje
Čikagoje 
dalyvaus 

ROBERT GILCHRIST, 
JAV Valstybės departamento

Skandinavijos ir Baltijos 
skyriaus vedėjas, 

turintis plačią diplomatinę
patirtį.

Vasario 22 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 
vyks parodos-konkurso, skirto Čiurlionio galerijos 

50-mečiui atidarymas. 
Parodoje–konkurse dalyvauja arti  50 išeivijos dailininkų ne tik iš

JAV, bet ir iš Airijos, Izraelio, Kanados. Atidaryme bus paskelbti kon-
kurso nugalėtojai, kuriuos įvertins vertinimo komisija: Danas Lapkus,
Vincas Lukas ir Val Ramonis. Rėmėja – žinoma išeivijos dailininkė Mag-
dalena Stankūnienė. 

Maloniai kviečiame dalyvauti parodos atidaryme.

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE ĮVYKS ANTRASIS
LIETUVIŲ STUDENTŲ SUSITIKIMAS

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-oios – proga
Kovo 8 dieną, šeštadienį, nuo 12:30 val. p.p. naujai valstybės įsigy-
tose Lietuvos ambasados patalpose (2 Bessborough Gardens, London
SW1V 2JE) Londone įvyks jau antrasis Jungtinėje Karalystėje studijuo-
jančių lietuvių susitikimas. Tradiciniu tampantį renginį organizuoja LR
ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo
sąjunga (JKLJS).

Renginio metu bus pristatyta „Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009“ Ambasadorių programa, konkursas „Padovanok Lietuvai viziją“,
informacija apie 2008 metais planuojamus JKLJS ir lietuvių bendruo-
menės renginius. 

Studentus kviečiame registruotis el. paštu: studentai@jkljs.org.
Studentų susitikimas tradiciškai sutaps su krepšinio turnyru „Amba-

sadoriaus taurė”, kuris vyks kovo 8-9 dienomis. Daugiau informacijos
apie turnyrą rasite Lietuvos ambasados Londone internetinėje svetainėje
www.lithuanianembassy.co.uk.

Robert Gilchrist

Šiais metais sausio 26-27 d. Los Angeles Lietuvių fronto bičiu-
liai jau 43–čiąjį kartą rinkosi į tradicinį politinių studijų sambūrį Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Dvi dienas trukusiame renginyje daly-
vavo visuomenininkai ir žurnalistai iš Lietuvos ir išeivijos. Šiais
metais frontininkai ir svečiai kalbėjo tema – ,,Lietuvos laisvės ir
demokratijos perspektyvos ir lietuvių tautos išlikimo galimybės
europinių globalizacijos ir Rusijos ekonominių pinklių sūkuryje”. 

Dalis politinių studijų savaitgalio pranešėjų.
Povilo Žemaitaičio nuotr.

PLC Socialinių reikalų skyrius vasario 10 d. organizuoja nuvažia-
vimą į Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks Maria gimnazijos salėje, Čikagoje. 

Nuo PLC išvykstame 12:15 val. p. p. Kaina – 10 dol. asmeniui. Norint
pasiteirauti ir užsisakyti vietas, skambinti R. Kronui tel. 630-968-0184. 

Vytautas J. Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Labai dėkojame.

Kazimieras Rimkus, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir atsiuntė 50 dol. auką už kalėdinius atvirukus
ir kalendorių. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Msgr. Ignas Urbonas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Aldona Stropus, gyvenanti  Chicago, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Vytautas Norkus, gyvenantis Waterbury, CT, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką už kalėdinius atvirukus ir
kalendorių laikraščiui paremti. Nuoširdžiai dėkojame.


