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•Sporto apžvalga. Fut-
bolas. Krepšinis. ŠAL-
FASS naujienos (p. 2, 8)
•Tiesos sakymas? (p. 3)
•Komentarai. Kitoks D.
Udrio elgesio paaiškini-
mas. Guadalupe: Marijos
paveikslas neapsireiškė
(p. 4)
•U of I Baltic Club kelio-
nė į San Francisco (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kaip kalbame (p. 8)
•Lietuva iš arčiau (5) (p.
9)
•ALIAC Čikagos skyriaus
susirinkimas (p. 10)

Londone kalbèta apie bendras
vertybes ir siekius

Londonas/Vilnius, vasario 14
d. (BNS) – Buvusiai Didžiosios Brita-
nijos premjerei Margaret Thatcher į-
teiktas Lietuvos valstybinis apdova-
nojimas. Lietuvos didžiojo kunigaik-
ščio Vytauto ordino Didįjį kryžių bu-
vusiai premjerei iškilmingame priė-
mime Londone Lietuvos valstybės at-

kūrimo 90-ųjų metinių proga įteikė
prezidentas Valdas Adamkus. Ordi-
nas M. Thatcher skirtas už nuopel-
nus Lietuvai ir dvišalių santykių puo-
selėjimą bei rėmimą. M. Thatcher bu-
vo pirmoji ir kol kas vienintelė prem-
jerė moteris Jungtinėje Karalystėje,
vadovavusi ministrų kabinetui nuo

Washington, vasario 13 d.
(ELTA) – ,,Rusija pradeda ‘mažąjį
Šaltąjį karą’ prieš kaimynines Balti-
jos šalis, viliodama Vakarų Europos
valstybes energetikos sutartimis, ku-
rios vėliau leis padidinti politinę įta-
ką pasitelkus grasinimų taktiką”, –
pasakė buvęs Lietuvos Aukščiausio-

sios Tarybos – Atkuriamojo Seimo
pirmininkas Vytautas Landsbergis
leidiniui ,,The Washington Times”.
Rusija sugrįžo prie istorinio agresy-
vaus elgesio, nubraukdama ,,neilgai
gyvavusias viltis, kad Rusija pagaliau
taps demokratiška” po Sovietų Są-
jungos žlugimo, samprotavo V. Land-

sbergis. V. Landsbergis spėja, kad
Rusijos prezidentas Vladimir Putin ir
jo rėmėjai siekia Vakarų Europą pa-
versti ,,nuolankia” Rusijai, didinda-
ma jos priklausomybę nuo Maskvos
energijos išteklių. ,,Laisvų šalių idėja
Kremliui yra labai svetima”, – pri-
dūrė europarlamentaras.

Eurokomisarè –
trokštamiausia
prezidentè

Vilnius, vasario 14 d. (Alfa.lt) –
Dabartinį prezidentą valstybės vado-
vo pareigose geriausiai pakeistų eu-
rokomisarė Dalia Grybauskaitė. Be-
veik penktadalis – 19,6 proc. apklau-
sos dalyvių – ją norėtų matyti Lietu-
vos prezidente. Tai rodo tyrimų įstai-
gos „Baltijos tyrimai” atlikta gyven-
tojų apklausa. Ji vyko šių metų sau-
sio mėn. Be D. Grybauskaitės tarp
kandidatų į valstybės vadovus įrašy-
tas Naujosios sąjungos vadovas, ap-
linkos ministras Artūras Paulaus-
kas, nušalintasis prezidentas, parti-
jos „Tvarka ir teisingumas” pirmi-
ninkas Rolandas Paksas, socialinės
apsaugos ir darbo ministrė, socialde-
mokratė Vilija Blinkevičiūtė.

Rasti iš kunigo R. Mikutaviçiaus
pagrobti paveikslai

Vilnius, vasario 14 d. (BNS) –
Po sėkmingos Generalinės prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tyrimo departamento bei
Lietuvos kriminalinės policijos biuro
operacijos rasti iš nužudyto kunigo
Ričardo Mikutavičiaus vertingos me-
no kolekcijos pagrobti paveikslai.

Kunigo nužudymo bei iš jo namų
pagrobtos vertingos meno kūrinių
kolekcijos, taip pat kitų nusikaltimų
byla jau išnagrinėta teisme, o pagrin-
dinis bylos kaltinamasis Vladas Be-
leckas nuteistas kalėti už šių nusi-
kaltimų organizavimą iki gyvos gal-
vos.

2001 metais, sėkmingai bendra-
darbiaujant Lietuvos, Vokietijos, Di-
džiosios Britanijos ir kitų valstybių
policijos pareigūnams bei prokuro-
rams, buvo rasti dar trys paveikslai,
pagrobti iš R. Mikutavičiaus, bei 2
paveikslai, pagrobti iš Gedimino
Damalako kolekcijų. Tarptautinė
operacija, kai sandorio metu buvo su-
laikyti nužudytojo kunigo paveikslai,

Paminklas R. Mikutavičiui Kaune.

Prezidentas V. Adamkus M. Thatcher įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto ordino Didįjį kryžių. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

įtraukta į JAV Federalinio tyrimų
biuro pareigūnų rengimo vadovėlius.
Kita pagrobta kunigo kolekcijos dalis
rasta tik dabar.

Kauno kunigas, poetas, kolekci-
ninkas 63 metų R. Mikutavičius bu-
vo nužudytas 1998 m liepos 1 dieną.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

V. Landsbergis kalba apie ,,mañâjî Šaltâjî karâ”

1979 iki 1990 metų.
Dėkodama už įteiktą apdovanoji-

mą M. Thatcher pažymėjo jaučianti
ypatingą džiaugsmą, kad ilgus metus
priespaudą kentusi Lietuva jau yra
NATO ir Europos Sąjungos narė. ,,Iš-
silaisvinusi iš sovietų pančių, Lietuva
tapo energinga, turtinga ir klestinčia
valstybe, kuri padeda ginti vertybes
su naujais iššūkiais susiduriančiame
pasaulyje. Didvyriška Vytauto Did-
žiojo istorija primena mums, kad jū-
sų valstybė gyveno didingos šlovės
metais. Tačiau jūs taip pat turėjote
išgyventi didžiulį skausmą. Per ilgai
jūsų istorijoje kiti bandė užgniaužti
stiprų tautinės dvasios jausmą, kuris
jungia Lietuvos žmones,” – sakė bu-
vusi Didžiosios Britanijos ministrė.

Kalbėdamas renginio dalyviams
V. Adamkus pažymėjo, kad Vasario
16-oji – data, kuris mus jungia, įkve-
pia ir stiprina, o tai, kas įvyko prieš
90 metų, negalima pavadinti kitaip,
kaip tik stebuklu. Jis pabrėžė, kad
1918 m. Baltijos šalims paskelbus ne-
priklausomybę, Didžioji Britanija su-
teikė joms labai reikalingą politinę ir
karinę pagalbą, Nukelta į 6 psl.
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Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
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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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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanica” – „Highlanders” 5:2 (2:2)
Kaip ir buvo galima laukti, va-

sario 10 d. įvykusiose „Metropolitan”
lygos salės futbolo pirmenybių rung-
tynėse „Lituanicos” futbolo ekipa
lengvai įveikė savo varžovus lenkus.
Prieš lentelės paskutinėje vietoje
esančią komandą lietuviai neturėjo
daug vargo ir laimėjo 5:2, palikdama
ją toliau būti I divizijos ekipų lentelės
pabaigoje. „Lituanicos” įvarčių auto-
riai Laimonas Bytautas ir Algis Bro-
chauskas (po 2) ir Nidijus Puškorius.

Kadangi be taško taip pat ėjusi
„Eagles 2” komanda praėjusį sekma-
dienį įveikė „Real FC” 5:3, tai „High-
landers” liko vienintelė iki šiol nesu-
gebėjusi iškovoti bent tašką.

Sekmadienį jau penktą pergalę iš
eilės laimėjusieji „Belgrade” klubo
vyrai (įveikė „International” 2:1)
šiuo metu su 15 taškų pirmauja. Jų
įvarčių santykis (31:5) yra pats ge-
riausias „Kickers” ir „Lituanica” su

10 taškų rikiuojasi antroje – trečioje
vietoje (tačiau „Kickers” yra sužaidę
1 rungtynėmis mažiau).

Ketvirtoje – penktoje vietoje yra
„Green–White” ir „Connection” turin-
čios po 7 taškus. Toliau pirmenybi-
nėje lentelėje rikiuojasi – 6. „Interna-
tional” – 4 taškai, 7. „Eagles 2” – 3, 8.
„Real FC” – 1, 9. „Highlanders” – 0.

Sekmadienį, vasario 17 d. „Litua-
nicos” vyrai rungtynių nežais. Pas-
kutinius 3 susitikimus lietuviai žais
vasario 24 d. (prieš „Connections”),
kovo 2 d. („Green–White”), kovo 9 d.
(„Belgrade”). Visų susitikimų pra-
džia – 3:45 val. p.p. Kaip matome,
paskutinės dvejos rungtynės bus
prieš pirmaujančias grupės koman-
das. Visos rungtynės yra žaidžiamos
„Odeum” pastate, Villa Park mieste-
lyje (1033 Villa Ave.), kuris yra Čika-
gos šiaurės vakaruose.

JAV futbolininkų lygiosios su Meksika
Vasario 6 d. JAV futbolo rinktinė

žaidė draugišką susitikimą su Mek-
sikos komanda. Jį Houstono „Rel-
liant” stadione stebėjo rekordinė –
70,103 žiūrovų minia. Rungtynių
rezultatas 2:2 atitiko šio susitikimo
eigą. Amerikiečių naudai įvarčius
pelnė Oguchi Onywu ir Jozy Atidore.

Dabar JAV rinktinės laukia dve-
jos rungtynės Europoje. Pirmasis
draugiškas susitikimas įvyks Kroku-

voje kovo 26 d. prieš Lenkijos rink-
tinę. Kiek vėliau amerikiečiai keliaus
į Ispaniją, kur birželio 4 d. kovos su
ketvirtą vietą pasaulyje užimančia
Ispanijos rinktine. Ispanai kaip tik
ruošiasi Europos futbolo pirmeny-
bėms, kurių pradžioje jie rungsis su
Rusija.

Kaip jau buvome rašę, su Rusija
birželio 3 d. Muenchen (Vokietija)
susitiks Lietuvos futbolo rinktinė.

Lietuvos futbolo rinktinė pakilo į viršų
Tarptautinės futbolo federacijos

(FIFA) paskelbtoje pasaulio valstybių
reitingų sąraše Lietuva matoma 55-
oje vietoje, į kurią ji pakilo iš 61-osios
(čia ji buvo prieš mėnesį laiko). Tokiu
būdu Lietuvos rinktinė atsidūrė
pačioje aukščiausioje vietoje nuo
2000-ųjų birželio mėn. Lietuvos taš-
kų skaičius per tą mėnesį padidėjo
nuo 554 iki 575.

Iš viso buvo klasifikuotos 207
rinktinės iš viso pasaulio. Iš Europos
šalių 53 komandų tarpo Lietuva yra

31-a.
Įdomu, kad Latvija irgi pakilo

aukštyn – iš 85-osios į 72-ąją, tuo tar-
pu Estija nukrito iš 124-osios vietos į
125-ąją.

Lentelėje tą pačią vietą išlaikė: 1.
Argentina, 2. Brazilija, 3. Italija, 4.
Ispanija, 5. Vokietija, 6. Čekija, 7.
Prancūzija, 8. Portugalija, 9. Olan-
dija. Tik vienuoliktoje vietoje buvusi
Graikija užėmė paskutinę pirmojo
dešimtuko vietą.

Marijampoliečiai – į Slovakiją
Lietuvos A lygos vicečempionai –

Marijampolės „Sūduvos” komanda
šiomis dienomis išvyko į Slovakiją,
kur vyks dešimties dienų stovykla.
Pakeliui į Slovakiją komanda sužais

kontrolines rungtynes Plocke (Len-
kija) su šio miesto vienuolike. Taip
pat ir Slovakijoje marijampoliečiai
planuoja kelis draugiškus susitiki-
mus su vietinėmis komandomis.

KVIEČIAME DALYVAUTI 
AMBASADOS TAURĖS 
KREPŠINIO TURNYRE

Lietuvos Respublikos ambasada JAV maloniai kviečia 
komandas registruotis dalyvauti kasmetiniame krepšinio turnyre

,,Ambasados Taurė 2008” 

Turnyras vyks balandžio mėnesio 26 d. Georgetown Preparatory
School (10900 Rockville Pike, North Bethesda, Maryland 20852)

Pasibaigus krepšinio aistroms, visi dalyviai ir svečiai bus pakviesti
į Ambasados rengiamą priėmimą pasidalinti įspūdžiais ir pagerbti
turnyro nugalėtojus.

Turnyre dalyvaujančios komandos pagal pajėgumą bus suskirsty-
tos į dvi lygas. Komandos privalo turėti vienodas aprangas su nume-
riais.

Komandinis startinis mokestis yra 200 JAV dol. Registracija į šį
turnyrą priimama iki vasario mėn. 29 d. Mokestis už turnyrą turi būti
sumokėtas iki kovo mėn. 15 d.

Registruotis ar norintys gauti dau-
giau informacijos gali kreiptis telefonu:
202-234-5860 ext. 120 arba emailu:
Andrius.kaseta@ltembassyus.org

Ispanijos pirmenybėse pirmauja 
Madrido „Real”

Ispanijos futbolo pirmenybėse,
kuriose žaidžia 20 komandų, tvirtai
pirmauja čempiono titulą ginanti
Ispanijos sostinės „Real” ekipa. Ji
turi 56 taškus ir jau aštuoniais lenkia
antroje vietoje stovinčią „Barceloną”.

Madrido „Real” praėjusį sekma-
dienį savo varžovus Valjadelido
„Real” futbolininkus sveikino net 7:0
(5:0) pasekme. Madridiečiai dabar
yra sunkiai pavejami.

Tradicinė, metinė Montrealio lie-
tuvių slidinėjimo stovykla  –iškyla
įvyks 2008 m. kovo 6–9 dienomis,
Mont La Reserve Skiing Resort,
Saint Donat, Quebec, Kanada, apie
150 km į šiaurę nuo Montrealio.

Iškyla prasideda kovo 6 d., ket-
virtadienį, individualiu slidinėjimu
Mont La  Reserve. Kovo 7 d., penkta-
dienį, slidinėjimo išvyka į Mont
Tremblant. Kovo 8 d., šeštadienį, sli-
dinėjimas, didžiojo slalomo varžybos
ir žaidimai Mont La Reserve, o vaka-
re – vakarienė – linksmavakaris. Ko-
vo 9 d., sekmadienį, slidinėjimas
Mont La Reserve. Išvyka namo.

Oficialus viešbutis ir iškylautojų
„rendes-vous” centras: L’Hotel Mon-
tcalm, 251, chemin Fussey (off Route
125), Saint Donat, Quebec. Tel. (toll
free): 1-866-424-1334. Svetainė in-
ternete: www.ski-la-reserve.com

Slidinėtojai ir svečiai yra ragina-
mi kuo greičiau skambinti į viešbutį
ir užsisakyti kambarius pagal pateik-
tus planus. Paminėkit „Lithuanian
Ski Group”.

Informuoja ir organizuoja: Rytis
ir Vilija Bulotos: 4550 Miller Ave.,
Montreal, QC, H3W 2E3,  Canada.
Tel.: 514-344-8256.   El. paštas: vilia-
bulota@hotmail.com

Papildomas ryšys:  Sofija Bulo-
taitė, el. paštas: Sofia_blueeyes@hot-
mail.com Tel.: 819-345-3969.

Kviečiami dalyvauti visi žiemos
sporto mėgėjai. Šios varžybos yra
ŠALFASS Kanados Sporto apygardos
2008 metų pirmenybės, kuriose daly-
vauti kviečiami ir už Kanados ribų
gyvenantieji lietuviai slidinėtojai.

Visais varžybų reikalais kreipki-
tės į organizatorius.

ŠALFASS centro valdyba

ÕALFASS praneõa

Slidinėjimo iškyla
Kanadoje
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Kinijos žaidimai
SES. ONA MIKAILAITÈ

Beliko pusmetis iki Kinijos Olimpiados atidarymo š. m. rugpjūčio 8
d. Pasaulio akys nukreiptos į Kiniją, ypač į jos sostinę Beijing, kur
vyks olimpinės žaidynės. Miesto atnaujinimas baigiamas šiomis

dienomis: išleista didelės sumos pinigų – apie 38 milijardais dolerių nugri-
aunant ir išvalant senienas bei statant naujus modernius pastatus,
požeminius ir pan. Beijing nori pasiekti pasaulinio didmiesčio lygį – svar-
ba bei puošnumu rikiuotis drauge su New York, Londonu ir kitais užsie-
nio miestais. Netrukus miestą užplūs šimtai tūkstančių sportininkų, žur-
nalistų, žiūrovų, miesto piliečiai trokšta, kad sostinė parodytų viso krašto
iškilumą, užmarštin nustumiant šimtmečiais patirtą pažeminimą dėl ta-
riamo atsilikimo. Keturi milijonai Beijing gyventojų jau yra apmokyti
anglų kalbos, kad galėtų geriau patarnauti užsienio svečiams: nuo tak-
sistų iki padavėjų, visi sugeba bent kelis sakinius pasakyti angliškai.

Kinijos komunistų vadai visokiais būdais kelia Olimpiadą, kuri bus
panaudota pabrėžti naują jų krašto vertę tarptautinėje arenoje, ištrau-
kiant jį iš buvusio 20 metų atskyrimo dėl kruvinų Tiananmen aikštės rep-
resijų, parodytų pasaulio televizijos ekranuose 1989 metais. „Sėkmingos
olimpinės žaidynės parodys, jog Kinija yra tarptautinės bendruomenės
priimta ir yra tapusi galinga jėga pasaulyje”, – viliasi Beijing universiteto
tarptautinių studijų profesorius.

Tačiau Kinijos veidas nėra toks spindintis, kai partijos vadai žinia-
sklaidai padedant jį piešia. Smarkus apvalymas vyksta ne vien nuo ap-
griuvusių pastatų, bet ir nuo disidentų. Gerokai padidinus Beijing polici-
jos skaičių per paskutinius porą mėnesių suimta 51 valdžiai nepriimtinas
asmuo, uždaryta 2,500 disidentinių tinklalapių. Pernai iškilęs gamyklos
darbuotojas Yang Chunlin, suorganizavęs apylinkės ūkininkų protestą dėl
atimtų žemių, šiandien yra dingęs. Jo  nukaltas šūkis: „Norim žmogaus
teisių, ne Olimpiados!” buvęs itin valdžią įžeidžiantis akibrokštas. Nese-
niai suimtas ir kitas žinomas veikėjas Hu Jia, kuris disidentų rateliuose
laikomas Kinijos sąžine. Apie 60 inteligentų pasirašė protesto raštą,
reikalaujantį jį paleisti. Valdžia draudžia norintiems jį ginti advokatams
su juo susitikti, mat čia esama kažkokios „valstybinės paslapties”. Kaip
neseniai apie panašius dalykus sovietinėje Lietuvoje rašėme ir skaitėme.

Ne vien žmogaus teisių gynėjai, bet ir dvylika milijonų Kinijos kata-
likų yra spaudžiami bei persekiojami. Nors  komunistų partijos vadai mie-
laširdingai netrukdė Vatikanui paskirti antrą vyskupą Kinijos katalikams.
Tačiau jų padėtis nedaug tepagerėjo nuo pernai išleisto popiežiaus Bene-
dikto XVI laiško, pastiprinančio kenčiančius žmones ir įspėjančio valdžią
nedrausti religinės praktikos. Kinijos vadai suskaldė Katalikų Bažnyčią
savo krašte, nors dabar didesnė katalikų dalis susivienijusi su Roma. Visi
pogrindžio Bažnyčios vyskupai yra atsėdėję bent  20 metų kalėjime. Vati-
kanas jau 20 metų bando užmegzti dialogą su Kinijos valdžia, kuri ypač
bijojo popiežiaus Jono Pauliaus II suvaidinusio stiprų vaidmenį griaunant
Europos komunizmą. Kinijoje ir toliau vyksta priverstini abortai, šei-
moms draudžiama auginti daugiau nei vieną vaiką. Specialiai paskirti po-
licijos agentai seka, terorizuoja bei baudžia nėščias moteris.

Švarindamas sostinę, Beijing Olimpinių žaidynių organizacinis ko-
mitetas iš namų išvarė 1,5 milijonus žmonių. Sugriautos ne vien lūšnos,
bet ir garbingos senienos. Istorikai bei tautos paminklų ir istorinių vietų
saugotojai buvo bejėgiai prieš naikinimo mašinas. Buldozeriai negailes-
tingai nušlavė viską, paskui buvo iškabinti skelbimai: „Siekiant moder-
numo bei patogumo Beijing gyventojams, istorija bei tradicijos atidžiai
saugomos.”

Kinijos atsinaujinimas pasirodo esąs vien paviršutinis, atvirumo ben-
dražmogiškoms vertybėms nematyti. Kinija atvira vien Vakarų kapitaliz-
mui ir savo jaunuomenę ugdo siekti medžiaginių gėrybių.

TIESOS SAKYMAS?
KÊSTUTIS GIRNIUS
Politikos apžvalgininkas

Naujausias prezidento Valdo
Adamkaus mėginimas dalyvauti di-
džiojoje politikoje baigėsi liūdnai.
Nepraėjus nė dviem dienoms po V.
Adamkaus pastabos, kad Rusija gal
pasiryžusi pradėti naują šaltąjį ka-
rą, Amerikos užsienio reikalų minist-
rė Condoleezza Rice pavadino to-
kias kalbas ,,hiperbolizuota nesą-
mone”.

Neaišku, kodėl C. Rice taip grei-
tai ir griežtai reagavo. Vargu ar ji bū-
tų prabilusi, jei V. Adamkus apie nau-
jojo šaltojo karo grėsmę būtų pasako-
jęs vietiniam Lietuvos laikraščiui, o
ne vienam įtakingiausių pasaulio
dienraščių ,,Financial Times”.

Poveikį veikiausiai turėjo V.
Adamkaus tvirtinimas, kad ,,šis klau-
simas (apie šaltąjį karą) kyla kiekvie-
no galvoje Vakarų pasaulyje”, jo hub-
ris – kalbėti Vakarų vardu. C. Rice
nedviprasmiškai davė suprasti, kad V.
Adamkus klysta, nes nei jai, nei Ame-
rikai šis klausimas nekyla.

C. Rice teisingai pastebėjo, kad
kalbos apie naują šaltąjį karą yra per-
dėta nesąmonė. Tiesa, Rusija yra ne-
maloni, net atgrasi kaimynė, kuri
tampa autoritarine valstybe. Krem-
lius meta vis daugiau iššūkių Vaka-
rams, kartais žvangina ginklais, gra-
sindamas imtis kontrapriemonių, jei
JAV statys priešraketinį gynybos sky-
dą Čekijoje ir Lenkijoje. Maskva da-
ro spaudimą kaimynams, ypač savo
energetikos politika.

Bet pablogėję santykiai dar nėra
naujas šaltasis karas. Tada abiejų
šalių branduolinės pajėgos nuolat iš-
laikė aukštą parengties padėtį.

Šimtai tūkstančių karių ir tūks-
tančiai šarvuočių buvo sutelkta abie-
jose Vokietijose. Visame pasaulyje bu-
vo varžomasi dėl galios ir įtakos, ku-
riamos karinės sąjungos, ginkluoja-
mos represinės vyriausybės arba va-
dinamieji išsivadavimo judėjimai. Jei
dabar vyktų šaltasis karas, Rusija pa-
laikytų talibus Afganistane, kaip
Amerika rėmė modžahedus, Rusijai
okupavus šalį.

To dabar nėra ir nebus, nes Ru-
sija yra ir liks silpna. Rusija Amerikai
nekelia grėsmės. Jei kils naujas šalta-
sis karas, protagonistai nebus JAV ir
Rusija, o JAV ir Kinija. Rusija siekia
pasaulyje būti galingiausia, bet be-
veik neturi nė vieno draugo ar sąjun-
gininko. Net ir Aleksandr Lukašenka
Baltarusija laikosi atokiau. Nors
Maskva didina savo karines išlaidas
beveik 30 proc. kasmet ir kitą dešimt-
metį skirs daugiau negu 200 mlrd.
JAV dolerių ginkluotei atnaujinti, vis
dėlto Pentagonas kasmet išleidžia ke-
leriopai daugiau.

Sunku suprasti V. Adamkaus re-
torinį proveržį. Jis nekalbėjo Baltijos
šalių vardu, kaip spėliojo kai kurie
apžvalgininkai. Pastaruoju metu Lat-
vija gerina, o ne aštrina santykius su
Rusija. Tą pačią dieną, kai ,,Financial
Times” paskelbė interviu su V. Adam-
kumi, dienraštis išspausdino ir pokal-
bį su Latvijos užsienio reikalų minist-
ru Maris Riekstins.

Kaip ir C. Rice, M. Riekstins ne-
nuogąstauja dėl šaltojo karo. Jo nuo-
mone, Rusija sieks pragmatinių ryšių
su visomis ES šalimis, o šiuo metu
veda rimtą dialogą su Latvija, kuri
nejaučia jokio spaudimo. Bendradar-
biaujama net energetikos srityje.

Pasak M. Riekstins, Latvija savo
saugyklose telkia dujų atsargas, ku-

rios vėliau bus siunčiamos atgal į
vakarinę Rusiją. Atsigavo Ventspilio
naftos terminalas, į kurią Rusijos
nafta siunčiama geležinkeliais. Abi
šalys pagaliau patvirtino sienų de-
markavimo sutartį. Latvijos užsienio
reikalų ministras M. Riekstins pabrė-
žė, kad per pastaruosius pusantrų
metų abiejų valstybių lankstumas su-
darė pagrindą savitarpio supratimui
ir pagarbai, nors dar yra neišspręstų
problemų. Galbūt M. Riekstins itin
rožinėmis spalvomis piešė santykius
su Rusija, bet jo tvirtinimai rodo Lat-
vijos politikos posūkį.

Estijos santykiai su Rusija labiau
įtempti, ypač po pernai pavasarį
Maskvos suorganizuotų puolimų
prieš Estijos kompiuterių tinklus bei
jos ambasados Maskvoje apgultį. Bet
padėties stengiamasi neaštrinti.

Kitaip nei Lietuva, Estija nepa-
laikė Lenkijos, kai ji vetavo Europos
Sąjungos derybas su Rusija dėl nau-
jos partnerystės ir bendradarbiavimo
sutarties, pabrėždama, kad visada
reikia kalbėtis.

Broliams Kaczynski valdant Len-
kiją, Varšuva energingai  nesutarė su
Rusija. Ir nieko nelaimėjo. Lapkritį
išrinktas naujasis premjeras Donald
Tusk tučtuojau pareiškė norą gerinti
ryšius su Rusija. Šią savaitę jis viešės
Maskvoje. Tad žengiami pirmieji su-
sitaikymo žingsniai.

Ko gero, Lietuva liks paskutinis
mohikanas žodžių kare su Rusija. Tai
didelė prabanga mažai šaliai. Ir ne tik
dėl to, kad Maskva gali mėginti dar
labiau pakenkti Lietuvai. Europoje
gali susidaryti įspūdis, jog Lietuva
nesuvaldo savo priešiškumo Maskvai,
siekia nereikalingo susidūrimo, tie-
siog neracionaliai elgiasi. Be to, agre-
syvi laikysena prieštarauja Lietuvos
mėginimui vaizduotis Rusijos žinove,
kuri gerai supranta didžiąją kaimynę
ir jos žmonių galvoseną, tad gali kaip
nors tarpininkauti.

Žinoma, Lietuva neturėtų patai-
kauti Maskvai. Ji turi atkakliai ginti
savo interesus, skatinti ES sukurti
bendrą energetikos politiką, priešin-
tis dujotiekio po Baltijos jūra tiesi-
mui. Tiesiog Lietuva gali visa tai da-
ryti be provokuojančios retorikos.

Tiesa, įtempti santykiai nėra už-
programuoti. Po nepriklausomybės
atgavimo iki kokių 2004 m. Lietuvos
santykiai su Rusija buvo geresni nei
Maskvos ryšiai su Latvija ir Estija.
Bet Rusijos veiksmai, ypač naftos tie-
kimo Mažeikiams nutraukimas, bene
labiausiai prisidėjo prie santykių at-
šalimo. Aišku, prisidėjo ir neatsargi
Lietuvos retorika bei aklas šliejimasis
prie brolių Kaczynski.

Pabrėžtina, kad Lietuvos gyven-
tojai santūriau vertina Rusijos kelia-
mą grėsmę negu politikai. Apklausos
rodo, kad dauguma gyventojų mano,
jog Rusija nekelia pavojaus Lietuvos
valstybingumui. Taigi kovinga retori-
ka neatspindi gyventojų nuostatų, o
šmaikščiai kalbantys politikai neiš-
reiškia rinkėjų valios.

Kalbėdamas Pasaulio ekonomi-
kos forume V. Adamkus ragino ne-
skubėti pasirašyti naujos ES ir Ru-
sijos partnerystės bei bendradarbia-
vimo sutarties. Gal prezidentas ir jo
aplinka nutarė, kad, visiems nuščiu-
vus, Lietuva privalo sakyti tiesą, ku-
rios kiti nedrįsta. Tuo atveju prezi-
dentas turėtų pasitarti su savo są-
jungininkais, sužinoti, ar jie laiko
tokią politiką protinga.

Veidas.lt

Lietuvoje jau prasidėjo dr.
Vinco Kudirkos 150-osioms
gimimo ir ,,Tautiškos gies-
mės" 110-osioms metinėms
skirti renginiai. 

Jau mėnuo, kai knygynuose
galima įsigyti Vilniaus uni-
versiteto profesorės Reginos
Koženiauskienės knygą ,,Bū-
kim šviesos ir tiesos vaikai",
kurią išleido leidykla ,,Švie-
sa". 
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KomentaraiKomentarai
Kitoks D. Udrio elgesio

paaiškinimas
ALGIMANTAS S. GEÇYS

Su įdomumu perskaičiau š. m.
sausio 25 d. ,,Drauge” išspausdintą
Loretos Timukienės ir Dalios Cidzi-
kaitės  straipsnį, kuriame rašoma
apie sausio 18 d. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte vykusį JAV LB Kraš-
to valdybos pirm. Vyto Maciūno susi-
tikimą su žiniasklaidos atstovais.
Nors su didžiuma V. Maciūno pareiš-
kimų visiškai sutinku, nemanau, kad
Los Angeles LB apylinkės pirminin-
ko Dariaus Udrio veiksmams XIII
Lietuvių tautinių šokių šventės rei-
kale apibūdinti tinka žodis ,,provo-
kacija”. 

Asmenys, atidžiau sekę D. Udrio
veiklą, žino, kad jam netekus tar-
nybos Laisvosios Europos radijuje,
įsikūrusiame Prahoje, jis ilgą laiką
buvo bedarbis. Reikėjo kur nors
įsidarbinti, patraukliai atrodė Vokie-
tijoje veikiančios Vasario 16-sios
gimnazijos direktoriaus vieta. Norė-
damas išstumti ilgus metus Vasario
16-sios gimnazijai vadovaujantį di-
rektorių Andrių Šmitą ir ilgainiui
perimti jo pareigas, D. Udrys, pasitel-
kęs kitą bendramintį, žiniasklaidoje
sukėlė visuomeninį šurmulį dėl gim-
nazijos vadovybės ir jos Kuratorijos
veiklos. Kai siekis įsidarbinti Vasario
16-sios gimnazijoje nepavyko, D. Ud-
rys tulžį išliejo ant jo siekiams ne-
pritarusio Lietuvos katalikų vyskupų
konferencijos atstovo užsienio lietu-
viams prel. Edžio Putrimo. D. Udrys
internete ir žiniasklaidoje prel. Put-
rimą apkaltino Aušros Vartų para-
pijos Manhattan New York  atidavi-
mu arkivyskupui kardinolui Egan.
Sekė D. Udrio bandymai tapti ,,Drau-
go” vyriausiuoju redaktoriumi. Ir čia
nepasisekė!  Pagaliau D. Udriui pavy-
ko įsidarbinti Los Angeles mieste
veikiančiame Pilietinio švietimo
centre (Center for Civic Education).
Pareigos, susijusios su pilietinio švie-
timo programų įgyvendinimu, D.
Udriui leido lankyti švietimo centrus
Estijoje, Vokietijoje, Čekijoje, o taip
pat – ir Lietuvoje. Siekdamas įsiteikti
savo viršininkams ir iškilti pareigose
Pilietinio švietimo centre, D. Udrys
užimamas pareigas LB apylinkėje
ėmė naudoti savosios karjeros tiks-
lams. Jam tarpininkaujant iš Lietu-
vos 2007 m. paskaitoms į Los Angeles
buvo pakviesta Holokaustą išgyvenu-
si Irena Veisaitė, Lietuvoje vadova-
vusi pilietiškumą propaguojančio žy-
dų kilmės milijardieriaus George
Soros fondo veiklai. Vasario 3 d. Šv.
Kazimiero parapijoje Los Angeles
turėjo įvykti etnomuzikologės Mari-
jos Krupovec koncertas ,,Vilniaus
dainos: Lietuvos tautinių mažumų
muzika”, renginį remiant Los Ange-
les LB apylinkei, ,,Friends of Vilnius
Yiddish Institute” bei Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentui prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Dėl nežinomos priežasties šis kon-
certas neįvyko. Kitas D. Udrio žings-
nis, siekiant kopti karjeros laiptais,
buvo jo anglų kalba parašytas laiš-
kas XIII Lietuvių tautinių šokių
šventės komitetui, siūlant į šventės
programą įtraukti jidiš šokių grupę.
Nelaukdamas komiteto atsakymo į
pasiūlymą, Komitetui adresuoto laiš-
ko nuorašą D. Udrys pasiskubino
pasiųsti žydų organizacijų atstovams.
Panašiai D. Udrys pasielgė ir su savo
laišku, rašytu anglų kalba JAV LB
Krašto valdybos pirm. V. Maciūnui
dėl atsistatydinimo  iš LB apylinkės
pirmininko pareigų. Atsistatydinimo
laiškas taip pat buvo pasiųstas žydų
organizacijų atstovams bei ,,Jewish
Journal” redakcijai. 

D. Udrio neapgalvoto elgesio
sukeltas politinį atspalvį turintis
šurmulys  mūsų žiniasklaidoje spėtas
plačiai aptarti. Jo kaltinimai JAV LB
dėl ryšių neturėjimo ar nesidomėjimo
žydų bendruomene neatitinka tikro-
vės. JAV LB Krašto valdybos praeity-
je yra turėjusios  daugybę susitikimų
su American Jewish Committee ir
BNAI’BRITH vyriausiomis vadovy-
bėmis. JAV LB Tarybos sesijai ne per
seniausiai vykstant Washington,
D.C., LB atstovai specialiai vyko pa-
simatyti su Holocaust muziejaus va-
dovybe apžiūrėti svetimųjų okupuo-
toje Lietuvoje su holokaustu susiju-
sių eksponatų. Su Simon Wiesenthal
Center ir jos direktoriumi dr. Efraim
Zuroff ryšių nebandyta užmegzti, nes
šis centras bando išsilaikyti savo
kurstomais konfliktais ir jam teisybė
nerūpi. Panašiais motyvais Philadel-
phia LB apylinkės vadovybės neieš-
kojo ryšių su Lietuvos žydų organiza-
cija, veikiančia Philadelphia mieste,
kuri 1990 metais amerikiečių spau-
doje oficialiai pasisakė prieš Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą. 

Kaip D. Udrys beaiškintų, jo
veikta visų pirma siekiant kopti kar-
jeros laiptais Los Angeles veikiančia-
me Pilietinio švietimo centre. Šio
komentaro ,,Draugo” redakcijai rė-
muose nesiryžtu gilintis, kiek Centro
peršamas ,,pilietinis švietimas” Lie-
tuvoje yra užgožęs patriotinį auklė-
jimą bei tautinio sąmoningumo jau-
nimui puoselėjimą. Tai kita tema!

Artimoje ateityje sužinosime,
kiek D. Udrio Los Angeles žiniasklai-
doje sukelti kaltinimai lietuviams
pakenks gauti Los Angeles miesto ir
California valstijos paramą XIII Lie-
tuvių tautinių šokių šventei. Ryžki-
mės būti šokėjais ar gausiais žiūro-
vais XIII šokių šventėje, dosniai
aukokime, kai šventės komitetas tarp
JAV ir Kanadoje gyvenančių lietuvių
vykdys aukų vajų, kad  šventė įvyktų.
Iš D. Udrio laukiame viešo atsiprašy-
mo, o ne neįtikinančių ir nevykusių
pasiaiškinimų.

Guadalupe: Meksikoje Marijos
paveikslas neapsireiškė

GRAŽINA KRIAUÇIÙNIENÈ

,,Drauge” (2008 m. vasario 1 d.),
Eugenijus Gerulis rašo, kad ,,(…)
Marijos paveikslo apsireiškimas įvy-
ko 1531 metais indėnui Juan Diego.
Jam tas paveikslas nekalbėjo. Lietu-
vos Šiluvoje 1608 metais Marijos as-
meniškas apsireiškimas žmonijai
įvyko pirmą kartą”. Ne, ir dar kartą
ne.

Lietuvių enciklopedija (VIII to-
mas, ll psl.) rašo: ,,Žymiausia Romos
katalikų šventovė Vakarų pusrutuly-
je yra barokinė bažnyčia Tepeyacac
kalvoje, kur 1531 m. indėnui Juan
Diego apsireiškusi šv. Mergelė.” 

Taigi, paveikslas neapsireiškė.
Švč. Mergelė Marija apsireiškė, kal-
bėjo su indėnu Juan Diego, kuris bu-
vo atsivertęs ir labai pamaldus. Per
pirmą apsireiškimą šv. Marija jį pava-
dino savo mažu sūnumi. Ji paprašė
Diego pasakyti Meksikos vyskupui,
pranciškonui Juan de Zumarraga,
kad čia, kur Ji stovi, būtų pastatytas
,,teocalli” – pašventintas namelis.

Atpažindamas, kad tai buvo švč.
Mergelė Marija, Juan Diego nuėjo
pas vyskupą ir viską papasakojo.
Tačiau ispanas vyskupas Fray Juan
de Zumarraga nepatikėjo ir pasakė,
kad nori įrodymo. Juan grįžo į Te-
peyacac kalnelį ir paaiškino, kad vys-
kupas juo nepatikėjo. Prašė, kad
Mergelė parinktų kitą, patikimesnį
pasiuntinį. Bet Mergelė nesutiko ir
prašė jo vėl vykti pas vyskupą. Sek-
madienį Juan vėl nuvyko pas vysku-
pą, tačiau ir vėl vyskupas prašė kokio
nors įrodymo. Vėliau, tą dieną, Mer-
gelė prižadėjo jam duoti ženklą kitą
dieną.

Tačiau kai jis grįžo namo tą va-
karą, rado savo dėdę sunkiai sergan-
tį. Tad kitą rytą, gruodžio 12-tą
dieną, Juan nutarė ieškoti kunigo,
kuris galėtų suteikti jo dėdei pasku-
tinį patepimą. Tačiau jam einant pro
Tepeyacac kalnelį Mergelė jį sulaikė,
pasakė, kad dėdė nemirs, prašė jo
užlipti į kalno viršūnę ir priskinti
gėlių. Gruodžio mėnesį ten šalta ir
niekas nežydi. Tačiau jis ten rado
rožių, kurios auga vyskupo Zumar-
raga gimtinėje, Ispanijoje. Mergelė
rožes suvyniojo į Diego apsiaustą ir
liepė parodyti tik vyskupui. Atvynio-
jus apsiaustą prie vyskupo pabiro jo
gimtinės rožės, o ant apsiausto buvo

Mergelės atvaizdas.
Šis atvaizdas, jo simbolika, skirta

indėnams. Mergelė yra tamsaus vei-
do, galingesnė už indėnų saulės dievą
Huitzilopochtli, nes jos kūnas saulę
užstoja, matosi tik spinduliai; koja
pamynusi mėnulį bei gyvatę (kiti in-
dėnų dievai), o žvaigždės puošia jos
rūbą; kailinė apykaklė rodo jos kara-
lišką kilmę. Jos vardas, kaip Stasė
Semėnienė rašė 2008  m. vasario l d.
,,Drauge”, reiškia ,,toji, kuri pamy-
nusi gyvatę.” Kitas vertimas būtų –
,,kuri sutriuškina žaltį.” Šis apsireiš-
kimas galutinai panaikino žmonių
aukojimą dievams, ypač saulės die-
vui. Anksčiau, kasmet savo dievams
aztec indėnai aukodavo nužudydami
bent dvidešimt tūkstančių vyrų,
moterų, vaikų. 

Vatikanas viešai pripažino šį ste-
buklingą apsireiškimą tik po 214 me-
tų – 1745 metais.

Šią informaciją surinkau inter-
nete ir iš savo užrašų bei surinktos
literatūros, kai lankiausi Guadalupe
bazilikoje prieš aštuonerius metus. Ši
šventovė yra trečia bažnyčia, pastaty-
ta Guadalupe švč. Mergelei Marijai,
pašventinta 1976 m. spalio mėn., joje
telpa daugiau nei tris tūkstančius
maldininkų. Bernadetos Miliauskai-
tės atpasakotas įvykis, kur gėlėse pa-
slėpta bomba sprogdama sulenkė al-
toriaus kryžių, išmušė visus bažny-
čios langus, bet paveikslo stiklas net
neįskilo, įvyko antroje bažnyčioje, to-
je, kurią aprašė Stasė Semėnienė. Da-
bartinėje bazilikoje, sienos nišoje, po
stiklu yra minėtos bombos beveik
perlaužtas altoriaus kryžius.

Ieškodama daugiau informacijos
internete radau daug prieštaraujan-
čios informacijos. Dauguma tvirtina,
kad indėnas buvo pagyvenęs vyras.
Tačiau vienoje buvo sakoma, kad tai
būta jauno berniuko, einančio į kate-
kizmo pamoką. Taip pat yra ir su at-
vaizdu. Daug kur rašoma, kad tai la-
bai aukšto meno kūrinys, negalima
nustatyti, kokie dažai buvo panaudo-
ti. Kitur, jog tais laikais ten buvo la-
bai gerų menininkų. Vis dėlto nusta-
tytas rūbo medžiagos autentiškumas.
Tas rūbas pagamintas iš kaktuso ir
ilgai neišsilaiko, berods, tik trisde-
šimt metų. Kaip Bernadeta Miliaus-
kaitė rašė, buvo bandymai atkartoti,
bet niekas neišsilaikė. Stebuklas
lieka stebuklu.

Prenumeruokite,
pirkite ir skaitykite

,,Draugą”!

www.draugas.org

Guadalupe — Meksikos šventoji.



DRAUGAS, 2008 m. vasario 15 d., penktadienis                        5

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
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PER DIDELIS PASITIKÈJIMAS 
ÑUDO MUS PAÇIUS

Atsiprašau, kad kiek pavėluotai
atkreipiu ,,Draugo” skaitytojų dė-
mesį į Stasės Semėnienės komentarą
,,Toks poelgis apsunkina užduotį”,
išspausdintą ,,Drauge” 2008 m. sau-
sio 16 d. Šį straipsnį galima pavadin-
ti ,,perliuku”, nes jis paaiškina Da-
riaus Udrio poelgį, jam tapus Los
Angeles LB pirmininku ir norėjusiu
pasirodyti visagaliu svetimtaučių
akyse, apeinant savo tautiečių orga-
nizacijos vyriausią Vadovybę.

Jeigu D. Udrys save laiko lietu-
viu ir išdrįs pasisakyti, tai jo ,,gerumo
dėka” mestas ant lietuvių purvas kris
ir ant jo paties, nepaisant, kad jis no-
rėjo pasirodyti geručiu svetimtaučių
akyse.

Sena lietuvių patarlė sako, kad iš
didelio rašto, išėjo iš krašto. Pasiekęs
daktaro (Ph.D.) laipsnį, pasijuto pa-

saulio lygintoju. Įmesta ,,yla” į Lietu-
vių Bendruomenės ,,maišą” badys
lietuvius dar ilgai, neaplenkiant ir
paties D. Udrio.

Dėkoju S. Semėnienei už labai
išsamiai parašytą komentarą. Skai-
tant jį galima atrasti pamokymą, kad
ne visada verta griebti pirmą besiver-
žiantį asmenį ir skirti jį į vadovauja-
mus postus. Prisimintini Lietuvos
partizanai, kai į jų gretas KBG atsiųs-
davo ,,geriausius” kovotojus prieš oku-
pantus arba patys pasirodydavo to-
kiais esą, gal net patys, KBG užsaky-
mu, žudė stribus, norėdami pasiro-
dyti esą nepakeičiami. Įgavę pasitikė-
jimą, išduodavo savo draugus arba net
juos miegančius nužudydavo. Per di-
delis pasitikėjimas žudo mus pačius.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

SKAIÇIUOKIME BANGAS VISI
JAV lietuvių emigrantų dažniau-

sia minima trys bangos. Vytautas
Kamantas siūlo penkias. (Buvęs Los
Angeles LB pirmininkas siūlo dar
vieną bangą — ,,jidiš” šokėjai.)

Prieš pradedant diskusiją, reikia
pirmiausia sutart, kokį kriterijų ir
kokią terminologiją vartosime. Dėl
kriterijaus, pvz., man neaišku, kodėl
gerb. Kamantas siūlo, kad 1860-1899
metais buvo pirmoji banga emi-
grantų, o 1900-1914 — antroji. Kas
atsitiko tarp 1899 ir 1900 metų, kad
mano dėdė, kuris atvyko Amerikon
1899 metais, dabar turėtų būti ,,di-
vorsuotas” (ar bent parūpinti atskirą
miegamąjį) nuo savo žmonos, kuri
pajėgė atvykti tik metais vėliau.

Dėl terminologijos, reikia nesu-
painioti ,,bangų”, pvz., Palangos jūro-
je (kurioje Dolskis prarado savo
meilę), su paprasčiausiu ,,taškymu-
si”, pvz., prūde arba vaikų vonelėje.

Dažniausia minimos trys atski-
ros bangos, nes yra trys aiškiai skir-
tingos JAV lietuvių grupės, kurios
vienijasi savaime ir skiriasi nuo kitų
savo praeitimi, kultūra, politika ir
veikla. Neskaitant vieną kitą atskirą
asmenį, pvz. Tadas Kosciuska, kuris
1776 m. atvyko į JAV ir dalyvavo JAV
nepriklausomybės kovose — 1869 m.
Danville, Pennsylvania miestelyje
buvo galbūt pirmoji JAV lietuvių
kolonija. Nuo maždaug to laiko pra-
sidėjo JAV lietuvių veikla, steigiant

savo draugijas, organizacijas,  parapi-
jas, laikraščius.  Ta veikla be pertrau-
kos tęsėsi ir buvo palaikoma per kele-
ta kartų ligi pat Antrojo pasaulinio
karo. Taip pat tame laikotarpyje dau-
guma JAV lietuvių buvo tos pačios
kultūros — kilę iš kaimo, mažamok-
sliai, valstiečiai, ūkininkų vaikai,
kurie atvykę Amerikoje dirbo sun-
kius fizinius darbus. Todėl jie vieni
kitus suprato, užjautė, palaikė. Tai
man suprantama ,,pirma banga”.

Tie, kas atvyko tarpukaryje, t. y.,
Lietuvos nepriklausomybės laiku, jų
palyginti buvo tiktai sauja. Jie savo
atskiros veiklos ar kultūros čia ne-
sukūrė. Jų įnašas į JAV lietuvių gy-
venimą arba prisiglaudė prie jau
esančių ,,pirmos bangos” JAV lietu-
vių organizacijų, arba kai kurie
paskui vėliau įsijungė į ,,dypukų”
veiklą.  Vis dėlto gal ką nors šitie emi-
grantai ,,aptaškė” viena kita nauja
idėja, bet ,,bangos” čia tikrai nebuvo.

,,Dypukai” ir ,,trečiabangiai” aiš-
kiai skiriasi vieni nuo kitų, ir taip pat
nuo ankstyvesnių savo praeitimi, sa-
vo kultūra, savo politika, ir savo skai-
čiais aiškiai ir išskirtinai pasireiškia.

Šitaip aš suprantu pasiskirstymą
mūsų lietuvių emigrantų į tris ban-
gas. (Jidiš šokėjų banga ir Izraelyje
Nachmano agurkų banga yra atski-
ros temos.)

Donatas Januta
San Francisco, CA

BANGA GENA BANGÂ
Vasario 13 d. ,,Drauge” Vytautas

Kamantas klausia, kiek bangų sukėlė
lietuviai?  Tuo pačiu pats ir atsako,
kad jų buvo penkios. Jo, kaip inžinie-
riaus,  preciziškas aptarimas ir ap-
skaičiavimas gali būti labai tikslus.

Tačiau gali būti ir kitokių varian-
tų. Vienas toks yra psichologinis.  Čia
žmogui svarbiausia, kas yra prieš jį
(ateitis), kas yra dabar, kartu su juo

(dabartis) ir kas jau  įvyko (praeitis).
Gal kiek panašu į gerą automobilio
vairavimą. Būtinai reikia matyti, kas
yra prieš akis, aišku, reikia žinoti,
kaip vairuoti, ir taip pat kartas nuo
karto reikia pasižiūrėti į veidroduką,
rodantį, kas gale darosi.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

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. 

University of Illinois
Baltic Club kelionė į 

San Francisco
JONAS VAIÇIKONIS

Atgaivintas University of Illi-
nois-Urbana/Champaign Baltic Club,
gavęs nemažą stipendiją iš univer-
siteto valdybos, šiais metais dalyvavo
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos su-
važiavime San Francisco, California.
Kelionės dalyviai – Aras Žygas (klubo
prezidentas), Viktoras Jucas (iždinin-
kas), Daina Rasutytė, Nerijus Aleksa,
Daiva Mattytė, Krista Weir, Gedimi-
nas Bielskus ir Jonas Vaičikonis – iš-
skrido iš Čikagos penktadienį, sausio
18 d., per visus šalčius. Nusileidus
lėktuvui San Francisco mieste, apsi-
džiaugėme pajutę šiltą (50 laipsnių)
temperatūrą ir pamatę Arą ir Kristi-
ną Macius, kurie mielai pasisiūlė mus
sutikti ir nuvežti į suvažiavimui
skirtą viešbutį. Greitai išsipakavę,
pėsti nuėjome į susipažinimo vakarą,
per kurį sutikome kitus suvažiavimo
dalyvius iš Los Angeles ir San Fran-
cisco. 

Šeštadienį iš ryto prasidėjo suva-
žiavimas. Jame dalyvavo 23 Jaunimo
sąjungos nariai. Nuo 10 val. r. iki 5
val. v. aptarėme įvairias temas. Pir-
miausia išklausėme pranešimus apie
kiekvieno JAV LJS skyriaus praėju-
sių metų veiklą. Vėliau vyko diskusi-
jos apie JAV LJS statutą, kuris šiuo
metu yra perrašomas. Skaniai paval-
gę pietus Boudin Sourdough Bakery,
nagrinėjome Sąjungos finansinę
padėtį. Buvo pristatyta įdomių min-
čių, kaip būtų galima sutelkti lėšų
ateities veiklai. Po balsavimo dėl nau-
jų nutarimų suvažiavimo oficialioji
dalis baigėsi. Vakarienei visi susirin-
kome itališkame ,,Firenzi At Night”
restorane. Skaniai pavalgę, nutarėme
pėsti apžiūrėti įdomią miesto tu-
ristinę vietą ,,Fisherman’s Wharf”. 

Sekmadienį turėjome progą tru-
putį apžiūrėti patį miestą. Susirinko-
me ,,Pier 33” prie San Francisco Bay
ir laivu nuplaukėme  į Alkatraz salą.
Ten stovi gerai žinomas kalėjimas,
kuriame vienu laiku buvo uždaryti
labai nusikaltę kaliniai. Net ir garsu-
sis Čikagos ,,gangsteris” Al Capone
buvo ten laikomas! Apžiūrėję kalė-
jimą, grožėjomis San Francisco
miesto ir Golden Gate tilto vaizdais

kol atėjo laikas laivu plaukti atgal į
miestą. Po pietų, grupė išsiskirstė.
Kelios merginos išėjo apžiūrėti žy-
mesnių miesto parduotuvių, keli vy-
rukai susirinko žiūrėti amerikietiško
futbolo rungtynių per televiziją. O
dar kiti grįžo į viešbutį pamiegoti.
Grupė vėl susibūrė  vakarienei, kurią
pavalgėme Pier Market restorane,
kuris garsėja  jūros gyvūnų  patie-
kalais. 

Pirmadienį iš ryto pavargusius
Baltic Club narius Aras ir Kristina
palydėjo į orouostą. Esame jiems
labai dėkingi, kad  taip nuoširdžiai
mumis pasirūpino! Po ilgo skrydžio ir
dar keletos valandų važiavimo auto-
mobiliu, vakare pasiekėme savo uni-
versitetą. Visi buvome patenkinti
proga susipažinti su naujais draugais
ir dalyvauti JAV LJS veikloje.

Ši kelionė labai padėjo naujai at-
kurtame Baltic Club susiorganizuoti
ir išleisti stiprias šaknis. Klubo iž-
dininkas, Viktoras Jucas, sakė: ,,Su-
važiavimas mums davė progą susipa-
žinti su lietuviais studentais iš kitų
miestų ir iš jų išgirsti, kaip jie orga-
nizuoja lietuvišką veiklą.” 

Pirmame klubo susirinkime po
kelionės jautėme didelį entuziazmą
veikti. Aras Žygas, klubo prezidentas,
džiaugėsi: ,,Mes tikrai turime pro-
tingus ir entuziastingus lietuvius
Champaign/Urbana!” Tuo pačiu,
mums buvo smagu, kad tą vakarą į
klubą atėjo 3 nauji nariai. Baltic Club
kviečia visus University of Illinois
studentus, kurie yra lietuvių, latvių
ar estų kilmės, prisidėti prie klubo
veiklos ir padėti mums supažindinti
kitus Champaign/Urbana studentus
su Baltijos kraštais. Šis darbas jau
prasidėjo pereitą semestrą, kai klu-
bas vieną šeštadienį pamokė  Cham-
paign Girl Scouts grupę padaryti
šiaudinukus. 

Susidomėjusieji yra raginami pa-
rašyti e-laišką Arui Žygui azygas2@
uiuc.edu. Kviečiame ir savo draugus
kituose Amerikos universitetuose
susiburti į panašų klubą. Ne tik yra
smagu tarp savęs pabendrauti, bet
atsiranda progų gauti iš universiteto
paramos dalyvauti lietuviškoje veik-
loje.

Baltic Club nariai Alkatraz saloje.
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Londone kalbèta apie 
bendras vertybes ir siekius

Vytauto Didžiojo universitetas
mini gimtadienî

Lietuviai džiaugiasi, kad Vilnius tampa Europos sostine.                    Alfa.lt nuotr. 

Programa „Vilnius – Europos
kultùros sostinè 2009“ îsibègèja

Lietuvos gyventojams – puiki 
proga pamatyti olimpinî deglâ

Atkelta iš 1 psl.        o po
Antrojo pasaulinio karo, Sovietų
Sąjungai pa-vergus pusę Europos,
Londonas ne-pripažino Lietuvos oku-
pacijos ir pa-laikė ginkluotą pasi-
priešinimą. ,,Lietuva brangina savo
glaudžius santykius su Britanija –
santykius, pagrįstus tokiomis ben-
dromis vertybėmis kaip laisvė,
demokratija ir pa-garba žmogaus
teisėms. Šios vertybės įtvirtintos
visoje Vidurio Europoje, nes Lietuva
ir kitos regiono šalys nuosekliai ir
energingai vykdė demo-kratines pert-
varkas ir sėkmingai įsi-liejo į Europos
Sąjungą ir NATO”, – sakė preziden-
tas. 

,,Jungtinė Karalystė supranta
energetines Lietuvos problemas ir
siekius bei pasisako už vieningesnę
Europos Sąjungos (ES) energetinę
politiką”, – tai britų premjeras Gor-
don Brown  sakė  susitikimo su Lon-
done viešinčiu prezidentu V. Adam-
kumi metu. Lietuvos prezidentas
pristatė šią savaitę pasirašytą sutartį
dėl elektros tilto tarp Lietuvos ir Len-
kijos ir planus sujungti Lietuvos ir
Skandinavijos tinklus. V. Adamkus
pridūrė, kad Lietuva ketina imtis di-
delio ir atsakingo projekto – kartu su
kaimyninėmis šalimis pastatyti naują
šiuolaikinę atominę elektrinę. Britų
premjeras sakė suprantantis Lietu-
vos energetinius poreikius, nes jo va-
dovaujama vyriausybė sprendžia pa-
našias problemas. Susitikime buvo
aptarti Rusijos ir Vokietijos planai
tiesti Baltijos dugnu dujotiekį ,,Nord
Stream”. G. Brown teigė, kad, jo nuo-
mone, Lietuvos ekonomika auga
sparčiai. Savo ruožtu V. Adamkus pa-
kvietė britų verslininkus atrasti
Lietuvą – vieną sparčiausiai augan-
čios ekonomikos valstybių Europos

Sąjungoje. Lietuvos vadovas ir Jung-
tinės Karalystės premjeras kalbėjosi
ir apie Europos Sąjungos santykius
su Rusija bei strateginę Ukrainos,
Gruzijos ir Moldovos svarbą visai Eu-
ropai. Aptariant lietuvių bendruo-
menės Jungtinėje Karalystėje proble-
mas, buvo pabrėžta, kad Didžiojoje
Britanijoje gyvenantiems lietuviams
yra labai svarbu, jog vietos mokyklo-
se jų vaikai galėtų laikyti lietuvių kal-
bos egzaminą. Premjeras G. Brown
pažadėjo domėtis šia problema ir pa-
dėti ją spręsti.

Tęsdamas oficialų vizitą Jungti-
nėje Karalystėje, V. Adamkus susitiko
su Didžiosios Britanijos parlamento
bendradarbiavimo su Lietuva grupės
vadovais Roger Berry ir Lord Peter
Browness. Susitikime britų parla-
mentarai pabrėžė, kad į Didžiąją Bri-
taniją atvykę lietuviai svariai prisi-
dėjo prie šalies ekonominio gyveni-
mo. V. Adamkus pažymėjo, kad šiais
laikais žmonės naudojasi galimybe iš-
vykti dirbti svetur, mokytis, paten-
kinti savo ekonominius poreikius bei
norą pažinti pasaulį. ,,Mūsų pareiga –
Lietuvoje sukurti tokį gyvenimą, kad
jie norėtų grįžti į namus ir galėtų pri-
taikyti svetur įgytas žinias bei patirtį,
kuriant savo krašto gerovę”, – susiti-
kimo metu sakė V. Adamkus.

Susitikime taip pat buvo aptarti
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dvi-
šaliai santykiai, Europos Sąjungos
(ES) aktualijos. V. Adamkus atkreipė
dėmesį, kad abi šalys turi daug neiš-
naudotų galimybių plėtoti ekonomi-
ką, turizmą ir kultūrinius mainus.
Susitikime buvo pažymėta, kad ES
turi kalbėti vienu balsu su Rusija dėl
energetikos politikos. Lietuvos vado-
vas taip pat pakvietė Britanijos prem-
jerą aplankyti Lietuvą ir kitas Balti-

Kaunas, vasario 14 d. (ELTA) –
Šiandien  Vytauto Didžiojo universi-
teto (VDU) bendruomenė mini savo
Alma Mater gimtadienį. Šventė pra-
sidės istorinėje Prezidentūroje, kur,
pristačius knygą ,,Vytauto Didžiojo
universitetas: atmintis, žmonės ir
idėjos”, humanitarinių mokslų atsto-
vai, kitų mokslų autoritetai, tarp ku-
rių – ir pirmasis atkurtojo universite-
to rektorius prof. Algirdas Avižienis,
diskutuos apie mokslą, universitetą,
jo tradicijas. Bus prisiminti ir univer-
siteto absolventai, aktyviai dalyvavę
1941-ųjų birželio 23-iosios sukilime,
įsijungę į pokario pasipriešinimo
organizacijas – jiems skiriama paroda
,,VDU studentai kovose dėl Lietuvos

nepriklausomybės (1940-1947 m.)”.
Parodoje, į kurios atidarymą sukvies-
ti prieškario universiteto studentai,
eksponuojamos jų biografijos, straip-
sniai ir knygos, leidiniai apie 1941-
ųjų sukilimą, fotografijos.

Istorija mena, kad vienintelė lie-
tuviška aukštoji mokykla tarpukariu
Kauno universitetas atidaryta 1922-
aisiais, pertvarkius iki tol veikusius
Aukštuosius kursus. Vytauto Didžio-
jo vardas universitetui suteiktas
1930-aisiais, minint kunigaikščio
500-ųjų metų mirties sukaktį. 1950
metais uždarytas sovietinės valdžios,
savo duris Vytauto Didžiojo univer-
sitetas atvėrė tik 1989-aisiais.

Vilnius, vasario 14 d. (ELTA) –
Lietuvos gyventojai vieninteliai iš tri-
jų Baltijos šalių turi puikią progą iš

arti pamatyti šių metų Pekino olim-
pinių žaidynių deglą.

Olimpinio simbolio pristatymui
skirtoje konferencijoje deglą ,,išban-
dė” ir olimpinė čempionė Vida Ven-
cienė. Sportininkė, prieš dvejus me-
tus savo rankose laikiusi ir Turino
žiemos olimpinių žaidynių deglą, pa-
tikino, kad  šis kūrinys yra gerokai
lengvesnis ir patogesnis.

,,Vilties debesimi” pavadinto
deglo dizainą apie 10 mėnesių kūrė
30 dizainerių grupė. Jis buvo atrink-
tas iš daugiau nei 300 konkurse daly-
vavusių pasiūlymų. Pekino olimpi-
nių žaidynių deglas oficialiai bus už-
degtas kovo 25 dieną Graikijoje ant
Olimpo kalno ir pradės ilgiausią ke-
lionę olimpinių žaidynių istorijoje –
olimpinės ugnies estafetės trasa
drieksis 137 tūkst. km ir kirs 23 vals-
tybių sienas penkiuose žemynuose. Į
Kiniją olimpinė ugnis atkeliaus gegu-
žės 4 d. Pekino olimpinių žaidynių ug-
nies estafetėje dalyvaus 21,780 deglo
nešėjų.

Vilnius, vasario 14 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos gyventojai (81 proc.) did-
žiuojasi tuo, kad Vilnius tampa Eu-
ropos kultūros sostine 2009 ir šį tarp-
tautinį projektą pirmiausiai sieja su
tvarkingesniu Vilniumi, naujais ar
atstatytais kultūros objektais bei di-
desniu Lietuvos vardo žinomumu pa-
saulyje. Tyrimų įstaigos „Vilmorus”
atliktos apklausos duomenimis 64
proc. Lietuvos gyventojų įsitikinę,
kad Vilniaus tapimas Europos kultū-
ros sostine padidins lietuvių pasidi-
džiavimą savo šalimi.

„Nacionalinė programa ‘Vilnius
– Europos kultūros sostinė 2009’ –
pirmoji tokio dydžio programa šalies
įvaizdžiui kurti, todėl Lietuvos gy-
ventojų palaikymas yra labai svarbus
šio projekto sėkmės veiksnys. Tiki-
me, kad 2009 m. taps išskirtiniai ne
tik šaliai, bet ir kiekvienam vilniečiui
ar miesto svečiui”, – teigia VšĮ „Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” direktorė Elona Bajorinienė.

Programos kultūriniams, meno
ir visuomeniniams projektams įgy-
vendinti bus skirti 65,16 mln. litų,
rinkodaros ir komunikacijos projek-
tams – 28,99 mln. litų, statinių re-

montui ir naujai statybai – 188,89
mln. litų.

Įgyvendinus „Vilniaus – Europos
kultūros sostinės” programos užda-
vinius, tikimasi, kad programos ren-
giniuose apsilankys ir dalyvaus ne
mažiau kaip 3 mln. žmonių, bus įvyk-
dyta ne mažiau kaip 300 programos
kultūros, meno ir visuomeninių bei
rinkodaros ir komunikacijos projek-
tų, Vilniuje susiklostys ne mažiau
kaip trys-keturios naujos kultūrinių
renginių tradicijos, ne mažiau kaip
15 proc. išaugs turizmas ne tik Vil-
niuje, bet ir visoje Lietuvoje, taip pat
ne mažiau kaip 3 proc. išaugs Lietu-
vos ir Vilniaus vardo žinomumas ir
palankus vertinimas užsienio šalyse.
Be to, manoma, kad ne mažiau kaip
50 proc. Lietuvos gyventojų palankiai
turėtų vertinti šią programą, turėtų
atsirasti ne mažiau kaip 18 naujų, su-
tvarkytų ir pritaikytų neįgaliesiems
kultūros objektų ir ne mažiau kaip 11
naujų ir suremontuotų kultūros
objektų.

Vilnius Europos kultūros sostine
taps 2009 metais. Šiuo garbingu
vardu Lietuvos sostinė dalinsis su
Austrijos miestu Lincu.

Vytauto Didžiojo universitetas. ELTA nuotr. 

Olimpinį deglą laiko olimpinė čempio-
nė Vida Vencienė.             ELTA nuotr.
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Maskva, vasario 14 d. (,,Inter-
fax”–BNS–balsas.lt) – Rusijos prezi-
dentas Vladimir Putin dar kartą
pakartojo jau anksčiau išsakytus
grasinimus, kad Kremlius į kaimy-
nines valstybes, nusprendusias savo
teritorijoje priglausti JAV priešrake-
tinės gynybos skydą, nutaikys savo
branduolines raketas, skelbia BBC.

Tokius grasinimus jis išsakė per
paskutinę savo kaip prezidento met-
inę spaudos konferenciją, kurioje
įvertino praėjusius 2007 metus. Į
spaudos konferenciją sugužėjo dau-
giau kaip tūkstantis spaudos atstovų. 

V. Putin teigė, kad JAV planai
Lenkijoje turėti raketas perėmėjas, o
Čekijoje įkurdinti radarų bazę kelia
pavojų Rusijos nacionaliniam saugu-
mui. Anksčiau šią savaitę Kremliaus
šeimininkas jau buvo pagrasinęs, kad
nutaikys branduolines raketas ir į
Ukrainą, jei ši į savo teritoriją įsileis
dalį priešraketinio skydo arba užsi-
manys NATO karinės bazės.

„Mes iš anksto perspėjame žmo-
nes, kad, jiems žengus šį žingsnį, Ru-
sija žengs savąjį”, – per paskutinę
savo kasmetinę konferenciją teigė V.
Putin. 

Pasisakydamas dėl Rusijos kari-
nių mokymų, kuriuose dalyvauja
strateginė aviacija, Rusijos preziden-
tas Vladimir Putin pareiškė, kad jie

bus tęsiami ir tai nereiškia susi-
priešinimo su Vakarais.

Jis pareiškė, jog atnaujinti Ru-
sijos strateginės aviacijos skrydžiai
„rodo didėjančias mūsų ginkluotųjų
pajėgų galimybes”. „Mes ir ateityje
rengsime lakūnus ir kelsime jų kvali-
fikaciją, tobulinsime savo karinę ir
aviacijos techniką. O be skrydžių,
kaip tai padaryti? Mes tai, žinoma,
tęsime”, – sakė V. Putin.

Kalbėdamas apie šalies vidaus
politiką, V. Putin pripažino, kad ne
viskas klojosi taip, kaip buvo planuo-
ta. Kaip vieną iš vyriausybės pra-
laimėjimų jis nurodė infliacijos greitį,
kuris šiuo metu siekia 11,9 proc. ir
yra didesnis nei planuotoji 8,5 proc.
infliacija. 

Kremliaus šeimininko teigimu,
per praėjusius metus į Rusiją pri-
traukta 82 mlrd. dolerių užsienio
kapitalo investicijų, be to, sumažėjo
žemiau skurdo ribos gyvenančių rusų
procentas. Skurde šiuo metu vargsta
apie 14 proc. rusų. V. Putin nuomone,
tokie laimėjimai susiję su tuo, jog
Rusija tampa viena iš pirmaujančiųjų
pasaulio ekonomikoje.

Kaip žinia, kovo 2 dieną Rusijoje
vyks prezidento rinkimai, kuriuose
pergalę švęs įpėdiniu pasirinktas pir-
masis vicepremjeras Dimitrij Medve-
dev.

Tautų (JT) misiją šioje teritorijoje.

BELGRADAS
Serbijos vyriausybė ketvirtadienį

nusprendė panaikinti neišvengia-
mą Kosovo nepriklausomybės pa-
skelbimą, tvirtinama oficialiame jos
pareiškime. „Šiuo (pareiškimu) anu-
liuojami Kosovo laikinosios vyriau-
sybės veiksmai, vienašališkai skel-
biantys nepriklausomybę, nes jie
pažeidžia Serbijos Respublikos su-
verenumą ir teritorinį vientisumą”, –
nurodoma pareiškime. Serbijos vy-
riausybė pateikė prašymą skubiai
sušaukti parlamentą ir patvirtinti šį
sprendimą. Pareiškime taip pat sako-
ma, kad Serbijos vyriausybė nus-
prendė paskelbti ,,negaliojančiais vi-
sus ES sprendimus siųsti misiją į
Kosovą”.

JEREVANAS
Armėnijos sostinės Jerevano oro-

uoste ketvirtadienį užsidegė ir su-
dužo Baltarusijos keleivinis lėktuvas,
pranešė Armėnijos civilinės aviacijos
administracijos atstovė. 18 keleivių ir
trys įgulos nariai liko gyvi, bet keturi
žmonės buvo nuvežti į ligoninę dėl
didelių nudegimų, sakė Gajanė Dav-
tian. Kanadiečių gamybos lėktuvas
CRJ–100, priklausantis oro bendro-
vei „Belavia” ir skridęs į Baltarusijos
sostinę Minską, 4 val. r. 15 min. vie-
tos laiku kildamas kliudė kilimo
taką, užsidegė ir nukrito iš nedidelio
aukščio. 16 iš 18 lėktuvo keleivių yra
Armėnijos piliečiai, kitų pilietybė kol
kas nenustatyta.

SEULAS
Pagyvenęs vyras, kuris padegė

įžymiausią istorinį Pietų Korėjos
statinį, taip sukrėsdamas ir papiktin-
damas visą šalį, ketvirtadienį teisme
dėl to gailėjosi. 69 metų Chae polici-
jai papasakojo, kad prieš 600 metų
pastatytus Namdemuno vartus Seulo
širdyje padegė supykęs ant valdžios
dėl su tuo visai nesusijusio ginčo at-
lyginimo. Teisėjas išdavė oficialų su-
ėmimo orderį, kuriuo pratęsiamas
Chae sulaikymas. Jis buvo suimtas
pirmadienį vakare, kitą dieną po to,
kai buvo padegtas vienas vertingiau-
sių Pietų Korėjos paveldo objektų.
Sielvartaujantys gyventojai ateina
apžiūrėti sudegusių ir sugriuvusių
vartų nuolaužų, o kai kurie jų reikš-
dami savo gedulą padeda baltų chri-
zantemų.

Pasaulio naujienos
Putin kartoja grasinimus 

Beirute minimos al Hariri
nužudymo metinès 

Beirutas, vasario 14 d. (AFP–
BNS) – Tūkstančiai Libano vyriausy-
bės šalininkų šalyje didėjant politinei
krizei ketvirtadienį susirinko Beiruto
centre paminėti trečiųjų buvusio
premjero Rafiq al Hariri nužudymo
metinių.

Mitingas surengtas tą pačią
dieną, kai pagrindinė opozicinė gru-
puotė „Hizbollah” turi laidoti vieną
savo vadų Imad Mughnieh, kuris
antradienį buvo nužudytas per iš-
puolį Sirijoje. Sostinėje ir aplink ją
buvo imtasi sustiprintų saugumo
priemonių, saugo daug karių.

Daugelis į mitingą susirinkusių
žmonių laiko Libano vėliavas, R. al
Hariri ir kitų per pastaruosius trejus
metus nužudytų politikų ir veikėjų,
dėl kurių mirties kaltinama Sirija,
nuotraukas. Damaskas neigia, kad
yra susijęs su tais išpuoliais.

Mitingas dėl R. al Hariri, kuris
žuvo per išpuolį 2005 metų vasario 14

dieną Beirute susprogdinus automo-
bilį, surengtas didėjant įtampai
Libane, kuris yra įklimpęs į didžiau-
sią politinę krizę nuo 1975–1990
metų pilietinio karo.

Jungtinių Tautų tyrėjai, tiri-
antys R. al Hariri nužudymą, nustatė
kelis žmones, kurie, pasak jų, galėjo
dalyvauti įvykdant šį nusikaltimą,
tačiau niekas dar nebuvo apkaltin-
tas.

Tuo tarpu judėjimo ,,Hizbollah”
vadovas Hassan Nasrallah, saky-
damas ugningą kalbą per nužudyto
Sirijoje kovotojų vado Imad Mugh-
nieh laidotuves, ketvirtadienį Libano
sostinėje paskelbė ,,atvirą karą” Iz-
raeliui. „Jeigu sionistai nori karo, jie
jį gaus, – žadėjo jis. – Jeigu jūs norite
atviro karo, tebūnie atviras karas.”
Dar jis pridūrė, jog 2006-aisiais pra-
sidėjęs jo vadovaujamo judėjimo ka-
ras su Izraeliu dar nebaigtas ir kad jo
šalininkai pasirengę kovai.

LONDONAS 
Gruzijos opozicijos vadovas

Badri Patarkacišvili mirė dėl natūra-
lių priežasčių, rodo pirminiai skrodi-
mo rezultatai, kuriuos ketvirtadienį
paskelbė britų policija. 52 metų B.
Patarkacišvili, kuris kaltinamas per-
versmo Gruzijoje skatinimu, antra-
dienį savo namuose susmuko ir mirė.
,,Po pradinio tyrimo ir praėjusį va-
karą atlikto skrodimo Surrey policija
gali patvirtinti, jog šiuo metu nėra
jokių požymių, kad staigią Badri
Patarkacišvili mirtį sukėlė kas nors
kita nei natūralios priežastys”, –
sakė policijos atstovė. Policija trečia-
dienį vakare paskelbė, kad nerado
jokių radioaktyvumo pėdsakų. 

KOPENHAGA
Danijos policija po ketvirtą naktį

vykusių riaušių Kopenhagoje suėmė
17 jaunuolių, ketvirtadienį pranešė
policijos pareigūnai. Riaušės vyko
Kopenhagos zonoje, kur gyvena dau-
giausia imigrantai; jų metu buvo pa-
degta dešimtys automobilių. „Maž-
daug 100–200 jaunuolių pasklido
keliuose Kopenhagos rajonuose ir pa-
degė daug šiukšliadėžių ir maždaug
50 automobilių”, – sakė sostinės poli-
cijos atstovas Flemming Steen
Munch. Riaušės Niorebro ir Vester-
bro rajonuose prasidėjo savaitgalį,
bet policija nežino, kodėl jaunuoliai
griebėsi smurto. 

BERLYNAS
Europos Sąjunga (ES) nori nu-

siųsti į Kosovą daugiau pareigūnų
nei buvo planuojama anksčiau. ES
aukšto rango diplomatai teigia, kad
27 valstybių Bendrija planuoja į
Kosovą nusiųsti ne 1,8 tūkst., o 2,2
tūkst. policininkų, teisėjų, muiti-
ninkų ir teisininkų. Pasak diploma-
tų, misija didinama dėl to, kad reikia
specialiųjų policijos pajėgų, kurios
galėtų greitai reaguoti į neramumus
po Kosovo nepriklausomybės paskel-
bimo. Kosovo albanų vadovai neprik-
lausomybę nuo Serbijos tikriausiai
paskelbs sekmadienį, nors tam kate-
goriškai prieštarauja Serbija ir Rusi-
ja. ES policijos ir teisingumo vykdy-
mo misija turi pakeisti Jungtinių

Rusijos prezidentas Vladimir Putin.

EUROPA

AZIJA
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KUN. VACLOVAS ALIULIS, MIC

Kitados Liturginė komisija, reng-
dama mišiolą, maldyną ir liturginį
kalendorių, apsisprendė taip – laiko-
me tikriniais daiktavardžiais sakra-
mentų ir liturginių valandų, pagrin-
dinių liturginių knygų ir jų stam-
biųjų sudedamųjų dalių pavadini-
mus, taigi didžiąja raide rašome:

Krikštas, Sutvirtinimas, Eucha-
ristija – Švenčiausiasis Sakramen-
tas – šv. Mišios – šv. Komunija, At-
gailos – Sutaikinimo sakramentas,
Ligonių patepimas, Santuoka, Ku-
nigystė – Šventimų sakramentas;

Romos mišiolas, Žodžio liturgi-
ja, Aukos liturgija, Eucharistijos
malda, Komunija;

Liturginių laikų mišios, Bend-
rosios šventųjų mišios, Gedulinės
mišios, Gedulinis mišiolas;

Skaitinių knyga, Apeigynas,
Krikšto apeigos (knyga), Laidotuvių
apeigos (knyga);

Liturginės valandos: Aušrinė,
Rytmetinė (Laudės), Dieninė (Tre-
čioji, Šeštoji, Devintoji, arba Prieš-
pietinė, Pietinė, Popietinė), Vakarinė
(Mišparai), Naktinė (Kompletai);

taip pat Šventasis Raštas, Pra-
džios knyga, Psalmynas, Giesmių
giesmė, Evangelija pagal Matą,
Evangelija (apskritai apibendri-
nant), Apaštalų darbai.

Kai tik buvo beprasidedąs per
radiją transliavimas, apie 1990 m.,
įteigėme radijui šv. Mišios, ir džiau-
giamės, kad to ištikimai laikomasi.
Tačiau tai ne absoliutus reikalavi-
mas, nes ne vienu atveju pakanka-
mai išreiškiama pagarba ir be šv.,
pavyzdžiui, didieji malonių šalti-
niai – Mišios ir sakramentai.

Pripažinome bendriniais daik-
tavardžiais pavienius apeigų teks-
tus, taip pat gryną apeigų atlikimo
faktą ir įvairių smulkesnių litur-
ginių veiksmų pavadinimus, tad
rašome mažąja raide:

šiandien buvo penki krikštai;
mano santuoka įvyko 1970 m.; šv.
Juozapo mišios (tekstai mišiole);
Prano Sližio Šv. Kazimiero mišios
(kompozicija); pradžios malda, gar-
bės himnas, tarpiniai giedojimai,
šio sekmadienio evangelija, tikėjimo
išpažinimas, atnašavimas, atnašų
malda, dėkojimo giesmė, perkeiti-
mas ir pakylėjimas, komunijos mal-
da (ir eiti komunijos, nes tai apie
veiksmą), išpažintis, jungtuvės, lai-
dotuvės, gegužinės pamaldos, kry-
žiaus kelias, graudūs verksmai.

Šitos rašybos (gal ir ne 100 proc.
nuosekliai) daug metų laikytasi
Romos mišiole ir Liturginiame mal-
dyne. Vertėtų ir toliau jos laikytis,
nes neturime kitos tiek išmąstytos,
tiek paplitusios, kalbininkų patik-
rintos, Vyskupų konferencijos ap-
robuotose knygose paskelbtos siste-
mos.

Pamokslininkai, vadovėlių auto-
riai, liturgikos dėstytojai, tikybos
mokytojai, apie liturgiją rašantys
autoriai, o visų pirma liturginio
kalendoriaus sudarytojai turėtų lai-
kytis Romos mišiole ir Liturginiame
maldyne nustatytų liturginių ter-
minų, nes įvairavimas kelia su-
maištį mokiniams, tikybos mokslų
studentams, klierikams, apskritai
tikintiesiems. Klierikai, tikybos
mokslų studentai turėtų sužinoti,
kaip lietuviški terminai skamba
lotynų ir kitomis jų vartojamomis
kalbomis, kad patys apgraibomis
versdami nepatirtų ir neskleistų
painiavos. Seniai nustatyta atnaša-
vimas, tačiau pamokslininkai ir ka-
techetai tebekartoja aukojimas, bet
tai klaida, nes Kristaus auka įvyks-
ta per konsekraciją, o čia tėra aukos
dovanų (atnašų) paruošimas.

Atmintina, kad nereikia pažo-
džiui versti lotyniškuosius įvairių li-
turgijos veiksmų ir jų dalių pavadi-
nimus. Vertingesnis dalykas – mūsų
gimtajai kalbai priimtina sklandi
sistema, pavyzdžiui, anksčiau iš-
vardyti liturginių valandų pavadini-
mai. Nors dabar turime Officium
lectionis – Skaitinių valandą, tačiau
neatmestina tradicinė Aušrinė. Ret-
karčiais, prireikus patikslinti, para-
šysime Aušrinė (Skaitinių valanda).
Muzikinę klausą turintis žmogus
nedvejodamas duos pirmenybę Ryt-
metinei prieš Rytinę. Kai kam patin-
ka liturginių valandų vardai Tercija,
Seksta, Nona, bet nedera į vieną
krūvą sukrauti lietuviškus ir loty-
niškus pavadinimus; be to, daugu-
mai raštingų žmonių, išgirdus terci-
ja, tučtuojau suskamba kvarta,
kvinta, seksta ir t.t. – muzikiniai
intervalai. Tegul mūsų terminai bus
įkandami ne vien dvasininkų geto
nariams.

Lotyniškai Dominus švenčių
pavadinimuose paprastai reiškia Jė-
zų Kristų, todėl Kristaus Gimimas –
Kalėdos, Kristaus Apsireiškimas –
Trys Karaliai, Kristaus Prisikėli-
mas – Velykos ir pan., tik kovo 25
yra Viešpaties Apreiškimas, nes mi-
nimas visos Švč. Trejybės veikimas.

KAIP KALBAMEKAIP KALBAME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   

aurelijat@yahoo.com

Dėl liturginių terminų rašybos

,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis 
uñ Lietuvos ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis, 
kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Šio penktadienio kalbos skyrelyje – neseniai tinklalapyje bernardi-
nai.lt paskelbtas kun. Vaclovo Aliulio MIC straipsnis apie bažnytinių li-
turginių terminų rašybą. Šis straipsnis tarsi pratęsia anksčiau ,,Kaip
kalbame” išspausdintą rašinį apie didžiųjų raidžių rašybą, šįkart labiau
susitelkiant ties liturginiais terminais.                                            A. T.

KREPÕINIS

LIETUVIAI KREPŠININKAI PASAULYJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Ramūnas Šiškauskas – penktas
Europoje

Lietuvos krepšinio rinktinės
naudingiausias žaidėjas Europos
krepšinio pirmenybėse Ramūnas Šiš-
kauskas, kuris buvo išrinktas Lietu-
vos sportininku Nr. 1, geriausio 2007
m. Europos krepšinio rinkimuose
liko penktas.

Šią apklausą Italijos sporto dien-
raštis „La Gazzetta dello Sport”
vykdo jau nuo 1979 metų.

Geriausiuoju 2007 m. Senojo že-
myno krepšininku išrinktas prancū-
zas Tony Parker (128 balsai), ap-
lenkdamas paskutinį penkerių metų
laureatą vokietį Dirk Nowitzki (111
balsų), rusą  Andrej Kirilenko (85) ir
ispaną Paul Gasol (30). Lietuvos
rinktinės kapitonas R. Šiškauskas su-
rinko 26 taškus ir užėmė aukščiausią
vietą iš Europoje rungtyniaujančių
krepšininkų. Visi anksčiau negu jis
apklausoje išvardinti žaidėjai prik-
lauso geriausiai pasaulyje profesion-
alų lygai – NBA.

Iš lietuvių šiuose rinkimuose taip
pat aukštą vietą užėmė Italijoje rung-
tyniaujantis Lietuvos rinktinės narys
Rimantas Kaukėnas. Jis su 12 taškų
liko septintoje vietoje.

Linas Kleiza Lietuvai 
pranašauja pergalę olimpiadoje

Denver „Nuggets” profesionalų
klube NBA lygoje rungtyniaujantis
Lietuvos krepšinio rinktinės narys,
kuris dažnai gražiai pasirodo NBA
rungtynėse, pranašauja Lietuvai per-
galę artėjančioje olimpiadoje Kinijoje.

„Tai bus didžios rungtynės, bet
aš manau, kad mes nugalėsime. Atėjo
laikas laimėti olimpines žaidynes.
Mums atsibodo būti tretiems. Tikiuo-
si, kad su amerikiečiais žaisime fi-
nale, ir tai bus mūsų vienas iš ge-
riausių kada nors sužaistų mačų”, –
neseniai pareiškė Linas, kuris prog-
nozavo Pekino olimpiados krepšinio
turnyro finalo komandas.

Būtų gera, kad jo žodžiai „nueitų
tiesiai į Dievo ausį”.

Sunki Rimanto Kaukėno 
trauma

Vieną iš geresnių Lietuvos krep-
šinio rinktinės žaidėjų Rimantą
Kaukėną, kuris rungtyniauja Italijos
„Sienos  MDP” komandoje ištiko ne-
laimė. Jam žaidžiant Italijos lygos
pirmenybių rungtynes su Kantu
„Tisettant” ekipa įplyšo kairio kelio
kryžminiai raiščiai.

Vietiniai gydytojai tuoj po sužei-
dimo spėjo, kad sužeistą koją reikės

gydyti mažiausiai tris mėnesius.
Tačiau tolimesni apžiūrėjimai davė
liūdnesnes žinias: jau yra būtina
operacija, kurios mūsiškis tikėjosi
išvengti. Po operacijos Rimantas bus
priverstas gydytis apie 6 mėnesius ar
daugiau.

Todėl kyla abejonių, ar lietuvis
galės pakankamai sustiprėti ir pa-
siruošti Pekino olimpiadai, kuri pra-
sideda rugpjūčio mėnesį.

Aušra Bimbaitė grįžo 
į komandą

Viena iš geresnių Lietuvos krep-
šinio rinktinės žaidėjų po 9 mėnesių
pertraukos vėl grįžo į krepšinio aikš-
telę. Ji neseniai pradėjo rungtyniauti
geriausioje Lietuvos komandoje Vil-
niaus „Teo”  klube. Pirmosiose savo
rungtynėse Lietuvos moterų krep-
šinio lygoje, žaisdama su Klaipėdos
„Lemminkainen” ekipa, kuri buvo
įveikta 79:68, 24 m. 179 cm Aušra per
25 minutes surinko 8 taškus.

Ši krepšininkė 2007 m. balandžio
mėn. patyrė sunkią kelio raiščių
traumą, turėjo praleisti tų metų ru-
denį vykusias Europos moterų krep-
šinio pirmenybes.

Eglė Šmigelskaitė rungtyniauja
Liberty universitete

Ne taip seniai Liberty University,
įsikūrusio Lynchburg mieste Vir-
ginia valstijoje, moterų krepšinio
rinktinėje rungtyniavo net 3 lietu-
vaitės, iš kurių dvi žaidė pagrindi-
niame penketuke.

Šiuo metu Liberty University
moterų komandai priklauso viena
lietuvaitė – Eglė Šmigelskaitė iš
Klaipėdos. Šio universiteto moterų
ekipa šį sezoną gerai laikosi – iš 22
žaistų rungtynių yra laimėjusi net
20.

Lietuvaitė iš Klaipėdos Eglė Šmigel-
skaitė (balta uniforma) žaidžia Li-
berty University rinktinėje.
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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..ccoommPjūties metu kolchozo kombaino

vairuotojas grįžta iš laukų į namus
pietų ir pietvakarių pavalgyti. Prie
savo namų jis yra pasistatęs didoką
daržinę su dvejomis, viena prieš kitą
esančiomis durimis taip, kad kai
abejos durys yra atdaros, jis gali leng-
vai pervažiuoti per daržinę. Jis, grį-
žęs į namus su kombainu, lėtai va-
žiuodamas pravažiuoja pro atdaras
duris ir pastato kombainą už darži-
nės. Kas nėra viešai sakoma, tai, kad
jis, važiuodamas pamažu per daržinę,
atidaro kombaino grūdų bakus ir juos
ištuština daržinėje. Jam bevalgant, jo
šeimos nariai susemia visus išpiltus
grūdus ant daržinės grindų. Aišku,
jis tai daro su kolchozo vadovų žinia
ir su jais dalinasi išpiltus grūdus.

Tai buvo paprasčiausi vagystės
metodai „sulygintoje tarybinėje” vi-
suomenėje. Deja, įgytas visuomenės
turto grobstymo ir vogimo įprotis nė-
ra lengvai pamirštamas.

Vogimas  Sovietų Sąjungoje, kaip
jokiame kitame krašte tapo tikru visų
piliečių įpročiu, tiesiog antru prigi-
mimu.  Sovietų sporto delegacijos, at-
vykusios į Vakarų kraštus, pasižymė-
davo ne tiek savo laimėjimais ar
laimėtais medaliais, kiek vagystėmis
brangiose krautuvėse. Juk  Sovietų
Sąjungoje, pagal populiarų posakį,
einant į turgų buvo galima neštis tik
du daiktus – po vieną kiekvienoje
rankoje, o kas nebuvo laikoma, grei-
tai dingdavo. Ir dabar, lietuvaičiai
pasklidę po Vakarų Europos kraštus,
negali atsikratyti sovietmetyje įgyto
įpročio, tai praneša Vakarų spauda.
Maždaug po du šimtus jų yra nubaus-
ta Ispanijoje, Airijoje ir Didžiojoje
Britanijoje. Vokietijoje, kuri yra di-
džiausia ir artimiausia iš visų  Va-
karų valstybių, pagal ambasados duo-
menis, tokių yra apie keturi šimtai, o
neoficialiomis spaudos žiniomis, jų
ten yra apie dešimt kartų daugiau –
3,716 asmenų.

* * *
Neseniai spaudoje teko skaityti,

kad Vilniaus universitetas rengiasi
pagerbti savo buvusį rektorių Rolan-
dą Pavilionį. Sovietmečiu įkūręs
ateistinę katedrą ir jai vadovavęs,
profesorius gerai pasidarbavo oku-
pantams, tapdamas tikru kolaboran-
tu. Deja, ir atkūrus nepriklausomy-
bę, pasižymėdamas savo keistu elge-
siu ir išsišokimais, jis vėl buvo per-
rinktas Vilniaus universiteto rekto-

riumi, vėliau buvo išrinktas į Seimą,
tapo  Europos parlamentaru. Neste-
bina ir istoriko Nikžentaičio „moks-
liškos” nuomonės ir jo „istoriniai”
išvedžiojimai apie įvykius Lietuvoje,
remiantis rusų ir lenkų šaltiniais,
visiškai ignoruojant lietuviškus ir dar
gyvų liudininkų parodymus apie
praėjusius įvykius. Šių ir kitų profe-
sorių elgesys man primena vieną ne-
malonų įvykį, kuris pakeitė mano
nuomonę apie dėstytojus Lietuvos
aukštosiose mokyklose.

1988-aisiais metais kartu su tu-
ristine grupe lankiausi Lietuvoje.
Kaip tuo metu buvo įprasta, kiekvie-
nas vykstantis į Lietuvą dar paimda-
vo iš savo draugų ar giminių po ke-
letą šimtų dolerių, kad galėtų api-
pirkti giminaičius tuometinėse dole-
rinėse krautuvėse. Tą kartą man bu-
vo įdavę trys ar keturi asmenys. Tarp
jų buvo ir Antanas, vyresnio amžiaus
vyriškis, su kuriuo dažnai drauge
slidinėdavome ir gerai sutarėme. Jo
brolis ir sesuo buvo grįžę iš Sibiro
tremties, kur sesuo palaidojo savo
vyrą. Keistomis aplinkybėmis, sesers
sūnus dirbo profesoriumi Kauno
VDU. Antanas, buvęs atsargos kari-
ninkas Lietuvos kariuomenėje, pats
nedrįso vykti į Lietuvą, bet buvo nu-
pirkęs vieną ar du automobilius savo
giminėms Lietuvoje. Man vykstant į
Lietuvą, jis visuomet įduodavo pinigų
savo giminėms. Šį kartą tai buvo apie
pusantro tūkstančio dolerių suma. Aš
buvau apipirkęs jo gimines jau
anksčiau, tad šį kartą susitikome
kaip pažįstami.

Bebūnant dolerinėje, profeso-
riaus žmona gobšiai rinkosi prekes, o
pats profesorius pradėjo mane pri-
mygtinai kalbinti, kad susitiktume
bent trumpam pasikalbėti privačia-
me bute Kaune, kur gyveno jo moti-
na. Jis kažkaip žinojo ar nujautė, kad
turiu giminių Žaliakalnyje, ten pat
gyvena ir jo motina. Patriotiškumo
jausmas nugalėjo – aš sutikau. Kaip
ir visuomet, baigiantis dviejų savai-
čių laikui Vilniuje, pasikeitęs visus
drabužius ir batus į vietinius ir bent
dvi dienas nesiskutęs, slapta apsi-
lankydavau pas savo gimines Kaune
ir Kaišiadoryse. Nudžiugęs dėl mano
sutikimo, profesorius man į ranką
įspaudė raštelį su telefono numeriu,
kuriuo paskambinus atvažiuos auto-
mobilis paimti manęs ir po trumpo po-
kalbio mane vėl grąžins pas gimines.
Sutarėm ir dieną.      Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 5

Prisikėlimo bažnyčios stogas Žaliakalnyje Kaune.

LAISVĖ BRANGESNĖ UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ

POVILAS VAIÇEKAUSKAS

Minint Lietuvos Nepriklausomy-
bės 90 metų sukaktį ir apžvelgiant
pačią Vasario 16-osios sampratą, vis
labiau susiduriame su klausimu, kas
tie žmonės, kurie puoselėjo, budino,
saugojo ir išsaugojo, net savo gyvybės
kaina, Nepriklausomos Lietuvos
idėją.

Daugeliui žinomi Basanavičiaus,
Kudirkos, Maironio, Vasario 16-osios
Akto signatarų vardai ir daugelis ki-
tų. Prie tokių priskirčiau 1941 metų
birželio 23-iosios sukilėlius, Lietuvos
partizanus, ginklu pasipriešinusius
sovietinei okupacijai, buvusius sovie-
tinius politinius kalinius, Sibiro
tremtinius, Sąjūdžio žmones, disi-
dentus ir kitus Lietuvos patriotus,
stovėjusius 1991 metų sausio 13-os
naktį prie parlamento bei buvusius
pačiame parlamente, prie TV bokšto
ar kitose vietose.

Mažai kam žinomi ir aprašyti to-
kie istoriniai įvykiai bei faktai, kad
Lietuvos ir Latvijos partizanai petys į
petį kartu kovojo prieš bendrą priešą

– sovietinį komunizmą ir kartu žuvo.
Tam atminti 2006 metų rugsėjo 19
dieną Latvijoje, Subatės miestelyje,
kuris yra maždaug 10 kilometrų į
šiaurės vakarus nuo Obelių (Rokiškio
raj.), iškilmingai buvo atidengtas pa-
minklas-antkapis su daugiau nei 10
metrų aukščio baltu masyviu kryžiu-
mi. Garbės sargyboje stovėjo Latvijos
ir Lietuvos kariuomenių kariai. Už-
rašas skelbia latvių ir lietuvių kal-
bomis: „Sėlių krašto latvių ir lietuvių
partizanams, kovojusiems prieš ko-
munistinį okupacinį režimą 1944–
1953 m. Jie buvo vieningi ir kartu
aukojo save Laisvei.”

Kiek Lietuvos Partizanų Latvijo-
je kovojo ir ten žuvo – dar tikslinama.
Daug tyrinėjimo medžiagos ir istori-
nių ekspedicijų Latvijoj yra surengęs
Obelių Kraštotyros muziejaus vado-
vas  Andrius Dručkus. Jis kartu yra
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio narys,
Algimanto apygardos partizanų vado
vienas iš pavaduotojų, Tarybos narys.
Jis atsiuntė Čikagon šias nuotraukas
ir šią informaciją apie pastatytą Su-
batėje paminklą Laisvei.

Lietuvos ir Latvijos partizanams skirtas paminklas Subate, Latvijoje.
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ALIAS Čikagos skyriaus susirinkimas

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

AURELIJA DOBROVOLSKIENÈ

Negali visko numatyti. Atrodo,
buvo pasiruošta įdomiam, turinin-
gam Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyriaus susirinkimui. Inž. Rimanto
Kunčo-Žemaitaičio paskaita apie Lie-
tuvos istorinius kultūros paminklus
ir jų atstatymo reikšmę tautos atei-
čiai turėjo sudominti ne tik sąjungos
narius ir še tau! Sausio 25 d., penk-
tadienį, ryte buvo tik šaltoka, bet į
pavakarę prasidėjo pūga ir vietoj 20
minučių į Bočių menę, Lemont, kelia-
vau visą valandą. Susirinkimo pra-
džioje salėje tebuvome tik valdybos
nariai ir pranešėjas R. Kunčas-Že-
maitaitis. Kol svarstėm, ką daryti,
tarėmės apie susirinkimo atidėjimą,
pradėjo po truputį rinktis klausyto-
jai. Kiti skambino pranešti, kad kur
nors įstrigę pakely. Užkandžiai buvo
paruošti, tad besivaišindami, besi-
šnekučiuodami šiltoje ir jaukioje Bo-
čių menėje sulaukėme vėluojančių.

Mūsų paskaita, studentiškai ver-
tinant, pavirto seminaru. Prelegen-
tas buvo rimtai pasiruošęs – padalino
visiems daugybę atšviestos medžia-
gos iš įvairiausių istorinių šaltinių.
Jis žinojo, kad vien jo žodžių, kalbant
apie mums per gyvenimą įkaltas, bet
iš tikrųjų labai ginčytinas istorines

tiesas, neužteks. R. Kunčas-Žemai-
taitis pasišventusiai ieško tiesos apie
svetimų istorikų neigiamą įtaką Lie-
tuvos valstybės įvaizdžiui, faktų iš-
kraipymą, net vertimų klaidas. Tai
galima pasakyti ir apie Lietuvos
krikštą, ir jos nepripažinimą kara-
lyste. R. Kunčo-Žemaitaičio nuomo-
ne, Lietuvos istorija laukia naujos
kartos mokslininkų, atsikračiusių
pripažintų autoritetų įtakos. Jie
turės ištaisyti svetimtaučių, sąmo-
ningai ar ne, iškraipytus įvykių ver-
tinimus ir aprašymus. Žinoma, tai
neįvyks per vieną dieną, reikia laiko
ir naujo mąstymo. Bet senųjų pa-
minklų išsaugojimas ateinančioms
kartoms, anot prelegento, yra svar-
bus žingsnis to link. 

R. Kunčas-Žemaitaitis labai tei-
giamai vertina vykstantį Valdovų rū-
mų atstatymą, džiaugiasi Amerikos
lietuvių pastangomis išsaugoti ir kitą
svarbų praeities paminklą – Medi-
ninkų pilį. Visi jų nuveikti darbai at-
sispindi Medininkų pilies atstatymo
(MPA) fondo išleistoje Vytauto Pesec-
ko sudarytoje knygoje ,,Medininkai”,
kurią pristatė paskaitininkas. Joje
sudėti Fondo pranešimai ir laiškai,
Lietuvos mokslininkų straipsniai, pa-
sikalbėjimai, diskusijos, spausdinti
ALIAS žurnale ,,Technikos žodis”.
Čia tilpo Lietuvos valdžios pareigūnų

Apie MPA fondą ir knygą ,,Medi-
ninkai” kalba Fondo pirmininkas
Leonas Maskaliūnas.

Žiemos išdaigų  neišsigandę ALIAS Čikagos skyriaus susirinkimo dalyviai
klausėsi Rimanto Kunčo-Žemaitaičio paskaitos jaukioje Bočių menėje.

Rimanto Gurausko nuotraukos

Pranešėjas Rimantas Kunčas-Že-
maitaitis. 

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus į slidinėjimo išvyką Alpine Valley 

š. m. vasario 24 d., penktadienį. 
Jei nesusitiksime trasose, pasimatysime 1 val. p. p. pirmo aukšto kavi-

nėje. Bazės adresas: Alpine Valley Resort, W2501 Country Road D,
Elkhorn, WI 53121, tel.: 800-227-9395 arba 262-642-7374.  Keltai veikia
nuo 10 val. r. iki 5:30 val. p. p. Kaina dienai – 37 dol. Smulkesnė informa-
cija tel.: 773 450 4180.

2007 m. leidyklos ,,Majalba”
Kaune išleistoje Valerijaus Sinelniko-
vo knygoje ,,Pasąmonės paslaptys.
Ketinimo galia. Kaip įgyvendinti sa-
vo svajones ir siekius” autorius at-
skleidžia Ketinimo magijos struktū-
rą.

,,Tegu negąsdina jūsų šis žodis.
Aš neketinu ‘padaryti’ jus magais ar
burtininkais, nes jūs tokie jau esate,
tik to neįtariate. Ir rankose jūs lai-
kote ne juodosios ar baltosios magijos
vadovą. Tai knyga apie dėsnius, ku-
riais remiasi bet kokie burtai. Tai
knyga apie minties ir Ketinimo jėgą.
Įvaldę šias, kažkada slaptas, žinias,
jūs galėsite sukurti tikrai įdomų sa-
vąjį pasaulio modelį ir pradėsite kū-
rybingai gyventi.

Galiu jus užtikrinti: jeigu jūs vi-
sa tai, kas čia parašyta, naudosite
praktikoje, tai jūsų gyvenimas pasi-
keis į gerąją pusę”, – rašo apie šį lei-
dinį knygos autorius.

Tai jau antroji ilgamečio gydyto-
jo–praktiko knyga (pirmoji – ,,Pamilk
ligą savo”). Valerijus Sinelnikovas
ilgus metus stebėdamas savo pacien-
tus, nagrinėdamas jų susirgimų prie-
žastis, sukūrė naują medicinos mode-
lį, kuris savyje sujungia visus egzis-
tuojančius gydymo metodus. Gydyto-
jas įsitikinęs, kad kiekvienas iš mūsų

gali įvaldyti ir išspręsti daugelį as-
meninio gyvenimo problemų – reikia
tik būti pasiruošusiems permainoms.

Kaina  —  12 dol. Knygą galima įsi-
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Pasąmonės paslaptys. Ketinimo galia. 
Kaip įgyvendinti savo svajones ir siekius

pasisakymai apie Medininkų pilies
svarbą Lietuvos istorijai, aukotojų są-
rašai ir daugybė nuotraukų. Trumpai
apie Fondo istoriją ir dabartinę veik-
lą papasakojo MPA fondo pirminin-
kas Leonas Maskaliūnas. Knygos su
vardiniais įrašais bus įteiktos visiems
Fondo mecenatams ir rėmėjams. 

Po paskaitos R. Kunčas-Žemai-
taitis noriai atsakinėjo į jam pateik-
tus klausimus. Užsimezgė diskusi-
jos, kurios dar ilgai tęsėsi prie valdy-
bos paruoštų vaišių.

Susirinkime nutarta 2008-tiems
metams palikti senąją ALIAS Čika-
gos skyriaus valdybą tokios sudėties:
garbės pirmininkas – Teodoras Ru-

daitis,  pirmininkė – Aurelija Dobro-
volskienė, sekretorė – Vilma Jarulie-
nė, iždininkė – Birutė Mickevičienė,
vicepirmininkas organizaciniams rei-
kalams – Rimantas Gurauskas,  vice-
pirminkas renginiams – Albinas Smo-
linskas.

Po susirinkimo, kaip ir pernai,
valdybos narės Vilma Jarulienė ir
Aurelija Dobrovolskienė važiavo į
Lietuvos Respublikos generalinį kon-
sulatą Čikagoje rašyti nacionalinio
diktanto. Tikimės, kad orai nepa-
kenks kitam ALIAS Čikagos sky-
riaus renginiui – slidinėjimo išvykai į
Alpine Valley. 

Ina Kasis, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 75 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Alfas  Shukis, gyvenantis  Gulfport, FL, atsiuntė  „Draugui” 65 dol.
auką dienraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Roma Dambrauskas, gyvenanti  Beverly Shores, IN, parėmė
„Draugą” 50 dol. auka.  Esame Jums labai dėkingi.

Vytautas ir Gražina Kamantai, gyvenantys Grand Rapids, MI,
rašo: „Dėkojame už įdomų, įvairų ir išeivijos gyvenimą per daugelį metų ir
dešimtmečių atspindintį vienintelį dienraštį ’Draugą’. Linkime darbingų
Naujų 2008 metų! Siunčiame 60 dol. auką”. Nuoširdus Jums ačiū.

Atsidėkodamas už kalendorių 100 dol. „Draugo” leidybai
paremti paaukojo Donatas Januta iš Oakland, CA. Nuoširdžiai dėko-
jame už dosnią auką.
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SIÙLO DARBÂ
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.

ŠIUKŠLIŲ ŽEMYNAS DIDĖJAŠIUKŠLIŲ ŽEMYNAS DIDĖJA
Pasaulinis sąvartynas Ramiaja-

me vandenyne bauginamai didėja,
perspėja mokslininkai.

Pasak mokslininkų, Ramiajame
vandenyne plūduriuojantis sąvarty-
nas – vadinamoji „plastiko sriuba” –
sparčiai plečiasi ir šiuo metu dvigubai
viršijo kontinentinės JAV dalies
plotą.

Ši milžiniška šiukšlių krūva,
praktiškai didžiausias planetos są-
vartynas, dėl sūkuriuojančių povan-
deninių srovių plūduriuoja vienoje
vietoje. Šiukšlių juosta prasideda
maždaug už 500 jūrmylių nuo Ca-
lifornijos pakrantės, tęsiasi per visą
šiaurinę Ramiojo vandenyno dalį
palei Hawaii ir beveik pasiekė Ja-
poniją, rašo britų dienraštis „The
Independent”.

JAV okeanologas Charles Moore,
šios „Didžiosios Ramiojo vandenyno
šiukšlių dėmės”, dar vadinamos
„šiukšlių sūkuriu”, atradėjas, mano,
kad šiame regione sukiojasi maždaug
100 milijonų tonų neskęstančių at-
liekų. Pasak mokslininko įsteigto
Algalita Marine Research Foundation
fondo tyrimų direktoriaus Marcus
Eriksen, žmonės iš pradžių įsivaizda-
vo, kad tai – plaukiojanti sala iš plas-
tikinių šiukšlių, per kurias galima
vos ne vaikštinėti. „Iš tiesų viskas yra
kiek kitaip. Dėmė labiau primena
sriubą iš plastiko. Ji kone beribė:
visas jos plotas turbūt dvigubai dides-
nis už žemyninę JAV dalį.”

Vienas žymiausių plaukiojančių
šiukšlių žinovų okeanologas Curt
Ebbesmeyer daugiau nei 15 metų ste-
bi plastikinių atliekų kaupimąsi pa-
saulio vandenynuose, rašo „The Inde-
pendent”. „Šiukšlių sūkurį” jis lygina
su gyva būtybe. „Jis juda po planetą
tarsi nuo pasaito nutrūkęs didelis
gyvūnas”, – sakė okeanologas. Kai šis
gyvūnas priartėja prie sausumos,
pavyzdžiui, prie Hawaii archipelago,
pasekmės būna gana dramatiškos.
„Jeigu jį ‘supykina’, visą paplūdimį
padengia konfeti iš plastiko.”

Pasak dienraščio, ši „sriuba” –
tai du sąsmauka sujungti sąvartynai
abipus Hawaii salų. Vienas jų vadina-
mas Ramiojo vandenyno vakarine,
kitas – rytine šiukšlių dėme. Maž-

daug penktadalį šiukšlių – viso-
kiausių plastikinių atliekų, prade-
dant baidarėmis, baigiant „Lego”
kaladėlėmis ir pirkinių maišeliais –
sudaro iš laivų ir naftos platformų
išmestos atliekos. Visa kita į van-
denyną patenka iš sausumos.

Okeanologas Ch. Moore, buvęs
jūreivis, šią šiukšlių jūrą aptiko atsi-
tiktinai, pasakoja „The Indepen-
dent”. Tai nutiko 1997 metais, kai,
grįždamas iš jachtų lenktynių „Los
Angeles – Hawaii”, jis nutarė su-
trumpinti kelią ir plaukti tiesiai.
Moore‘as nukreipė savo jachtą į vadi-
namąjį šiaurinį Ramiojo vandenyno
žiedą – regioną, kuriame vandenys
lėtai juda ratu, nes vėjas toje van-
denyno dalyje silpnas, o atmosferos
slėgis itin aukštas. Paprastai jūreiviai
vengia tokių rajonų.

Moore sakė buvęs apstulbintas,
kai suprato, jog čia, tūkstančius my-
lių nuo kranto, jį supa šiukšlės.
Jachta ištisas dienas plaukė sąvar-
tynu. „Kiekvieną kartą, kai išeidavau
į denį, pro šalį plaukdavo koks nors
šlamštas”, – sakė okeanologas. Jis
stebėjosi, kaip buvo įmanoma už-
teršti tokią milžinišką plotą – jachta
juo plaukė visą savaitę.

Po to Moore, paveldėjęs didelį pa-
likimą, kuris buvo investuotas į naf-
tos pramonę, pardavė savo bendroves
ir tapo ekologinio judėjimo aktyvistu.
Neseniai jis perspėjo: jei vartotojai
nepradės riboti neperdirbamo plas-
tiko naudojimo, per artimiausius 10
metų plastikinės „sriubos” plotas
vandenyne padvigubės.

University of Hawaii profeso-
riaus okeanologo David Karl teigimu,
būtina atlikti išsamesnius šio reiš-
kinio priežasčių ir masto tyrimus,
ypač stengiantis išsiaiškinti sąvar-
tyno poveikį vandenyno ekosiste-
moms, rašo „The Independent”.

Profesorius Karl kartu su Alga-
lita Marine Research Foundation
rengia kelionę į sąvartyno Ramiaja-
me vandenyne rajoną. Ji turėtų pra-
sidėti iki šių metų pabaigos. Okea-
nologas mano, kad šis milžiniškas
užterštas vandenyno plotas jau gali
būti laikomas naujo tipo terpe. Pa-
prastai į žiedinių srovių vandenynų

regionus patekusias šiukšles suskai-
dydavo mikroorganizmai. Tačiau
šiuolaikinis plastikas toks ilgaamžis,
kad šiauriniame Ramiojo vandenyno
sąvartyne aptinkami pusės amžiaus
senumo daiktai. „Visi iki vieno, net
patys mažiausi per paskutiniuosius
50 metų pagaminto plastiko gabalė-
liai, patekę į vandenyną, iki šiol jame
kažkur plūduriuoja”, – aiškina Re-
search Triangle Institute (JAV)
chemikas Tony Andrady.

Pasak okeanologo Ch. Moore,
kadangi šiukšlių jūra yra peršviečia-
ma, o šiukšlės plūduriuoja beveik
prie pat vandens paviršiaus, jos neį-
manoma pastebėti nuotraukose iš
kosmoso. „Tai galima pamatyti tik
plaukiant laivu”, – sako jis.

Jungtinių Tautų Aplinkosaugos
programos duomenimis, plastikinės
atliekos kasmet pražudo daugiau nei
milijoną jūros paukščių ir daugiau
nei 100 tūkstančių jūros žinduolių.

Nugaišusių jūros paukščių skran-
džiuose biologai randa švirkštų, žieb-
tuvėlių, dantų šepetėlių – visus šiuos
daiktus paukščiai praryja palaikę
juos maistu, rašo „The Independent”.

Anot Algalita Marine Research
Foundation fondo tyrimų direkto-
riaus M. Eriksen, lėtai cirkuliuojanti
šiukšlių sklidina vandens masė kelia
pavojų ir žmonių sveikatai. Šimtai
milijonų mažyčių plastiko granulių –
plastmasių pramonės žaliavos – kas-
met patenka į aplinką ir ilgainiui
atsiduria jūrose. Jos teršia aplinką ir
veikia kaip savotiškos cheminės kem-
pinės, sugeriančios pramoninės kil-
mės angliavandenilius ir DDT pesti-
cidus. Po to šios medžiagos patenka į
maisto grandinę. „Tai, kas patenka į
vandenyną, atsiduria jo gyventojų
skrandžiuose, o po to – jūsų lėkštėje.
Viskas labai paprasta”, – aiškina M.
Eriksen.

Balsas.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Brighton Park lietuvių apylin-
kėje Lietuvos Nepriklausomybės 90
metų minėjimas vyks šį sekmadienį,
vasario 17 d., 10 val. r. – šv. Mišios
Švč. Mergelės  Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago) 11 val. r. – akademinėje pro-
gramoje parapijos salėje kalbės inž.
Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Meni-
nę muzikinę programą atliks sol. Ni-
da Grigalavičiūtė, akompanuos muz.
Manigirdas Motekaitis. Po progra-
mos – vaišės ir pabendravimas. LB
Brighton Park apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visuomenę dalyvauti
šios iškilios sukakties šventėje.

�Kun. pranciškonas Julius Sas-
nauskas atvyksta iš Vilniaus ir šeštadie-
nį, vasario 23 d., vadovaus Gavėnios
susitelkimui Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje,
Brighton Park (2745 West 44th St.,
Chicago). 3 val. p. p. – Atgailos ir sutai-
kinimo pamaldos (su asmenine išpažin-
timi); 4 val. p. p. – šv. Mišios; 5 val. p. p.
– pabendravimas parapijos salėje.
Kviečiame dalyvauti ir ruoštis Kristaus
Prisikėlimo – Velykų iškilmei.

�Vasario 24 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių, 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16-osios minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas – A. Vitkus.
Meninę programą atliks Vilmos Mei-
lutytės vadovaujamas parapijos cho-
ras ir skaitovės Audronė Berna-
tavičienė bei Virginija Maurucienė.

�Kun. Ričardas Doveika, Vil-
niaus arkikatedros bazilikos adminis-
tratorius ir Vilniaus arkivyskupijos
kurijos kancleris, Gavėnios proga
kovo 1–5 dienomis aplankys lietuvių
telkinius Čikagos apylinkėse. Gavė-
nios–Velykų susitelkimui svečias pri-
statys Dieviškojo Gailestingumo, Ma-

rijos Apsireiškimo Šiluvoje ir kitas
temas. Netrukus bus paskelbta detali
šių misijų programa. Tikintieji kvie-
čiami dalyvauti, ruoštis Kristaus Mir-
ties ir Prisikėlimo – Velykų iškilmei.

�Jau 25-eri metai, kai Jaunimo
centre veikia lituanistikos tyrimo ir
studijų centras. Gegužės 9 d. 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje atidaroma pa-
roda skirta šiai sukakčiai paminėti.

�Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių minėjimas Grand Rapids, MI,
įvyks kovo 2 d., sekmadienį.  9:30 val.
ryte – šv. Mišios lietuvių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje (Myrtle and Quarry
Streets NW),  už Nepriklausomybę ir
žuvusius kovose dėl Lietuvos laisvės.
Mišias atnašaus klebonas kun. Den-
nis Morrow. Po Mišių parapijos mo-
kyklos (1433 Hamilton Ave., NW)
salėje 11 val. paminėsime Lietuvos
Nepriklausomybės švenčių – Vasario
16-osios  ir Kovo 11-osios – dienas.
Meninę programą  atliks  tautinių šo-
kių vienetas ,,Spindulys” (vadovė Ra-
sa Poskočimienė) iš Lemont. Vaišin-
simės  kavute ir suneštais užkandžiais.
Būtų malonu ir prašome, kas galite,
atsinešti užkandžius pasidalinimui.
Kviečiame gausiai dalyvauti ir pa-
kviesti draugus į šį džiaugsmingą mi-
nėjimą. Ruošia JAV LB Grand Rapids
apylinkė.

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p.p. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025. Registracija iki kovo 7 d.  el.
paštu:  linusyte@comcast.net

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Vasario 10 d. vykusiame JAV
LB Švietimo tarybos, vadovau-
jamos pirmininkės Daivos Navic-
kienės, posėdyje nutarta:

2007 m. Švietimo premiją
skirti ilgametei mokytojai, va-
dovėlių mokykloms autorei, ra-
šytojai, buvusiai dienraščio
,,Draugas” vyr. redaktorei Da-
nutei Bindokienei.

Švietimo premijos mece-
natas – Lietuvių Fondas.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS
„Kaip dabar atsiliepti į Švč. Mergelės Marijos

nusiskundimą Šiluvoje?”

Gavėnios susikaupimams Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Šv. Antano pa-
rapijose vadovauja kun. Kęstutis Trimakas. Tema yra parinkta atsižvel-
giant į Švč. Marijos ir Jos Kūdikio apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktį.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
6858 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL; tel.: 773-776-4600

Lietuvių kalba:
Vasario 22 d., penktadienį, 3 val. p. p. – konferencija ir Kryžiaus kelio
apmąstymas.
Vasario 23 d., šeštadienį, 3 val. p. p. – konferencija ir temai pritaikytos
pamaldos; 4 val. p. p. – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu.
Kovo 8 d., šeštadienį, 4 val. p. p. – atnašaujama šv. Mišių auka su pa-
mokslu 

Anglų kalba:
Kovo 8 d., šeštadienį, 3 val. p. p. – konferencija apie Švč. Marijos
apsireiškimą Šiluvoje; 3:30 val. p. p. – Kryžiaus kelio apmąstymas. 

Šv. Antano bažnyčioje
1510 S. 49th Court, Cicero, IL; tel.: 708-652-0231

Lietuvių kalba:
Kovo 3 d., pirmadienį, 5:30 val. p. p. – konferencija, giedama Švč. Marijos
litanija; 6:15 val. v. – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu.
Kovo 4 d., antradienį, 5:30 val. p. p. – konferencija, pasiruošiant Sutaiki-
nimo sakramentui; 6 val. v. – Susitaikinimo sakramentas (klausomos išpa-
žintys); 6:40 val. v. – atnašaujama šv. Mišių auka su pamokslu.
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 5:30 val. v. – konferencija; 6 val. v. – Švenčiausio-
jo Sakramento adoracija ir palaiminimas; 6:30 val. v. – atnašaujama šv.
Mišių auka su pamokslu.

2007 metų JAV LB
Švietimo premija –

Danutei Bindokienei

Norite labiau pažinti Čikagą?
Domitės miesto architektūra? Siūlo-
me Jums keletą mieste organizuo-
jamų architektūrinių ekskursijų.

� Kiekvieną penktadienį-sekma-
dienį 2 val. p. p. atvykite prie Archi-
Center, 224 S. Michigan Ave., ir Jūs
galėsite dalyvauti pėsčiųjų žygyje
State ir Michigan gatvėmis. Ekskur-
sijos vadovai Jums papasakos apie
tose gatvėse esančius įdomius archi-
tektūrinius statinius : Palmer House,
Carson Pirie Scott, Chicago Cultural
Center ir kt. Ekskursijos kaina –
12–15 dol. Tel. pasiteiravimui: 312-
922-3432.

� Jei norite sužinoti daugiau apie
Čikagos teatrus, taip pat galite daly-
vauti pėsčiųjų ekskursijoje.  Ekskur-
sijų vadovai papasakos Jums Ford
Center, Oriental Theatre, Goodman
Theatre, Auditorium Theatre, legen-
dinį McVicker’s Theatre ir kt. įsikūri-
mo istorijas, apžiūrėsite pastatus.
Ekskursijos organizuojamos nuo Ra-
dolph St. ir Michigan Ave. sankryžos,
150 N. Michigan Ave., kasdien nuo 11
val. r.; 1 val. p. p. ir 3 val. p. p. Kaina

– 10–12 dol. Būtina užsiregistruoti
tel.: 773-508-4894.

� 90 min. ekskursija supažindins
Jus su architektų Mies van der Rohe
(Crown Hall, Carr Memorial Chapel),
Rem Koolhaas ir Helmut Jahn pro-
jektuotais pastatais. Ekskursijos or-
ganizuojamos kasdien, išskyrus sek-
madienį 10 val. r. ir 1 val. p. p. nuo
McCormick Tribune Campus center,
Illinois Institute of Technology, 3201
S. State St. Kaina – 5 dol. Tel. pasi-
teiravimui: 312-567-5014.

� Jei norite daugiau sužinoti apie
moderniuosius Čikagos dangoraižius
dalyvaukite dviejų valandų ekskursi-
joje, kurią organizuoja ArchiCenter,
224 S. Michigan Ave. Ekskursijos
pradžia – 1 val. p. p. Kaina – 12–15 dol.
Tel. pasiteiravimui: 312-922-3432.

� Jei dar neapsilankėte Chicago
Auto Show – nenusiminkite. Pasku-
bėję dar suspėsite. Paroda iki sekma-
dienio vyks McCormick Place, 2301
S. Lake Shore Dr. Bilieto kaina – 10
dol., vaikams iki 7 metų amžiaus ir
vyresnio amžiaus žiūrovams – 7 dol.
tel. pasiteiravimui: 630-495-2282.

Susipažinkite su Čikagos architektūra

Danutė Bindokienė
Jono Kuprio nuotr.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių po 50 dol.
„Draugo” leidybai paremti paaukojo: Lydia Liepinaitis,  Riverside,
IL;  Ann Keraminas, Rockford, IL; John J. Siaurusaitis, Baltimore, MD;
Raimund  Kerstein, Rochester, NY; Algis Vedeckas, Massapequa, NY;   Vida
Kuprytė, Riverside, IL; Donatas ir Marian  Greb, Piedmont, CA; Arunas K.
Draugelis, Lemont, IL. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Jaunasis pianistas Kasparas Uinskas sausio mėnesį surengė koncertus
Lemont, New York ir Washington, DC. Jo koncertai susilaukė gausaus
lankytojų būrio. Nuotraukoje K. Uinskas Lietuvių dailės muziejuje, Le-
mont ruošiasi susitikimui su žiūrovais.                  Irenos Vilimienės nuotr.


