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•Sporto naujienos. Futbo-
las. Tenisas. E. Šulaičiui –
LTOK apdovanojimas (p. 2)
•Rinkimuose reikia stip-
rinti stebėtojų institutą (p.
3, 5)
•Išgiję vaikai – gyvas pasi-
tikėjimas savo jėgomis (p.
4)
•Komentaras. Krikščioniš-
kas atlaidumas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Popiežius pasveikino Šv.
Kazimiero kolegiją su
60–mečiu (p. 8)
•Kaleidoskope (11) (p. 9)
•M. Dobužinskio parodoje –
ir senieji Šiauliai (p. 10)

ES sieks mažinti priklausomybê nuo Rusijos

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, lapkričio 13 d. (Lietu-
viams.com) – Tautinių mažumų ir iš-
eivijos departamentas bei Tarptauti-
niai prekybos rūmai ICC Lietuva nu-
tarė kitais metais organizuoti pirmąjį
Pasaulio lietuvių ekonomikos foru-
mą. Minėtų organizacijų pasirašyta-
me dokumente taip pat numatyta
bendradarbiauti nustatanant la-
biausiai pasižymėjusius lietuvių kil-
mės verslo ir ekonomikos specialis-
tus, gyvenančius užsienyje.

Kaip tvirtinama dokumente,
„sėkmingas užsienyje gyvenančių
tautiečių įtraukimas į šalies ekono-
minį gyvenimą turi tapti pirmaeiliu
valstybės uždaviniu ir stipriu postū-
miu valstybės ir išeivijos santykiams
plėtoti”.

Jungtinės Tautos, lapkričio 13
d. (AFP/BNS) – Pasaulio vadovai
Jungtinių Tautų (JT) konferencijoje,
kurią finansavo Saudo Arabija, para-
gino stiprinti religinį pakantumą, ta-
čiau taip pat išryškėjo jų pačių nesu-
tarimai šiuo jautriu klausimu.

New York esančioje JT būstinėje
vykstančio forumo, kuriame dalyvauja
80 šalių atstovai, pagrindine tema tapo
skirtingų religijų ir kultūrų atskirtis,
pavadinta ,,civilizacijų konflktu”.

Saudo Arabijos karalius Abdul-
lah, kuris vadovauja islamo ultraor-
todoksų vahabitų bendruomenei ir
draudžia visas kitas viešas religines
apeigas, paragino stiprinti ,,taiką ir
harmoniją”. Daugelis kalbėjusiųjų
kartojo tas pačias mintis, tvirtinda-
mi, kad visos didžiosios pasaulio reli-
gijos pasisako už pakantumą.

Tačiau netrukus į paviršių iškilo
pyktis dėl Izraelio ir arabų konflikto,
taip pat nepasitenkinimas Vakarų ša-

lių ekonomine ir socialine politika.
Konferencijoje beveik nebuvo mi-

nimas svarbus klausimas, dėl kurio
nesutaria Vakarų ir islamiškosios ša-
lys - ar visuotinis pakantumas taip
pat turėtų apimti asmeninę laisvę?

Forumo sesijoje ketina pasisakyti
apie 20 valstybių arba vyriausybių
vadovų, tarp jų – JAV prezidentas
George W. Bush. Kol kas neaišku, ar
šiame forume bus susitarta dėl ko-
kios nors JT rezoliucijos.

Briuselis, lapkričio 13 d. (AFP/
BNS) – Europos Komisija (EK) pas-
kelbė naujus planus didinti energeti-
nį saugumą, ypač didelį dėmesį ski-
riant Baltijos šalims, taip pat mažinti
Europos Sąjungos (ES) priklausomy-

bę nuo Rusijos.
Penkių punktų energetinio sau-

gumo ir suderintų veiksmų planą
pristačiusi Bendrijos aukščiausioji
vykdomosios valdžios įstaiga numato
stiprinti kovos su krizėmis priemones

ir didinti naftos bei dujų atsargas, ku-
rios padėtų atlyginti energijos ištek-
lių tiekimo trikdžius.

27 ES šalys gamtines dujas im-
portuoja iš Alžyro ir Norvegijos, ta-
čiau apie 30 proc. dujų gaunama iš
Rusijos. Nuo savo didžiosios kaimy-
nės dar labiau priklausomos Baltijos
šalys.

,,Šiuo metu 8 Bendrijos šalys yra
priklausomos nuo vienintelio dujų
tiekėjo, kuris tiekia 100 proc. joms
reikalingų dujų”, – sakė EK pirmi-
ninkas Jose Manuel Barroso, prista-
tęs naująjį planą svarbaus ES viršū-
nių susitikimo su Rusija išvakarėse.

,,Šią problemą turime spręsti.
Privalome apsaugoti Europos pilie-
čius nuo pavojaus, jog išoriniai tiekė-
jai nesugebės įvykdyti savo įsiparei-
gojimų”, – sakė jis.

2009 m. siūloma pradėti įgyven-
dinti integracijos planą ir nustatyti
dujų, elektros ir energijos išteklių
saugyklų Nukelta į 6 psl.

Rengiamas Pasaulio
lietuviû ekonomikos
forumas

LDK istorija – keturiû tomû
enciklopedijoje

Šiuo metu 8 Bendrijos šalys yra priklausomos nuo vienintelio dujų tiekėjo, kuris
tiekia 100 proc. joms reikalingų dujų. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA) –
Lietuvos istorijos institutas pradėjo
rengti keturių tomų ,,Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės enciklopedi-
ją”. Pirmasis enciklopedijos tomas
turėtų pasirodyti jau kitąmet.

Pirmuoju tokio pobūdžio leidiniu
Lietuvoje visuomenei ir istorikams

norima pristatyti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (LDK) istoriją tyri-
nėjančių mokslininkų šiandienius lai-
mėjimus, pateikti naujausias patiki-
mas žinias apie LDK įvykius ir proce-
sus. Enciklopedija rengiama kartu su
Vilniaus universitetu.

,,Galima kalbėti apie savotišką
‘didįjį sprogimą’: Lietuvos istorijos
tyrimai per pastaruosius 20 metų ne
tik atsivėrė naujiems metodams ir te-
moms, bet ir pirmąsyk peržengė Lie-
tuvos ribas – tapo tikrai tarptautine
disciplina. Baltarusių, ukrainiečių,
lenkų, vokiečių studijos stoja į vieną
gretą su lietuvių darbais”, – sako vie-
nas iš enciklopedijos rengėjų, Vil-
niaus universiteto Istorijos fakulteto
katedros vedėjas dr. Rimvydas Pet-
rauskas.

LDK – tai XIII–XVIII a. gyvavusi
Lietuvos valstybė, didžiausią plėtrą
pasiekusi Algirdo ir Vytauto valdymo
laikais, pasiekusi net Juodąją jūrą.
LDK baigė egzistavimą po 1795 m.
Abiejų Tautų Respublikos trečiojo pa-
dalijimo.

LDK laikų Vytis, išaustas Vavelio pilies
gobelene, Krokuvoje. SCANPIX nuotr.

Raginama stiprinti religinî pakantumâ
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TENISAS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” („Liths”) futbolo
klubas suorganizavo lietuvių salės
futbolo turnyrą, kuris prasidėjo lap-
kričio 6 d. ir vyks kiekvieną savaitgalį
vakare „Sportplex” sporto pastate
Homer Glen (Bell Rd. ir 153 St.).
Jame dalyvauja šešios komandos:
„Šiauliai”, „Kaunas”, „Lietuvėlė”,
„Nevėžis”, „Vilnius” ir „Legalai”.

Turnyras tęsis beveik iki Kalėdų

– gruodžio 20 d., kuomet visos daly-
vaujančios komandos bus tarpusavy-
je sužaidusios po vienerias rung-
tynes. Įvairiose komandose žaidžia
„Lituanicos” klubo žaidėjai, kurie,
kaip žinome, „Metropolitan” pirme-
nybių rudens rate pajėgė iškovoti I
vietą. Pernai panašiose varžybose
čempionų titulą iškovojo „Vilniaus”
ekipa.

Prasidėjo lietuvių salės futbolo turnyras

Čikagos „Fire” pateko į antrąjį ratą
Čikagos „Fire” futbolo profesio-

nalų klubo komanda, dalyvaujanti
MLS lygos atkrentamosiose varžy-
bose, peržengė pirmąją kliūtį ir
pateko į Rytų grupės finalą.

Čikagiečiai Rytų grupės pusfina-
lyje po lygiųjų išvykoje (0:0) lapkričio
6 d. savo namuose net 3:0 įveikė New
England ekipą. Svečių „Revolution”
vardu pasivadinusi komanda nieko
negalėjo padaryti prieš karingai nu -
siteikusius čikagiečius. Jau pirmame
kėlinyje „Fire” žaidėjas Chris Rolfe
įmušė pirmąjį įvartį. Po pertraukos
pergalę sustiprino Wilman Conde ir
Gonzalo Segares, po kurių šūvių į
svečių vartus čikagiečiai šventė 3:0
pergalę.

Į Rytų grupės finalą pateko ir
Columbus „Crew” vienuolikė, su ku-
ria „Fire” turės kovoti baigiamajame
susitikime, išvykoje lapkričio 13 d.
Tai bus vienintelis susitikimas ir jo
nugalėtojas pateks į MLS lygos
finalą. Jis bus žaidžiamas Carson
mieste, California valstijoje lapkričio
23 d 2:30 val. p. p.

Vakarų grupėje lapkričio 15 d.
„New Yorker” išvykoje kovos prieš
„Real  Salt Lake” ekipą. Laimėtojai
kovos prieš „Fire” ir „Columbus”
rungtynių nugalėtoją.

Čikagiečiai šį kartą galvoja, kad
jiems nusišypsos laimė patekti į fi-
nalą, o gal net ir iškovoti pergalę.

Lietuvos rinktinė 
41-oji pasaulyje
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Lietuvos futbolo 
pirmenybės

Lapkričio 12 d. pasiekė informa-
cija iš Tarptautinės futbolo federacijų
asociacijos (FIFA), kurioje sakoma,
kad Lietuva per mėnesį iš 37-osios
vietos šiek tiek nusirito žemyn. Jau
vienuoliktą kartą šiais metais pateik-
tame futbolo komandų vertinimo
sąraše Lietuva užima 41-ą vietą. Per
mėnesį Lietuvos taškų skaičius
sumažėjo nuo 706 iki 677.

Pirmąją vietą išsaugojo Ispanija
– 1,657 taškai, po jos eina Vokietija –
1,413 tšk. ir  Italija – 1,356 tšk. (šios
dvi komandos apsikeitė vietomis).
Tada rikiuojasi Olandija, Brazilija,
Argentina, Kroatija, Rusija, Čekija.
Pirmąjį dešimtuką užbaigia Portu-
galija ir  Anglija (surinkusios vienodą
taškų skaičių – 1,058).

Kaimynai latviai (500 tšk.) per
mėnesį prarado vieną vietą ir užima
65-tą vietą, o  Estija (235 tšk.) iš 137-
osios pakilo į 131-ąją.

Dvi Lietuvos varžovės 2010 metų
pasaulio futbolo čempionate Europos
zonos 7-oje atrankinėje grupėje išliko
tarp dvidešimties geriausiųjų koman-
dų: Prancūzija (1,035 tšk.) užima 12-
tą, o Rumunija (892 tšk.) – 19-tą vietą.

Kitos varžovės – Serbija užima –
30-ąją vietą, Austrija – 92-ąją, o Fare-
rų salos yra sąrašo gale – 186-oje vie-
toje.

Lietuvos A lygos pirmenybės jau
artėja prie pabaigos. Jeigu šių metų
pirmenybių pirmosios dvi komandos
jau paaiškėjo (1-ma Panevėžio „Ekra-
nas”, 2-ra – Kauno FB „Kaunas”), tai
dėl bronzinių apdovanojimų dar ko-
voja Marijampolės „Sūduva” ir Vil-
niaus „Vėtra”.

Nors likus vienoms rungtynėms
marijampoliečiai „Vėtrą” lenkia tri-
mis taškais, tačiau jeigu vilniečiai lai-
mėtų savo atidėtą susitikimą su
„Kauno” futbolininkais, jie dėl geres-
nio įvarčių santykio atsidurtų trečio-
je vietoje.

Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas (LTOK) paskyrė, o Lietuvos
Respublikos gen. konsulato Čikagoje
konsulė Skaistė Aniulienė lapkričio 8
d. įteikė ilgamečiam Čikagos sporto
bei kitų organizacijų veikėjui žurna-
listui Edvardui Šulaičiui atminimo
dovaną – sidabrinę lėkštę, kaip pa-
dėką už ilgametį žurnalistinį darbą ir
išskirtinį dėmesį sportui bei olimpi-
nėms temoms. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje vykusio Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje seimo metu  konsulės
įteiktoje sidabrinėje lėkštėje yra
įrašyta: „Edvardui Šulaičiui už olim-
pinių idėjų skleidimą ir 80-mečio
proga. Artūras Poviliūnas, LTOK
prezidentas, 2008 10 15.” Lėkštėje
yra ir LTOK emblema su užrašu
,,LIETUVA” bei kita ornamentika.

Tai jau antrasis E. Šulaičio ap-
dovanojimas, gautas iš LTOK. Pir-
masis – 2003 m. skirta Olimpinė
žvaigždė, kurią tada įteikė tuometi-
nis Lietuvos gen. konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius.

Čikagiečiui apdovanojimą yra
paskyrusi ir Lietuvos kūno kultūros
ir sporto komiteto prie Lietuvos Res-

publikos vyriausybės vadovybė, ta-
čiau apdovanojimas iki šiol Čikagos
nėra pasiekęs. Tikimasi, jog netrukus
ir šis garbingas apdovanojimas pa-
sieks Šulaitį.

SLA info

ČIKAGIEČIUI  – LTOK
APDOVANOJIMAS

Edvardas Šulaitis su LTOK apdova-
nojimu.                  Jono Kuprio nuotr.

ATLANTA MIESTE – NAUJAS LIETUVIŲ
TENISO KLUBAS

2008 m. lapkričio 8 d. Atlantos III Lietuvių lauko teniso turnyro finali-
nių žaidynių metu buvo įkurtas Atlantos lietuvių lauko teniso klubas. Klubas
šiuo metu vienija daugiau nei 30 lauko teniso mėgėjų ir sirgalių. Klubo vadovu
išrinktas jo sumanytojas Juras Palukaitis, jam gelbės 3 valdybos nariai: Austė
Nakutytė, Iveta Ribačiauskienė ir Donny Thoresen.

Kitų miestų tenisininkams, jeigu darbo ar poilsio keliai vestų pro Atlantą,
siūlome nepamiršti raketės, pranešti, nepraleisti progos susipažinti su nauju
Lietuvių lauko teniso klubu! Daugiau informacijos: Juras Palukaitis, el. paš-
tas: jurasjuras@hotmail.com, tel.: 770-633-6356.

Nuotr. iš www.lietuviaiatlantoje.org
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Į Seimą ateina būrelis jaunų poli-
tikų. Vienas tokių – Vaidotas Bace-
vičius, teisininkas, ilgametis Tėvynės
sąjungos atstovas Vyriausiojoje rin-
kimų komisijoje. Teiraujamės Vaido-
to Bacevičiaus, išrinkto Kretingos
apygardoje, kaip jam pavyko laimėti
rinkimus, kaip jis vertina rinkimų
sistemą, kurią išbandė savo kailiu, ir
kokių darbų jis ketina imtis Seime.

– Jūs rinkimų sistemą labai
gerai pažįstate, nes daug metų
dirbote Vyriausiojoje rinkimų
komisijoje. Dabar rinkimus pa-
matėte iš kitos pusės. Kokia Jūsų
nuomonė apie rinkimų sistemą
Lietuvoje?

– Manau, kad komisijų formavi-
mo principai ir teisinis reguliavimas
nėra blogas. Visose komisijose – apy-
gardose ir apylinkėse – rinkimuose
dalyvauja įvairių partijų atstovai, ir
tai užtikrina skaidrumą, bet… Reikia
ieškoti instrumentų ir būdų, kad į
komisijas patektų labiau kvalifikuoti
žmonės, sugebantys ir turintys teisi-
nių žinių bei vadybinių sugebėjimų,
nes tai procesas, kurį reikia sugebėti
valdyti. Rinkimų procesas yra labai
intensyvus. Norint pritraukti tokių
žmonių, reikia skirti didesnį finan-
savimą. Aš, susitikęs su komisijų na-
riais savo rajone, labai nustebau, kad
jie už pirmąjį turą mažesnėje apylin-
kėje gavo po 100–115 litų, o antraja-
me ture – po 50 litų. O darbas sudė-
tingas ir sunkus. Reikia dirbti ir per
naktį. Jie dirba praktiškai iš idėjos,
bet ta idėja neturi būti visiškai nuver-
tinta. Už darbą turi būti sumokėta. 

– Šeškinėje, kur rungėsi so-
cialdemokratė V. Blinkevičiūtė ir
TS-LKD kandidatas A. Ažubalis,
priešininkės biuletenių krūvoje
buvo rasta Ažubalio biuletenių,

kas pakeitė rinkimų rezultatus.
Po to pasigirdo nuomonių, kad
partinis rinkimų komisijų suda-
rymo principas nepasiteisina,
kad komisijose turėtų dirbti ne-
priklausomi žmonės.

– Norint keisti komisijų sudary-
mo principą ir bandyti suformuoti
visiškai neutralias komisijas, kyla
klausimas, kas jas formuos. Ar for-
muotų Teisingumo ministerija, ar
pati Vyriausioji rinkimų komisija,
politinio angažuotumo vis tiek nebū-
tų galima išvengti. Kiekvienas Lietu-
vos pilietis turi savo politines pažiū-
ras, ir jis daugiau ar mažiau palai-
kytų kurią nors partiją. O partijos
būtų nuo to nušalintos. Mes nežino-
tume, koks yra jėgų pasiskirstymas.
Tai nebūtų visų jėgų atspindys, gal
vyrautų viena ar kelios politinės
jėgos. Manau, kad ne čia slypi proble-
mos ašis. Svarbu, kad būtų geri
rinkimų stebėtojai. Šį institutą reikia
labai rimtai stiprinti. Aš pasitikėjau
savo apylinkių komisijų nariais ir kad
jiems būtų lengviau, o man ramiau,
delegavau savo stebėtojus, labai rim-
tai išaiškinęs, ką jie turi daryti ir į ką
kreipti dėmesį. Antrajame rinkimų
ture, kai lieka tik du priešininkai, jie
turėjo stebėti ne mano biuletenių
krūvą, o kad mano priešininko krū-
voje neatsidurtų mano biuleteniai.
Savo apygardos balsų skaičiuotojams
jokių nusiskundimų neturiu. Manau,
kad to buvo galima išvengti ir Šešk-
inėje. Gal pritrūko stebėtojų arba jų
pasirengimas nebuvo tinkamas.

– Kokia Jūsų nuomonė dėl
balsavimo internetu?

– Manau, kad tai reikalinga, nes
rinkėjų aktyvumas mažėja. Reikia
pritraukti jaunimą ir tuos žmones,
kurie labiau užimti. Be to, XXI am-
žius, intensyvi ekonomika, žmonės
dirba keliuose darbuose, juda. Kai
kuriems nėra patogu nurodytą dieną
balsuoti rinkimų apylinkėje. Žmonės
nebūtinai gyvena ten, kur yra nurodę
savo gyvenamąją vietą. Jeigu žmogui
yra bent kiek apsunkinimo, jis nesku-
ba atlikti savo pilietinės pareigos.
Balsavimas internetu būtų papras-
tesnis. Reikia išspręsti tik tokius
dalykus kaip saugumas, slaptumas ir
patikimumas. Tai technologiniai da-
lykai, ir tai įmanoma pasiekti. Kai
kurios užsienio valstybės turi patir-
ties – D. Britanija daugiau, Estija ma-
žiau, mums reikia perimti jų patirtį.
Tiesa, kai kurios konservatyvios val-
stybės, pvz., Vokietija, balsavimo
internetu nepraktikuoja, nes abejoja
jo patikimumu. Bet kad tai naudinga
rinkėjui, tikrai taip.

– Tikriausiai apmąstėte, nuo
ko pradėsite darbą Seime, ko-
kias sritis rinksitės?

– Dar reikia palaukti susitikimo
frakcijoje ir pasitarti, bet mane do-
mina ekonomika, teisė. Ekonomikos
komitetui bus didžiausia atsakomybė
šią kadenciją, ypač pirmąją pusę, kol
susitvarkysime su ekonomine krize.
Kaip teisininkui, natūralus žingsnis
būtų Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Šioje srityje pirmieji iššūkiai būtų –
peržiūrėti teismų sistemos proble-
mas. Ši sistema yra per daug uždara.
Reikėtų peržiūrėti teisėjų garbės teis-
mo formavimo principus, didinti teis-
mų veiklos efektyvumą, nes valstybė,
siekdama         Nukelta į 5 psl.

Pradėję su
Washington, kitąmet

turėsime Obama

Jau praėjo keliolika dienų, kai amerikiečiai ir visas pasaulis sužino-
jo, kas bus 44-uoju Amerikos prezidentu.  Abu pagrindiniai kandi-
datai į prezidentus – Barack  Obama ir John McCain – atrodo, lyg

ir susitaikė, pirmiausia žadėdami bendradarbiauti, sie kiant atstatyti su-
svyravusią Ame rikos ekonomiką. Rinkiminės kampanijos sukeltas karštis
jau atslūgo, ir Obama jau nustojo plūsti prez. George W. Bush už jo aš-
tuonerius metus trukusią politiką.

Gal ne visai toks, bet panašus įkarštis viešpatavo ir 1789 metais, kai
naujosios Amerikos valstybės vadovai ruošėsi rinkti pirmąjį Amerikos
prezidentą. Vienintelis rimtas kandidatas tuomet buvo Nepriklausomybės
karų prieš Angliją herojus, generolas George Washington.

Gimęs  Virginia kolonijoje, jaunas Washington netrukus pradėjo kopti
karinės karjeros laiptais. Stiprus, gražiai nuaugęs vyras, jis, kaip karys,
dalyvavo anglų karuose prieš prancūzus, po kurių anglų gubernatoriaus
buvo pakeltas į pulkininkus ir paskirtas visos Virginia kolonijos kariuo-
menės vadu. Čia jis įgijo daug karinės patirties. Ir kai kolonijose prasidėjo
bruzdėjimas prieš anglus, Washington buvo išrinktas į kontinentinį Kon-
gresą, kuris 1776 m. liepos 4 d. paskelbė JAV nepriklausomybę. Dar prieš
tai tas pats Kongresas jį paskyrė kolonijų karo vadu.

Prasidėjus atvirai kovai prieš anglus, Washington išgarsėjo savo sėk-
mingu vadovavimu kariuomenei, ypač savo pirmuoju puolimu prieš ang-
lus 1776 metų Kalėdų naktį, kai jis staiga persikėlė per Delaware upę ir
užėmė Trenton miestą New Jersey kolonijoje, paimdamas į nelaisvę ten
buvusią visą gyvą likusią anglų įgulą. Tačiau karas truko dar ilgus penke-
rius metus, kol Anglija turėjo pripažinti JAV nepriklausomybę.

Taip Washington tapo žinomas visose kolonijose, ir buvo taip garbi-
namas, kaip naujos valstybės išgelbėtojas, kad viena grupė piliečių, nusi-
vylusi neveiksminga kontinentinio Kongreso veikla, net galvojo įvykdyti
perversmą ir paskelbti naujai išrinktą prezidentą Washington karaliumi!
Skaitant šių dienų spaudą, randi straipsnių, kur ir neseniai rinkimus lai-
mėjęs Obama yra laikomas vos ne viso pasaulio išgelbėtoju ar bent jau
pranašu ar naujuoju Moze. Washington karaliumi tapti atsisakė.

Elisha Bostwick, vienas Trento mūšio dalyvių, taip rašo apie tą persi-
kėlimą per Delaware upę: „Naktį labai šąlo, ir mūsų laiveliai turėjo grum-
tis prieš plaukiantį ižą. Paryčiui pasirodė pats gen. Washington, drąsin-
damas karius ir ragindamas juos laikytis prie savų karininkų.”

Priėmus Konstituciją ir pradėjus varžytis dėl pirmojo JAV prezidento
išrinkimo, apie tą patį Delaware upės persikėlimą 1789 m. sausio 3 d.
„Philadelphia Weekly Gazette” buvo rašoma: „Mes, to persikėlimo vetera-
nai, norime, kad tauta žinotų teisybę apie George Washington. Jie yra su-
kūręs mitą apie savo tariamą vaidmenį persikėlimo metu. Tą 1776 metų
gruodžio 25 dienos naktį mes visi persikėlėme per upę, bet nė vienas ne-
matėme generolo Washington. Aukščiausio laipsnio karininkas, kurį tada
matėme pirmame laive, buvo tik kapitonas. Gal ir teisybė, kad Washing-
ton vėliau persikėlė į kitą upės krantą, bet tai buvo jau išaušus, ir gene-
rolo laivas buvo apšildomas keltas.”

Toliau dar gražiau: „Mes turime įrodymų, kad gen. Washington tą
Kalėdų naktį praleido vietinėje užeigoje kartu su savo ištikimąja žmona
Martha. Kai mes visą naktį kentėjome šaltį, jis šiltame kambaryje vaka-
rieniavo ir po to naktį praleido po pūkine antklode. Dėl to elgesio jis ir
netinka vadovauti mūsų naujajai laisvų žmonių valstybei.”

„Ieškodami tik teisybės, mes nenorime teršti Washington gero vardo.
Juk jis tikrai vadovavo Jungtinių kolonijų armijai ir jo dėka mes nugalė-
jome anglus. Bet ar mes tai negalėjome pasiekti greičiau ir su mažesniais
nuostoliais? Washington nuolatiniai pasitraukimai ir savo jėgų skaldymas
prailgino karą. Ir jei ne lemtingos anglų gen. Howe klaidos prie New York,
mes būtume ten katastrofiškai pralaimėję.”

„Sakoma, kad Washington per laisvas gyvenimo būdas dažnai pa-
veikdavo jo daromus sprendimus, bet mes to netvirtiname, nes jis užkan-
džiaudavo visuomet pats vienas ir tuščius butelius išmesdavo mums ne-
matant. Kai kas mus kaltins, kad mes tuo laišku stengiamės padėti John
Adams arba Thomas Jefferson. Ne, tai neteisybė. Mes tik norime vien
gero mūsų Jungtinėms  Valstijoms. Mes, nepriklausomybės karų vetera -
nai, mielai matytume mūsų kovų vadą Amerikos prezidentu, bet kai jis
savo naudai bando iškreipti teisybę, negalime tylėti. Mes net abejojame ir
ta sena nuvalkiota pasaka, kaip būdamas vaikas, jaunasis Washington
kirvuku nukirto jauną vyšnios medelį ir, klausinėjamas savo tėvo, atsisakė
meluoti ir taip išvengti bausmės.”

Taigi, jei ne vienas šių dienų skaitytojas pagalvoja, kad tik ką pradėję
rinkimai JAV atvedė abu kandidatus prie kartais sunkiai įrodomų kaltini-
mų dėl klaidingos politikos, patriotizmo stokos, neaiškios praeities, nepa-
tyrimo ar paprasto nesugebėjimo, teprisimena, jog jau renkant pirmąjį
Amerikos prezidentą panašių kaltinimų netrūko. Tokia jau visų politinių
rinkimų lemtis: pliek savo priešininką kiek gali, ir kelk savo tinkamumą
užimti norimą vietą į padanges.

RINKIMUOSE REIKIA YPAČ
STIPRINTI STEBĖTOJŲ INSTITUTĄ

Vaidotas Bacevičius
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IŠGIJĘ VAIKAI – GYVAS PASITIKĖJIMAS SAVO JĖGOMIS 
Iš „Lietuvos vaikų vilties” padangės

ALDONA  ŠMULKŠTIENÈ

Kaip ir pats vardas sako, „Lie-
tuvos vaikų viltis” (LVV) suteikia vil-
tį šviesesniam, gražesniam gyveni-
mui dėl ortopedinių negalių vargs-
tantiems vaikams. Ir ši organizacija
tai daro jau nuo 1991 metų, kada bu-
vo įkurtas LVV komitetas. Jo tikslas
– atvežti iš Lietuvos su ortopedinėmis
negaliomis vaikus ir juos operuoti ir
gydyti nemokamai Shriners ligoninė-
je. Išlaikymą suteikia LVV, vaikus ir
juos atlydėjusius tėvus apgyvendi-
nant JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos pastato patalpose, trumpai vadi-
namoje „Seklyčioje”. Didelis būrys
savanorių juos lankydavo, kviesdavo-
si į savo namus, veždavo pas dak-
tarus, parodydavo įdomesnes Čikagos
vietas.

LVV Lietuvoje, Vilniaus univer-
siteto Vaikų ligoninėje, Santariškėse,
įkūrė 2 operacines, aprūpino įranga,
prisidėjo prie kitų remontų, reikalin-
gos įrangos ir instrumentų įsigijimo.
Atsikviesdavo iš Lietuvos gydytojus
ortopedus ir gailestingąsias seseris
stažuotėms Shriners ligoninėje.

Prieš porą metų buvo pasiryžta iš
pagrindų atnaujinti reabilitacijos
skyrių Santariškėse. Su tuo darbu
plačiau susipažinti buvo pakviesta
atvykti į Čikagą ir stažuotis Shriners
ligoninėje dr. Judita Doveikienė.
Sugrįžusi į Vilnių ji ėmėsi darbo. O
šių metų vasario mėnesį šis skyrius
buvo atidarytas dalyvaujant Lietuvos
Vyriausybės atstovui, „Lietuvos
Vaikų vilties” komiteto pirmininkei
Gražinai Liautaud bei jos narei Da-
nai Kaunienei ir jau 16-tą kartą į Lie-
tuvą vienai savaitei atvykstančiai dr.
John Lubicky sudarytai daktarų ir
gailestingųjų seserų grupei, kurių
kelionės lėšas padengia LVV. Jie per
tą savaitę konsultavo apie 150 pa-
cientų vaikų, padarė apie 80 operaci-
jų, vedė informacinius seminarus
gydytojams.

Vilniaus universiteto Vaikų ligo-
ninėje yra atliekamos įvairios sudė-
tingos operacijos. Pačios sudėtingiau-
sios atliekamos kartu su kasmet at-
vykstančia dr. Lubicky grupe. Ran-
kos plaštakos specialistas, pasaulinė
garsenybė dr. Terry Light kartu su dr.
Radzevičiumi darė įvairias rankos
riešo deformacijos, nykščio, pirštų,
plaštakos anomalijas ištaisančias
operacijas.

Paskutiniųjų naujausių mikro-
chirurgijos metodų dėka operacijos
daromos ir visai mažiems vaikams.

2008 m. vasario mėnesį tokių opera-
cijų buvo padaryta 1 metų ir 2-ųjų
metų vaikams bei 5–7 m. vaikams ir
vyresniems. O įvairias klubo, kojų,
stuburo operacijas darė dr. Lubicky
su dr. Kęstučiu Saniuku, dr. Šarūnu
Bernotu, dr. Dalia Galvydiene, pade-
dant kitiems daktarams. Jos buvo da-
romos vaikams nuo 4 m. iki 15 metų
amžiaus. 

Vaikai po operacijų yra gydomi
atnaujintame reabilitacijos skyriuje,
Lietuvoje vadinamu fizinės medici-
nos ir reabilitacijos skyriumi. Jam
vadovauja gydytoja reabitologė  Do-
veikienė, kuriai didžiulį įspūdį paliko
Shriners ligoninės reabilitacijos sky-
rius. Į jį panašų ji nori sukurti ir Lie-
tuvoje, kad vaikams po sunkių ar
lengvesnių operacijų būtų lengviau ir
greičiau grįžti į normalų gyvenimą.

Dabar ir Lietuvoje vis daugiau
dėmesio skiriama reabilitaciniam
gydymui, ko anksčiau beveik nebuvo.
Skyriuje daug naujos aparatūros ir
medicininės įrangos, kineziterapijos
ir fizioterapijos priemonių ir paslau-
gų. Dr. Doveikienės teigimu, skyriuje
teikiama vadinamoji kompleksinė

reabilitacija. Ir kineziterapija, anks-
čiau nebuvusi svarbi, dabar yra pir-
moje vietoje, naudojamos naujos pro-
cedūros. Specialistai šiame skyriuje
dirba individualiai su atskirais pa-
cientais, jiems pritaikomos reikiamos
procedūros. Čia teikiami ir patarimai
tėvams. 

Vilniaus universiteteto  Vaikų li-
goninės reabilitacinio skyriaus patar-

navimais gali naudotis visi Lietuvos
gyventojai. Dr. Doveikienė sakė, kad
ateityje skyrių planuojama dar pra-
plėsti, įsteigiant 10–15 lovų stacio-
narinį reabilitacijos skyrių, kuriame
būtų gydomi patys sunkiausi ligoniai. 

LVV pastangomis iš viso į Čika-
gą, Shriners ligoninę  yra atvežta
operuotis ir gydytis daugiau nei 200
vaikų iš Lietuvos. Pasikeitus sąly-
goms (tiek Shriners, tiek Lietuvoje,
kur jau  daroma daug svarbių ope-
racijų), atvežami operuotis ar gydytis
tik ypatingai sunkiai sergantys pa-
cientai, kuriems dar nesuėjo 18 metų.
Per paskutinius kelerius metus čia
lankėsi Ernestas, kuriam buvo pada-
rytos sudėtingos operacijos, kad jis
galėtų atsistoti ir vaikščioti. (Anks-
čiau tik šliaužti grindimis galėjo.) O
Gintarui, kuris neturi kojos, buvo
pritaikytas specialus kojos protezas.
Visi čia gydęsi vaikai ir jų tėvai, grįžę
sudaro lyg vieną šeimą, skleidžia sa-
vanoriškumo dvasią ir aktyviai dar-
buojasi kaip savanoriai. Lietuvoje jie
sudaro ir LVV skyrių, kuriam ilgus
metus sėkmingai vadovauja Elena
Gervickienė. 

O buvę pacientai jau irgi užaugę,
išsimokslinę, sukūrę savo šeimas.
Mano žiniomis, minėtą Ernestą JAV
įsūnijo viena kilni lietuviškų šaknų
turinti šeima. Gabrielė Gervickaitė,
pagal M. Kriaučiūnienės duomenis,
ruošiasi tapybos magistrantūrai Dai-
lės akademijoje. Jos tikslas – per me-
no terapiją gydyti vaikus. Robertas

Urbonavičius, baigęs menotyrą ma-
gistro laipsniu, neseniai įstojo į ku-
nigų seminariją, nes seniai jautė tam
pašaukimą. Mindaugas Borūta moky-
tojauja gimnazijoje, nors ir naudoja
vežimėlį. Giedrė Pranaitytė dirbo
vertėja Europos Sąjungos centre,
Briuselyje. Daiva Šidiskytė, gavusi
magistro laipsnį anglų kalbos srityje,
dėsto Kauno Technologijos univer-
sitete.  Šie pavyzdžiai – tai gyvas pa-
sitikėjimas savo jėgomis ir pasiryži-
mas.

* * *
Be Čikagos LVV komiteto, Lietu-

vos LVV skyriaus, labai gražiai veikia
„Lietuvos vaikų vilties” skyrius Los
Angeles, vadovaujamas Danguolės
Navickienės. Jie yra įkūrę Nudegimų
skyrių Vilniaus universiteto vaikų
ligoninėje Santariškėse ir daug kuo
padeda vaikams su nudegimais.

Rašydama šį straipsnį naudo-
jausi Marijos Kriaučiūnienės duota
medžiaga. M. Kriaučiūnienė ne vieną
kartą yra lydėjusi dr. Lubicky grupę į
Lietuvą ir ten vertėjavusi. O Shri-
ners ligoninėje ji yra nuoširdi globėja,
patarėja, guodėja Lietuvos vaikams ir
jų motinoms. Ji vertėjaudavo prie
operacijų ir nuolat būdavo su vaikais
po jų. Kriaučiūnienė buvo pagerbta
Shriners ligoninėje už ilgametę sa-
vanorišką tarnybą, o Balzeko lietu-
vių kultūros muziejus išrinko ją Metų
Moterimi.

Sauliaus Šakinsko operacija 2008 m. vasario mėn. Operuoja: dr. Lubicky, dr.
Saniukas ir dr. Galvydienė.    Š. Bernoto nuotr.

Po operacijos Saulių lanko Irena ir Gintas Valentukoniai su sūnumi Gintaru.
D. Šakinskienės nuotr.

Pagrindinai atnaujintas reabilitacijos skyrius. Centre – dr. Judita Doveikienė.                            D. Šakinskienės nuotr.
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KODÈL NEAIÕKINAU, O TIK PASIRAÕIAU

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

Spalio 30-tos dienos „Drauge”
Aleksas Vitkus („Ar sodinsim Obama
ant sosto?”) tarp kitų pastabų apie
[tada] artėjančius Amerikos prezi-
dento rinkimus, rašo: „Spalio 16 d.
‘Drauge’ išspausdintas šešių lietuviš-
koj veikloj gerai žinomų asmenų skel-
bimas (spėju, kad apmokamas) kvie-
čia (...) balsuoti už Barack Obama. Ar
jis yra tinkamiausias būti JAV prezi-
dentu, pasirašiusieji neaiškina (...)”
(mano pabraukta).

Būdamas vienu tų pasirašiusių,
noriu pastebėti, kad, pirmiausia,
„Draugas” neapmokamų skelbimų
nespausdina, todėl gautą „Draugo”

sąskaitą pasidalinsim į šešias dalis.
Pasitaikė prasminga proga nors kuk-
liai savo lietuvišką dienraštį paremti.

Antra, tą skelbimą rašydami,
manėme, kad, savaime suprantamų
dalykų „Draugo” skaitytojams plačiai
aiškinti ir įrodinėti nereikia. Mums
tik rūpėjo balsuotojams priminti, kad
Vidurio bei Rytų Europos padėty
susigaudantys žinovai, kaip dr. Brze-
zinski, pagrįstai nori, kad Barack
Obama taptų naujuoju Amerikos
prezidentu.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA 

VAJE!
Visas svietas garbina, myli, nori

turėti ,,savą” laimėtoją... Kenija ir Ja-
ponija džiūgauja dėl Obama. Airiai
O’bama laiko savu, o mes, lietuviai?

Daugelis amerikiečių, net čika-
giečių (taip pat ir ,,Chicago Tribune”)
nežino, kad Chicago – tai namai ne

tik vieno, bet NET dviejų pasaulio
kraštų prezidentų: Adamkaus ir
Obama! Kokie kiti miestai gali tuo
didžiuotis!? 

Edmundas Petrauskas
London, Canada

PRIEŠ 63 METUS
Siunčiu aš tau laiškus, kaip talis-

manus,
Per bombas, vėją ir audras, tar-

tum gyvybės ritmas mano žodžiuose
Tau į širdį plaks, kurių niekas

pasauly nesupras...

Per Antrąjį pasaulinį karą mielos
lietuvaitės rašydavo nežinomam lie-
tuviui kariui, pagelbėdamos jam mo-
raliai ir teikdamos viltį pergyvenant
mirtinas valandas karo lauke. Gaila,
kad jos dabar pamirštos ir niekur ne-
minimos. Man būnant žvalgyboje
Stara Rusa fronto ruože, karo lauko
paštas įteikė Zitos G. iš Adutiškio
laišką. Taip ir prasidėjo mūsų nuola-
tinis susirašinėjimas. Ji savo mielais
laiškais padėjo lengviau pakelti kario

kovas. Ji rašė: „Staseli, kai tu skai-
tysi mano laiškus, gal kulkos zvimbs
aplink tave, aš melsiuos, kad jos ne-
kliudytų tavęs.” Laiškais mes labai
suartėjome ir pagaliau, Kuršo apsu-
pimui didėjant, rašiau jai paskutinį
laiškutį: „Brangi Zita, Aš tavo laiškus
skaitysiu, šiandien, ryt ir poryt...”

Ir štai po 63 metų „Drauge” ra-
šiau karo prisiminimus „Likimo rep-
lėse”. Stebuklingai „Draugas” papuo-
lė į Zitos rankas ir ji paskaičiusi per
„Draugą” parašė man laiškutį. Man
tai tikrai buvo didelė staigmena.

Labai dėkingas „Draugo” redak-
cijai už mano prisiminimų išspaus-
dinimą ir laiško persiuntimą.

Stasys Prakapas
Etobicoke, Kanada

RÙPINTOJÈLIS
Eugenijus Gerulis ,,Įdomybėse”

(,,Draugas”, 2008 m. spalio 31 d.)
apibūdina smūtkelį kaip atvykusį iš
Lenkijos ,,pesimizmo kulto versiją”.
Kiek kitoks yra Rūpintojėlio aprašy-
mas bostoniškėje Lietuvių enciklope-
dijoje, pvz., kad statulėlė atkeliavusi
iš Bavarijos ir sulietuvinta. Iš po-
kalbių su straipsnio autoriumi An-
tanu Mažiuliu susidariau įspūdį, kad
lenkų mėgstamas Rūpintojėlis yra

Kristaus kančios atvaizdas, o lietu-
viškas Rūpintojėlis būna su vinių
dūrių randais rankose ir kojose, vaiz-
duojantis prisikėlusį Kristų, šiandien
solidarų su žmonija ir atjaučiantį
žmogaus vargus. Tokį regi ir Vinco
Mykolaičio Putino eilėraštis ,,Rūpin-
tojėlis”, padėjęs dar plačiau ir mintį,
ir atvaizdą pamėgti.

Antanas Saulaitis, SJ, 
Lemont, IL 

NÈRA NIEKO BLOGA, KAD NEIÕEITÛ Î GERÂ
Tai yra sena lietuvių išmintis.

Čia mes paminėsime tris šių dienų
įvykius, kurie aiškiai įrodo, kad tai
tiesa.

1. Airijoje, Anglijoje ir net Islan-
dijoje netikėtai, nelauktai kilo dideli
ūkiniai sunkumai: atsirado daug be-
darbių, bankai braška; ateitis yra
neaiški.  Ergo: keli (keliolika?) tūks-
tančių lietuvaičių turės grįžti namo.

2. Maskva, kuri per kelerius
metus prisirinko stirtas dolerių ir
eurų, pajuto, kad tuojau neturės tiek
daug pinigų, nes naftos kainos žiau-

riai krito. Ergo: Maskva nebegalės
milijonais remti tokių kurmių kaip
uspaskichai, paksai, šatrijos ir pan.
Lengviau atsikvėps visi Rusijos kai -
mynai.

3. Kadangi Lietuvoje, kaip ir vi -
sur kitur, smarkiai pabrango tolimos
kelionės lėktuvais, todėl daug mažiau
Lietuvos didžturčių lakstys po Ekva -
dorą, Šri Lanką, Tunisą,  Argentiną,
net Japoniją bei Australiją... Ergo:
daugiau lietuvių liks Lietuvoje.

Antanas Klimas
Rochester, NY

Krikščioniškas atlaidumas
LEONIDAS  RAGAS

Šiame skyriuje š. m. spalio 16 d.
Julija Gylienė laišku „Ji mirė susi-
taikiusi su savo sąžine ir Dievu” at-
sako Algirdui Venckui, kuris yra
pabaręs ją už Salomėjos Nėries, vežu-
sios Stalino saulę iš Maskvos, užsto-
jimą. Kiek žinau, J. Gylienė buvo pa-
barta ir kitų. Tačiau nesu pastebėjęs,
kad būtų kas J. Gylienę užstojęs. O jei
buvo, tai tuo labiau prisidedu prie
gynėjų, norėdamas šią spragą nors
kiek sumažinti, ypač kad jaučiuosi
esąs tam šiek tiek pasiruošęs. Mat
2000 metais, kai „Drauge” pasisa-
kiau panašia atleidumo tema, ne iš
vieno gavau gerokai pylos, įskaitant
ir žinomą politikos ir ne politikos ap-
žvalgininką Vilių  Bražėną. Tai pas-
katino atidžiau bei išsamiau išklau-
syti daugelio dvasininkų ir pasaulie-
čių nuomonę apie krikščionišką atlai-
dumą. Taip pat teko išgyventi Mel
Gibson filmą „The Passion of the
Christ” (Kristaus kančios). O iš patir-
ties žinau: su kiekvienu atleidimu
dingsta slegiantis jausmas, atsinauji-
na širdis.

Išeivijoje, kiek man buvo žinoma,
poetė Salomėja Nėris (Bačinskaitė-
Bučienė) buvo pasmerkta kaip žmo-
gus dėl Stalino garbinimo. Tiesiog
būdavo nedrąsu apie ją nors kiek tei-
giamai pasakyti, kad būtų išvengta
visuomenės priekaištų. Todėl, be-
rods, 2001-aisiais metais labai nuste-
bau, kai „Drauge” pasirodė Julijos
Švabaitės-Gylienės straipsnių serija,
įtaigiai motyvuojančių atleisti lietu-
vių poezijos virtuozei Nėriai. Atleisti,

nes prieš mirtį poetė juk gailėjosi ir
atsiprašė už padarytas klaidas, už
tautos išdavystę. Tai yra žinoma iš
šešių posmų eilėraščio „Sugrįžimas”,
kurį prieš pat mirtį spėjo dar padik-
tuoti ją slaugiusiai medicinos sese-
riai. Eilėraščio pirmas ir paskutinis
posmas skiriasi tik pirmąja eilute.
Pirmame posme sakoma: „O Viešpa-
tie, sugrįžtu pas  Tave”, o šeštame:
„Dabar vėl grįžau, Dieve, pas Tave”
ir toliau seka: „Tamsioj nakty pa-
klydus, – Priglausk kaip tikrą dukrą
vėl mane, Skaudžias žaizdas išgy-
dęs.”

Laiške J. Gylienė pastebi, kad ne
visiems yra taikomas vienodas patrio-
tizmą matuojantis mastelis. Ji taip
pat išvardija keletą kitų plunksna
garbinusių Staliną, įskaitant Myko-
laitį-Putiną, kurio niekas nesmerkia.
Šį sąrašą būtų galima papildyti ne
vienu 1944 m. į Vakarus pasitrauku-
siu jaunu poetu, kurie per pirmąją
sovietų okupaciją irgi buvo sukūrę
posmų Stalino garbei. Jų niekas ne-
kaltina, nes jie, pasitraukdami iš Lie-
tuvos, išvengė sugrįžtančio raudono
rojaus.

Visiškai sutinku su gerb. poetės
J. Švabaitės-Gylienės išvadomis bei
jos atlaidumo sąvoka. Daugiau negu
sutinku – vienos poetės atgailą ir
kitos atlaidumą priskaityčiau prie
dieviškiausių ir didingiausių žmo-
gaus savybių. O svarbiausia, jei lai-
kome save krikščionimis, negalime
neatlei sti, nes krikščionybė reikalau-
ja, kad mes besąlygiškai atleistume,
palikdami galutinį sprendimą Aukš-
čiausiajam.

Atkelta iš 3 psl. nepriklausomu-
mo, praėjusias dvi kadencijas taip
pakeitė teismų sistemą, kad ji tapo
per daug nepriklausoma blogąja to
žodžio prasme ir uždara. Būtinas dia-
logas tarp teisėjų, Seimo ir visuome-
nės. Tai pakeltų visuomenės pasitikė-
jimą teisingumo sistema. Beje, rei-
kėtų stiprinti ir prokuratūros sis-
temą. Prokurorai galėtų aktyviau
ginti viešąjį interesą. Šiandien dauge-
lis Lietuvos žmonių nusivylę valdžios
įstaigomis, nes jaučia, kad ne visi
pareigūnai laikosi konstitucinio prin-
cipo – valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms. Manau, kad minėtose sri-
tyse dirba daug gerų ir profesionalių
žmonių. Mūsų visų laukia rimtas
uždavinys – suvienyti pastangas, kad
minėtas konstitucinis principas būtų
įgyvendinamas ir augtų žmonių

pasitikėjimas valdžia bei pasididžiav-
imas savo valstybe.

– Kaip žiūrite į prisiekusiųjų
teismą, kurį siūlo visuomeninės
organizacijos?

– Nemanau, kad būtų geras da-
lykas, jeigu įvestume kažką panašaus
į prisiekusiųjų teismą. Tai papildo-
mos išlaidos, bet didelės naudos neat-
neštų. Norint priimti nuosprendį, ar
asmuo kaltas, ar ne, reikia turėti spe-
cialių žinių. Jeigu egzistuotų toks
prisiekusiųjų teismas, kuriame daly-
vautų nekompetentingi žmonės, jis
būtų emocionalus, o ne formalus, ne
teisinis teismas. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė

RINKIMUOSE REIKIA YPAČ
STIPRINTI STEBĖTOJŲ INSTITUTĄ
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J. Basanaviçiaus premija 
skirta folkloristui 

Vilnius,  lapkričio 12 d. (ELTA)
– Lietuvoje prasidėjo visą savaitę
truksianti akcija – ,,Renkuosi moky-
ti!”, kurios metu iškilūs Lietuvos
žmonės – muzikantai, aktoriai, spor-
tininkai, verslo ir visuomenės atsto-
vai – taps ,,mokytojais” ir su moki-
niais pasidalins savo srities žiniomis.

Mokyti pasiryžo 12 kultūros,
sporto, verslo ir visuomenės atstovų.
Savo darbo vietas į mokyklos klases
vienai pamokai iškeitę žymieji ,,mo-
kytojai” vieningai tvirtino, kad sėk-
mę visuomeninėje veikloje ar versle
dažnai lemiančios asmeninės savybės
yra ypač reikalingos ir gali būti ugdo-
mos būnant mokytoju.

,,Mokytojo darbo prestižas vi-
suomenėje šiuo metu yra nepelnytai
smukęs. Gebėti sudominti jaunus
žmones, tiksliai suplanuoti darbus
bei laiką, jausti atsakomybę už rezul-
tatus – tai tik keletas mokytojui, kaip

ir bet kuriam vadovui, reikalingų sa-
vybių”, – sakė socialinę programą
,,Renkuosi mokyti!” sumaniusio SEB
banko prezidentas A. Žiugžda,  Vil-
niaus Šv. Kristoforo vidurinėje mo-
kykloje vedęs ekonomikos pamoką.

Pasak grupės ,,InCulto” vadovo
J. Didžiulio, mokytojai – didžiausi
filantropai. ,,Jų gaunamas atlygis
tikrai neatspindi milžiniško jų indė-
lio į visuomenę. Pasirinkusieji moky-
tojo kelią yra drąsūs žmonės, nebi-
jantys pasiaukoti”, – pažymėjo J. Di-
džiulis, Vilniaus A. Vienuolio pagrin-
dinėje mokykloje dėstęs anglų kalbą.

Keramikė bei laidų vedėja N.
Marčėnaitė Vilniaus S. Nėries gimna-
zijoje vedė ne tik technologijų pamo-
ką, bet ir diskusiją apie tai, ko vaikai
iš šios pamokos tikisi ir kaip ji gali
prisidėti prie turiningo jų laiko po pa-
mokų, ragino ieškoti savo neatskleis-
tų talentų.

ES lèšos – Lietuvos paveldui iõsaugoti

Mokytojo profesijâ išbandys
iškilios asmenybès

Europos Sâjunga sieks mažinti
priklausomybê� nuo Rusijos        

Vyrû ir moterû galimybès skiriasi  

Vilnius,    lapkričio 13 d. (BNS)
– Maskvos valstybiniame M. Lomo-
nosov universitete atidarytas Baltis-
tikos centras.

Kaip pranešė Lietuvos ambasada
Rusijoje, Baltistikos centro atidary-
mas – naujas žingsnis lituanistikos
studijų užsienyje istorijoje. Maskvos
valstybinio M. Lomonosov universi-
teto studentai galės rinktis lietuvių
kalbą kaip pagrindinę užsienio kalbą
bei įgyti lietuvių kalbos ir literatūros
specialisto kvalifikacinį bei mokslinį
laipsnį, taip pat mokytis lietuvių kal-

bos kaip antros užsienio kalbos.
Tikimasi, kad Baltistikos cent-

ras, atvėręs duris visiems norintiems
studijuoti lietuvių kalbą, literatūrą,
istoriją ir kultūrą, išugdys ne vieną
kalbotyros bei literatūrologijos spe-
cialistą ir sustiprins susidomėjimą
lietuvių kalba kaip mokslinių tyrimų
objektu.

Baltistikos centro planuose –
akademiniai ir kultūriniai mainai,
mokslinės konferencijos ir seminarai,
lietuvių kalbos ir literatūros bei kul-
tūros plačiąja prasme sklaida Rusijoje.  

Maskvos universitete 
atidarytas Baltistikos centras

Kaunas, lapkričio 13 d. (ELTA) –
Eidamas 85-uosius metus Kaune mi-
rė vyskupas, Kauno arkivyskupijos
augziliaras emeritas Vladislovas Mi-
chelevičius.

1944 m. V. Michelevičius pravėrė
Kauno tarpdiecezinės kunigų semi-
narijos duris, kunigo šventimus priė-
mė 1948 m., iki galo nebaigęs semina-
rijos kurso, nes tais neramiais laikais
nuolat gresiant tremčiai buvo nutar-
ta paskutinio kurso klierikus įšven-
tinti kunigais, kai tik jie išsilaikė pag-
rindinių dalykų egzaminus. Semina-
rijos kursą kunigas V. Michelevičius
baigė jau 1949 m.

1986 m. popiežius Jonas Paulius

II paskyrė kunigą V. Michelevičių ti-
tuliniu Tapso vyskupu ir Kauno arki-
vyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos
apaštalinio administratoriaus augzi-
liaru.

1989 m. vyskupas tapo Kauno
tarpdiecezinės kunigų seminarijos
rektoriumi, o 1991–1992 m. ėjo Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos genera-
linio sekretoriaus pareigas. 1996–
1999 m. buvo Kauno arkivyskupijos
augziliaras ir generalvikaras.

1999 m. V. Michelevičius atsista-
tydino iš einamų pareigų ir apsigyve-
no Kauno arkivyskupijos kurijoje, pa-
gal išgales pagelbėdamas pastoraci-
nėje veikloje.

www.draugas.org

Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) –
Lietuvos vertinimas pasaulyje pagal
moterų ir vyrų lygių galimybių už-
tikrinimą per pastaruosius metus ge-
rokai nusmuko. Pasaulio ekonomikos
forumo (PEF), kasmet vertinančio
moterų ir vyrų padėties skirtumus
ekonominiu, teisiniu ir socialiniu as-
pektu, duomenimis, 2008 m. Lietuva
užėmė 23 vietą ir lyginant su anks-
tesniais metais nukrito per 9 vietas
(2007 metais – 14 vieta).

Lietuvai suteiktas 72,2 proc. įver-
tinimas, kai 100 proc. reiškia visišką
lygybę, 0 – visišką diskriminaciją.

Latvija (74 proc.) per metus paly-
pėjo 3 laipteliais aukštyn ir užėmė 10
vietą, Estija (70 proc.) užėmė septy-
niomis pakopomis žemesnę vietą nei

pernai – 37. Kita Lietuvos kaimynė
Lenkija yra 49-oje vietoje, gavusi 69,5
proc. įvertinimą.

Vertinime pirmauja Norvegija
(82,3 proc.), Suomija (81,9 proc.) Šve-
dija (81,3 proc.) ir Islandija (79,9
proc.), blogiausiai pasaulyje vertina-
mas Jemenas (46,6 proc.), Čadas
(52,9 proc.), Saudo Arabija (55,3) ir
Pakistanas (55,4 proc.).

Šiemet į vertinimą pateko 130
valstybių. Vertindamas šalis, PEF
moterų ir vyrų lygybę vertina ketu-
riose pagrindinėse kategorijose: eko-
nominio dalyvavimo ir galimybių, po-
litinės galios, galimybės siekti išsila-
vinimo bei sveikatos ir gyvenimo
trukmės.

Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA) –
Patvirtintas 50 planuojamų kultūros
paveldo išsaugojimo projektų, finan-
suojamų iš Europos Sąjungos (ES)
struktūrinės paramos lėšų, sąrašas.
Atrinktų projektų vertė – 826,9 mln.
litų.

ES lėšos 2007–2013 m. bus skir-
tos viešųjų nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų pritaikymui turizmo
reikmėms. Projektams įgyvendinti
numatoma skirti 215,7 mln. litų iš ES
struktūrinės paramos fondų, dar 25,4
mln. litų – iš Lietuvos valstybės biu-
džeto.

Į sąrašą pateko LDK istoriją me-
nančios pilys ir dvarai bei labiausiai
lankomi muziejai – Palangos gintaro
muziejus, Palangos botanikos parkas,
Vaclovo Into akmenų muziejus, Vals-
tybinis Kernavės kultūrinis draustinis.

Finansinę paramą taip pat nu-
matyta skirti 3 objektams iš Jono
Pauliaus II piligrimų kelio progra-
mos: Marijampolės Šv. Arkangelo
Mykolo bazilikai ir Marijonų vienuo-
lynui, Pažaislio kamaldulių ir Tytu-
vėnų bernardinų vienuolynui. Lėšų
gaus ir 5 į Lietuvos tūkstantmečio
programą įtraukti dvarai.

Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA) – Minime Lietuvos globėjo – Šv. Kazimiero –
550-ąsias gimimo metines. Lietuvos technikos bibliotekoje atidaryta paroda,
pasakojanti apie Šv. Kazimiero ordino veiklą.          Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 13 d. (BNS) –
Vyriausybė valstybinę Jono Basana-
vičiaus premiją skyrė folkloristui Sau-
liui Skrodeniui. Jis apdovanotas už
nuopelnus etninės kultūros srityje.

J. Basanavičiaus premija, kurios
dydis – 65 tūkst. litų, kasmet skiria-
ma už reikšmingiausius pastarųjų 5
metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenan-
čių lietuvių darbus, susijusius su et-
ninės kultūros plėtojimu, puoselėji-
mu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat –
už kūrybinę ir mokslinę veiklą etni-
nės kultūros srityje.

1938 m. gimęs S. Skrodenis – lie-
tuvių tautosakos tyrėjas ir puoselėto-
jas, suomių literatūros vertėjas, Vil-
niaus pedagoginio universiteto
(VPU) Lietuvių literatūros katedros
profesorius.

S. Skrodenis tyrinėja lietuvių ka-
lendorinių apeigų tautosaką, papro-
čius, lietuvių folkloristikos istorio-
grafiją, taip pat lygina lietuvių ir suo-
mių liaudies dainas. Etnologui vado-
vaujant, universitete surinktas dide-
lis – apie 70 tūkst. vienetų apimties –
tautosakos archyvas.

S. Skrodenis per pastaruosius 5
metus išleido monografiją „Folkloras
ir folklorizmas”, spaudai parengė ži-
nomų folkloristų raštus, vertė iš suo-
mių kalbos.

Folkloristo nuopelnai kultūrinių
ryšių su tyrinėjimams įvertinti ir
Suomijoje, ir Lietuvoje. Suomijos vy-
riausybė apdovanojo jį Liūto riterių
ordino Komandoro ordinu, o 2005 m.
S. Skrodenis gavo Didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Riterio kryžių.

Mirè vyskupas Vladislovas
Micheleviçius

Atkelta iš 1 psl. infra-
struktūros objektus, kurie visiškai
susietų Lietuvą, Latviją ir Estiją su
kitomis ES šalimis.

Plane pabrėžiama, jog būtina su-
kurti ,,pietinį dujų koridorių”, kuriuo
energijos ištekliai būtų tiekiami iš
Kaspijos jūros ir Artimųjų Rytų re-
gionų, aplenkiant Rusiją. Taip pat
planuojamos energijos tiekimo jung-
tys, susiejančios ES ir pietines Vi-
duržemio jūros regiono šalis.

Tačiau J. M. Barroso pažymėjo,
kad Bendrijos priklausomybė nuo du-
jų importo iki 2030 m. gali padidėti
70 proc., o ES vartotojai Rusijai bus
tiek pat svarbūs, kiek jiems bus svar-
bi Rusija.

,,Mano žinia prezidentui Dmitrij
Medvedev tikrai nebus negatyvi. Mes

tampame vis labiau priklausomi vie-
ni nuo kitų”, – EK pirmininkas sakė
prieš ES ir Rusijos viršūnių susitiki-
mą, kuris vyks Prancūzijos pietinia-
me kurorte Nicoje.

Tuo tarpu Rusijos ministras pir-
mininkas Vladimir Putin  paragino
europiečius apsispręsti, ar jiems rei-
kalingas Šiaurės Europos dujotiekis
,,Nord Stream”, antraip Rusija labiau
rūpinsis suskystintomis dujomis.

,,Europiečiai turi nuspręsti, ar
jiems reikalingos vamzdynu tiekia-
mos dujos tokiomis apimtimis, kurios
tiekiamos. Jeigu nereikalingos, mes
netiesime dujotiekio, o statysime du-
jų skystinimo gamyklas ir tieksime
jas pasaulio rinkoms”, - sakė V. Putin
po derybų su Suomijos ministru pir-
mininku trečiadienį Maskvoje.
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Talinas, lapkričio 13 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Rusijos ketinimus iš-
dėstyti taktines balistines raketas
Kaliningrado srityje Jungtinės Vals-
tijos laiko grasinančiais ir nevyku-
siais, pareiškė JAV gynybos sekreto-
rius Robert Gates.

Po Estijos sostinėje vykusio
NATO šalių gynybos ministrų susiti-
kimo su Ukrainos atstovais R. Gates
sakė, kad Rusijos grasinimai ,,vargu
ar gali būti laikomi pelnytu naujosios
JAV administracijos pasveikinimu”,
turint omenyje, jog jie buvo pareikšti
iškart po Barack Obama pergalės
JAV prezidento rinkimuose.

,,Tokios grasinančios pastabos –
nereikalingos ir nevykusios”, – R.
Gates sakė Taline vykusioje spaudos
konferencijoje. Tačiau jis pridūrė,
kad Washington toliau sieks konst-
ruktyvių ir teigiamų santykių su Ru-
sija.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev interviu prancūzų
laikraščiui ,,Le Figaro” pasakė, kad
Rusija atsisakys planų išdėstyti ra-
ketas Kaliningrado srityje, jeigu
Jungtinės Valstijos atsisakys prieš-
raketinio skydo planų.

,,Mes galime derėtis dėl nulinio
varianto”, – nurodė D. Medvedev. Jis
toliau gynė savo žodžius apie Rusijos
raketų išdėstymą Kaliningrado sri-

tyje, kuri įsiterpusi tarp dviejų
NATO ir ES valstybių – Lietuvos ir
Lenkijos.

D. Medvedev aiškino, jog Rusijos
sprendimas buvo logiškas atsakas į
JAV planus įrengti gynybinio raketų
skydo objektus Lenkijoje ir Čekijoje.
,,Manau, kad tai visiškai pagrįstas
sprendimas. Mes viso to nepradė-
jome, tai tik atsakymas į vienašalius
sprendimus, padarytus raketoms ir
radarui išdėstyti”, – pažymėjo jis.

D. Medvedev sakė matąs erdvės
deryboms su naująja Barack Obam
administracija Jungtinėse Valstijose.
,,Mūsų būsimieji partneriai mąsto, ar
būtų tai naudinga, ar būtų tai veiks-
minga. Vadinasi, mes turime apie ką
kalbėtis”, – sakė D. Medvedev.

Dabartinė JAV administracija
tvirtina, kad įrengti radarą Čekijoje
ir išdėstyti raketų gaudytuvus Len-
kijoje yra labai svarbu siekiant apsi-
ginti nuo ateityje galimos raketinio
antpuolio grėsmės iš ,,piktavalių
valstybių”, tokių kaip Iranas.

Rusija tvirtina, kad tokie JAV ka-
riniai objektai prie jos sienos kelia
grėsmę Rusijos saugumui, ir daro
prielaidą, kad tokiais planais ameri-
kiečiai iš tikrųjų siekia didesnių tiks-
lų: palei Rusijos vakarinę sieną įreng-
ti JAV ir NATO karines bazes.

JAV pasmerkè� Rusijos
grasinimus dèl raketû 

Rusijos ketinimus išdėstyti taktines balistines raketas Kaliningrado srityje Jung-
tinės Valstijos laiko grasinančiais ir nevykusiais.                          SCANPIX nuotr.

TALINAS
Estijos prezidentas ir NATO ge-

neralinis sekretorius Toom Hendrik
Ilves Taline apsvarstė su NATO ge-
neraliniu sekretoriumi Jaap de Hoop
Scheffer padėtį saugumo srityje po
Rusijos ir Gruzijos karo. T. H. Ilves ir
atvykęs į Taliną dalyvauti NATO ir
Ukrainos pasitarimuose J. de Hoop
Scheffer taip pat apsvarstė padėtį Af-
ganistane. Kalbėdamas apie Baltijos
šalių oro erdvės budėjimą T. H. Ilves
labai gerai atsiliepė apie tai, kad nuo-
sekliai užtikrinamas saugumas Esti-
jos, Latvijos ir Lietuvos padangėje.

DUBLINAS
Čekijos prezidentas Vaclav Klaus

per nemandagų ginčą, kuris gali už-
temdyti Europos Sąjungos (ES) pas-
tangas Airijos rinkėjų sukeltai krizei
išspręsti, airių užsienio reikalų mi-
nistrą išvadino veidmainiu. Euro-
skeptiškomis pažiūromis garsėjantis
V. Klaus, kurio šalis sausio mėnesį
pusmečiui perims vadovavimą ES, to-
kį savo komentarą pareiškė po to, kai
Airijos užsienio reikalų ministras Mi-
cheal Martin apkaltino jį dėl nedera-
mų pastabų per susitikimą su airių
euroskeptikais.

MASKVA
Kremliaus sprendimas pakeisti

Rusijos konstituciją pailginant prezi-
dento ir Valstybės Dūmos įgaliojimų
laiką privertė deputatus ir specia-
listus abejoti dabartinės valdžios  sta-
bilumu ir apsvarstyti galimybę Vla-
dimir Putin netrukus persikelti iš
Baltųjų rūmų į Kremlių ar parla-
mentą. Radikali opozicija ir politikos
specialistai sako, kad konstitucijos
pataisos išdava gali būti pirmalaikiai
prezidento rinkimai, atveriantys V.
Putin kelią į du 6 metų laikotarpius
valstybės vadovo pareigose. 

PEŠAVARAS
Pakistano šiaurės vakaruose

esančiame Pešavaro mieste užpuoli-
kai pagrobė iraniečių diplomatą, pra-
nešė pareigūnai. Tai įvyko kitą dieną
po to, kai šiame neramiame mieste,
kurį apėmė iš Afganistano plintantis
islamistų sukilimas, buvo nužudytas
vienas JAV pagalbos darbuotojas. Dėl
šio išpuolio neišvengiamai bus įtaria-
mas Talibanas ir su juo susijusios
musulmonų sunitų kovotojų grupuo-
tės, tokios kaip ,,al-Qaeda”, kurios
šiitų ir šiitiško Irano nekenčia beveik
taip pat, kaip ir Vakarų.

MOGADIŠAS
Somalio islamistinio judėjimo

,,Shebab” kovotojai įvedė šariatą (is-
lamo teisyną) į pietus nuo sostinės
Mogadišo esančiame uostamiestyje,
kurį jie atkovojo iš vietinio klano ko-
votojų. Daugelis vietos gyventojų
džiaugsmingai pasveikino valdžią
mieste parėmusį ,,Shebab”. Jie kalti-
no išvarytąsias vietines ginkluotas
gaujas dėl turto prievartavimo ir di-
dėjančio nesaugumo.

WASHINGTON, DC
Pirmą kartą bedarbio pašalpos

prašančių asmenų skaičius JAV šią
savaitę pasiekė aukščiausią lygį nuo
2001 m. rugsėjo, praneša „Market-
Watch”. „Tai dar vienas ženklas, ro-
dantis, su kokiais sunkumais susidu-
ria JAV darbo rinka”, – sakė JAV
Darbo departamento atstovai. 4 sa-
vaičių naujų prašymų vidurkis, paro-
dantis rinkos pokyčius, pakilo  iki
491,000. Pirmą kartą pašalpos pra-
šančių žmonių skaičius rodo, kiek
darbo vietų buvo panaikinta per sa-
vaitę. Pakartotinių prašymų taip pat
pagausėjo ir dabar jau siekia 3,89
mln. Šis rodiklis rodo, kaip sunku at-
leistiems darbuotojams rasti naują
darbą. Jo dydis dabar yra didžiausias
nuo pat 1983 m. 

RUSIJA

AFRIKA

EUROPA

AZIJA

JAV

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

Vilnius, lapkričio 13 d. (Balsas.
lt) – Ukraina didina savo karinio jū-
rų laivyno grupę ir Sevastopolyje su-
darys 3 oro gynybos dalinius, skelbia
Unian.net. Taip Ukraina reaguoja į
rugpjūčio mėnesio karą Pietų Oseti-
joje, kurio scenarijų Rusija, kaip bai-
minamasi, gali pakartoti ir Krymo
pusiasalyje.

Ukrainai rugpjūčio karo metu
didelį nerimą kėlė faktas, kad keli
Sevastopolio uoste esantys Rusijos
Juodosios jūros karinio jūrų laivyno
laivai dalyvavo Gruzijos jūrinėje blo-
kadoje. Be to, pastaruoju metu vis
garsiau kalbama, kad Kremlius lais-
va ranka Kryme dalina rusiškus pa-
sus vietiniams gyventojams.

Rusijos flotilė iš Sevastopolio
uosto turi išsikraustyti iki 2017 m.
Narystės NATO siekianti provaka-

rietiška Ukrainos valdžia nori, kad
rusai paliktų uostą, kai baigsis nuo-
mos sutartis, tačiau Kremlius teigia
norįs tą sutartį pratęsti.

Dabar skelbiama, kad Ukraina
stiprina savo karines pajėgas Sevas-
topolyje. „Mes nesirengiame kariau-
ti su Rusija, tačiau neleisime, kad
Pietų Osetijos scenarijus pasikarto-
tų Kryme”, – teigė Ukrainos karinio
jūrų laivyno atstovas.

Skelbiama, kad Sevastopolyje
esančio karinio Ukrainos laivyno
gretos bus išplėstos 1,5 tūkst. karių,
o gretimuose kaimuose bus įkurti 3
nauji oro gynybos daliniai. Šie 3 oro
gynybos daliniai bus pajėgūs stebėti
ir kontroliuoti visą oro erdvę regione
bei, esant reikalui, užkirs kelią gali-
mam puolimui iš jūros.

Ukraina neleis pasikartoti
rugpjùçio îvykiams 
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Skelbimû skyriaus 

tel. 773-585-9500

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

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.

Spalio 26 d., sekmadienį, jo eks-
celencija Popiežius Benediktas XVI
Šv. Petro aikštėje Vatikane lietuviš-
kai ištarė sveikinimus ir  palaimino
Popiežiškąją Lietuvių Šv. Kazimiero
kolegiją Romoje, švenčiančią 60-ies
metų įkūrimo jubiliejų. Specialiai į
šią gražią ir iškilmingą šventę į
Romą atvyko Vilniaus arkivyskupas
metropolitas kardinolas A. J. Bačkis,
Lietuvos vyskupai bei  daugiau nei 50
kunigų. Šventėje dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius prie Ita-
lijos vyriausybės dr. Šarūnas Adoma-
vičius, LR ambasadorius prie Švento-
jo Sosto Vytautas Ališauskas bei kiti
specialiai šiai progai į Romą atvykę
diplomatai, garbingi svečiai bei Ita-
lijoje gyvenantys lietuviai.

Šį savaitgalį spalio 24–25 dieno-
mis Romoje buvo švenčiamas Popie-
žiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero ko-
legijos 60-ies metų įkūrimo jubiliejus.
Tai praeivių akį traukiantis išties įs-
pūdingas, dailus, dviejų pastatų dvy-
nių kompleksas su bokštais, įsikūręs
visiškai netoli Romos centro, pa-
puoštas Lietuvos simboliu Vyčiu, su
plevėsuojančia trispalve – Lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija Romoje ir
,,Villa Lituania”. Tai ne tik kunigų
bendruomenės namai, puoselėjantys
bendruomiškumą, tautiškumą, bet ir
turintys svarbią istorinę reikšmę.

Kaip pasakojo Lietuvių Šv. Kazi-
miero kolegijos rektorius kunigas P.
Šiurys,  idėja įkurti lietuvių kolegiją
Romoje siekia net 1909 m., kuomet
šia mintį pradėjo puoselėti du lietu-
viai klierikai Jonas Riuba (Riauba) ir
Antanas Briška. Tačiau oficialiai Šv.
Kazimiero kolegija buvo įteisinta
1948 m. popiežaius Pijaus XII. 

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-

je (1944 m.), sovietams antrą kartą
užimant Lietuvą, didėjo grėsmė ne
tik Lietuvos kraštui, bet ir Lietuvos
Bažnyčiai. Dalis vyskupų, kunigų bei
seminaristų pasitraukė į Vakarus.
1945 m. pabaigoje 20 lietuvių klieri-
kų buvo pasiųsti į Romą tęsti Lietu-
voje pradėtų studijų,  su viltimi, kad
čia būtų galima įkurti lietuvišką
kolegiją. 1946 m. buvo įsigytos patal-
pos Casalmonferrat gatvėje, kur
įsikuria Lietuvių Šv. Kazimiero ko-
legija. 1948 m. ji pripažįstama oficia-
liai ir tampa  tarsi Lietuvos atstovybe
ar lietuvybės centru Romoje. Karo
metais Lietuvos ambasada buvo už-
daryta.

Po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo kolegijos, kaip seminarijos,

Popiežius Benediktas XVI pasveikino lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegiją su 60–mečiu  

vaidmuo keičiasi, ji tampa kunigų
bendruomenės namais, į kuriuos pri-
imami kunigai, siunčiami į Romą
specifinėms ir nuodugnioms studi-
joms. ,,Per 60 Kolegijos gyvavimo
metų čia gyveno daugiau kaip 300
studentų ir šiuo metu čia gyvena
devyni studentai kunigai iš Lietuvos,
kurie siekia licenciato ar doktorato
laipsnių. Ir šiomis dienomis vykusio-
je šventėje dalyvavo apie 50 Lietuvos
kunigų”, – sakė kun. Šiurys.

60 metų jubiliejaus paminėjimo
šventė prasidėjo spalio 24 d. šv. Mi-
šiomis Vatikano bazilikoje, Aušros
Vartų koplyčioje. Vėliau vyko iškil-
minga konferencija ,,Villa Lituania”
svečių salėje, ir buvo aplankytos
didžiausiose Romos Campo Verano
kapinėse esančios lietuvių koplyčios,
kur palaidota nemažai kolegijoje dir-
busių kunigų. Vakare buvo prista-
tytas specialiai šiai progai sukurtas
Daliaus Ramanausko dokumentinis
filmas apie Popiežiškąją Šv. Kazimie-
ro kolegiją Romoje.

Šeštadienį jo ekscelencija kardi-

nolas A. J. Bačkis aukojo padėkos šv.
Mišias lietuvių kalba vienoje gražiau-
sių Romos Maria Maggiore Bazili-
koje, kur dalyvavo įspūdingas skai-
čius šia proga atvykusių bei čia studi-
juojančių lietuvių kunigų. Vakare šv.
Kazimiero kolegijos kiemelyje buvo
pašventintas jubiliejinis koplytstul-
pis, susirinkusiems svečiams dainavo
iš Lietuvos atvykusi dainininkė Ve-
ronika Povilionienė ir dainos klubas
,,Blezdinga”.

Šią iškilmingą progą sekmadienį
vainikavo Šventojo Tėvo, Popiežiaus
Benedikto XVI lietuviški ištarti svei-
kinimai tiesiai iš Šv. Petro aikštės Va-
tikane: „Nuoširdžiai sveikinu Popie-
žinės lietuvių švento Kazimiero ko-
legijos bendruomenę ir jos bičiulius,
dėkojančius Dievui kolegijos 60 metų
sukakties proga. Viešpats ir toliau
gausiai telaimina jūsų misiją, kuri
yra svarbi tiek jūsų Tėvynei, tiek Vi-
suotinei Bažnyčiai. Garbė Jėzui
Kristui!”

Parengė 
Daiva Gailiūtė

IŠNUOMOJA

Daivos Gailiūtės nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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

ligos

EDMUNDAS SIMANAITIS

Sąjūdis mini savo pirmąjį dvide-
šimtmetį. Stebėtinai jauki, dvasinga
ir konstruktyvi ši šventė. Dainuojan-
tys ,,ąžuoliukai” pradeda iškilmingąjį
renginį žodžiais: ,,Ko verkiam, ko de-
juojame, pabudome ir kelkimės…”
Dvidešimtmečio minėjimo programos
pirmoji dalis buvo parengta išradin-
gai ir labai sklandžiai suderinta isto-
riniu, pilietiniu, meniniu ir emociniu
aspektais.

Neįsivaizduojamai didelė laimė
buvo prieš 20 metų dalyvauti Sąjū-
džio Steigiamajame suvažiavime ar
stebėti jo eigą. Ir šiais metais suvažia-
vimas buvo kaip reta – įspūdinga ir
širdžiai miela šventė.

Sąjūdis – ideali politinės veiklos
mokykla

Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus, pasveikinęs susirinkusius
Sąjūdžio 20-mečio proga kalbėjo:
„Prabėgo daug metų, bet iki šiol tas
dienas prisimename su begaliniu
jauduliu. Juk Sąjūdis buvo ne tik po-
litika ir ne tik tiesė kelią į valsty-
bingumą. Sąjūdis kiekvieną geros
valios žmogų palietė asmeniškai pri-
mindamas, kad jis turi savo Tėvynę,
Tautą, savo tikėjimą ir savo žmogiš-
kąjį orumą”, – sakė šalies vadovas. 

Prezidentas apgailestavo, kad ne
visas Sąjūdžio pamokas išmokome.
Šalies vadovo nuomone, iškovoję ne-
įtikėtiną istorinę pergalę, nugalėję
galingiausią XX amžiaus imperiją,

kartais išsigąstame netikrų pavojų,
pasiklystame smulkmenose. ,,Tada,
prieš dvidešimt metų, Lietuvai grėsė
daugybė gyvybiškai rimtų grėsmių.
Tačiau Sąjūdis, siedamas pačias įvai-
riausias politines pažiūras, vieningai
siekė Lietuvos laisvės. Manau, kad
todėl jis ir šiandien tebėra geriausia
moralios ir kultūringos politikos, pi-
lietinio solidarumo ir tolerancijos
mokykla. Sąjūdis ir šiandien mums –
politinės veiklos idealas, iš kurio
turime mokytis, kaip, būdami skir-
tingi, turime siekti bendros gerovės ir
bendrų tikslų”, – pabrėžė Adamkus.

Du parlamentai vienu metu 
ir pavojai vertybėms

Sąjūdžio garbės pirmininkas, pir-
masis Trečiosios Respublikos per
apmaudžią klaidą nenominuotas Pre-
zidentas Vytautas Landsbergis pa-
minėjo, kad buvo padaryta didelių
dalykų, kad Sąjūdis buvo ne tik ,,or-
ganizacija nuo žolės šaknų, bet ir
unikalus reiškinys – atgimimas po
dešimtmečius trukusios demorali-
zacijos.” Kalbėtojas teigė, kad susi-
kūrė naujas demokratinis parlamen-
tarizmas, kylantis iš dvasios, ir ne
per vienerius metus. Šalyje tuomet
veikė du parlamentai vienu metu –
Aukščiausioji Taryba ir Lietuvos Są-
jūdžio Seimas, kuris paskelbė mora-
linės Nepriklausomybės deklaraciją.

Delegatas Algirdas Patackas jau
prieš 20 metų mėgino atkreipti sąjū-
dininkų dėmesį į pavojus Sąjūdžio
raidoje:                   Nukelta į 11 psl.

KAIP RETA – ĮSPŪDINGA IR
ŠIRDŽIAI MIELA ŠVENTĖ

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 11

Po spektaklio: Paulius Budraitis ir Jonas Vaitkus.  Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Išklausiusi lotyniškas Mišias Šv.
Kryžiaus bažnytėlėje leidausi į Fil-
harmoniją išgirsti nuostabaus pianis-
to Petro Geniušo koncerto, o po to į
Evangelikų liuteronų bažnyčią (Vo-
kiečių g.) išgirsti orkestro „Musica
Humana” (vadovas Algirdas Vizgir-
da) ir choro „Jauna muzika” (vado-
vas Vaclovas Augustinas). Tai buvo
muzikų tėvo Leopoldo ir sūnaus Wolf-
gango Mozartų muzikos programa.
Buvo įdomu, nes dainavo Lietuvos
muzikos akademijoje studijuojanti,
pas mus viešėjusi Ieva Prudniko-
vaitė. Ji jau spėjo pasižymėti ne tik
Lietuvoje, bet ir Estijoje, Lenkijoje,
Vengrijoje bei Vokietijoje, kur pelnė
diplomą ir žiuri prizą.

Su jauduliu stebėjau arfa skam-
binančią tragiškai žuvusio jauno žur-
nalisto Vaidoto Daunio dukrą Joaną
Daunytę. Tėvui mirus, liko mama su
keturiais vaikučiais, jauniausia – apie
4 mėnesių. Visi vaikai užaugo mu-
zikalūs, buvo malonu sužinoti, kad
Joana jau skina laurus savo pamėgto-
je srityje.

Esu labai dėkinga Zitai (Marčiu-
lionytė) ir Jonui Grigoniams, kad
ypatingai lietingą dieną pavežiojo
aplankyti per „Saulutę” remiamas
šeimas. Gėrėjomės aklos motinos šei-
mos pastangomis ir matėme, kaip
gražiai auklėjami kitoje šeimoje
augantys devyni vaikučiai, mums
padovanoję savo piešinėlius.

Kai grįžtu į Čikagą, bičiulė Mary-
tė Nemickienė vis klausia, ar Lietu-
voje susitikau jos sūnų Paulių  Bud-
raitį, ar teko matyti jo spektaklį?  De-
ja, vis atsakydavau neigiamai. Šį
kartą pastebėjau, kad reklamuojama
vienos dalies tragikomedija „Kelti-
ninkas”, kurios režisierius yra Pau-
lius Budraitis! Gimęs New Yorke,
Paulius jau apie 7 metus gyvena Lie-
tuvoje, JAV praleisdamas vasaras. Jis
režisuoja ir dėsto Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje.

Paaiškėjo, kad pati Marytė esanti
Vilniuje. Susitikome. Paulius paliko
man du kvietimus ir su Neringa Nek-
rašiūte nuėjome į Rusų dramos teatre
statomą Parulskio „Keltininką”.
Vidutinio amžiaus žmogus, besi-
ruošiantis švęsti gimtadienį, sužino,
kad turi pažengusį prostatos vėžį. Jis
įsisėda pas taksistą – Keltininką, va-
žiuoti namo, paskiau nebeaišku, kur
realybė, kur vaidenasi, kur jis jau ki-
tame pasaulyje.

Drauge su Maryte, Neringa ir
Pauliaus giminėmis išgyvenau per-
sonažų gyvenimo peripetijas. Po
spektaklio Paulių sveikino daug ger-
bėjų, įskaitant režisierių Joną Vaitkų.
Pagyriau Paulių, kad užsienyje augęs
išlaikė lietuvių kalbą ir su tokiu pasi-
tenkinimu atranda ką veikti Lietu-
voje.

Į Lietuvą vėl buvo atvykęs „Sau-
lutės” JAV Rytinio pakraščio atstovas
Bob Duda. Su juo ir alytiške kardio-
loge Sigita Lipoviene, Arūnu Sidab-
ru ir žurnalo „Lithuania Today” re-
daktoriumi, Australijoje augusiu Ray
(Raimundu) Vyšniausku nuvažia-
vome aplankyti „Rugutę”.

2002 m. rugpjūčio 26 d. Editos ir
Dainoro dukrelei Rugilei (vadinti
Rugute) buvo diagnozuota vėžio liga.
Ji mirė 2004 m. balandį. Per tuos
dvejus metus Edita ir Dainoras paste-
bėjo didelį informacijos, teikiamos
vėžiu sergančių vaikų tėveliams, trū-
kumą. Lietuvoje apie 100 vaikų per
metus suserga vėžiu. Todėl Abru-
kauskai savo skausmą nutarė paver-
sti į teigiamą akciją, įkūrę ne valsty-
binį, ne pelno siekiantį labdaros ir
paramos fondą „Rugutė”. Šiuo metu
„Rugutė” yra padėjusi daugiau nei 50
šeimų teikiant informaciją bei finan-
sinę paramą, ypač jei gydomasi už-
sienyje.

Svarbiausia, Abrukauskai įkūrė
namelius netoli Santariškių ligoninės
(Smuglevičiaus g. 45), kur iš kitų
miestų gydymui atvežtas vaikas ir
tėveliai gali gauti prieglobstį, pana-
šiai kaip JAV „Ronald McDonald
House”. Editai ir Dainorui talkina
savanoriai. Jie lanko sergančius vai-
kus, padeda išversti kita kalba gautą
informaciją, ieško finansinės para-
mos.

Kiek įmanoma, „Rugutė” sten-
giasi išpildyti sergančio vaikučio sva-
jonę, kaip „Make-a-Wish” founda-
tion. Tai buvo Bob Dudos pasiūly-
mas. Vieni pageidavo dviračio, maši-
nėlių, kompiuterio, gitaros. Dar kiti –
susitikti kokią nors įžymybę. Prieš
porą metų Dainora gruodžio mėnesį
panoro susitikti dainininkę Viliją Ma-
tačiūnaitę. Vilija aplankė Dainorą
ligoninėje kaip tik tada, kai ją ka-
mavo didieji skausmai. Mergytės
džiaugs mas buvo neapsakomas. Nau-
jų metų naktį Dainora iškeliavo pas
Viešpatį...

Bus daugiau.
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Mstislavo Dobužinskio parodos Šiauliuose plakatas.

MSTISLAVO DOBUŽINSKIO
PARODOJE – IR SENŲJŲ

ŠIAULIŲ VAIZDAI
2008 m. lapkričio 12 d., trečiadie-

nį, Šiaulių ,,Aušros” muziejaus Ch.
Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiau-
liai) pristatyta Mstislavo Dobužins -
kio  (1875–1957) kūrybos darbų paro-
da „Senoji Lietuva”. Joje eksponuoja-
mi darbai iš Lietuvos dailės ir Na -
cionalinio M. K. Čiurlionio muziejų
rinkinių. Su Šiauliais šią parodą sieja
du eksponuojami M. Dobužinskio
piešiniai – „Šiaulių turgus” (1924 m.)
ir „Kryžių kalnas” (1934 m.). Parodą
pristatė menotyrininkas Skaistis Mi -
kulionis (Lietuvos dailės muziejus –
LDM, Vilnius).

Paroda veiks iki 2009 m. sausio
25 d.

Didžiajame Naugarde (Novgo ro -
das) gimęs Mstislavas Dobužinskis
di  delę vaikystės ir jaunystės dalį pra -
leido Vilniuje. Lietuvoje M. Dobu -
žinskis žinomas kaip scenovaizdžių
kūrėjas, teatro dailininkas. Nuo pat
vaikystės mėgęs piešti miestus, ku -
riuo se jam teko gyventi ir mokytis,
menininkas visada prisimindavo Lie -
tuvą, jautė nostalgiją jos kaimams ir
miestams. Vienoje iš savo parodų M.
Dobužinskis pasakė: „Tikiuosi, kad
mano lietuviška paroda bus įdomi
<...>. Esu laimingas, galėdamas
pa   r o dyti nors dalį savo įspūdžių iš
mūsų gražiosios Lietuvos. Turėjau
progą pažinti Lietuvą, kai ten gyve-
nau, <...> keliaudamas nupaišiau
dau gybę senosios lietuviškos archi -
tek tūros bruožų. <...> Noriu tikėti,
kad mano paveikslai padės žiūrovams
suprasti senosios kultūros grožį ir
ma žų Lietuvos miestelių ir kaimų sa -
vitumą”.

Pasaulyje visuotinai pripažinto
lietuvių kilmės dailininko sukurtą
Žemaitijos ir Aukštaitijos vaizdų ko -
lekciją, per karą patekusią į Jungti -
nes Amerikos Valstijas, po dailininko
mirties įsigijo Lietuvių fondas ir 2006
m. padovanojo Lietuvai, perduoda -
mas ją Lietuvos dailės muziejui. Dai -
lininkas norėjo, kad jo kūriniai, su -

darę „Senosios Lietuvos” ciklą, kada
nors grįžtų namo, ir tas gilus troški-
mas pagaliau išsipildė. Dabar turime
ga limybę grožėtis XX a. pradžioje už -
fiksuota Lietuva, atspindinčia dvily -
pės – europinės ir baltiškosios –
Lietuvos tapatybės formas, kurių
darnus ryšys ir savitumas ryškūs tar -
pukariu sukurtuose menininko dar -
buo se. Jau gerokai po M. Dobu -
žinskio mirties, 1973 m., lietuviškos
tematikos piešiniai buvo trumpai
eks ponuoti Brooklyn (New York), lie -
tuvių „Kultūros židinyje”. Nuo tada
jiems, jau kaip ciklui, prigijo „Se no -
sios Lietuvos” pavadinimas. 

„Senosios Lietuvos” kolekcijoje

do minuoja 1933–1934 m. piešti Že -
maitijos miesteliai. Dailininko pieši -
niai gimė jam keliaujant po Lietuvos
miestus ir kaimelius. Kelionę pra -
dėjęs Šiauliuose, dailininkas sukūrė
„Šiaulių turgų” – sakralinio ir kas -
die nės buities pasaulių susidūrimą
vaizduojantį piešinį tušu, bei „Kryžių
kalną”, nupieštą aplankius Jurgaičių
piliakalnį su garsiuoju Kryžių kalnu,
palikusiu dailininkui didžiulį įspū-
dį. 

M. Dobužinskio piešiniuose ypač
glaudžiai susisieja gamta ir lietuvių
liaudies meno paminklai – į medinės
architektūros ansamblius įpinti
grakš tūs, žaismingi augmenijos ele-
mentai (,,Šaukėnų varpinė”, ,,Kryžiai
prie Alsėdžių bažnyčios”), nykstantys
provincijos kampeliai prisodrinti
lyriškos nuotaikos. Kiti piešiniai, pa -
vyzdžiui: ,,Kaunas, senamiesčio arba -
tinė”, ,,Plungės dvaro vartai”, ,,Kau -
nas, Valstybės teatras”, ,,Kė dainių
miesto vaizdas”, ,,Telšių miesto vaiz-
das” ir kiti eksponatai pasižymi indi -
vi dualumu. 

Dailininko M. Dobužinskio pie ši -
niai – darnūs ir skoningi. Jam užteko
vien pieštuko, tušo ar rašalo, kad su -
kurtų gyvą tikrovės atvaizdą.

Skaistis Mikulionis
LDM menotyrininkas

DĖKOJAME UŽ GĖRĮ IR DOSNUMĄ 
Kviečiame kartu švęsti trečiąjį ,,Alatėjos” gimtadienį

Retro stiliaus vakarėlyje!
Jau lapkritis... Vėjas baigia iš -

pustyti rudus ir auksinius lapus,
kloja  juos  mums po kojomis... Kai
eini jų kilimu, tarsi girdi juos šla-
mant: ,,Mes sugrįšime, tik laikinai iš -
ei name.”

Ir mes tai žinome, todėl džiaugia -
mės, kad galime jausti spal votą ru-
denį, paglostyti sušalusią vyš nią
gruodžio sode, stebėti pum puro tarsi
kūdikio gimimą gegužę ir visą va sarą
nardyti saulės ir šilumos spindu-
liuose. Ir visa tai kartosis, vėl ir vėl…

Aplinkui nemažai mažų ir dide -
lių, kuriuos prispaudė ligos, kurie ne -
teko artimo žmogaus, tokių, kam
šilumos namuose pritrūko. Tas ste-
buklingas gamtos ratas ne visada
juos džiugina, ne visada nuramina ir
viltį neša.

Bet yra žmonių, kurie girdi, kai
šaukiame, kai šnibždame, ir net tada,
kai tylime,  todėl laimingi esame: tu -
rime Tėvynę savyje, turime gerumo
paukštę širdyje ir labai  daug nuos -
tabių žmonių, kuriuos sutikome šia -
me kelyje... 

Ir turime mūsų ,,Alatėją”, apie
kurią ne kartą rašėme, džiaugėmės

nu veiktais darbais. Tai mūsų iš sū-
puotas kūdikis, mūsų noras būti kar-
tu ir padovanoti nors trupinėlį gėrio
kitam.

Padėkos dienos dvasioje norime
tarti ,,Ačiū“ visiems  mus rėmusiems,
mums padėjusiems, mums aukoju -
siems. Jūsų auka pasiekė ne vieną
vaikutį, ligoniuką, o ir suaugusiems
įžiebė viltį. 

Tad kviečiame švęsti  mūsų  klu -
bo 3-ąjį gimtadienį kartu su mumis.

Lapkričio 22 dieną 6 val. v. lab-
daringame Retro  stiliaus vakarėlyje
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
moterų klubas ,,Alatėja” švęs dar vie-
nerius prasmingos veiklos metus.
Kviečiame Jus savo 30 dol. auka pri -
sidėti prie mūsų veiklos, paaukoti
dalelę širdies ir gerumo.

Bilietus galite užsisakyti  telefo -
nu 708-205-8742 iki lakričio 18 d.
Prie įėjimo durų bilietai nebus parda -
vinėjami.

Daugiau apie klubą ,,Alatėja”
galite paskaityti klubo tinklalapyje
www.alateja.us

,,Alatėjos” moterys

,,Alatėjos” moterys viename savo renginių. 
Nuotraukos iš ,,Alatėjos” archyvo

Linkuvos specialiosios mokyklos mokinukai džiaugiasi ,,Alatėjos” atsiųs-
tomis dovanomis.

Živilė Šilgalis, gyvenanti Palos Hills, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką.  Dėkojame Jums.

Algirdas  Basiulis, gyvenantis Redondo  Beach, CA, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai
ačiū.
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Atkelta iš 9 psl.     ,,Iš Sąjūdžio pro-
gramų jau dingsta pažadai etines ir
humanistines vertybes laikyti pirma
visko. Vis labiau įsigali ekonominiai
ir politiniai šūkiai. Ši fizinė kova gre-
sia, kad mūsų dėmesys nukryps nuo
pagrindinio priešo – nuo mūsų pačių
dvasinio skurdo, nuo blogio mumyse.
(…) Dora ir laisvė neatsiejamos: be
pirmosios nėra ir antrosios. Sukeisti
šias sąvokas vietomis – tai padaryti
mirtiną neatleidžiamą klaidą. Tai
ypač liečia lietuvius kaip etinės
kultūros žmones, todėl Sąjūdis ne-
turėtų užmiršti dvasingumo, nenu-
vertinti jo empiriniais šūkiais ir aki-
mirksninėmis naudomis.” Šie iški-
laus sąjūdininko, Kovo 11-osios Akto
signataro žodžiai ir šiandien ne ma-
žiau aktualūs naujajam Seimui ir
naujajai Vyriausybei.

,,Pažadinti tautinės sąžinės
variklį”

Pavarčiau savo Atgimimo metų
popierius. Iš tiesų tada vyko nepa-
prastai svarbūs ir iki širdies gelmių
jaudinantys įvykiai. Paminėsiu keletą
labiausiai įstrigusių. Pakviesta į
Steigiamojo suvažiavimo tribūną
viešnia iš Australijos Lidija Šimkutė
prabilo: ,,Kadangi likimas ar Dievas
man paskyrė lemtingą, žodžiais ne-
nusakomą laikotarpį – būti tarp jūsų,
jaučiuosi kaip iš gilios praeities
atsiųstas pasiuntinys, įgaliotas kreip-
tis į jus mūsų visų protėvių dvasia,
kuri yra taip giliai įsišaknijusi mu-
myse ir šiapus ir anapus, pažadinti tą
bendrą tautinės sąžinės variklį į
mūsų tautai skirtą ateitį.” 

Kalbėtoja paskaitė Bernardo
Brazdžionio eilėraštį ,,Šaukiu lietuvį
burtis prie lietuvio…” Tačiau stip-
riausiai įstrigo atmintin poetės balso
raiška, kai ji deklamavo savo kūrybos
eiles. Jau nebeprisimenu, ką ji tuo-
met skaitė, tačiau viešnios geba

neskubant itin įtaigiai kloti žodžius,
kaip duonos riekutes ant lininės
staltiesės, tik jai vienai būdingu sti-
liumi, prikaustė milžiniškos auditori-
jos dėmesį.. 

O po 20 metų, nelauktai tas
reiškinys pasikartojo. Šį kartą ak-
torės Rūta Staliliūnaitė ir Gražina
Urbonaitė nusilenkė epinės poezijos
mūzai Kaliopei. Ypač įspūdingai
liejosi Justino Marcinkevičiaus poe-
ma ,,Donelaitis”.

Bažnyčios išskirtinumas ir 
laikinos baltarusių nesėkmės

Tėvas Vaclovas Aliulis, pasveiki-
nęs renginio dalyvius, pabrėžė Baž-
nyčios išskirtinumą sovietmečiu. Iš
visų visuomenės organizmų ,,tik Baž-
nyčia buvo ne iki galo pavergta”.
Garbaus kunigo nuomone, nederėtų
kalbėti apie Bažnyčios atskyrimą nuo
Valstybės, nes iš tiesų egzistuoja ne
atskyrimas, o tik atskirumas.

Žinomas Baltarusijos politikas ir
visuomenės veikėjas Stanislav Šuske-
vič analizavo, kodėl Lietuvoje Sąjūdis
laimėjo, o jo tėvynėje to nepavyko
padaryti. Mat Sąjūdis rado priimtiną
teisinį būdą veikti. ,,Jūs buvote pir-
miausia lietuviai, o tik po to partie-
čiai,” – teigė svečias, pridurdamas,
kad jo tautiečiai mokėsi iš Sąjūdžio,
kuris nuosekliai ir veiksmingai grio-
vė sovietinį mąstymą.

Jis neklydo – Sąjūdis iš tiesų
mokė lietuvius būti solidaria tauta, o
kartu ir neatsiejama demokratijos
pasaulio dalimi.

Šioje šventėje dalyvavo atstovai
iš visų Lietuvos kraštų. Reikia
tikėtis, kad panašių renginių sulauk-
sime ir daugiau. Naujasis Seimas
turėtų nenuvilti sąjūdininkų ir skirti
daugiau dėmesio pilietinės sąžinės,
tautinės savimonės ugdymui ir ben-
druomenių sąlyčiui.

KAIP RETA – ĮSPŪDINGA IR
ŠIRDŽIAI MIELA ŠVENTĖ

Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui artėjant

Dr. Pranutė Domanskienė (JAV)
vadovauja ypač aktualiai šių dienų
mokslinei sesijai, susietai su trečio-
sios lietuvių imigrantų bangos prob-
lemomis. Sesija vyks lapkričio 27
d., ketvirtadienį, 8:30 val. r. Pasaulio
lietuvių centre.  Pranešimų temos:
,,Trečiosios bangos JAV lietuvių psi -
chinės sveikatos problemos, jų prie -
žastys ir prevencija” (Laima Za vis -
tauskas), ,,Paliktų vaikų, kurių bent
vienas iš tėvų laikinai emigravo, psi-
chologiniai sunkumai” (Vanda Vai te -
konienė), ,,Psichologinės problemos,
surištos su emigracija” (Pr. Do mans-
kienė), ,,Tolerancija – psicho loginė
perspektyva” (Rima Kašu bai tė-Bin-
der), ,,Psichologinė pagalba žmo-
nėms, paliestiems emigracijos” (Vil -
ma Kornelija Kuzmienė). Kvie čia me
gausiai dalyvauti.

Mokslinė sesija ,,Jūra, gamta ir
aplinkosauga” (vad. prof. Jurgis Sta -
niškis – Kauno technologijos univer-
sitetas) vyks XIV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumo metu,
ketvirtadienį, lapkričio 27 d., 8:30
val. r., Pasaulio lietuvių centre. Pra-
nešimus skaitys: dr. Nerijus Bla žaus-
kas (Klaipėdos universitetas) ,,Jūri-
nis mokslas Lietuvoje – aktualijos,
potencialas ir nauji projektai”, prof.
Vytautas Klemas (University of
Delaware, JAV) ,,Nuotoliniai krantų
ekosistemų tyrimai”, Laura Dželžytė
(Greenindex, Inc., London, Jungtinė
Karalystė) ,,Lietuva ir klimato pa -
sikeitimai”, prof. Vladas Žulkus
(Klaipėdos universitetas) ,, Povan de -
ninė archeologija Lietuvoje”. Baltijos
jūra – lietuviškose dainose apdainuo-
ta, pasakomis apipinta, gintarais
savo smėlėtus krantus barstanti...
Lietuviai ,,savo” jūrą nuo žiliausios
senovės mylėjo ir gerbė, bet šiuo
metu ant jos šviesios ateities šešėlį
meta įvairūs XXI a. iššūkiai ir pavo-
jai.  Visuomenė kviečiama šioje sesijo-
je dalyvauti ir pasiklausyti, kokios
pastangos dedamos, kad Baltija ir
toliau būtų gyvastingi Lietuvos var-
tai į pasaulį, bet ne taršomis per-
pildyta ,,mirties jūra”.

A † A
Inž. ALGIS AUGŪNAS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, jog 2008 m.
spalio 31 d., penktadienį, Palm  Beach Gardens ligoninėje, Floridoj,
po sunkios ligos Algis išėjo Amžinybėn.

Algis gimė 1923 m. vasario 16 d. Kaune. Tais pačiais metais Tė-
vai persikėlė į Klaipėdą ir Algis savo vaikystę ir jaunystę praleido
Klaipėdoj, mieste, kuris jam buvo pats gražiausias iš visų Lietuvos
miestų.

1938 m. Tėveliui sunkiai susirgus ir Hitleriui užėmus Klaipėdą,
Algis sugrįžo į Kauną, tačiau jo širdis amžiams liko Klaipėdoj, Nidoj,
Lietuvos pajūryje.

Kaune mirė  Algio Tėvelis.
1941 m. Algis baigė „Aušros” gimnaziją ir dirbo Raudonajame

Kryžiuje vertėju. 1944 m. su kitais lietuviais pasitraukė į Vokietiją,
studijavo Tuebingeno universitete.

1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas pas gimines į
Detroitą, Michigan. Nuo 1951 m. dirbo General Motors kompanijo-
je, kur pasiekė Senior Designer laipsnį, sukūrė daug patobulinimų
automobiliams, ir gavo daug patentų. Vakarais University of  Det-
roit studijavo inžineriją.

1985 m. išėjo į pensiją ir su žmona Dalia persikėlė gyventi į pietų
Floridą, į Jupiter miestą. Čia tuojau įsitraukė į lietuvių apylinkės
visuomeninį gyvenimą ir buvo išrinktas JAV Lietuvių Bendruo-
menės Palm Beach apylinkės pirmininku. Apylinkei vadovavo kaip
tik tuo metu, kai Lietuva pradėjo siekti Nepriklausomybės atstaty-
mo, kai lietuviai ruošė demonstracijas prieš sovietų okupaciją, rašė
protesto laiškus ir pareiškimus JAV valdžiai.

Algis buvo apdovanotas skambiu tenoro balsu, tad įsikūrus
„Dainos” chorui jis įstojo į chorą ir dainavo jame iki choro užsidary-
mo. Buvo BALFo valdybos narys, JAV Lietuvių Bendruomenės  Ta-
rybos narys. Priklausė  Skautų Akademikų organizacijai „Vytis”.
Nuo pat vaikystės Algis domėjosi ir statė lėktuvų modelius, automo-
biliukus. Algis mėgo keliauti ir apkeliavo daug žemynų, paskutiniu
metu dažnai lankydavosi Lietuvoje, mėgo fotografuoti.

Labiausiai Algis mylėjo savo jaunystės miestą Klaipėdą, Nidą,
Baltijos jūrą. Jis vis prisimindavo, kai dar vaikas būdamas pėsčias su
mokyklos ekskursijomis keliaudavo iš Klaipėdos į Nidą.

Prisiminkime Algį, besijuokiantį, linksmą, mėgstantį žmones,
besidžiaugiantį gyvenimu.

Liūdinti žmona Dalia Augūnienė

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje

www.draugas.org
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�Mieli Lietuvių operos rėmėjai!
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago. Me -
ninę programą atliks Lietuvių ope ros
so listai ir choras. Kokteiliai – 6:30
val. v., programa – 7:30 val. v., va ka -
rienė – 8 val. Bilietus įsigyti ga lite tel.
773-501-6573 (E. Abli n gytė); telefo-
nais 630-257-6481 ir 630-247-4422 (V.
Savrimienė) arba ,,Atlan tic Express”
(šalia ,,Seklyčios) tel. 773-434-7919.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia lapkričio mėn. rodomų
lietuviškų dokumentinių filmų sąra-
šą. Lapkričio 19 d. – ,,Antalieptė”;
lapkričio 26 d. ,,Baisiogala”. Filmai
rodomi Lietuvių dailės muziejaus sa -
lėje. Pradžia – 2 val. p. p. 

�Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” susirinkimas rengiamas sek-
madienį, lapkričio 23 d., 9 val. r. Pa-
saulio lietuvių centro posėdžių kam-
baryje. Į susirinkimą kviečiami na-
riai, narės ir susidomėję organizacijos
veikla. 

�Lapkričio 23 d., sekmadienį,
Čikagos ramovėnai, talkinant biru -
tie  tėms ir šauliams, Šaulių namuose
rengia kariuomenės atkūrimo 90
metų sukakties paminėjimą. Iškil -
min gos šv. Mišios – 10:30 val. r. Tėvų
jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų – apei-
gos prie Laisvės kovų paminklo. Mi -
nėjimo pradžia – 12:30 val. p. p.
Kviečiame organizacijas atvykti su
vė liavomis, o visuomenę gausiai da ly -
vauti. Po minėjimo – užkandžiai ir
kavutė Šaulių namuose.

�Tėvų jėzuitų koplyčioje Jauni-
mo Centre ( 2345 W. 56 St., Chicago)
lap kričio 30 d., pirmą Advento sek-
madienį,  9:30 val. r. bus klausoma iš -
pa žinčių. 10:30 val. r. – šv. Mišios ir
pa mokslas. Po pamaldų Jaunimo cen-
tro kavinėje  moterų klubo narės vai -
šins ska niais blynais. Po vaišių – pa -
skaita apie šv. Paulių. Pamaldas pra -
ves ir paskaita skaitys  tėvas Lion -
ginas Virbalas, SJ iš Vilniaus. Visus
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

�Amerikos lietuvių teisininkų
asociacija (LABAS – Lithuanian Ame-
rican Bar Association) maloniai kvie -
čia visus besidominčius teisinė mis re -
formomis Lietuvoje į susiti ki mą su

bu vusiu LR Seimo pirmininko pa ta -
rėju teisės klausimais bei Kauno Vy -
tauto Didžiojo universiteto Teisės
ins  tituto direktoriumi prof. Tadu Kli -
mu, kuris šiuo metu dėsto teisę Stet -
son University Teisės mokykloje (Flo-
rida). Diskutuosime apie Lietu vos
tei sines sistemos problemas. Su si ti -
kimas vyks lapkričio 29 d., šeštadienį,
1 val. p.p. ,,Two Rivers” res torane
(10997 Archer Ave., Le mont). Apie
da lyvavimą prašome pranešti iki lap -
k ričio 24 d. Adomui Siudikai el. paš -
tu: adamsiudika@hotmail.com. 

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu  ziejuje iškilmingame pokylyje  ,,Me -
tų žmogaus 2008” žymuo bus įteiktas
LR amba sadorei Kanadoje Gin tei
Damušytei. Informacija telefo nu:
773-582-6500. 

�Jaunimo centro tradicinė va -
karienė vyks gruodžio 7 d., sekma -
dienį, didžiojoje salėje, 5620 S. Clare-
mont  Ave.,  Chicago. 2 val. p. p. Jė zui  -
tų koplyčioje bus aukojamos šv. Mi -
šios, giedos solistai Margarita ir Vac -
lovas Momkai, akompanuos muzi kas
Manigirdas Motekaitis. 3 val. p. p. sa -
lėje po oficialios dalies, kunigas Lion -
ginas Virbalas, SJ, rodys skaid res
apie ilgametę Jėzuitų veiklą. Me ninės
programos atlikėja  solistė Da lia Lie -
tuv ninkienė, akompaniatorius M.
Mo  tekaitis. Vyks loterija. Stalus ir
pa vienes vietas galite užsisakyti tele-
fonu: 708-447-4501 (Milda Šatienė) ir
telefonu: 708-636-6837 (Anelė Pocie -
nė). 

�Kviečiame Detroit visuomenę
dalyvauti tradicinėje Kūčių vaka rie -
nėje, kurią ruošia Detroit Gabijos ir
Baltijos tuntų skautės ir skautai.
Kūčios įvyks sekmadienį, gruodžio 7
d., Dievo Apvaizdos parapijos salėje.
Šventę pradėsime po šv. Mišių ir ka -
vutės, maždaug 12:30 val. p. p. Bus
iš  kilminga tuntų sueiga, trumpa ka -
lėdinė programėlė, ir po to valgysime
Kūčių vakarienę. Kūčių metu rin k si -
me pinigines aukas ,,Avon Breast
Cancer Walk”. Dalyvius prašome už -
siregis t ruoti iš anksto pas Daivą Lu -
ka sie wicz (tel.: 248-478-6885 arba el.
paštu:  dlukasiewicz@sbcglobal.net).  
Lauksime visų!

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Spaudos apžvalga 

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR
KŪRYBOS SIMPOZIUMUI ARTĖJANT

Pasirodė naujas žurnalo ,,Pa -
saulio lietuvis” spalio mėnesio nume-
ris. Patys pirmieji leidinio  numerio
puslapiai skiriami Argen tinos lietu-
viams. ,,Bėda, kad Argen tinoje trūks-
ta lietuvių kalbą mokan čių žmonių”,
– kalbinamas sako Algimantas Ras-
tauskas, Lietuvos am basados Argen-
tinoje raštvedys, bu vęs Lietuvos gar-
bės konsulas Bue nos Aires, o Argen-
tinos lietuvių or ga nizacijų ir spau-
dos tarybos pir mininkas Jurgis Bra-
zaitis įsitikinęs, kad jo anūkui pri-
klauso būti lietuviu. Dar apie lietuvių
gyvenimą ir veiklą Argentinoje skai-
tykite Juan Kalvelio ,,Vienas žings-
nis iki šimtmečio” ir kun. Augustino
Steigvilo laišką iš Buenos Aires.

Praėjusią vasarą grupė LGAVO
,,Sugrįžus” keliavo po Ameriką ir kal-
 bėjo su lietuvių bendruomenės žmo-
nėmis. Apie tai žurnalo pusla piuose
pasakoja Daumantas Matulis ir Gied-
rė Ieva Šipilaitė pokalbyje ,,Jaučia-
mės padarę didelį, gražų dar bą”.

Apie Guggenheimo muziejų ir
Jurgį Mačiūną galėsite pasiskaityti
žurnalo  10–11 puslapiuose.

,,Pasaulio lietuvis” šiame nu -
meryje skiria vietos ir mūsų dien-
raščiui. Jame patalpinti pokalbiai su
Draugo fondo pirmininke Marija Re -
miene ir vyriausia dienraščio redak-
tore Dalia Cidzikaite.

Žiniomis apie lietuvišką gyveni -

mą Seinuose dalijasi Algimantas Ne -
vulis, buvęs Lenkijos Lietuvių Bend -
ruomenės tarybos pirminikas.

Skaitytojai ras lietuviškos veik-
los žinių iš Liuksenburgo, Vokietijos,
Vengrijos,  Suomijos, Švedijos, taip
pat daugiau sužinos apie Monkutės-
Marks muziejų Kėdainiuose.

Žurnalą leidžia Pasaulio Lietu -
vių Bendruomenės valdyba. Prenu -
me rata – 40 dol. metams. Čekius
siųsti: Elena Skališius (Pasaulio
lietuvis), 119 Sheridon Court East,
Waukegan, IL 60085. 

Paruošė L. A.

Kaip svarbus lietuvybės išli -
kimui, gyvenant toli nuo savo kilmės
krašto Lietuvos, yra lituanistinis
švie  timas, galime pamatyti iš dėme-
sio, jam skiriamo XIV Pasaulio lietu-
vių mokslo ir kūrybos simpoziume,
kurio metu šia tema bus nagrinėjama
net penkiose mokslinėse ir vienoje
ple narinėje sesijoje. Pirmoji moks-
linė sesija: ketvirtadienį, lapkričio
27 d., 8:30 val. r. – ,,Tech nologijos
pritaikymas lituanistinėms mokyk-
loms”; vad. JAV LB Švietimo tarybos
pirm. Daiva Navickienė; plenarinė
sesija ketvirtadienį, lapkričio 27
d., 10:30 val. r.: ,,Tech nologijos pri-
taikymas lituanistinėms mokykloms”
(D. Navickienė), ,,Moky mosi teorija”
(Audronė Skrups ke lienė), ,,Litua nis -
ti nis švietimas išeivijoje ir jo ypatu-
mai, tikslai, metodai, bendrumai ir
skirtumai” (Loreta Vil kienė), ,,PLB
SRK darbo gairės” (Lo reta Pau -
lauskaitė); mokslinė sesija ketvir-
tadienį, lapkričio 27 d., 15:30 val.
p. p.: ,,Lituanistinis švietimas Euro -
poje ir Pietų Amerikoje” ap valaus
sta lo diskusijos, dalyvauja Živilė Il -
gūnaitė, Jūratė Caspersen, Marisa
Leo navičienė, Edita Saaf; penktadie -
nį, lapkričio 28 d., 8:30 val. r.,
mokslinė sesija ,,Pagalba Lietuvo -
je, kaip grįžti į mokyklas vaikams iš
užsienio?” – Daiva Brie dienė, ,,Už -
sienio lietuvių jaunimo studijos Lie -
tuvoje” – Violeta Rauly nai tienė, ,,Li -
tuanistinio švietimo struk tūra pa -
saulyje – TMID veiklos kryptys” – Vi -
da Bagdonavičienė, ,,Tech nologija (pa-
moka)” – Daiva Na vickienė; penkta-
dienį, lapkričio 28 d., 15:30 val. p.
p. mokslinė sesija ,,Vaikų ir jauni-
mo vertybių ugdymo istorinės kai tos
aspektai” – Romanas Vasi liaus kas,
,,Li tuanistinis vaikų ugdymas išei -
vijoje” – Daiva Kristina Kuz mic kaitė,
,,Technologija (pamoka)” – Daiva Na -
vickienė); šeštadienį, lapkričio 29
d., mokslinė sesija ,,Švietimo gai -

rės aukštesnėms kla sėms: literatūra
ir istorija” – Mirga Girniuvienė. Visi
lituanistinių mo kyk lų mokytojai,
mokinių tėvai ir vi suomenė, kuriai
svarbus lietuvybės iš likimas išeivijo-
je, raginama gausiai šiose sesijose da -
lyvauti. 

***
Prieš 20 metų (1989, lapkričio

22–26 d.) Čikagoje vykusiame VI
Mokslo ir kūrybos simpoziume buvo
diskutuo ja mos Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Kaune atkūrimo galimybės,
o prof. dr. Algirdas Avižienis organi-
zavo rin kimus į universiteto Senatą.
Šiemet – XIV Pasaulio lietuvių moks-
lo ir kūrybos simpoziume, kuris vyks
lapkričio 26 –30 d. Pasaulio lie tuvių
centre (Le mont. IL), bus pri si mintas
ne tik at kurtojo Vytauto Di džiojo uni-
versiteto dvidešimtmetis, bet ir kiti
klausimai, susieti su aukštuoju mok-
slu Lietu voje. Mokslinė se sija:
,,Universite tas ir mokslas” (vadovau-
ja prof. dr. A. Avižienis) vyks ketvir-
tadienį, lapkričio 27 d., 8:30 val. r.,
praneši mus pateiks Zigmas Lydeka
(,,Atkur tajam Vytauto Di džiojo uni-
versitetui 20 m. – atmintis, žmonės ir
idėjos”), Rimantas Želvys (,,Dvide-
šimt Lietu vos švietimo pertvarkos
metų – ar jau laikas skambinti pavo-
jaus varpais”), Gintautas Va lickas
(,,Psichologijos studijos Lie tuvos
aukštosiose mokyklose – laimė jimai
ir problemos”), Ro mualdas Kliukas
(,,Advanced Place ment Sys tem in
Admission to Li thuanian Hi gher
Schools and Young People’s Prio rities
in their Choice of Occu pation”). 

Visos XIV PLMKS sesijos vyks
Pasaulio lietuvių centre. Publika
kvie  čiama gausiai dalyvauti. R. Kliu -
ko pranešimas turėtų ypač dominti
mūsų jaunimą, kuris, galbūt, planuo-
ja mokslą tęsti ir darbui galimybių
ieškoti Lietuvoje.

Šių metų lapkričio 21 d.,
penktadienį, 11 val. ryto, minint
Lietuvos diplomatijos 90-ąsias me-
tines, Lietuvių Tautinėse kapinėse
vyks vieno pirmųjų Lietuvos diplo-
matų dr. Jono Šliūpo pagerbimas.
Kuklios ceremonijos metu LR Gene-
ralinio konsulato Čikagoje darbuoto-
jai padės ant kolegos kapo gėlių,
prisimins jo gyvenimo darbus ir
nuopelnus siekiant išsaugoti lietuvy-
bę. 

Kviečiame bendruomenės narius
prisijungti ir drauge tylos minute
pagerbti šviesaus atminimo visuo-
menės veikėją ir diplomatą dr. J.
Šliūpą.

Lietuvių Tautinių kapinių ad-
resas – 8201 S Kean Ave., Justice, IL
60458.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Dr. Jono Šliūpo paminklo Lietuvių
Tauti nė se kapinėse, Justice, IL frag-
mentas.


