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•Skautybės kelias. III
Tautinė stovykla Alpėse,
1948 metai (p. 2)
•Lenko korta ir apkiautę
lietuviai (p. 3)
•Darbingas SLA seimas
Čikagoje (II) (p. 4)
•Bažnyčių uždarymas pa-
lietė ir Clevelandą (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Adventui prasidėjus (p.
8)
•Pinklės (4) (p. 9)
•XIV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpo-
ziumui pasibaigus (p. 10)

šaltinių biudžeto deficitui padengti.
Laikinai einantis ministro pir-

mininko pareigas Gediminas Kirki-
las pareiškė esąs nemaloniai nuste-
bintas, išgirdęs A. Šemetos pamąs-
tymus apie neva galinčią susiklosty-
ti finansinę padėtį Lietuvoje, kuri
pareikalaus TVF paramos.

Rinkimai
î Europos
Parlamentâ –
birñelî

Lietuvai gali tekti prašyti TVF paramos

,,Jaunimo siùlymai turi
bùti matomi”

Vilnius, gruodžio 2 d. (Delfi. lt)
– Kandidatas į finansų ministrus Al-
girdas Šemeta neatmeta galimybės,
kad Lietuvai gali tekti pasekti kai-
myninės Latvijos pavyzdžiu ir kreip-
tis į tarptautines įstaigas finansinės
pagalbos. Latvija skelbia iš Tarptau-
tinio valiutos fondo (TVF) prašanti 5
mlrd. eurų injekcijos. Kandidatui į fi-
nansų ministrus pritaria ir paskir-
tasis premjeras Andrius Kubilius, ta-
čiau jis sakė, kad konkreti paskolos
suma nėra svarstoma.

„Mes su misijos atstovais svars-
tysime mūsų krizės įveikimo planą,
struktūrines pertvarkas ir kartu
svarstysime tolesnius veiksmus
bendradarbiaujant su TVF. Neatme-
tu galimybės, kad gali susiklostyti to-
kia padėtis, kad Lietuva turės kreip-
tis į tarptautines įstaigas, tačiau tai,
mano ir koalicijos supratimu, būtų
paskutinis žingsnis. Tikimės, kad jo
neprireiks”, – po susitikimo su pre-
zidentu Valdu Adamkumi sakė A. Še-
meta.

SEB banko prezidento patarėjas
Gitanas Nausėda sakė, kad žinia, jog
Lietuva tariasi su TVF ir gali su-
laukti iš jo paramos, investuotojus
turėtų veikti raminančiai, kad „šios
šalies bėdoje nepaliks”. Tačiau spe-
cialistas pabrėžia, kad pirmiausiai
Vyriausybė privalo bandyti rasti kitų

Vilnius, gruodžio 2 d. (ELTA) –
Jaunosios kartos žmonių vaidmuo la-
bai svarbus mūsų šalies pažangai, tei-
gė prezidentas Valdas Adamkus,
priėmęs jaunimo iniciatyvų vadovus.

Prezidento nuomone, visuome-
ninėje veikloje subrendęs aktyvus ir
kritiškai mąstantis jaunimas gebės
pasiūlyti prasmingų idėjų savo
bendraamžiams ir prisidės prie mūsų

visuomenės bei valstybės pilietinės
brandos ateityje.

Su jaunimo iniciatyvų vadovais
prezidentas aptarė jaunimo pilietinės
veiklos patirtį, sėkmingus jaunų žmo-
nių iniciatyvų skatinimo pavyzdžius
ir aktyvaus dalyvavimo vietos bend-
ruomenėse galimybes. Valstybės va-
dovas išreiškė įsitikinimą, kad jauni
žmonės trokšta geresnės Lietuvos.

Vilnius, gruodžio 2 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus tęsia
susitikimus su Permainų koalicijos
siūlomais kandidatais į ministrus.

Prezidentas priėmė kandidatą į
finansų ministrus Algirdą Šemetą, į
socialinės apsaugos ir darbo – Ri-
mantą Dagį, teisingumo – Remigijų
Šimašių ir į švietimo ir mokslo minist-
rus siūlomą Gintarą Steponavičių.

Pirmadienį prezidentas susitiko
su kandidatais į užsienio reikalų,
ūkio, krašto apsaugos, susisiekimo ir
kultūros ministrais Vygaudu Ušacku,
Dainiumi Kreiviu, Rasa Juknevi-
čiene, Eligijumi Masiuliu ir Remigi-
jumi Vilkaičiu.

Ministrus premjero teikimu
skiria ir atleidžia prezidentas. Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-

mokratų (TS-LKD) vadovas Andrius
Kubilius, paskirtas naujuoju Lietuvos
premjeru, kandidatų į būsimosios vy-
riausybės narius sąrašą prezidentui
pateikė praėjusį ketvirtadienį.

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo
paskyrimo premjeras pristato Seimui
savo sudarytą ir prezidento patvir-
tintą vyriausybę ir pateikia svarstyti
jos programą.

Vilnius, gruodžio 2 d. (ELTA) –
kitų metų birželio 7 d. Lietuvoje vyks
rinkimai į Europos Parlamentą. To-
kią datą savo nutarimu nustatė Sei-
mas.

Europos Parlamento šeštoji –
2004–2009 metų – kadencija, kurioje
Lietuvai pirmąkart atstovauja 13 eu-
roparlamentarų, artėja prie pabai-
gos. Pagal Europos Parlamento rin-
kimų įstatymą, europarlamentarų
rinkimai Lietuvoje vyks panašiu me-
tu, kaip ir kitose Europos Sąjungos
valstybėse.

Europarlamentarai renkami 5
metų kadencijai. Rinkimai į Europos
Parlamentą Lietuvoje vyks antrą
kartą. 2004 m. Lietuva į Europos
Parlamentą rinko 13 atstovų iš 732.

Seimas dar nepaskelbė Lietuvos
prezidento rinkimų datos. Tai pla-
nuojama padaryti vėliau. Seimo na-
rio socialdemokrato Česlovo Juršėno
pateiktame nutarimo projekte siūlo-
ma prezidento rinkimus surengti
2009 m. gegužės 17 dieną.

Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje numatyta, jog eiliniai prezi-
dento rinkimai rengiami paskutinį
sekmadienį, likus dviem mėnesiams
iki kadencijos pabaigos.

2009 m. pavasarį Lietuvos pilie-
čiai penkerių metų kadencijai rinks
penktąjį po nepriklausomybės atkū-
rimo Lietuvos prezidentą.

TVF misija į Lietuvą turėtų atvykti šios savaitės pabaigoje. ELTOS nuotr.

Prezidentas susitinka su kandidatais î ministrus

Prezidentas Valdas Adamkus priėmė jaunimo iniciatyvų vadovus.
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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VĖJAS IŠ RYTŲ, VĖJAS VAKARŲ
III Tautinė stovykla Alpėse, 1948 metai
R. JOHN RAPŠYS

Žadintuvas buvo užstatytas ket-
virtai valandai ryto, bet mes su broliu
jau trečią valandą buvome nekantriai
praplėšę akis, pasiruošę mūsų didžia-
jai kelionei – III Tautinei stovyklai
Bavarijos Alpių papėdėje.

Aš daugiau nei 12 metų buvau
skautas, o jaunesnis brolis – vilkiu-
kas. Ingolstadto lietuvių DP stovyk-
los vėliavų aikštelėje susirinko mūsų
apie 60 skautų. Iš ten, vos vasaros
saulei patekėjus, amerikiečių kariš-
kais sunkvežimiais mus nuvežė į
traukinių stotį. Nuo Ingolstadto Du-
nojaus krantų kirtom tiesiai į pietus,
į Muencheną, keliavome apie pu-
santros valandos. Ten persėdome į
elektrinį traukinį, kuriuo toliau
traukėme į pietus, iki Mittenwald
miestelio Alpių slėnyje, prie pat
Austrijos sienos.

Buterbrodai ar sumuštiniai?

Kelionei tėveliai buvo įdėję
mums kietų kiaušinių ir po kelis bu-
terbrodus su dešra ir žuvelėm – sar-
dinėm. Taip, buterbrodus, ne sumuš-
tinius. Tas aplietuvintas vokiškas
žodis buvo visiškai prigijęs dar Lie-
tuvoje. Ir niekas tokių duonos pa-
tiekalų beveik kitaip ir nevadino,
išskyrus gal saujelę mokytojų ar tėvų.
Sumuštinis? Mes juokdavomės: „Kai
tave lenkiukai sumuš, tai bus sumuš-
tinis.”

Lygiai taip pat: skautai po kaklu
dėvėjo tik šlipsus. Kaklaraištis – tai
vyrams prie kostiumo (ne eilutės!).
Geltonšlipsis – natūralu. Bet laužti
liežuvį sakant geltonkaklaraištinin-
kas – nesąmonė. Bent mums taip
atrodė.

Iš Mittenwald vėl kariškais sunk-
vežimiais mus pristatė į stovykla-
vietę. Tai buvo didžiulė, išsišakojusi

Alpių pieva, prisagstyta aukštų ir
mažesnių eglių. Daugiau pamiškė,
negu pieva, su kalnais pašonėje. Čia
ir praleidome paskutinę liepos ir
pirmą rugpjūčio savaites.

Tūkstantis skautų

Suvažiavo apie 1,000 skautų iš
beveik visų lietuvių stovyklų ameri-
kiečių zonoje: Hanau, Augsburg,
Wiesbaden, Kempten, Seligenstadt,
Muenchen, Eichstatt, Memmingen,
Diepholz, Dillingen, Wuerzburg,
Scheinfeld, Detmold, Kassel, Stut-
gart, Schwaebisch-Gmuend, Rothen-
burg ir kitur. Na, ir mes iš Ingols-
tadto.

Pastovyklių, bent tokiu vardu,
nebuvo. Visi susiskirstė į rajonus,
pagal gyvenamus miestus. Taip kad
„Nemuno” ar „Žalgirio” tuntai, pa-
vyzdžiui, nieko nereiškė. Bet pasa-
kius, kad Kempten skautai laužą
ruošia ar kad čia Hanau rajonas – jau
visiems aišku.

Pirmas darbas buvo pastatyti
amerikiečių kariškas palapines. Jose
tilpo maždaug 10–12 skautų, kurie
miegodavo ant kariškų sulenkiamų
brezentinių lovų. Antras uždavinys:
įrengti virtuvę, iškasti stalą ir įtaisyti
lauko išvietę. Toliau – pastatyti
kryžių, vėliavos stiebą ir vartus. Galų
gale – papuošti rajoną.

Atidarymo laužas, nauja diena

Kitą vakarą buvo bendras sto-
vyklos atidarymo laužas. Vadovai
priminė mums apie 1928 ir 1938 me-
tų Tautines stovyklas Aukštojoje
Panemunėje. Šiai III Tautinei stovyk-
lai – ir pirmai už Lietuvos ribų – buvo
sukurta speciali daina: „Juokiasi
saulė ir džiūgauja girios, / Skamba
jaunatviška skautų daina, / Skelbti
brolybės į dangų pakyla / Blaškoma

Ingolstadto skautai vyčiai III Tautinėje stovykloje, 1948 metais. Atpažinti: 1. J. Toliušis, 2. S. Židonis, 3. A. Skorulis,
4. K. Maldėnas, 5. R. Tumas (mirė ką tik atvažiavęs į Ameriką 1950 metais), 6. Šmitas, 7. Vaitaitis, 8. H. Savickas, 9. A.
Zailskas, 10. Z. Rekašius, 11. D. Remys, 12. P. Bučinskas (Buchas).

FSS Čikagos skyriaus
Kalėdinė sueiga

FSS Čikagos skyriaus Kalėdinė
sueiga, filisterio Kęstučio Ječiaus

pašnekesys ir vaišės įvyks šių metų
gruodžio 6 d. 4 val. p. p.
Jolandos ir Alfonso Kerelių

namuose (2 Norton Drive, Lemont,
IL; tel.: 630-257-2558).

Laukiame gausaus narių dalyvavimo.

Pasižymėkite savo
kalendoriuose!

Čikagos lietuvių skautų
tuntai praneša, kad 2009

metų tradicinė
Kaziuko mugė

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

Lemonte.

* * *
2009 m. vasaros stovykla

Rako miškuose įvyks liepos
11–25 dienomis.

Sekite šį skyrių dėl
tolimesnės informacijos.

vėjo žalia vėliava.’’ Po pirmo ir antro
linksmų melodijų posmų seka liūd-
nos melodijos refrenas: „Vėjas iš rytų
atneša į mus / Skundą Panemunės
vienišų šilų, / Vėjas vakarų teneša
aidus / Tautinės stovyklos skautiškų
dainų.’’

Daina užbaigiama skautiškai
optimistišku tempu: „Skautai klajū-
nai sugrįš iš pasaulio, / Nemuno
slėniuos skambės jų daina.”

Tai mūsų dviejų skautininkų
kūrinys: muzika Stepo Kairio, žo-
džiai Viliaus Bražėno. Beje, Bražėnas
yra parašęs daugybę skautiškų dai-
nų, įskaitant ir žodžius II Tautinės
stovyklos dainai („Ei, pirmyn, į Tau-
tinę stovyklą, ten paspausim skau-
tiškai rankas...”).

Dienotvarkė stovyklos rajonuose
buvo bemaž ta pati, kaip ir kiek-
vienoje skautų stovykloje: vėliavos
pakėlimas, šv. Mišios, pusryčiai, už-
siėmimai, pietūs ir t. t. Kiekvieną va-
karą visada kur nors liepsnodavo
laužai. Mes pasikviesdavome, saky-
sime, Kassel ir Bamberg skautus, o
kitą vakarą eidavome pas Muenchen
skautus. Taip lankydami vieni kitus,
ne retas sutikome dar nuo Lietuvos
laikų nematytų draugų.

Košė, dešra ir sriuba

Valgis nebuvo „cordob bleu”
kokybės, bet jo visiems užteko. Be to,
stovykloje ir paprasta košė daug
skanesnė negu namuose. Pusryčiams
taip ir buvo: gaudavome kokios nors
košės, po kietą kiaušinį, juodos duo-
nos su sviestu ir marmeladu ir dar
silpnos kavos. Pasitaikydavo ir bly-
nų. Taip pat vienas kitas obuolys.
Pietums visada garuodavo sriubos
katilas. Paskui, tipiškai – dešra su
bulvėmis ir kopūstais ar šiaip koks
mėsos patiekalas su karštom (iš kon-
servų) daržovėm. Vieną sekmadienį
buvo gomuriui tikra šventė – kotletai
su bulvių koše, padažu ir žirniukais.
Ir dar vaisių kompotas! Vakarienei,
pavyzdžiui, pieniška makaronų sriu-
ba, duona su kraujine dešra (Blut-
wurst), sausainis ir arbatos ar kaka-
vos. Dažnai pasitaikydavo amerikie-
tiškų pupelių (baked beans) iš ga-
liono didumo kariškų konservų.

Vandenį nešdavome net iš toli-
mos, sraunios Isar upės. Bet mau-
dytis reikėjo valios, nes vanduo buvo
šaltas, kaip baltosios meškos letena.

Bus daugiau.
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Patarimai gyvenimui
iš mirties patalo

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau keletą metų garsusis Amerikos evangelistas Billy Graham yra
mirties patale. Jo devyniasdešimties metų kūnas tikrai jau susi-
nešiojęs ir vos palaiko gyvybę. Paskutinis viešas Graham pamok-

slavimas įvyko 2005 metais. Savo knygoje ,,The Journey’’ (Kelionė) jis da-
lijasi gyvenimo išmintimi, kurią reikėtų apmąstyti ir sau pritaikyti. Prasi-
dėjęs Adventas tam labai tinka.

Gyvenkime taikoje su kitais. Ar tai įmanoma? Iš tikrųjų – ne, nes ir
didžiausios mūsų pastangos nepakeis kitų nusistatymo. Paslaptis yra mels-
ti Dievą ir klausti, ar tai yra mūsų kaltė. Jei taip, tai reikia prisipažinti ir
melsti jėgų tai nugalėti. Gyvenimas yra laikinas. Svarbu gyventi taikoje su
Dievu ir su savimi. Reikia rasti laiko maldai, Šv. Rašto skaitymui ir medi-
tacijai. Graham teigia, kad tai buvo svarbiausia jo dvasiniame gyvenime.

Elkimės su kitais taip, kaip norime, kad kiti su mumis elgtųsi. Tai yra
auksinė taisyklė, paimta iš Jėzaus pamokslo nuo kalno. Koks būtų skir-
tumas, jeigu mes tai darysime! Šv. Rašte skaitome, kad su nuolankumu
ateina išmintis. Dievas mums davė talentus bei sugebėjimus ir laimina
mūsų pastangas. Jeigu mes save pervertiname, tai gali silpninti mūsų ryšį
su Dievu. Puikybė gali mus apakinti ir neleisti matyti savo silpnybių. To-
dėl reikia melstis ne tik už savo draugus, bet ir priešus. Malda yra dar vie-
nas būdas įgyvendinti tą auksinę taisyklę.

Saugokime savo liežuvį. Jį naudokime gėriui, o ne blogiui skleisti.
Kiek santykių ir vedybų buvo sužlugdyta dėl nepažabotų priekaištų? Bet
liežuvis gali būti naudojamas ir gėriui. Kai žmonės Graham prašydavo
patarimų, jis stengdavosi jiems patarti pagal Šv. Rašto išmintį. Šv. Raštas
– tai tarsi bedugnė aukso kasykla. Kuo giliau mes kasame, tuo daugiau
lobių randame.

Niekada neatsilyginkime blogiu už blogį. Blogis yra nuodėmė. Tai tar-
si vėžys, kuris užpuola mūsų sielą. Blogis kyla iš šėtono, tačiau mes lieka-
me atsakingi už savo veiksmus. Graham lieka mįsle, kodėl kai kurie žmo-
nės pakartotinai pasirenka blogį, o ne gėrį. Gal paradoksalu, bet su laiku
blogis sunaikina blogį skleidžiančiuosius. Tik Dievas gali pakeisti mūsų
širdyje esantį blogį meile ir gėriu. Tad turime pasitikėti Dievu ir Jį sekti.

Venkime keršto. Nebūkime savo praeities vergais. Jei kas, sulaužy-
damas įstatymus, mus užgavo, turime teisę siekti teisingumo savo ir vi-
suomenės labui. Bet keršyti vien dėl to, kad kas nors mus užgavo, yra ki-
tas reikalas. Mes negalime pakeisti praeities. Tegalime prašyti Dievo atlei-
dimo už savo nusikaltimus. Graham visą savo gyvenimą stengėsi ką nors
gero išmokti iš kitų, įskaitant ir jo kritikus. ,,Esame nusidėjėliai, atskirti
nuo Dievo, nežinantys, kodėl mes čia esame, ir nesuvokiantys, kaip reikė-
tų gyventi’’, – teigia Graham. Jis yra įsitikinęs, kad Šv. Raštas turi atsaky-
mus į šiuos ir visą daugybę klausimų. Šv. Raštas yra tarsi žemėlapis.
Ruošiantis ilgai kelionei savo žemėlapių neužrakiname kokioje dėžutėje,
bet pasiimame kartu su savimi. Tačiau daugelis mūsų kažkur užrakiname
ir paliekame Dievo žodį. Gyvenimo kelyje mums reikia stiprybės ir gairių,
randamų Dievo žodyje.

Praktikuokime atlaidumą. Graham sako sekąs nuostata, kad reikia
nekęsti nuodėmės, bet mylėti nusidėjėlį. Jo manymu, taip Dievas žiūri į
mus visus. Kai nusidedame, tai tarsi kumščiu grūmojame Dievui, sakyda-
mi, kad mes geriau žinome, kaip gyventi, negu Jis. Dievas irgi nekenčia
nuodėmės, nes Jis myli mus. Jis taip pat žino, ką nuodėmė daro mums.
Dievas siuntė savo vienatinį sūnų Jėzų, kad būtume iš nuodėmių išva-
duoti. Jėzus, pats būdamas be nuodėmės, savo gyvenime draugavo su nu-
sidėjėliais ir ypač rūpinosi nuo išganymo kelio nuklydusiais. Mes irgi taip
turėtume daryti.

Rinkimai JAV jau praeityje. Graham, paklaustas ar norėtų ką nors
patarti naujai išrinktajam Barack Obama, pareiškė norą su juo susitikti ir
kartu pasimelsti. Praeityje Graham santykiai su JAV prezidentais buvo
artimi ir stiprūs. Savo patarimus prezidentams pradėjo su Dwight D.
Eisenhower. Graham nenorėjo kištis į politiką, bet krašto vadovams
stengėsi duoti dvasinį ir moralinį toną. Jis norėjo, kad prezidentai darytų
svarbius sprendimus vadovaudamiesi Dievo išmintimi. Jis suprato, kad
užimantys svarbias pareigas dažnai yra vieniši ir persitempę.

Štai keletas atsiliepimų apie patį Graham. Senatorė Hillary Clinton:
,,Billy turi stebėtiną humoro pajautimą ir teigiamą požiūrį į gyvenimą; Jis
dvelkia vaikišku entuziazmu gyvenimui; Jis džiaugiasi saulėleidžiu, Jis
džiaugiasi gyvenimu. Jis dvelkia taika ir ramybe, kuri yra užkrečianti.”

Prezidentas George H. W. Bush: ,,Billy Graham atvyko į Baltuosius
rūmus Gulf karo pirmąją dieną. Jis meldėsi kartu su Barbara ir manimi.
Jo tikėjimas mane nuramino ir suteikė man jėgų. Kitą dieną kartu
vykome į pamaldas Fort Meade. Jo dalyvavimas stebuklingai pakėlė ten
dalyvavusių kareivių nuotaiką ir viltį. Barbara ir aš visada mėgome jo
apsilankymą Kennebunkport. Jis mylėjo jūrą ir atrodydavo labai ramiai
nusiteikęs.”

Jimmy Carter: ,,Didžiai gerbiamas Billy Graham kalba autoritetingai
ir su meile stipriems ir silpniems. Jis vienodai tarnauja visiems žmonėms,
neatsižvelgdamas į odos spalvą ar kilmę.” Gerald Ford rašo apie įvykusį
priėmimą Grand Rapids mieste, Michigan valstijoje, 25 metų po jo prezi-
dentavimo proga. Priėmime dalyvavo ir Billy Graham. ,,Šitas istorinio
įvykio paminėjimas pavirto į džiaugsmingą dvasinį renginį… Jis yra vie-
nas iš daugiausiai pasiaukojančiųjų žmonių”, teigė Ford.

LENKO KORTA IR
APKIAUTĘ LIETUVIAI
ARÙNAS BRAZAUSKAS

Po pastarųjų rinkimų į Seimą kai
kurie Lietuvos politikai ir ne politikai
susirūpino dėl lenko kortos, kurią tu-
ri keli seimūnai. Priminsime, kad šią
kortą Lenkijos valstybė suteikia pen-
kiolikos buvusių sovietinių respubli-
kų piliečiams. Jos savininkai bei jų
vaikai Lenkijoje įgauna įvairių leng-
vatų: nuo nemokamo gydymo iki ne-
mokamo muziejų lankymo.

Lietuvių rūpestis dėl lenko kor-
tos pasuko dviem kryptimis. Viena
vertus, norima Konstituciniame Teis-
me išsiaiškinti, ar lenko korta nereiš-
kia įsipareigojimo Lenkijai, kuris
kirstųsi su Lietuvos Seimo nario sta-
tusu.

Greta to kilo nerimas dėl Len-
kijos politikos apskritai. Tomas Ba-
ranauskas delfi.lt pareiškė, kad įve-
dusi lenko kortą „Lenkijos Respub-
lika žengė žingsnį, kuriuo faktiškai
pradėjo revizuoti po Antrojo pasau-
linio karo nustatytas Lenkijos valsty-
bės sienas”.

Vytautas Landsbergis tame pa-
čiame tinklalapyje prikišo, kad su
lenko kortos įstatymu „liberaliai kon-
servatyvus Lenkijos Seimas bus neat-
sargiai, nesąmoningai padėjęs puti-
ninei Rusijos Dūmai”, kuri galbūt
kada nors įteisins ruso kortą ir su ja
drums vandenį, pavyzdžiui, Ukrai-
noje.

Šie pasisakymai verčia manyti,
kad ne vieno lietuvio galvoje po
plonyčiu europinio mentaliteto sluok-
sneliu slypi tarpukario Lietuvos tarp-
tautinės savijautos kompleksas –
esame „vienų vieni”. Kiekvienas kai-
mynų krustelėjimas telkiant savo
tautiečius priimamas kaip grėsmė.

Esant tokioms nuotaikoms ver-
tėtų pasvarstyti, ką Europos Sąjun-
goje reikštų sienų peržiūrėjimas. Da-
bartinės Lenkijos žemėlapis prieš-
kario Lenkijoje tikriausiai būtų bu-
vęs įvertintas kaip antilenkiški klie-
desiai.

Tačiau tikrovė pranoko vaizduo-
tę. Lenkija prarado žemių Rytuose,
užtat gavo kompensaciją Vakaruose.
Arti trečdalio dabartinės Lenkijos
sudaro aneksuotos buvusios Vokie-
tijos teritorijos.

Stalinas tikėjosi, kad jo iniciaty-
va taip sukonstruota Lenkija jaus
nuolatinę Vokietijos grėsmę ir glausis
prie SSRS. Subyrėjus Sovietų Sąjun-
gai geopolitinė situacija ne kažin kiek
pasikeitė, ir Lenkija tapo ištikima
JAV sąjungininke. Tačiau dabartinė
Europa yra tiek integruota, kad sienų
peržiūrėjimo klausimas išbrauktas iš

valstybių dienotvarkių, – galbūt am-
žinai.

Jei, tarkime, Vokietija, kurios te-
ritorija buvo labiausiai apkarpyta,
rimtai prabiltų apie sienų peržiū-
rėjimą, ji imtų griauti savo pačios
statytus ES pamatus, be viso kito
palaikančius nuolatinę, ilgalaikę Vo-
kietijos įtaką Europoje – nepalygina-
mai gilesnę nei trumpalaikis Hitlerio
dominavimas per Antrąjį pasaulinį
karą.

Lenkijos padėtis panaši. Sienų
peržiūrėjimas Rytuose iškart pakli-
bintų sienas Vakaruose. Keldama
pretenzijas Lietuvai, Baltarusijai ir
Ukrainai, Lenkija palaidotų Vidurio
Europos valstybių federacijos viziją,
prieškary puoselėtą istoriko Oskar
Halecki, valstybininko Jozef Pilsuds-
ki, užbrauktų tokių pokario intelek-
tualų kaip Jerzy Giedroyc, Czeslaw
Milosz idėjas ir nurašytų visą dabar-
tinės Lenkijos užsienio politiką Ry-
tuose.

Europoje ilgą laiką būta susitari-
mo ne tik nekelti sienų klausimo, bet
ir giliai nediskutuoti apie etninius
valymus, kurie buvo įvykdyti per ka-
rą ar brėžiant pokario sienas. Išimtis
buvo tiktai holokausto tema. Dešim-
čių milijonų vokiečių išvarymas iš
Silezijos, Sudetų ir Rytprūsių, pusės
milijono vengrų išvarymas iš Slova-
kijos, lenkų perkėlimas iš Galicijos ir
Vilnijos į naujai prijungtas Lenkijos
žemes, lenkų žudynės Voluinėje, ku-
rias įvykdė Ukrainos sukilėlių armi-
ja, – šios ir panašios temos nebuvo
itin mėgstamos viešojoje erdvėje.

Sunku dabar nustatyti, kas ėmė
laužyti politinio korektiškumo tabu
aukščiausiu lygiu. Lenkijos valsty-
bininkai broliai Kaczynski šiuose
vandenyse buvo galbūt ne pirmieji,
bet tikrai ne menkiausi ledlaužiai.
Istorinių išsikalbėjimų kontekste
apie Lietuvą būtų galima klausti, ar
jos trofėjai – Vilnija ir Klaipėdos kraš-
tas, nėra dabar taip suaugę su
Lietuva todėl, kad jų etninė sudėtis
per karą ir pokarį buvo pakeista
anaiptol ne civilizuotu būdu.

Klausti dabar galima ir netgi
būtina, nes, kol egzistuoja veiksnūs
NATO ir ES, niekas nesirengia
peržiūrėti sienų.

Kiekviena valstybė gali turėti
planų daryti įtaką kaimynų politi-
niam gyvenimui, ir Lenkija šiuo
klausimu nėra jokia išimtis. Tačiau
gretinti Lenkiją su Rusija yra visiškai
netinkama. Tokiu gretinimu neigia-
mos Europos Sąjungos realijos.

Išties, įvairių lygių Rusijos pa-
reigūnai reiškia abejones dėl Uk-
rainos teritorinio vientisumo, reika-
lauja grąžinti Rusijai Sevastopolį, ne
be Rusijos pastangų gilėja Ukrainos
politinis susiskaldymas. Tačiau Len-
kijoje nevyksta nieko panašaus Lietu-
vos atžvilgiu.

Lenko korta yra pamoka ne tiek
Rusijai, kurios biurokratija vargiai
sugebės kada nors įgyvendinti rusų
grąžinimo į tėvynę programą ir kitus
integracijos projektus, kiek apkiautu-
siai Lietuvai. Lenkai atrado būdą,
kaip paremti tautiečius užsienyje
nesuteikiant jiems Lenkijos piliety-
bės, o savo pačios suręstų juridinių
kliūčių nepajėgianti įveikti Lietuva
savo išeivius remia daugiausiai kal-
bomis.

Lrt.lt

Lenko korta yra pamo-
ka ne tiek Rusijai, kiek
apkiautusiai Lietuvai. Len-
kai atrado būdą, kaip pa-
remti tautiečius užsienyje
nesuteikiant jiems Len-
kijos pilietybės, o savo pa-
čios suręstų juridinių kliū-
čių nepajėgianti įveikti
Lietuva savo išeivius remia
daugiausiai kalbomis.
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DARBINGAS SENIAUSIOS PASAULYJE LIETUVIŲ
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Pradžia š. m. lapkričio 19 d.
EDVARDAS ŠULAITIS

Aptarti laikraščio ,,Tėvynė”
ir kiti reikalai

Pirmosios Susivienijimo lietuvių
Amerikoje (SLA) seimo dienos antro-
sios sesijos pabaigoje buvo kalbėta
apie SLA leidžiamo laikraščio „Tėvy-
nė” problemas. Pranešimą šiuo klau-
simu padarė redaktorius Edvardas
Šulaitis, pareiškęs, kad sekretorės G.
Meiliūnienės pranešime, kuriame
kalbėta ir apie „Tėvynės” laikraštį,
būta netikslumų. Pranešėjas pabrė-
žė, kad siekiant didesnės naudos
organizacijai reikėtų laikraštį leisti
bent keturis kartus per metus. Tada
šio seniausio pasaulyje lietuviško lei-
dinio įtaka būtų gerokai didesnė.

Toliau buvo sudarytos nuolatinės
SLA komisijos. O tokių buvo nema-
žai: Įstatų, Kontrolės, Švietimo, Lab-
daros, Kultūros, Jaunimo, Stovio,
Skundų ir Apeliacijos.

Anksčiau jų veikla būdavo gana
plati, tačiau pastaruoju metu ji su-
mažėjo iki minimumo, o kai kuriose
iš jų – visai nejaučiama. Į kai kurias iš
šių komisijų įtraukta naujų žmonių
ir, atrodo, kad jos ir vėl stengsis būti
darbingos, kaip būdavo prieš 20 ar
daugiau metų. Tarp naujų komisijos
narių: Jonas Limantas, Marytė Ože-
lytė, Vida Kuprytė, Jūratė Miklienė,
Giedrius Subačius, Laima Šileikytė-
Hood ir kt.

Diskusijomis dėl komisijų darbo
buvo baigti pirmosios dienos posėdžiai.

Po pertraukos rinktasi į banketą
toje pačioje „Gintaro” salėje. Jame
dalyvavo ne tik seimo nariai, bet bu-
vo ir nemažai svečių. Pokylio metu ne
tik vaišintasi, bet ir stebėta meninė
programa, kuria atliko muzikos an-
samblis „Gabija”. Seimo pirmoji
diena baigta gana nuotaikingai ir
linksmai.

Sekmadieninė programa
pradėta pamaldomis

Antroji 69 SLA seimo diena – lap-
kričio 9-oji – pradėta pamaldomis
tėvų Marijonų koplyčioje. Šv. Mišias

atnašavo kun. Augustinas Kulbis,
vienas iš nedaugelio lietuvių mari-
jonų kunigų, dabar tebegyvenančių
vienuolyne, šalia „Draugo” pastato.
Jis prieš pamaldas tarė susirinku-
siems žodį, primindamas SLA garbin-
gą praeitį, papasakojo apie šios orga-
nizacijos narių atliktus darbus.

Vėliau buvo persikelta į tame
pačiame pastate esančią salę, kur
vyko seimo trečioji – paskutinė – sesi-
ja. Joje svarstyta daugybė konkrečių
klausimų: paliesti naujų narių pri-
traukimo, SLA archyvų, pastato New
York mieste remonto klausimai.

Kadangi senieji nariai pasitrau-
kia iš gyvųjų tarpo, norint, kad orga-
nizacija ne tik gyvuotų, bet ir kuo
aktyviau veiktų bei atliktų savo nu-
matytą misiją. labai aktualu pri-
traukti į organizaciją naujų narių.
Prezidentas K. Miklas pranešė, kad
yra kviečiami vadinamieji „organiza-
toriai”, kuriems už naujai įrašytus ar
apdraudos sumą padidinusius narius
mokamas nemažas procentas. Anks-
čiau tokie ,,organizatoriai” buvo iš-
vystę veiklą ir uždirbdavo gana daug
pinigų. Galvojama, kad tokių atsiras
ir dabar.

Buvo pranešta, kad SLA pastate
yra nemažas šios organizacijos archy-
vas, tačiau jis nesutvarkytas. Miklo
teigimu, į tas patalpas nesinori įeiti,
nes pajudinus kalnus popierių kyla
dulkių debesys. Todėl norima šią
istorinę medžiagą išvežti į ALKOS
archyvą Putnam, CT.

Nemažai laiko skirta diskusijoms
dėl SLA namo, esančio New York cen-
tre, remonto. Paaiškėjo, kad jau tar-
tasi su keliais rangovais ir gauta lėšų.
Tikimasi, jog greitai bus apsispręsta
ir dėl darbų vykdymo.

Paskelbti nauji garbės nariai

Artėjant seimui į pabaigą, buvo
paskelbti nauji SLA nariai. Tai ilga-
metė SLA raštinės darbuotoja Živilė
Jurevičius-Jurienė, SLA sekretorė
Genovaitė Meiliūnienė ir iždo globė-
jas Lionginas Kapeckas.

Buvo nutarta, kad 70-asis SLA

seimas bus rengiamas po trejų metų –
2011-aisiais New York. Tada bus mi-
nima 125 metų SLA gyvavimo sukak-
tis.

Vienas iš paskutinių seimo pro-
gramos punktų buvo naujosios SLA
vykdomosios valdybos prisaikdini-
mas. Jį atliko seniausias amžiumi
SLA delegatas – 95-erių tautietis iš
Pittsburgh, PA, Juozas Žilinskas,
kuris SLA priklauso nuo 1937 m.

Priesaiką priėmė prezidentas
Miklas, viceprezidentas Kuprys, iž-
dininkė Vida Penikas ir iždo globėjas
Kapeckas.

Seimas pritarė Bostono delegato
rezoliucijai, kad SLA sekretorė Mei-
liūnienė, dėl amžiaus ir sveikatos
negalinti eiti savo pareigų, būtų iš-
leista į pensiją. Suvažiavimas šią re-
zoliuciją priėmė vienbalsiai ir Mei-
liūnienei suteikė garbės sekretorės
vardą.

SLA 69 seimo delegatai į savo
namus (kai kurie buvo atvykę iš gana
tolimų vietovių) išsiskirstė su minti-
mi, kad ši lietuvių organizacija turi
dar gyvuoti ilgus metus. Dauguma jų
pažadėjo jos naudai daryti viską, kas
tik galima. Tik tokiu būdu bus galima
išlaikyti šią seniausią lietuvių organi-
zaciją pasaulyje.

Pabaiga.

Susivienijimo lietuvių Amerikoje seimo dalyviai.

Naujos SLA valdybos priesaiką veda J. Žilinskas. Nauja valdyba: S. Kuprys, V.
Penikienė, K. Miklas ir L. Kapeckas. Jono Kuprio nuotr.

Prelegentai: Monika Ramanauskaitė, JBANC atstovė iš Washington, DC, PLB
Lituanistikos katedros doktorantė Daiva Litvinskaitė ir prof. Giedrius
Subačius.
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Per praėjusias kelias savaites
,,Drauge” pasirodė keli rimti straips-
niai, pasisakymai, patarimai, nuo-
monės ir siūlymai, kaip ir ką būtų
galima (ar reikėtų) daryti, kad
,,Draugo” ateitis būtų geresnė ir
ilgam laikui užtikrinta. Apie tai rašė
Donatas Januta, Marija Remienė, dr.
Romualdas Kriaučiūnas, vyr. redak-
torė Dalia Cidzikaitė ir kiti. Kaip
skaitytojas, asmeniškai pritariu dau-
geliui iš tų pasiūlymų. Bet – vieni
parašė, kiti paskaitėme, ir taip dau-
gelis gerų minčių pasiliko dienraščio
puslapiuose...

Man atrodo, kad labai svarbus
klausimas yra, ką apie tuos siūlymus
ir patarimus galvoja ir darys 19-kos
asmenų pelno nesiekiančios Illinois

korporacijos ,,Lietuvių katalikų spau-
dos draugijos” (Lithuanian Catholic
Press Society) tarybos direktoriai,
kurie yra atsakingi už ,,Draugo” lei-
dimą. Spėju, kad jie visi (o gal ne
visi?) gauna ir skaito ,,Draugą”. 

Būtų gerai, jei dienraštis pa-
skelbtų leidėjų tarybos direktorių
vardus, pavardes ir kaip juos galima
geriausiai pasiekti. Tada būtų galima
dėl kai kurių siūlymų įgyvendinimo
vesti tam tikrą ,,direct lobbying ac-
tion”, kalbant tiesiogiai su „Draugo”
leidėjais, panašiai, kaip mes skambi-
name, prašome ir rašome savo Kong-
reso nariams ar senatoriams dėl Lie-
tuvai naudingų reikalų.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

ÎGYVENDINANT PASIÙLYMUS — KALBÈTI
TIESIOGIAI SU ,,DRAUGO” LEIDÈJAIS

Niekaip negaliu suprasti, kodėl
neturtinga Lietuvos valstybė skiria
pingines premijas moksle pasižymė-
jusiems, gerai apmokamiems užsie-
nio profesoriams. Suprantu, kad rei-
kia pagerbti mokslui ir Lietuvai nu-
sipelniusius asmenis, bet dar labiau
reikėtų pinigais paremti Lietuvoje
studijuojančius būsimus mokslinin-
kus. Ar nebūtų geriau tų garbingų

užsieniečių vardu duoti studentų
stipendijas Lietuvoje?

Keista, kad Švietimo ir mokslo
ministerija nesuvokia, kur yra dides-
nis pinigų trūkumas – užsienyje ar
Lietuvoje. Dalindama pinigus į už-
sienį ministerija tik skriaudžia moks-
lo siekiančius Lietuvoje. Pagalvokite.

Romana Karlove
Glenview, IL

IÕ DIDELIO RAÕTO IÕÈJO IÕ KRAÕTO

Gražu ir malonu, kada laiškinin-
kai (laiškų redakcijoms rašytojai) yra
įvertinti ir pagerbti. Ne taip seniai
Algirdas Venckus savo laiške parašė
apie Palangos autobusų stotyje jo
regėtą, tada jau daugiau kaip prieš
dešimt metų mirusį ir Vilniuje pa-
laidotą dr. Basanavičių. Ir štai, jau
net ketvirtą kartą to gerb. laiški-
ninko nuostabus reginys paminėtas
šiame laikraštyje – ir dar metai nė
nesibaigė.

Kažkodėl (gal politiniais sumeti-
mais?) gerb. Venckus ir kiti visiškai
nutyli, ar mūsų Lietuvos patriarchas
tada pasirodė lipdamas į autobusą ar
iš autobuso. Mes spėliojame, kad dėl
to, kad dr. Basanavičius turėjo į
Palangą atvykti iš savo guolio Rasų

kapinėse Vilniuje, tai turbūt gerb.
Venckui daktaras pasirodė belipąs iš
autobuso, o ne į autobusą. 

Bet nieko tokio, įdomiau yra tai,
kad ligi šiol niekas neišsakė pagrin-
dinės išvados dėl to nuostabaus re-
ginio. Be abejo, atskleisdamas tokią
naujieną, gerb. Venckus turėjo ome-
nyje, nors turbūt tiktai dėl kuklumo
neišreiškė, kad jeigu dr. Basanavičius
tikrai vaidenasi Palangos autobusų
stotyje, tai kitos išeities nėra, kaip tik
iškraustyti iš ten visus autobusus ir
paskelbti dar vieną Lietuvos šventyk-
lą!

KDVK Įgaliotinis Slapukų 
Pašalpos Komiteto Sekretorius 

San Francisco, CA

STEBUKLINGA PALANGOS AUTOBUSÛ STOTIS

Š.  m. lapkričio 26 d. straipsnyje
,,Sesę Janiną Mikutaitienę palydint”
pasitaikė netikslumas sakinyje: ,,,10
metų dirbo ‘Skautų Aido’ redakcijoje
redaguodama ,’Pelėdų’ skiltį”. Turėjo
būti: ,,10 metų dirbo ‘Skautų Aido’

redakcijoje (kartu) su ‘Pelėdų’ skilti-
mi”.

(,,Pelėdų” skiltį sudarė skau-
tininkės Janina Mikutaitienė, Dalia
Sruogaitė, rašytoja Nijolė Jankutė ir
kitos.) 

NETIKSLUMAS

Alekso Vitkaus vedamajame
,,Amerikos vyskupams rūpi dialogas
su Obama” (,,Draugas”, 2008 m. lap-
kričio 24 d.) įsivėlė dvi korektūros
klaidos. Trečiasis paragrafas turėtų
būti:

,,Apie 300 susirinkusių Amerikos
vyskupų turėjo naujajam prezidentui
paruošti memorandumą, kad Kata-
likų Bažnyčia yra pasiruošusi ben-
dradarbiauti su ateinančia adminis-
tracija visose rasinio ir ekonominio

teisingumo srityse, neatsisakydama
savo pozicijos dėl aborto teisių, em-
brioninių ar kamieninių ląstelių tyri-
mo ir tos pačios lyties santuokų.”

O trečio paragrafo nuo galo
antrasis sakinys: ,,Vis dėlto Dred
Scott byla didele dalimi prisidėjo prie
1863 m. sausio 1 d. prez. Lincoln
vergų išlaisvinimo paskelbimo Ame-
rikoje, kuris 1865 m. buvo patvirtin-
tas XIV-ąja JAV Konstitucijos patai-
sa.”

KLAIDÛ ATITAISYMAS
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

Bažnyčių uždarymas
palietė ir Clevelandą

Kaip skelbia Clevelando naujie-
nų tinklalapis cleveland.com, Cleve-
lando katalikų arkivyskupija planuo-
ja uždaryti daugiau nei 24 bažnyčias.
Kurios bažnyčios bus uždarytos, vys-
kupas Richard Lennon turėtų nus-
pręsti iki kitų metų kovo mėnesio,
tačiau kai kurios parapijos jau dabar
bando kovoti prieš jų sujungimą su
kitomis ir pastatų išsaugojimą. 2007
m. gegužės mėnesį vyskupas Lennon
nurodė 69 regioninėms parapijų gru-
pėms sudaryti veiksmų planą, kaip
sujungti parapijas. Sujungimo prie-
žastys siejamos su tikinčiųjų išsikė-
limu į priemiesčius bei augančiu
dvasininkų trūkumu. 

Didžiausia našta tenka miesto
bažnyčioms, pastatytoms imigrantų
XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus
pradžioje. Daugumai gyventojų pra-
dėjus keltis į priemiesčius, sumažėjo
šių bažnyčių parapijiečių skaičius.
Clevelande planuojama uždaryti 26
parapijas (iš 61). Miesto gyventojų
skaičius siekia pusę tiek, kiek buvo
1950-aisiais, o katalikų skaičius nu-
krito nuo 287 tūkstančių 1960-aisiais
iki 90,000 šiandien.

Šiuo metu 10 didžiausių parapijų
yra įsikūrusios priemiesčiuose, ne
mieste. Vyskupo Lennon teigimu,
arkivyskupija stengsis daryti viską,
kad būtų išsaugotos stiprios parapi-
jos ir teiks socialines bei švietimo
paslaugas visiems miesto gyvento-
jams. Vyskupas teigė esąs labiau
susirūpinęs dvasininkija, nei tuo,
kiek pastatų liks stovėti.

Šis bažnyčių uždarymas ir para-
pijų jungimas palietė ir lietuviškas
bažnyčias. Rytinėje Clevelando dalyje
esančią Dievo Motinos Nuolatinės
pagalbos bažnyčią planuojama su-
jungti su St. Jerome parapija. St.
Jerome parapijos tikintieji priešinasi

šiam sujungimui, o lietuvių parapijos
atstovai teigia, jog sujungus šias dvi
bažnyčias, bus prarastas parapijos
lietuviškumas. Tuo labiau, kad ir kitą
lietuvių parapiją Clevelande – Šv.
Jurgio – taip pat svarstoma uždaryti.
Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos
parapija – tai kultūrinis ir religinis
lietuvių centras Clevelande. Čia buria-
si lietuviškoji bendruomenė, įvairios
organizacijos (skautai, ateitininkai),
puoselėjamas lituanistinis švieti-
mas. 

Priminsime, jog š. m. spalio
24–28 dienomis Čikagoje apsilankęs
Lietuvos Vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Kauno arkivyskupas Si-
gitas Tamkevičius, SJ bei jį kelionėje
lydėjęs Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos delegatas prelatas Edmundas
Putrimas spaudos konferencijoje apie
lietuvių parapijas Clevelande sakė, jog
viena jų – Šv. Jurgio parapija (kun.
kleb. Juozas Bacevičius) – greičiau-
siai natūraliai užsidarys. Tačiau apie
antrąją lietuvišką Dievo Motinos
Nuolatinės pagalbos parapiją (kleb.
Gediminas Kijauskas) arkivyskupas
buvo kitos nuomonės. Jo teigimu, ši
parapija yra pakankamai gyva ir, kai
šiais metais vyko Šiluvos jubiliejaus
paminėjimas, jis matė joje apsilankiu-
sius žmones. Apie tai arkivysk. Tam-
kevičius kalbėjo su vietos vyskupu,
kurį jis kartu su kun. Kijausku ap-
lankė. ,,Aš išsakiau vyskupui savo
nuomonę, kad parapija gyva, vysku-
pas sakė, kad į mano nuomonę jis
atkreips dėmesį. Pažadėjau vyskupui,
kad jeigu reikės, Lietuvos Vyskupų
konferencija kunigą Clevelandui
duos”, – susitikimą su vietiniu Cle-
velando vyskupu spaudos konferenci-
joje apibendrino arkivysk. Tamkevi-
čius.

Parengė Aurelija Tamošiūnaitė 
ir Dalia Cidzikaitė

Cleveland, OH, lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia, statyta 1921m.   
Nuotr. iš knygos ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”
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Pamin∂tas Tilžès akto 90-metis

Jachtos „Ambersail” įgula. 1000odiseja.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 2 d. (1000odi-
seja.lt) – Jachtos „Ambersail” įgula
Indijos vandenyne pasiekė 10,000-ąją
„Tūkstantmečio odisėjos” jūrmylę.
Per beveik 2 plaukimo mėnesius
įveiktas ketvirtadalis visos kelionės
atstumo.

Tauro Rymonio vadovaujama
tūkstantmečio kvieslių įgula jachta
„Ambersail”  plaukdama iki Adelai-
de (Australija) iš viso ketina įveikti
apie 5,780 jūrmylių atstumą. Be to,
šio plaukimo metu  pasiektas di-
džiausias jachtos „Ambersail” plau-
kimo greitis – 29 mazgai. 

Pirmos atkarpos Klaipėda–Kylis

–Las Palmas plaukimo metu kapi-
tono Sauliaus Pajarsko vadovaujama
įgula per 17 parų pasiekė galutinį žy-
gio tikslą ir nuplaukė 2,850 jūrmylių.
Tai beveik 450 jūrmylių daugiau nei
buvo planuota. 

Spalio 25 d. Las Palmas prasidė-
jęs antroji „Tūkstantmečio odisėjos”
plaukimo atkarpa truko 31 parą. Ka-
pitono Audriaus Jasinsko vadovau-
jama įgula nuo Las Palmas iki Cape
Town įveikė didesnį nei 5,940 atstu-
mą. Nepaisant silpnų vėjų ir štilių
bei priešpriešinių srovių nuplaukta
maždaug 1,370 jūrmylių daugiau nei
planuota.

Vilnius, gruodžio 2 d. (ELTA) –
Lapkričio 30 d. sukako 90 metų, kai
Tilžėje buvo pasirašytas ir išplatintas
Mažosios Lietuvos tautinės tarybos
pareiškimas, vėliau pavadintas Tilžės
aktu. Jame paskelbta apie Mažosios
Lietuvos krašto daugumos norą prisi-
jungti prie Lietuvos valstybės. Ši su-
kaktis buvo paminėta Seime.

Vadovaudamasi Tautų apsisp-
rendimo teise 1918 m. lapkričio 30 d.
Mažosios Lietuvos tautinė taryba pa-
sirašė dokumentą dėl Mažosios Lie-
tuvos priglaudimo prie Lietuvos vals-
tybės. Dokumentas buvo pasirašytas
ir paskelbtas Tilžėje, nuo šio miesto
ir gavo Tilžės akto vardą. Tilžės aktą
pasirašė 24 įvairių politinių nusista-
tymų Mažosios Lietuvos šviesuoliai.

Seimo narys Vytautas Grub-
liauskas, sakydamas šia proga kalbą
Seimo posėdyje, priminė Mažosios
Lietuvos istoriją. Pranešėjas sakė,
kad prasidėjus karui Europoje reika-
lavimus Mažąją Lietuvą prijungti

prie Didžiosios iškėlė Amerikos lietu-
vių Seimai Čikagoje ir Niujorke.

Konferencijose ir susirinkimuose
Šveicarijoje, Švedijoje ar Voroneže,
kuriuose dalyvavo Amerikos, Rusijos
lietuvių ir Vilniaus Lietuvos tarybos
delegatai, buvo paskelbtas savo etni-
nių žemių atgavimas. Berno konferen-
cijoje (1917 m.) pabrėžtas būtinumas
būsimai Lietuvos valstybei turėti sa-
vo uostą. Pareiškimai, išsiųsti ir pa-
dalinti po visus kraštus, veikė teigia-
mai pačius lietuvių veikėjus ir ska-ti-
no siekti suvienytos valstybės atkū-
rimo.

,,Galiausiai – po 1923 m. sausio
15 d. sukilimo Klaipėdos kraštas bu-
vo prijungtas prie Lietuvos. Tai buvo
didelė, istorinė jaunos valstybės poli-
tinė pergalė, istorikų vadinama vienu
iš sėkmingiausių Lietuvos politinių
žingsnių. Tokiu būdu buvo įgyven-
dinta Tilžės akto signatarų suformu-
luota politinė ateitis”, – kalbėjo V.
Grubliauskas.

Lietuvos piligrimai pasveikino
popieñiû Benediktâ� XVI 

Washington, DC, gruodžio 2 d.
(JBANC) – Lapkričio 19 d. John F.
Kennedy (kultūros rūmuose) centre
buvo švenčiama Latvijos nepriklau-
somybės diena.  Latvijos nepriklau-
somybės 90-mečio minėjimą palydėjo
iškilmingas koncertas, o vėliau vyko
svečių priėmimas, surengtas Latvi-
jos ambasados ir gynybos atašė Wa-
shington, DC. 

Pirmiausia susirinkusius į šven-
tę pasveikino Latvijos ambasadorius
Jungtinėse Valstijose Andrejs Pilde-
govics ir JAV Valstybės saugumo sek-
retorius Michael Chertoff. 

Ambasadorius A. Pildegovics
pradėdamas kalbą pastebėjo, kad lap-
kričio 18 diena – reikšminga data is-
torijoje, žyminti  Latvijos pripaži-
nimą ir jos piliečių laisvių ir teisių pa-
sirinkimą. Ambasadorius apgailesta-
vo,  kad ,,pirmasis nepriklausomybės
laikotarpis truko tik du dešimtme-
čius, jį  netikėtai ir žiauriai nutraukė
sovietų ir nacių invazijos. Tačiau
šiandien galime džiaugtis, kad ,,po

priverstinio 50 metų trukusio žiemos
miego Latvijos, Lietuvos ir Estijos ša-
lys atgavo savo orumą, laisvę ir de-
mokratiją”. 

Ambasadorius  A. Pildegovics
įvertino Jungtinių Valstijų paramą ir
ilgaamžį, draugišką abipusį Latvijos
ir šios vakarų valstybės bendradar-
biavimą. A. Pildegovics  sakė: „Jung-
tinės Valstijos niekad nepripažino So-
vietų Sąjungos okupacijos, o  Antrojo
pasaulinio karo metu atvėrė duris
daugeliui Latvijos pabėgėlių. Šian-
dien ypač norėčiau padėkoti Latvijos
organizacijoms Jungtinėse Valstijose
už ypatingą indėlį stiprinant ir išlai-
kant tarpatlantinius ryšius”.

Įdomu ir simboliška, kad lapkri-
čio 17-ąją, t. y. dieną prieš Latvijos
nepriklausomybės 90-čio minėjimą
Bevizio režimo programa tarp Latvi-
jos ir Jungtinių Valstijų tapo tikrove
– panaikintas paskutinė šaltojo karo
užtvara. „Džiaugiuosi galėdamas pra-
nešti, kad tarp šio vakaro svečių sa-
lėje yra Inga Steinmane, filmo ‘De-
fenders of Riga’ direktoriaus žmona,
kuri viena pirmųjų pas mus atvyko
pagal įsigaliojusią naująją kelionės
tvarką”, – sakė A. Pildegovics. 

Tarp gausiai susirinkusiųjų iškil-
mėse dalyvavo garbingi svečiai: bu-
vusi JAV ambasadorė Latvijoje Todd
Bailey ir generolas Robert V. Taylor.
Jiems įteikti apdovanojimai už  Lat-
vijos ir Jungtinių Valstijų bendra-
darbiavimo stiprinimą. Smuikininkė
Vineta Sareika ir pianistė Inara
Zandmane šventei ir 400 atvykusių
svečių dovanojo žavingos muzikos
koncertą, kurį,   be minėtų dalyvių,
stebėjo Jungtinio Baltijos Amerikos
nacionalinio komiteto atstovai Karl
Altau ir Monika Ramanauskaitė bei
šio komiteto dukterinių organizacijų
nariai, o taip pat – Jungtinių Valstijų
vyriausybės ir Kongreso atstovai, už-
sienio diplomatai bei Latvijos piliečiai
ir Amerikos latviai.

(Daugiau informacijos apie šven-
tę galima rasti Latvijos ambasados
Jungtinėse Valstijose internetiniame
puslapyje http://www.latvia-usa.org.

 Monika Ramanauskait�
Washington, DC, gruodžio 2 d.

(JBANC-Joint Baltic American Na-
tional Committee) – Perversmai val-
džioje rodo, kad Baltic Caucus neteko
7-ių narių JAV Kongrese. 2000–2001
m. šis skaičius siekė beveik 100 Kon-
greso atstovų. Pastaruoju metu Bal-
tic Caucus mažėja, veikla silpnėja. Be
to, senatoriui Gordon Smith (R-OR)
palikus Senatą, yra būtinybė surasti
naują kandidatą į respublikonų Bal-
tic Caucus vadovo vietą. 

Todėl antradienį, lapkričio 18 d.,
JBANC direktorius Karl Altau ir
programos vadovė Monika Rama-
nauskaitė vyko į Kongresą, kur susi-
tiko su jo atstovais, aptarė svarbius
klausimus ir tolimesnius planus.

Ilgas ir malonus pokalbis užsi-

mezgė senatoriaus Richard J. Durbin
(D-IL) kabinete su Sumona Guha ir
Chris Holan, atsakingais už užsienio
reikalų klausimus. Susitikimo metu K.
Altau priminė JBANC organizacijos
paskirtį, tikslus, papasakojo apie da-
bartinę organizacijos veiklą, buvo ap-
tartos bendradarbiavimo galimybės.  

Tuo pačiu tikslu užsukome ir ap-
lankėme kitų Kongreso narių ir se-
natorių kabinetus. Shelly Berkley (D-
NV) kabinete turėjome galimybę su-
sitikti su administracijos vadovu Ri-
chard L. Urey, tuo tarpu Lai Joseph,
atstovaujantis Užsienio politikai,
mus pasitiko senatoriaus George V.
Voinovich (R-OH) darbo kabinete.
Susitikimai buvo reikšmingi ir ve-
dantys link abipusiškai prasmingo to-
limesnio bendradarbiavimo. 

Vilnius, gruodžio  2 d. (Bernar-
dinai.lt) – Praėjusią savaitę bendro-
joje audiencijoje su Šventuoju Tėvu
dalyvavo ir nemažas būrys Kauno ar-
kivyskupijos piligrimų, su savo vys-
kupais ir kunigais kelione į Romą ir
malda prie apaštalų kapų užbaigian-
čių Mergelės Marijos apsireiškimo Ši-
luvoje 400 metų sukakties minėjimą,
praneša Vatikano radijas.

Bendrojoje audiencijoje dalyva-
vusius maldininkus Šv. Tėvas pa-
sveikino lietuvių kalba. Kartu su
piligrimais keliaujantis vyskupas
Jonas Ivanauskas Vatikano radijui
sakė, kad su popiežiumi susitiko 150
lietuvių, kadangi prie atvykusių iš
Lietuvos prisijungė ir čia gyvenantys

lietuviai. ,,Audiencijų salėje, kai po-
piežius pasveikino lietuvių grupę, su-
dainavome ‘Viens du trys graži Lie-
tuva’”, – pasakojo vyskupas, salė dai-
ną palydėjo draugiškais plojimais.

Po audiencijos dalyvaujantys
vyskupai pasveikino popiežių, „kuris
juos, be abejo, pažino”. Benediktas
XVI sakė, kad kard. Meisneris, kuris
dalyvavo Šiluvos jubiliejuje kaip po-
piežiaus legatas, labai daug papasa-
kojo apie savo viešnagę, perdavė po-
piežiui dovanotą knygą.

Šventasis Tėvas prašė pasvei-
kinti jo vardu visus į Šiluvą atvyks-
tančius piligrimus ir visus Kauno ar-
kivyskupijos kunigus bei tikinčiuo-
sius.

Latvijos Nepriklausomybès 
90-meçio minèjimas

„Tùkstantmeçio odisèjoje”
îveikta 10,000 jùrmyliû�

Susitikimai JAV Kongrese

JBANC (Joint Baltic American
National Committee) 

atverdamas savo naujienû skyrelî ,,Drauge”

norètû iõ arçiau apñvelgti keletâ svarbiausiû

îvykiû ir renginiû, vykusiû pastaruoju metu.

Susirinkusius į šventę pasveikino Lat-
vijos ambasadorius Jungtinėse Valsti-
jose Andrejs Pildegovics (k.) ir JAV
Valstybės saugumo sekretorius Michael
Chertoff.    Ingos Lukaševičiūtės nuotr.
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surengtus išpuolius Mumbajuje, va-
dovą, pranešė diplomatiniai šaltiniai.
Pasak jų, šiuos reikalavimus perdavė
Indijos ambasadorius Islamabade,
kuris pirmadienį susitiko su aukštais
Pakistano diplomatais.

BEIJING
Nicolas Sarkozy prašomas at-

šaukti susitikimą su Tibeto dvasiniu
vadovu Dalai Lama. „Prancūzijai rei-
kia pasirinkti”, – taip sakė Kinijos
užsienio reikalų ministro atstovas.
Jis perspėjo, kad politiniai ir ekono-
miniai ryšiai tarp Prancūzijos ir Ki-
nijos nukentės, jei N. Sarkozy susiti-
kimo su dvasiniu vadovu neatšauks.

BANKOKAS
Tailando liaudies sąjungos už de-

mokratiją (LAD) protestuotojai nu-
trauks Bankoko Suvarnabhumio ir
Don Muango oro uostų apsiaustį,
pranešė judėjimo vadovas Sondhi
Limthongkula. Jis taip pat paragino
laikinai sustabdyti LAD politines de-
monstracijas.

CARACAS
Venesuelos ir Rusijos kariniai jū-

rų laivynai pradėjo bendras karines
pratybas Karibų jūroje, netoli JAV
teritorinių vandenų. 3 dienas truk-
siančioje operacijoje bus praktikuoja-
masi, kaip atremti oro išpuolius, ko-
voti su teroristais ir narkotikų pla-
tintojais. Rusijos ir Venesuelos kariš-
kiai vieningai neigia, kad pratybos
„VenRus 2008” yra nukreiptos prieš
„trečiąsias šalis”. JAV valstybės sek-
retorė Condoleezza Rice teigė, jog
„keli Rusijos laivai nepakeis galios
balanso regione”.

WASHINGTON, DC
Gubernatorius Arnold Schwar-

zenegger paskelbė kritinę padėtį ir
sušaukė įstatymų leidėjus į ypatingą
sesiją, kurios metu bus svarstomas
California valstijos 11,2 mlrd. dol. de-
ficitas.  Panašu, kad nesiimant sku-
bių veiksmų, vasarį šiai valstijai pri-
trūks lėšų. A. Schwarzenegger ir de-
mokratai pasiūlė derinti mokesčių
padidinimą su išlaidų sumažinimu,
tačiau respublikonai įstatymų leidė-
jai griežtai atsisako didinti mokes-
čius.

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

JAV valstybès sekretore
taps Hillary Clinton BRIUSELIS

Europos Sąjunga (ES) atidėjo sa-
vo policijos ir teisingumo misijos įkū-
rimą Kosove. Kaip skelbia „Laisvo-
sios Europos radijas”, tokio žingsnio
imtasi vis dar negęstant nesutari-
mams dėl šios misijos statuso. 2
tūkst. ES specialistų turėtų prižiū-
rėti Kosovo policijos, teisminės siste-
mos ir muitinių darbą. Misijai turėtų
padėti 1,1 tūkst. vietinių pareigūnų.
ES misija pradėta vykdyti prieš me-
tus, tačiau iki galo jos įkūrimo nesu-
gebama užbaigti dėl esminių nesuta-
rimų. 

***
Europos Sąjunga rengia 5 metų

strategiją kovai su plintančiais kiber-
netiniais nusikaltimais. Plane numa-
toma kovoti su kibernetinėmis vagys-
tėmis bei įrenginiais, kurių pagalba
platinami šlamštlaiškiai, vaikų por-
nografija ir kitokios piktavališkos
programos. Taip pat numatoma ge-
rinti ES narių policijos bendradar-
biavimą susekant nusikaltėlius ir pa-
traukiant juos baudžiamojon atsa-
komybėn, praneša BBC. ES skyrė
300 tūkst. eurų informaciniam ban-
kui sukurti. Ši sistema kaups duome-
nis apie jau įvykdytus nusikaltimus
ir numatys kylančias grėsmes.

SARAJEVAS
Antradienį NATO taikdariai

vykdė kratą buvusio Bosnijos serbų
vadovo Radovan Karadžič žmonos
Lilijanos namuose ir apklausė gimi-
naičius, kurie gali būti susiję su kitu
ieškomu karo nusikaltėliu Ratko
Mladič. R. Mladič yra kaltinamas ka-
ro nusikaltimais, nusikaltimais žmo-
giškumui ir genocidu. Visus šiuos nu-
sikaltimus jis įvykdė per 1992–1995
m. siautusį Bosnijos karą.

NAUJASIS DELIS
Indija pareikalavo, kad Pakista-

nas perduotų jai keletą įtariamų te-
roristų, tarp jų – grupuotės, kuri įta-
riama organizavusi praėjusią savaitę

Čikaga, gruodžio 2 d. (AFP/
BNS) – Barack Obama paskelbė pa-
skyręs savo buvusią politinę varžovę
Hillary Clinton savo būsimos admi-
nistracijos valstybės sekretore.

,,Šiame nepastoviame pasaulyje
atėjo laikas naujai pradžiai – naujai
Amerikos vadovavimo aušrai, kad bū-
tų nugalėti XXI a. iššūkiai, ir būtų
pasinaudota šiuose išbandymuose
slypinčia palankia proga”, – pirma-
dienį pareiškė B. Obama.

Naujai išrinktasis prezidentas,
kurio laukia gausybė užsienio politi-
kos iššūkių, pranešė, kad gynybos
sekretorius Robert Gates lieka savo
pareigose. Buvęs NATO pajėgų Eu-
ropoje vyriausiasis vadas James Jo-
nes bus paskirtas patarėju nacionali-
nio saugumo klausimais.

Šiuo pasirinkimu B. Obama įvar-
dino paskutinius politinę galią turin-
čius savo administracijos narius, ku-
rie prisijungs prie besikuriančio kabi-
neto turėdami puikią patirtį tiek po-
litinėje pasaulio scenoje, tiek ir Wa-
shington politinėse džiunglėse.

Pasirinkdamas R. Gates, kuris
dėl savo veiklos yra gerbiamas Wa-
shington ir kuris prieš dvejus metus
perėmė šias pareigas iš Donald
Rumsfeld, B. Obama galėjo tesėti
duotą pažadą, kad jo administracijoje
bus bent vienas respublikonas. B.
Obama užbaigė nacionalinio saugu-
mo komandą Arizonos gubernatore
Janet Napolitano, kuri bus te-
ritorinio saugumo sekretorė.

B. Obama paskyrė savo kampani-
jos laikotarpiu buvusią patarėją už-
sienio politikos klausimais Susan
Rice ambasadore Jungtinėse Tauto-
se. Teisininką Eric Holder B. Obama
pasirinko generaliniu prokuroru.

Buvęs JAV prezidentas Bill Clin-
ton praskynė kelią savo žmonai tapti
Jungtinių Valstijų užsienio politikos
vadove, pasiekęs sudėtingą susitari-
mą dėl jos finansinių planų ir būsimo
vaidmens pasaulio politikos scenoje.

Buvo nuogąstaujama, kad H.
Clinton negalima skirti dėl numa-

nomų interesų konfliktų, kuriuos
galbūt kelia su JAV užsienio politika
nederanti jos vyro veikla – labdaros
fondas ir pelningos paskaitos.

B. Clinton sutiko iki metų pabai-
gos paskelbti savo labdaros fondo au-
kotojų sąrašą, sakė B. Obama perei-
namosios komandos pareigūnai. Neį-
vardintas šaltinis pranešė, kad B.
Clinton taip pat pateiks informaciją
apie savo įsipareigojimus, kalbas ir
pajamų šaltinius Valstybės departa-
mentui ir Baltiesiems rūmams ir ma-
žiau kišis į savo fondo reikalus.

Buvęs B. Clinton administracijos
atstovas James Rubin sakė, kad B.
Obama ir buvusioji pirmoji ponia
dirbs ranka rankon, nepaisydami bu-
vusios kovos dėl teisės dalyvauti JAV
prezidento rinkimuose nuo Demok-
ratų partijos.

Praėjusią savaitę B. Obama pa-
skelbė savo ekonomistų komandą, tu-
rėsiančią tramdyti įsisiūbuojančią fi-
nansų krizę.

Būsimasis nacionalinio saugumo
patarėjas J. Jones taip pat yra gerbia-
mas Kongrese ir yra kariavęs Afga-
nistane. J. Jones George W. Bush ad-
ministracijos strategiją Afganistane
kritikavo anksčiau šiais metais pa-
skelbtoje Jungtinių Valstijų Atlanto
Tarybos, kuriai jis pirmininkauja,
ataskaitoje. ,,Nedarykite klaidos,
NATO nelaimi Afganistane”, – sako-
ma ataskaitoje. 

B. Obama ir jo išrinktasis vice-
prezidentas Joseph Biden savo ko-
mandą pristatė netrukus po teroristų
išpuolių Mumbajuje, kurie dar viena
krize Pietų Azijoje papildė ilgą iššū-
kių JAV nacionaliniam saugumui są-
rašą.

Išrinktasis JAV prezidentas Ba-
rack Obama pirmadienį pažadėjo,
kad jo administracija ,,visiškai pasi-
švęs terorizmo grėsmės išnaikini-
mui”. ,,Mes negalime toleruoti pa-
saulio, kuriame nekaltuosius žudo
ekstremistai”, – kalbėjo B. Obama po
išpuolių Mumbajuje, kuriuose žuvo
daugiau apie 180 žmonių, tarp aukų
buvo ir 6 amerikiečiai.

,,Turime sutelkti visą mūsų val-
džios galią, ne tik karinę, bet ir diplo-
matinę bei politinę kovoje su grėsmė-
mis”, – sakė jis Čikagoje surengtoje
spaudos konferencijoje, kurioje jis pa-
skelbė savąją nacionalinio saugumo
komandą. Jis patvirtino, kad Jungti-
nės Valstijos palaiko Indiją po išpuo-
lių Mumbajuje. ,,Teroro negalima už-
daryti sienomis. Praėjusią savaitę
mums vėl priminta apie grėsmę”, –
kalbėjo B. Obama.

Išrinktasis JAV prezidentas B.
Obama pirmadienį užtikrino, kad
JAV karinė sistema liks stipriausia
jėga planetoje, nors šaliai iškilo di-
džiuliai ekonomikos iššūkiai.

,,Mes taip pat sutinkame, kad
mūsų karinės sistemos galia turi de-
rintis su diplomatijos išmintimi ir jė-
ga ir kad mums reikėtų pertvarkyti ir
sustiprinti pasaulines sąjungas, kad
jie atitiktų Amerikos interesus ir
Amerikos saugumą”, – kalbėjo B.
Obama pristatydamas savo naciona-
linio saugumo komandą, kuri tar-
naus kartu su juo nuo sausio 20 d.

JAV

AZIJA

PIETŲ AMERIKA

EUROPA

Išrinktasis JAV prezidentas B. Obama
oficialiai paskelbė, kad JAV valstybės
sekretore skirs H. Clinton.        

SCANPIX nuotr.
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Lietuvos vyskupų laiškas, prasidedant adventui

Advento malonės metas

Kasmet naujai išgyvenama ad-
ventinio laiko kelionė mus visus dar
kartą pakviečia apmąstyti Įsikūniji-
mo slėpinį, glaustis prie išganymo
versmės ištakų – Nazareto Apreiški-
mo grotos ir Betliejaus Prakartėlės,
kurioje Amžinasis Žodis tapo Žmogu-
mi. Dievo Šviesa tapo mūsų gyveni-
mo šviesa, Dievo Žodis apsivilko
mūsų žmogiškumu ir tapo vienu iš
mūsų. Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno
tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę –
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno
malonės ir tiesos (Jn 1, 14).

Dažnas savęs paklausiame, kuo
bus ypatingas šis laukimas? Su kokia
nuotaika pasitiksime gimusį Kūdi-
kėlį? Galbūt vėl laiką pasiglemš gal-
vos skausmas dėl šventinių pirkinių;
vidinę rimtį drums triukšmingos te-
levizinės pramogos. Deja, ne vienas
praranda galimybę patirti tikrąjį Ka-
lėdų grožį, vidinio pasaulio džiaugs-
mą ir sąžinės ramybę. Šiomis die-
nomis visas pasaulis paliestas ekono-
minių grėsmių. Šventojo Tėvo žo-
džiais, tai aiškiausias ženklas, kad
„siekiantieji karjeros sėkmės ir turtų,
statosi pilis ant smėlio”, kad pažeista
ne tik akcijų, bet pirmiausia – verty-
bių sistema.

Kaip atsispirti tuštybės mugei,
kaip prasmingai keliauti Kalėdų nak-
ties linkui? Kokia vertingiausia

kalėdinė dovana sau ir šalia esan-
čiam? Benediktas XVI priminė, kad
laikantys realybe vien daiktus, ku-
riuos galima pačiupinėti, patys save
apgaudinėja; žmonės turi suvokti: gy-
venime svarbiau remtis ir pasitikėti
ne pinigais, o Dievo Žodžiu.

Paulius – Dievo Žodžio 
skelbėjas

Šv. Tėvas šiuos metus paskelbė
Tautų Apaštalo šv. Pauliaus metais ir
paragino skaityti Šv. Raštą. Tikrąją
Kalėdų prasmę patirsime atsigręžę į
Dievo Žodį, kuriame slypi visa tiesa,
išganymo malonė ir mūsų amžinasis
gyvenimas. Reikia Žodį pažinti, Jį
skelbti, liudyti ir Juo gyventi.

Apaštalas Paulius mums yra
puikiausias pavyzdys, kaip veikia
Dievo Žodis, ką reiškia dėl jo kentėti
ir kokia malonė Dievo Žodį dovanoti.
Asmeniškai susitikęs su Gyvuoju
Įsikūnijusio Dievo Žodžiu – Jėzumi
Kristumi, jis atsivėrė esminiam po-
kyčiui.

Prisikėlusio Velykų Avinėlio pra-

kalbintas, Paulius ryžtingai apsis-
prendė skelbti Dievo Žodį, nešti jį
viso pasaulio žmonėms. Apaštalas
kentėjo pajuokas, rimbo kirčius, bet
negalėjo gyventi kitaip. Dievo Žodis
visiškai pakeičia žmogų, pakvies-
damas jį ištikimai eiti Kristaus keliu.

Dievo Žodis – krikščionio 
tapatumo laidas

Raginame per šį Adventą atsi-
gręžti į Dievo Žodį. Tegul kiekvienus
namus aplanko Apreikštoji knyga.
Tegul ji tampa prasmingiausia kalė-
dine dovana mūsų draugams, bičiu-
liams, pažįstamiems, bendradar-
biams. Su Naujuoju Testamentu ap-
lankykime mokyklų bibliotekas, vai-
kų ir senelių namus, vienišus žmo-
nes, perženkime ligoninių slenksčius;
gydančia Dievo Žodžio galia palytė-
kime kalėjimų kameras.

Iš Šv. Rašto amžių tėkmėje per-
imtos vertybės, nors kartais jų net
nepastebime, yra ne tik mūsų kul-
tūros, bet ir kasdienio gyvenimo
neatsiejama dalis.

Evangelijos žinia 
tūkstantmetei Lietuvai

Prieš tūkstantmetį Dievo Žodis
palietė ir mūsų kraštą. Tuo laiku, kai
kronikose pirmą kartą užrašytas
Lietuvos vardas, mūsų Tėvynė pra-
dėjo ilgą ir vingiuotą kelią į krikš-
čioniškąją Europą. Linksmų renginių
šurmulyje nepamirškime, kad to
kelio pradžia – pirmojo prie Lietuvos
sienų prisiartinusio misionieriaus šv.
Brunono auka.

Evangelijos skleidėjas vyskupas
Brunonas, leidęsis į kelionę pas
Gerosios Naujienos dar nepažinusius
mūsų protėvius, pratęsė šv. Pauliaus
misiją. Siekdami įprasminti Lietuvos
vardo sukaktį, ateinančius metus
skelbiame Jubiliejiniais Evangelijos
žinios tūkstantmetei Lietuvai metais.
Minėkime juos švęsdami parapijų
atlaidus, surenkime didesnes iškil-
mes katedrose ir svarbiausiose šven-
tovėse.

Suteikime tikros prasmės tūk-
stantmetei sukakčiai rūpestingai pri-
imdami ir uoliai skelbdami Dievo
Žodį. Tegul Jis mus sustiprina ir
įkvepia laikytis savo tikėjimo ir regi-
mai jį liudyti. Tegul Dievo Žodis ir
Lietuvoje išlietas kankinių kraujas
įkvepia mus naujam evangelizacijos
žygiui, kad Evangelijos šviesa pasiek-
tų kiekvieną šeimą, kiekvieną tiesos
bei gėrio ieškančią širdį.

Mieli kunigai, vienuoliai, vienuolės, brangūs tikintieji!

Kaip atsispirti tuštybės mugei, kaip prasmin-
gai keliauti Kalėdų nakties linkui? Kokia vertin-
giausia kalėdinė dovana sau ir šalia esančiam?
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

PASLAUGOS

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

IŠNUOMOJA

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 4

Tik Jaugilui įžengus į sceną
kartu su audringais aplodismentais,
įtampa atslūgsta, pamažu muzika
užvaldo, įtraukia, tarsi į sūkurį, už-
lieja palaima, nušluodama viską, kas
sieja su realybe.

Nusilenkęs publikai, Jaugilas,
vieną ranką uždėjęs ant fortepijono,
laukė, kol plojimai nurims, kol akom-
paniatorius išsidėlios natas, o gal ap-
mąstė kaip geriau atlikti kūrinį, kad
užkariautų klausytojų protus ir širdį
ir, pasisukęs į pianistą, nežymiai link-
telėjo galvą. Salėje įsiviešpatavo tyla.

Jaugilas pradeda tyliai, nedrą-
siai, tarsi garsas plauktų iš toli, it mė-
gindamas salės akustiką, bet pamažu
įsidrąsina, įgauna jėgų, balsas lyg vė-
jo gūsis stiprėja, auga ir krinta, auga
ir krinta, verčia širdį greičiau plakti;
Jaugilas atitraukia nuo fortepijono
ranką, tiesia pamažu į priekį, lyg kel-
damas tą galingą balso proveržį, lyg
ne jis vienas dainuotų, o už jo nuga-
ros dar keletas vyrų. Augustinas ne-
nuleidžia akių nuo Jaugilo, stebi
pianistą, mikliais pirštais rankiojantį
nuo klavišų natas, galvoja, kaip
viskas suderinta, vienas kitą papildo,
susilieja į darnią visumą, atskleidžia
kūrinio grožį, poeto ir kompozito-
riaus natomis užkoduotas mintis.
Solisto balsas užpildo kiekvieną salės
įdubimą, kiekvieną kampelį, veržiasi
prožektorių link ir ten vibruoja taip
ilgai, jog, regis, niekada nenusileis, ir
– tyla. Balso pakerėta salė kelias se-
kundes sulaiko kvėpavimą ir... Aud-
ringi, ilgai trunkantys plojimai, šūks-
niai bis, bravo, vienas kitas jau skuba
su rožių puokšte, nors dar tik pra-
džia, dar tik įsibėgėjimas, dar toli iki
paskutinio garso, iki paskutinio akor-
do. Kai jau visos skirtos šiam vakarui
dainos ir arijos bus išdainuotos,
Jaugilas lenksis, išeis į užkulisius, vėl
lenksis, padainuos lietuvių liaudies
dainą, ir vėl viskas kartosis nuo pra-
džių, kol galų gale rūtelė susiglaus,
tačiau žiūrovams dar bus mažai, jų
klausos sudirgintos, emocijos veršis
šūksniais, regis, niekada galo nebus.

Augustinui net delnai įskaudo,
niekada ir niekam nėra taip plojęs.
Turi Dievo dovaną vyras, turi, ne vel-
tui po pasaulį važinėja, į didžiąsias
scenas kviečiamas, o prasimušė ne-
lengvai, kaip jis pat sakė: Kartais ga-
bumas trukdo, nes šėtono Pavydėk!
turi daugiau sekėjų negu Dievo
Mylėk!

Grįžtant į namus Augustinas
jautė dvasinę palaimą, mintys vis
grįždavo į teatrą, pasigaudavo melo-
dijų nuotrupas, matė Jaugilo besišyp-
santį veidą, priiminėjant puokštes...
Stambus, aukštas vyras, matyt į tėvą,
pianistas greta jo lyg beržo šakelė.
Pasak Jaugilo, jo tėvas buvo tikras
sylačius. Sako, vežant šovinius miško
keliuku, tada lietuviai su bermon-
tininkais kariavo, vienas ratas įsmu-
ko, ir arkliai niekaip nepajėgė pa-
vežti, o plakami tik žvengė ir bejė-
giškai griuvinėjo. Neišlaikė, sako, tė-
vo nervai. Čiupo už vežimo kampo,
pakėlė ir suriko: Varykit arklius!
Tada visi ir aiktelėjo. Pakvietė kari-
ninką, o tas atbėgęs įsakė atnešti jam
naujus batus, nes senųjų padai liko
purvyne. Pabijojo, kad toks stipruolis
gali žūti nuo kelių gramų švino, ir
demobilizavo. Cirke, sako, dirbo,

štangas kilnojo, giras mėtė, mašinas
ant krūtinės išlaikydavo, oho!

Atrodo, nedaug laiko praėjo, vėl
grįžo prie Jaugilo koncerto, o kai jis
augo, dainininkus buvo galima ant
pirštų suskaičiuoti. Nebuvo nei tele-
vizorių, nei radijo imtuvų. Tiesa, pra-
džios mokykloje klasės kampe stovėjo
radijas, bet mokiniai žvelgdavo į tą
dėžę kaip į stebuklą. Kartą mokytoja
pasakė, kad dainuos Kipras Petraus-
kas, tai visa mokykla laukė tos valan-
dos, visi džiaugėsi, tik neaišku, ar dėl
to, kad dainuos Kipras, ar kad nebus
pamokų. Tai iš tikrųjų buvo šventė,
nė vienas net nedrįso nusikosėti,
tarsi būtų sulaikę alsavimą. Nedaug
yra tokių, kad gyviems esant gatvę jų
vardu pavadintų. Ateis laikas ir Jau-
gilas išgarsės, nors ir dabar jau kon-
certavęs ne vienoje  Europos šalyje,
kiek girdėt ir Vilniaus mūza akį mer-
kia.

Trečias skyrius

Po to vakaro Augustiną vis daž-
niau buvo galima pastebėti Dygliuo-
se. Neva atsitiktinai jis pasukdavo
pro Tapolų namus, su viltimi žvelg-
davo į langus, ar nešmėkštelės Vin-
centos galvutė, ar nekilstelės ranka.
Žinoma, jis galėtų sustoti ir užsukti,
bet dar širdyje teberuseno neapykan-
ta anai, juodaakei, pasijuokusiai iš jo
jausmų, dar daugiau – prisiuvusiai
barzdą. Prisiminimas nutvilkydavo
tokiu pralaimėjimu ir gėla, kad jis
stengdavosi kiek galima greičiau už-
simiršti. Vincenta nors ir patiko jam,
tačiau vidinis balsas kalbėjo: nesku-
bėk, įsitikink, jeigu tau skirta – nepa-
bėgs. Et, tiek to, atsidusdavo ir pa-
spausdavo akceleratorių, tačiau  Vin-
centa neišėjo jam iš galvos. Jam atro-
dė, kad jis pažinojo ją žymiai anks-
čiau – daugybę metų prieš ją sutin-
kant. Viskas, kas buvo per šį laiko
tarpsnį, veržėsi viena linkme: į tą mo-
terį, į tą vakarą.

Palikęs mašiną pas Martėną,
jeigu tai buvo šeštadienis, jis skubėjo
pas bendrakursį, kur susirinkdavo
daugiau jaunuolių, ateidavo vyriau-
siasis gydytojas, pravardžiuojamas
Mergininku, ir iki vėlyvo vakaro pli-
aukšėjo kortos. Augustinas išlošdavo
ir pralošdavo beveik po lygiai, bet kil-
davo skylančia galva nuo tabako
dūmų ir nuo triukšmingo erzeliavi-
mo. Grįždamas jis vėl pasukdavo pro
Tapolus, ir jeigu būdavo rūkas, jų na-
mas su šviečiančiais langais atrody-
davo kaip vaiduoklių laivas iš Haufo
pasakos.

Artinosi Dainų diena. Augusti-
nas, nusprendęs važiuoti į šventę,
ilgai svarstė, abejojo – kviesti Vin-
centą ar ne. Vidinis balsas, tarsi gy-
vatės liežuvis, pasidalijo į dvi skirtin-
gas nuomones. Viena ragino kviesti,
kita tvirtino, esą apgaulinga nuojau-
ta, įsitikinimas. Viską nulėmė po-
kalbis su Martėniene.

Ir štai penktadienį, tuo metu, kai
Vincenta grįžusi po darbo tvarkė kam-
barius, Martėnienė pasipuošus, užsi-
dėjus draugės iš Amerikos atvežtą
žilų plaukų peruką, su gera žinia sku-
bėjo pas Tapolus. Kaip greitai laikas
bėga, pagalvojo ji, pastebėjusi vaikų,
išvirstančių iš mokyklos su kupri-
nėmis ant pečių būrį.  Bus daugiau.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choroPalaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choro

Kalėdinis koncertasKalėdinis koncertas
Gruodžio 14 dieną (sekmadienį), 1:30 v. p. p. 

Misijos bažnyčioje Lemonte

Koncerte dalyvauja Misijos choras. 
Vadovė ir dirigentė Jūratė  Grabliauskienė
Koncertmeisterė Loreta Meistininkienė
Chormeisterė  Rasa Paskočimienė

Solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti
Fleitistė Anna Belle O’Shea
Skaitovė ses. Laimutė Kabišaitytė

Misijos vaikų choras „Vyturys”
Vadovas Darius Polikaitis
Koncertmeisteris Kęstutis  Daugirdas
Bilietus į koncertą ir pietums galima įsigyti misijos bažnyčioje     
prieš Mišias
Pietūs nuo 12 val.
Kalėdiniai pietūs ir koncertas $30 (vaikams $15)
Koncertas $10 (vaikams $5)

Informacija telefonu: 1-815-836-1845 (R. Stropus)

Kalėdos, Kalėdos jau prabilo varpai
Padangėje girdis angelų balsai...
Ateikite žmonės džiugūs, iškilmingi
Ateikit, ateikit į Betliejų...

(Kalėdų giesmės)

�

�

�

�

�
�
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XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymas. Kalba JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas.
Jono Kuprio nuotr.

Į XIV Mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo atidarymą susirinko gausus
būrys paskaitininkų ir susidomė-
jusių klausytojų.

Jono Kuprio nuotr.

Pilietinės visuomenės instituto direktorius dr. Darius Kuolys kalbasi su či -
ka giečiu Kornelijumi Jazbučiu.                                               Jono Kuprio nuotr.

Prie registracijos stalo – Aldona Vaitienė ir Genovaitė Treinienė (k.).
Laimos Apanavičienės nuotr.

TMID darbuotojos Vida Bagdonavičienė (k.) ir Violeta Raulynaitienė.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Ilgai ruoštas ir lauktas XIV Pa -
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziumas (PLMKS), vykęs Padėkos
dienos savaitgalį – lapkričio 26–30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte –
jau istorija. Sukvietęs arti 200 moks -
lininkų iš 14 pasaulio šalių 40-ąjį
gim tadienį šventęs simpoziumas pa -
ro dė, kad jis dar pilnas kūrybinių
jėgų.

Atvykę iš kitų šalių ir JAV
gyvenantys mokslininkai gvildeno
dar daug neišspręstų problemų.
Mok s linių bei plenarinių sesijų temos
apėmė visas svarbiąsias mūsų gyve -
nimo sritis, mokslininkai bandė rasti
atsakymus į daugelį mums rūpimų
klausimų. Plenarinių sesijų sąrašas
didžiulis, tačiau krito į akis, kad šių
metų simpoziumas ypatingą vietą
skyrė lituanistiniam švietimui išeivi-
joje.

Malonu, kad prie simpoziumo
suruošimui JAV LB Krašto valdybai
talkino Lietuvių Fondas, Lietuvos
Res publikos švietimo ir mokslo mi -
nis terija, Lietuvos mokslų akademija,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Tik kartu dirbdami
galėsime išspręsti iškilusius klau -
simus ir įveikti sunkumus.

Susirinkę mokslininkai ir sim-
poziumo svečiai ne tik dalyvavo ple-
nariniuose posėdžiuose ir sesijose. Jie
apsilankė Illinois Institute of Tech -
nology,  Argonne National Labo rato -
ry, Northwestern University, dalyva-
vo susipažinimo vakare, fotografo
Jono Dovydėno fotografijos parodos
,,Afganistanas. 1985–2005” ir šaržų
parodos ,,Juozas Olinardas Penčyla –
šaržų karalius” atidaryme Lietuvių
dailės muziejuje, kino filmų peržiūro-
je, iškilmingame pobūvyje. 

Malonu tarp dalyvių buvo matyti
ir pirmojo simpoziumo programos
vadovą prof. dr. Algirdą Avižienį bei
to simpoziumo organizacinio komite-
to pirmininką Bronių Nainį.

Apie simpoziumą dar daug bus
rašoma, tad šį kartą tik pasigėrėkime
praėjusio renginio akimirkomis.

,,Draugo” info

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR
KŪRYBOS SIMPOZIUMUI PASIBAIGUS
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LONDONAS, DIDŽIOJI BRITANIJA

Ilgai ruoštas ir lauktas XIV Pa -
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziumas (PLMKS), vykęs Padėkos
dienos savaitgalį – lapkričio 26–30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte –
jau istorija. Sukvietęs arti 200 moks -
lininkų iš 14 pasaulio šalių 40-ąjį
gim tadienį šventęs simpoziumas pa -
ro dė, kad jis dar pilnas kūrybinių
jėgų.

Atvykę iš kitų šalių ir JAV
gyvenantys mokslininkai gvildeno
dar daug neišspręstų problemų.
Mok s linių bei plenarinių sesijų temos
apėmė visas svarbiąsias mūsų gyve -
nimo sritis, mokslininkai bandė rasti
atsakymus į daugelį mums rūpimų
klausimų. Plenarinių sesijų sąrašas
didžiulis, tačiau krito į akis, kad šių
metų simpoziumas ypatingą vietą
skyrė lituanistiniam švietimui išeivi-
joje.

Malonu, kad prie simpoziumo
suruošimui JAV LB Krašto valdybai
talkino Lietuvių Fondas, Lietuvos
Res publikos švietimo ir mokslo mi -
nis terija, Lietuvos mokslų akademija,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Tik kartu dirbdami
galėsime išspręsti iškilusius klau -
simus ir įveikti sunkumus.

Susirinkę mokslininkai ir sim-
poziumo svečiai ne tik dalyvavo ple-
nariniuose posėdžiuose ir sesijose. Jie
apsilankė Illinois Institute of Tech -
nology,  Argonne National Labo rato -
ry, Northwestern University, dalyva-
vo susipažinimo vakare, fotografo
Jono Dovydėno fotografijos parodos
,,Afganistanas. 1985–2005” ir šaržų
parodos ,,Juozas Olinardas Penčyla –
šaržų karalius” atidaryme Lietuvių
dailės muziejuje, kino filmų peržiūro-
je, iškilmingame pobūvyje. 

Malonu tarp dalyvių buvo matyti
ir pirmojo simpoziumo programos
vadovą prof. dr. Algirdą Avižienį bei
to simpoziumo organizacinio komite-
to pirmininką Bronių Nainį.

Apie simpoziumą dar daug bus
rašoma, tad šį kartą tik pasigėrėkime
praėjusio renginio akimirkomis.

,,Draugo” info

Sekmadienį Londone – antroji 
Lietuviškų filmų naktis

Gruodžio 7 dieną, sekmadienį,
Londone įvyks jau antroji Lietuviškų
filmų naktis „Vakar, šiandien ir
kitur”. Kaip ir pernai, sėkmingo pro-
jekto idėja išlieka ta pati: per vieną
vakarą parodyti du skirtingo laik-
mečio meninius, vieną dokumentinį
ir porą trumpametražių lietuviškų
filmų. Kartu su vakaro svečiais pa-
žvelgti į lietuviškos kino pasaulėžiū-
ros perspektyvą: kokia kino saviraiš-
ka Lietuvoje buvo sovietiniais laikais,
kokia dabar ir kokia ji kuriant lietu-
viškai užsienyje.

Projekto sumanytoja Laura Dzel-
zytė sako, kad filmus, kaip ir pernai,
atrinko subjektyviai, todėl jie nesusi-
jusę nei žanru, nei forma. Visgi pro-
gramoje numatyta Balio Bratkausko
„Tado Blindos” peržiūra yra įvadas

Žilvino Naujoko dar tik planuojamam
filmui ta pačia tema, kurio koncepci-
ją pristatys pats režisierius. Kartu su
kino prodiusere Ieva Norviliene jis
taip pat peržvelgs lietuviško kino
finansavimo problematiką.

Trečia programos dalis ir dis-
kusija skirta filmams, kurtiems už
Lietuvos ribų. Trumpą dokumentinį
filmą apie jaunų lietuvių gyvenimą
Britanijoje „Away in UK” ir „Dievas į
Ruandą sugrįžta naktį”, filmuotą
Afrikoje, pristatys patys režisieriai
Ronaldas Buožis ir Hokshila Andra-
de. Vakaro pabaigoje numatytas Hok-
shilos muzikinis pasirodymas.

Daugiau informacijos internete
adresu: naktis@jkljs.org 

Delfi.lt

Mielam vaikystės draugui

A † A
dr. JULIUI KELERTUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai VIOLETAI
ir šeimai, broliui ALGIMANTUI ir kartu liūdime.

Černių ir Gylių šeimos

A † A
AGOTA ANDRIUŠYTĖ

DOMARKIENĖ

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2008 m. lapkričio
27 d. mirė mūsų mylima mamytė ir močiutė, sulaukusi 90 metų.

Agota buvo a. a. Kazimiero Domarko, mirusio birželio mėne-
sį, mylima žmona.

Dideliame nuliūdime liko: dukros Rūta  Grigienė su vyru Al-
giu, Rasa  Šilkaitienė su vyru Raimundu, anūkai Rimas Šilkaitis
su žmona Myia ir Danius Šilkaitis su sužadėtine  Elizabeth.

Agota gimė Veiveriuose, Lietuvoje, 1918 m. liepos 11 d. Ame-
rikoje išgyveno 62 metus. Lietuvoje liko gausus būrys giminių.

Lankymas įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. nuo 10 val. r. iki
11:30 val. ryto Kuiper laidojimo namuose, 9039 Kleinman Rd.,
Highland, Indiana, iš kur velionė bus išlydėta į Saint  James baž-
nyčią.  A. a.  Agota bus palaidota šalia vyro Kazimiero, Memory
Lane kapinėse  Scherreville, Indiana.

Vietoj gėlių prašom aukoti šv. Mišioms.

Liūdinti šeima

Airijos lietuvių vadovo vairą perėmė 
R. Bieliajevas

Airijos Lietuvių Bendruomenė
(ALB) turi naują vadovą – juo sekma-
dienį, lapkričio 30 d., vykusiame
ketvirtajame visuotiniame suvažiavi-
me išrinktas Ridas Bieliajevas, šiose
pareigose pakeisiantis Jurgą Vidu-
girienę. Kaip pranešė lithinfo.com,
dvejus metus bendruomenės vairą
laikiusi J. Vidugirienė savo kandi-
datūros nebekėlė ir vadovavimą Airi-
jos lietuviams perdavė savo įpėdiniui.

Nuo Telšių kilęs vaikinas tau-
tiečiams prisistatė žemaitiškai. Bend-
ruomenės gyvenime jis – ne naujokas:
ne vienerius metus aktyviai dalyvavo
kultūrinėje veikloje, buvo ALB sporto
koordinatorius, su kitais ALB nariais
organizavo šeštąjį Europos lietuvių
krepšinio turnyrą, kuris šią vasarą
vyko Dubline.

ALB administracijos direktoriu-
mi liko Arūnas Teišerskis, finansų
direktore vienbalsiai išrinkta Aušra
Žutautaitė. Buvusi pirmininkė J.
Vidugirienė ėmėsi kuruoti ben-
druomenės ryšius su visuomene.

Nors šaltas oras, artėjančios uni-
versitetų sesijos ir nepakeičiami
darbo tvarkaraščiai gerokai išretino
paprastai gausias kasmetinio suva-
žiavimo dalyvių gretas, sekmadienio
renginyje esą vyravo jauki atmosfera

ir gera nuotaika. Susirinkusieji pa-
sveikino šeštadienio vakarą prie ALB
prisijungusį 500-ąjį narį Andrių
Bikmaną, šiltai sutiko žinią apie ALB
narės Lauros Garbatavičiūtės-Down
laimėjimą Lietuvos radijo ir televi-
zijos rengtame šviesuolių konkurse
„Daugiau saulės, daugiau šviesos”.

Delfi.lt

AIRIJA

KOMI RESPUBLIKA

ISPANIJA

Ridas Bieliajevas
Nuotr. iš asmeninio albumo

Tarp geriausių tatuiruočių meistrų – ir lietuvis
Šių metų lapkričio 7–9 dienomis

Dublino ,,The Ballsbridge Inn” vieš-
butyje vyko kasmetinis tatuiruočių
suvažiavimas. Čia užsukęs smalsus
praeivis turėjo galimybę ne tik pa-
puošti savo kūną spalvotais piešiniai
ar auskarais, bet ir pasigrožėti bei
įvertinti meistrų, susirinkusių iš
įvairių pasaulio kampelių, darbus.

Kasmetinis, jau gerokai išpopu-
liarėjęs ir ne tik Airijoje žinomas
renginys šiemet buvo ypatingas lietu-
vaičiui Remigijui Čižauskui. Po

dviejų dienų, praleistų suvažiavime,
komisijos bei lankytojų vertinimu
Remigijus konkurse laimėjo pirmąją
„Geriausias portretas” vietą. Lai-
mėtojo taurė Remigijui įteikta už
įspūdingą Bob Marley portretą, kuri-
uo tatuiruočių meistras padabino
vieno lankytojo nugarą. Jau pen-
kerius metus gyvenantis Airijoje lie-
tuvis turi platų užsakovų bei gerbėjų
ratą, tačiau šis apdovanojimas išties
reikšmingas jo karjeroje.

Lith

Komi Respublikoje pagerbti 
lietuviai tremtiniai

Lietuvos generalinis konsulas
Sankt Peterburge Eitvydas Bajarū-
nas lapkričio 26-27 dienomis lankėsi
Rusijos Federacijos Komi respubliko-
je, kur pagerbė lietuvių tremtinių
atminimą ir aptarė galimybes plėtoti
ryšius su šiuo Rusijos regionu. Kartu
su Sankt Peterburge reziduojančiais
kitų šalių generaliniais konsulais
Komi Respublikos vadovo Vladimiro
Torlopovo kvietimu E. Bajarūnas
aplankė netoli Šiaurės vandenyno
esantį šachtininkų miestą Vorkutą ir
respublikos sostinę Syktyvkarą.

Apsilankymo Vorkutoje metu
diplomatų delegacija pagerbė stali-
nizmo represijų aukas ir dalyvavo
miesto 65-mečio minėjimo renginiuo-
se.

Vorkuta yra viena iš labiausiai
stalinizmo istorijoje žinomų Rusijos
vietų. Jos apylinkėse veikė koncen-
tracijos stovykla. Įkalintieji tremti-
niai dirbo anglies šachtose. 1941 me-
tais tremtiniai baigė tiesti į Vorkutą
geležinkelį, kurio statyba pareikalavo
tūkstančius aukų. Vorkutoje buvo
ištremta apie 73 tūkst. įvairių tauty-
bių žmonių, tarp jų ir lietuvių. 1953
metais įkalintieji tremtiniai, taip pat
ir lietuviai, protestuodami dėl ne-
pakeliamų sąlygų, sukilo, bet buvo
žiauriai numalšinti. 1994 metais
nužudytiems lietuviams tremtiniams
atminti memorialinėse kapinėse „Jur
Šor” buvo pastatytas koplyčią pri-
menantis paminklas (skulptorius
Vladas Vildžiūnas), ant kurio lietuvių
ir lotynų kalbomis yra užrašyta
„Tėvynė Lietuva verkia”.

Užsienio diplomatų delegacija
memorialinėse kapinėse „Jur Šor”
padėjo gėles ir pagerbė Vorkutos
priemiestyje esantį vengrų belaisvių
karių nužudymo memorialą. Susiti-
kime su Komi respublikos vadovu V.
Torlopovu E. Bajarūnas aptarė Lie-
tuvos ir Komi respublikos regioninio
bendradarbiavimo perspektyvas.

E. Bajarūnas Syktyvkare taip pat
susitiko su lietuvių bendruomene,
lankėsi vienoje stambiausių Rusijoje
celiuliozės gamykloje „Mondi SLPK”
ir Vylgorto miestelyje esančiame tau-
tinių amatų centre.

Lietuviams.com

LR Konsulato nuotr.

Deimanto Narkevičiaus, šįmet
laimėjusio prestižinį Europos šiuo-
laikinio meno prizą „The Vincent
Award”, kūrybinėje biografijoje – dar
vienas reikšmingas įvykis. Lapkričio
13 d. Madride atidaryta didžiausia iki
šiol retrospektyvinė šio menininko
solo paroda Ispanijos nacionaliniame
šiuolaikinio meno muziejuje, pava-

dintame karalienės Sofijos vardu
(Reina Sofia nacionalinis muziejus ir
meno centras). Reina Sofia muziejus
įsteigtas 1990 metais ir yra vienas
didžiausių pasaulyje modernaus ir
šiuolaikinio meno muziejų, ekspo-
nuojantis turtingą XX a. meno kolek-
ciją bei rengiantis šiuolaikinio meno
projektus.              Lietuviams.com
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�,,Drauge” prekiaujama kalėdai -
čiais. Norintiems įsigyti pranešame,
kad ,,Draugo” krautuvėlė dirba nuo
8:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Tuo pačiu
galėsite įsigyti geriausią Kalėdinę do -
vaną  – knygą, kurių pasirinkimas yra
labai didelis. Kviečiame apsilankyti.
Tel. pasiteiravimui:773-585-9500.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, gruodžio 6 d., 9:30 val. r.,  se -
selių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Mišias au -
kos kun. Jordan Kelly, OP, Čikagos
ar kivyskupijos Evangelizacijos sky-
riaus direktorius. Po šv. Mišių ir už -
kandžių vyks Advento maldų die nų
konferencija ,,Vilties laukimas”. Pra -
šome dalyvauti.

�FSS Čikagos skyriaus kalėdinė
sueiga, filisterio Kęstučio Ječiaus
pašnekesys ir vaišės įvyks šių metų
gruodžio 6 d. 4 val. p. p. Jolandos ir
Alfonso Kerelių namuose (2 Norton
Drive, Lemont, IL; tel.: 630-257-
2558). Laukiame gausaus narių daly-
vavimo.

�Gruodžio 21 d. 10:30 val. r. šv.
Mišios ir Kalėdinis koncertas Tėvų
jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago). Dalyvauja: mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai ir vaikų estradinio dainavi-
mo studija ,,Tu ir aš” (vadovė Loreta
Karsokienė).

�Gruodžio 28 d. 6 val. v. šv. Mi -
šios ir koncertas Palaimintojo Jur gio
Matulaičio misijoje, Pasaulio lie tuvių
centre (14911 127th Street, Le mont).
Daly vauja mokytojų Jolantos Ba nie -
nės ir Genės Razumienės for tepijono
klasės mokiniai ir lietuvių liau dies

muzikos ansamblis ,,Ga bija” (vadovė
Genė Razumienė). 

�Union Pier Lietuvių draugija
kviečia visus į Kūčias šeštadienį,
gruo džio 6 d., 4 val. p. p. (Michigan
lai ku).  Tel. pasiteiravimui:  269-756-
3911 (Judi tai Raziunas).

�Gruodžio 7 d. 2 val. p. p. kvie -
čia  me į kasmetinę Seattle Lietuvių
Bend ruomenės vaikų kalėdinę eg -
lutę, kuri vyks  Rasos Raišys and Ste -
ve Liffick namuose, 3328 Cascadia
Ave. S, Seattle. Kaip ir kasmet vai -
kučiai dovanų gaus gražią knygą.

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

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

www.floridoje.com 
www.lietuviucentras.com

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

,,Draugo” knygynèlyjeČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

�Artėja Kalėdos, šventinio šur  -
mu   lio ir dovanų metas. Kviečiame
už sukti į tradicinę Kalėdinę mugę,
ku ri vyks gruodžio 6 ir 7 dienomis,
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val.
r. iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro (PLC) didžiojoje salėje, Le-
monte. No rinčius prekiauti, prašo-
me skambinti į PLC raštinę tel.:
630-257-8787 ir užsisakyti stalus.

Mūsų dienraščio skaitytojams
Irena Buivydaitė-Kupčinskienė
mažai žinoma, tačiau Lietuvoje šios
autorės knygos labai mėgstamos. Net
keturios knygos iš aštuonių jos
parašytų yra išleistos pakartotinai.
Tarp jų ir „Takas per jūrą”, Vilnius
„Alma littera”, 2004, (antras leidi-
mas 2008).

Rašytoja Irena Buivydaitė-Kup -
čins kienė gimė ir užaugo Šiauliuose,
stu dijavo anglų kalbą ir literatūrą
Vil niaus universitete. Gyvena su
šeima Dzūkijos sostinėje, žaliajame
Alytuje, dėsto anglų kalbą Alytaus
kolegijoje, verčia grožinę ir populia-
riąją literatūrą, rašo romanus. Kūry-
ba – jos pomėgis. Rašo tada, kai nori
pabėgti nuo kasdienybės. Yra opti-
mistė ir tiki, kad daugelį gyvenimo
problemų galima išspręsti, jei žmo-
nės paprasčiausiai pažvelgtų į kitus

jų akimis, nuslopintų savo ambicijas
ir pamėgintų išklausyti bei suprasti
kitą, dažniausiai artimą, žmogų. Ra-
šytojai didžiausia gyvenimo vertybė –
šeima. Ji mano, kad laimingi tie,
kuriems pavyksta ją išsaugoti. ,,Gy-
venime daug blogio, neteisybės, siel-
varto, ašarų, todėl noriu, kad ma no
romanai suteiktų skaitytojams nors
šiek tiek vilties, kad po juodų ne -
gandų laikotarpio debesys išsi sklai-
dys ir likimas padovanos nepa kar-
tojamų laimės akimirkų, dėl ku rių
verta gyventi...”

Irenos Buivydaitės romane ,,Ta-
kas per jūrą” toliau gvildenamos
skau džios moralinės problemos, ieš-
koma kelių į šviesią romantikos šalį –
tai „takas per jūrą”, vedantis į meilę
ir laimę.

Kūrinyje vaizduojamas jaunos
ma nekenės Kamilės gyvenimas ir
likimas, kuriama jos darbo atmos-
fera: pavydas, godulys, intrigos,
pinigų vaikymasis. Visa tai palaužia
knygos heroję, ir tik senyvas šeimą
palikusio tėvo draugas, verslininkas
Albertas, ištiesia jai pagalbos ranką.
Bet tada prasideda sunki kova su jo
sūnumi Šarūnu, kerštaujančiu tėvu;
tai kova tarp proto ir širdies, kurios
vienas žmogus negali laimėti...

Manau, kad pradėję skaityti šį
romaną, skaitytojai jį perskaitys
,,vienu prisėdimu”.

Knygos kaina  — 24 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

„Takas per jūrą”

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. 
Geras sumanymas savo draugus, gimines, 

pažįstamus pasveikinti per ,,Draugą”. 
Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu

siųskite ,,Draugo” administracijai.
Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus

mūsų dienraštyje.

Artėja labiausiai vaikučių laukiama metų šventė – Kalėdos. Kas nelaukia
Kalėdų Senelio dovanėlių?! Lituanistinėse mokyklose ruošiamos  Kalėdinės
eglutės. Gruodžio 13 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje Kalėdiniai vaidi-
nimai vyks nuo 9 val. ryto Jaunimo centro didžiojoje ir mažojoje salėse, o
Čiurlionio galerijoje penktokai rengia Kūčias. Maloniai kviečiame apsi-
lankyti mokinių tėvelius, svečius, broliukus ir sesutes.


