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Lietuviai ir toliau palaiko Gruziją. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Balsas.
lt/BNS/,,Draugo” info) – Lietuvos
prezidentui Valdui Adamkui šešta-
dienį telefonu paskambino demokra-
tų kandidatas į Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentus Barak Obama.

B. Obama pabrėžė, kad vertina
Lietuvos vaidmenį sprendžiant kari-

nį konfliktą Pietų Kaukaze. „Prita-
riame Lietuvos požiūriui. Jūsų vals-
tybė daug prisidėjo mažinant įtampą
regione”, – sakė B. Obama.

Lietuvos vadovas po neseniai įvy-
kusio pokalbio su Gruzijos preziden-
tu Michail Saakašvili papasakojo apie
naujus Rusijos kariuomenės saviva-

liavimus Gruzijos teritorijoje, turto
naikinimą.

Demokratų atstovas į JAV prezi-
dentus pabrėžė, kad Rusijos veiksmai
yra nepriimtini. B. Obama pareiškė
Lietuvai padėką už principingą po-
žiūrį įsiplieskus kariniam konfliktui
Gruzijoje.

Valdas Adamkus šeštadienį tele-
fonu taip pat kalbėjosi su Gruzijos
prezidentu Michail Saakašvili. Lie-
tuvos prezidentas tikisi, kad agresija
prieš Gruziją bei joje vykstantis di-
džiulis plėšikavimas bus principingai
įvertintas neeiliniame NATO minist-
rų susitikime.

Gruzijos vadovas pranešė V.
Adamkui apie Rusijos pusės prisiim-
tų įsipareigojimų nepaisymą nut-
raukti ugnį, sustabdyti šalies grio-
vimą. M. Saakašvili padėkojo už Lie-
tuvos, kitų Baltijos valstybių bei Len-
kijos pareikštą požiūrį besilankant
Gruzijoje ir prašė visomis pastango-
mis siekti, kad Rusijos karių savivalė
būtų sustabdyta.

Minima
Baltijos kelio
sukaktis

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS) –
Septintojoje Tarptautinėje mokinių
geografijos olimpiadoje, vykusioje Tu-
nise, visi Lietuvos komandos moki-
niai pelnė medalius.

Geriausią rezultatą pasiekė ir si-
dabro medalį iškovojo Vilniaus Jono
Basanavičiaus mokyklos mokinys Ju-

rijus Danilovas. Bronzos medaliais
buvo apdovanoti Vilniaus Mindaugo
vid. mokyklos mokinys Justas Lavi-
šius, Biržų „Saulės” gimnazijos gim-
nazistas Vytas Neviera ir Šilutės Vy-
dūno gimnazijos gimnazistas Mantas
Kasnauskas.

Komandinėje įskaitoje Lietuvos

mokiniai užėmė penktąją vietą, nu-
rungę daugiau kaip 20 kitų šalių ko-
mandų, taip pat – ir stiprias Jungti-
nės Karalystės, Lenkijos bei Olandi-
jos komandas. Lietuvos jaunieji
geografai pirmą kartą pasirodė 2004
m. Lenkijoje vykusioje olimpiadoje.

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS) –
Devynioliktoji Baltijos kelio sukaktis
buvo paminėta skrydžiu per tris Bal-
tijos šalis.

Šeši lėktuvai, pakilę iš S. Da-
riaus ir S. Girėno oro uosto Kaune,
priartėjo prie Vilniaus, pasuko Balti-
jos keliu Talino link. Skrydį atliko
Liekio lakūnų klubas ,,Alfa”. Pake-
liui prie jų prisijungė keletas Latvijos
ir Estijos lėktuvų.

Anot oreivių klubo, skrydžiu bu-
vo siekiama paminėti šią datą ir pas-
katinti visuomenę garbingai sutikti
Baltijos kelio dvidešimtmetį kitąmet.
,,Taip pat populiarinti aviaciją, avia-
cinį turizmą bei kovoti už S. Dariaus
ir S. Girėno oro uosto išlikimą ir vys-
tymą”, – sakė klubo atstovai.

Baltijos kelias – 595 km ilgio su-
sikibusių žmonių grandinė, 1989 m.
rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Ri-
bentropo-Molotovo pakto, atėmusio
Baltijos šalių nepriklausomybę, me-
tines, sustojusi sujungti trijų Baltijos
šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Tali-
ną.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy-
ventojai susikibdami rankomis su-
darė gyvą grandinę per Baltijos vals-
tybes, taip simboliškai atskirdami
Baltijos valstybes nuo Sovietų są-
jungos, išreikšdami norą būti lais-
vais. Baltijos kelią rengė Lietuvos
Sąjūdis.

Akcijos dalyviai uždegė žvakes bažnyčiose. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

•Sveikatos klausimais. Iš
kur atsiranda kraujosru-
vos? (p. 2)
•Kas yra Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenė? (p. 3,
11)
•Šv. Andriejaus parapi-
jiečiai nenori gyventi
baimėje (p. 4, 9)
•Komentaras. Ar moralu
mainikauti Gruzijos ne-
priklausomybe? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Baltoji knyga (16) (p. 9)
•Dar apie Salomėją Nėrį
(p. 10)

Kandidatas î JAV prezidentus
dèkojo Lietuvai

Vyksta taikos ir ramybès akcija

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (ELTA)
– Lietuvoje prasidėjo socialinė akcija
,,Šviesiomis mintimis už taiką pa-
saulyje”. Praėjusią savaitę vakarais
visi norintys prisidėti prie akcijos ga-
lėjo ateiti į savo miesto, miestelio
aikštę ar bažnyčią ir drauge su kitais

siųsti taikos ir ramybės mintis pa-
sauliui.

Renginio tikslas – pažymėti, kad
es-me už taiką tarp Rusijos ir Gruzi-
jos. Žmonės, dalyvavę šioje akcijoje,
uždegė žvakes namuose, aikštėje ar
bažnyčioje.

Iš geografû olimpiados – su medaliais
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IŠ KUR ATSIRANDA
KRAUJOSRUVOS?

Užtenka neatsargaus judesio,
pavyzdžiui, važiuojant dviračiu ar
žaidžiant futbolą, ir jūs griūnate, su-
sitrenkiate, užsigaunate ir staiga pa-
juntate skausmą. Vėliau sumušimo
vietoje atsiranda negraži kraujosru-
va.

Kas gi yra kraujosruva?

Dar kitaip vadinama „kontūzi-
ja”, „hematoma” ar paprasčiausiai
„mėlynė” – tai yra odos spalvos pa-
kitimas. Jis atsiranda dėl po oda
esančių raumeninių skaidulų bei jun-
giamojo audinio pažeidimo, nepažei-
džiant odos vientisumo. Kraujas iš
plyšusių smulkiųjų kraujagyslių (ka-
piliarų) išteka į minkštuosius audi-
nius, esančius po oda. Taip jis tarsi
patenka į spąstus ir, nebeturėdamas
kur tekėti, sudaro raudoną ar rausvą
dėmę – kraujosruvą. Jos gali atsirasti
dėl daugelio priežasčių, bet dažniau-
siai atsiranda dėl susitrenkimo.

Jos gali atsirasti bet kuriam
žmogui, tačiau vieniems greičiau,
kitiems – lėčiau. Kodėl? Kraujosruvų
atsiradimas priklauso nuo keleto
priežasčių: žmogaus odos tvirtumo,
gretutinių ligų, tam tikrų vaistų var-
tojimo. Pavyzdžiui, jei vartojate krau-
ją skystinančių preparatų (aspirino,
orfarino), kraujosruvos atsiranda
lengviau, taigi ir dažniau. Metams
bėgant kraujagyslės tampa trapes-
nės, todėl vyresnio amžiaus žmonėms
kraujosruvų atsiranda dažniau ir
trunka ilgiau.

Kraujosruva prasideda kaip
skausminga prisilietimui rausvai
raudonos spalvos žymė. Jos pagrin-
diniai požymiai yra skausmas, patini-
mas, odos spalvos pakitimas. Labai
dažnai tampa skausmingi ir pažeisto
raumens judesiai. Pavyzdžiui, esant
giliai šlaunies kraujosruvai, tampa
skausmingas ėjimas ar bėgimas.

Visi žinome, kad laikui bėgant
kinta ir kraujosruvos spalva. Tai vyk-
sta dėl organizmo savybių naikinti
kraujosruvas sugeriant kraują ir jo
skilimo produktus.

Kraujosruvos amžių maždaug
galima nusakyti pagal jos spalvą:

• Iš karto po susižeidimo – raus-
va, dėl po oda esančio kraujo.

• Po 1–2 dienų – kraujyje esantis
hemoglobinas (medžiaga pernešanti
deguonį) pakinta, ir kraujosruva
tampa melsvai purpurinė ar net juos-
va.

• Po 5–10 dienų – žalsva ar gels-
va.

• Po 10–14 dienų – gelsvai ruda
ar šviesiai ruda.

Po maždaug dviejų savaičių
kraujosruva pagaliau išnyksta.

Keletas patarimų

Norint, kad kraujosruva būtų
mažesnė, galima panaudoti bet kokį
daiktą, kurį rasite šaldiklyje ar šaldy-
tuve. Galima paimti ledo, įdėti jį į
plastmasinį maišelį ir uždėti ant
kraujosruvos (nepatariama dėti
šalčio tiesiogiai ant kraujosruvos).
Kita galimybė yra, pavyzdžiui,
užšaldytos daržovės. Šaltis sulėtina
kraujo pritekėjimą į pažeistą kūno
vietą, audiniuose kaupiasi mažiau
kraujo, sumažinamas kraujosruvos
dydis. Šaltis taip pat sumažina
uždegimo reiškinius bei patinimą.

Kraujosruvos apimtį taip pat
mažina traumuotos kūno dalies
pakėlimas virš širdies lygio. Pa-
vyzdžiui, jei kraujosruva yra blauzdo-
je, atsigulkite ant lovos ir pakelkite
koją. Taip didesnė dalis kraujo iš
kojos tekės į kitus organus, ir rau-
donųjų kraujo ląstelių pritekėjimas į
kraujosruvą sulėtės. Jei stovėsite, tai
daugiau kraujo pritekės į blauzdą ir
kraujosruva formuosis greičiau.

Skausmui numalšinti galite pa-
tepti tepalu ar geliu nuo uždegimo.
Galima išgerti vaistų nuo uždegimo,
tačiau jais negalima piktnaudžiauti.

Kada kreiptis į gydytoją?

Nedidelės kraujosruvos dažniau-
siai lengvai užgyja savaime, tačiau
būtina kreiptis į gydytoją, jei kraujos-
ruva atsiranda be aiškių priežasčių,
jei ji yra neįprastai didelė ar/ir skaus-
minga, neišnyksta per dvi savaites,
tampa vis skausmingesnė, negalite
judinti sąnarių ir yra kitų simptomų,
kurie gali būti kitų ligų, pavyzdžiui,
kraujo ligos priežastis.

Kai išvengti kraujosruvų

Visiškai išvengti kraujosruvų
įmanoma tik teorijoje, tačiau realiai
galima sumažinti jų atsiradimą.
Todėl sportuodami ar žinodami, kad
galite susižeisti, nepagailėkite keleto
papildomų minučių apsisaugoji-
mo priemonėms. Šalmai, antkeliai,
smakro apsauga ir pan. gali išgelbėti
nuo keletą savaičių ar net ilgiau
trunkančių skausmų bei kraujosru-
vų. Nepamirškite saugos diržų auto-
mobiliuose. Būkite atidesni sau ir
savo vaikams.

Gydytoja Evelina Buinauskaitė
,,Sveikas žmogus”

Ar kontaktiniai
lęšiai pranašesni

už akinius?
Geras regėjimas – didelė vertybė,

bet, deja, veikiant daugeliui įvairių
veiksnių, geru regėjimu gali džiaug-
tis toli gražu ne kiekvienas. Tai ypač
aktualu šiandien, kai dauguma mū-
sų, nuo mažo iki didelio, valandų va-
landas varginame akis stebeilydami į
kompiuterio ekraną.

Nemaža dalis tų, kurių regėjimas
sutrikęs, nešioja akinius, kita dalis –
kontaktinius lęšius. Ir viena, ir kita
pusės pateikia rimtų argumentų,
kodėl pasirinko būtent tokią regėji-
mo koregavimo priemonę. Tačiau vis
dažniau pasigirsta nuomonė, kad
kontaktiniai lęšiai naujų technologi-
jų dėka yra daug pranašesni už
akinius. O kaip yra iš tikrųjų?

Už

Palyginti su akiniais, kontakti-
niai lęšiai turi daug privalumų: tin-
kamai parinkti kontaktiniai lęšiai
tobuliau perteikia vaizdą jo neiš-
kreipdami, bet patys nėra matomi
aplinkiniams.

Skirtingai nei akiniai, lęšiai ne-
apriboja regėjimo lauko ir suteikia
visišką regėjimo bei judesių laisvę.
Žmogus gali žaisti judriuosius žai-
dimus, bėgioti, atlikti staigius jude-
sius.

Be to, jau yra kontaktinių lęšių,
kurie turi ultravioletinių spindulių
filtrą, saugantį akis nuo kenksmingo
saulės poveikio, tai ypač aktualu
žmonėms, mėgstantiems leisti laiką
gamtoje.

Prieš

Galima sutikti su nuomone, kad
kontaktiniai lęšiai pranašesni už
akinius dėl to, kad aplinkiniai jų
nemato. Taip išvengiama psicho-
loginio nepatogumo.

Tinkamai parinkti ir pagal nau-
jausias technologijas pagaminti aki-
niai beveik neriboja regėjimo lauko.
Tačiau ne visi gali nešioti kontak-
tinius lęšius. Jų turi vengti alergiški
žmonės, sergantys bet kokiomis akių
ligomis. Taip pat kontaktinių lęšių
nepatartina nešioti, kai yra itin iš-
sausėjusios akys, kai kuriais žvairu-
mo atvejais. Akinių nešiojimui tokių
apribojimų nėra.

Dėl blogo kontaktinių lęšių valy-
mo režimo gali atsirasti akių raudo-
nis ar net išsivystyti kiti akių sutriki-
mai. Be to, naudojant kontaktinius
lęšius reikia laikytis tam tikrų rei-
kalavimų – nemiegoti su jais naktį,
dažnai juos keisti ir t.t., o akiniams
tokios priežiūros nereikia, pakanka
juos nuvalyti.

„Sveikas žmogus”

Apie Alzheimerio
ligą

Alzheimerio liga yra proto liga,
kai sutrinka žmogaus psichiniai
procesai, jų rišlumas: žmogus staiga
pamiršta savo pavardę, adresą, arti-
muosius; jis eina, keliauja, bet neži-
no, kur ir ko.

Ačiū vokiečių psichiatrui Emil
Kraepein (1856–1926), kuris pirma-
sis Muenchene išleido protinių ligų
kvalifikaciją. Todėl jis yra laikomas
šio mokslo pradininku. Vieną protinę
ligą Kraepein pavadino Alzheimerio
vardu, nes kitas vokietis dr. Alois
Alzheimer buvo pirmasis, kuris nuo
1901 m. ėmė domėtis atminties
praradimo priežastimis, o 1906–1910
m. pradėjo moksliškai tirti šią proto
ligą.

Amerikoje yra 5 mln. žmonių,
kurie serga Alzheimerio liga. Ši liga
dažniausiai puola žmones, kurie yra
vyresni nei 65 metai, bet 30–50 metų
amžiaus žmonių sergančių šia liga
priskaičiuojama pusė milijono.

Mokslininkai nėra tikri, kurioje
smegenų vietoje ši liga prasideda.
Daugiausia šios ligos tyrimų yra
atlikta per paskutiniuosius 15 metų.

Eugenius Gerulis
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KAS YRA PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ?

VAIVA VÈBRAITÈ

Pranešimas skaitytas PLB
suvažiavime Trakuose 2008 m.
rugpjūtį

Tiems, kurie priklauso Bendruo-
menei, tarsi savaime aišku, kas ji yra.
Visgi, rengdama šį pranešimą, paste-
bėjau, jog Bendruomenė suprantama
gana įvairiai. Neseniai „Drauge”
skaičiau Vytauto Volerto pasisakymą,
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) teisėtai „atstovauja gal net
trečdaliui lietuvių tautos”. Taip pat
gavau kolegos griežtą klausimą inter-
netu: „Na ir kas mums ta ‘Bendruo-
menė’”? Viskas seniai jau vyksta be
‘Bendruomenės’ – LB nebesupranta
žmonių ir jiems nesugeba atstovauti.”

Kaip dažnai būna – regis, papras-
tas klausimas slepia nepaprastą
tikrovę. Paklausus, kas yra Bend-
ruomenė, iškeliamas tikras istorinių
aplinkybių, psichologinių prielaidų
mazgas bei viltys ateičiai. Kaip kad
rašoma 1950 m. Čikagoje išleistame
Henriko Radausko eilėraštyje „Strėlė
danguje”. H. Radauskas gal ir supyk-
tų, jei žinotų, kad aš jo poetinę strėlę
sieju su konkrečia užsienio lietuvių
organizacija. Literatai aiškina, jog H.
Radauskas buvo grynai estetinės
poezijos atstovas, ne didaktikas, ne
visuomenininkas. (Juk jis taip pat
parašė: „Aš nestatau namų, aš neve-
du tautos. Aš sėdžiu po šakoms akaci-
jos baltos”.) Tai tiesa, bet, kaip ir
visiems, kai man įstringa vaizduotėje
koks tekstas, tai norisi jį pritaikyti
savo patirčiai. Todėl H. Radausko
strėlę danguje taikau Bendruomenei,
kuri: „kaip strėlė, kurią paleido
vaikas/ į baltą obelį žaliame pajūry,/
Ir debesis žiedų, tarytum gulbė, /
Mirgėdamas į bangą nusileido, / Ir
stebis vaikas ir negali putų/ Atskirti
nuo žiedų.”

Ką turiu omenyje? Tai, kad gy-
venime vis stengiamės paleisti reikš-
mės strėlę į ateitį, visi tikimės pačių
geriausių rezultatų, bet kartais ne-
pataikome, o jei ir pataikome, patys
nustembame ir ne visada supran-
tame, kur čia veiksmas, kur – ato-
veiksmis. Todėl visada verta kaskart
iš naujo svarstyti, kas yra mūsų
strėlė, o kas – taikinys. Kas yra Lie-
tuvių Bendruomenė? Kokios jos isto-
rinės įkūrimo aplinkybės? Kokios jos
įkūrimo ir egzistavimo psichologinės
prielaidos? Kokias viltis derėtų sieti
su Bendruomene?

• • •

Labai norėtųsi, kad Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės ir atskirų
šalių Lietuvių Bendruomenių įkūri-
mo istorinės aplinkybės būtų Lie-
tuvos istorijos mokymo programų
dalis tiek Lietuvos mokyklose, tiek
lituanistinėse mokyklose užsienyje.
Tikrai ne visi viską žinome, o dar yra
gyvų liudininkų, kurių patirtis būtų
ypač svarbi. Be to, užsienio lietuviai
yra integrali lietuvių tautos šaka. Be
LB, kaip visuomeninės institucijos
įkūrimo ir raidos istorijos, Lietuvos
istorija – ne visa, neatspindi Antro-
sios Respublikos dvasios, jos išsivys-
tymo lygio bei vertybinės ašies, jos
organizacinės vadybos mokslo vaisių,
pasklidusių po pasaulį. Nežinodami

LB istorijos, nemokame ir Lietuvos
istorijos, ir, žinoma, kaip sakė filoso-
fas George Santayana, nežinodami
savo praeities rizikuojame būti pri-
versti atkartoti skaudžią jos patirtį.

Pastaruoju metu dažnai kalbame
apie Konstituciją, kurioje parašyta,
kad Lietuvos pilietybė įgyjama gim-
stant. Juo labiau Lietuvos istorija
savaime priklauso kiekvienam iš
mūsų ir mūsų vaikams. Negi drįs-
tume nuskurdinti save ir juos, nu-
trupinant tą savo tautos istorijos dalį,
kurioje glūdi LB kūryba ir darbai?

Yra ir kita priežastis, kodėl į
mokyklų programas reikėtų įtraukti
LB praeitį ir jos dabartinę aprėptį bei
veikimo būdus. Kaip ir visas švieti-
mas lituanistinėse mokyklose (taip
pat ir Lietuvoje), ši tema padėtų
pagrindą ugdyti veiklius, veiksnius ir
tautai įsipareigojusius visuomeni-
ninkus. Besimokant apie LB, kartu
išmokstama apie bendruomeniš-
kumą, apie grupių organizavimo
principus ir sprendimų priėmimo me-
todus, apie veiksmingus būdus tar-
nauti artimui, ugdyti savąją tautinę
tapatybę, daryti įtaką aplinkiniams
dėl Lietuvos, kitaip sakant – paleisti
strėlę į ateitį.

Žinodami, kad kokia pusė mili-
jono Lietuvos gyventojų pastaruoju
metu yra išvykusi į užsienį, o kiti
tebevyksta, ir žinodami, jog užsienyje
gimsta jų vaikai, kartu žinome, kad
svari dalis ne tik praeities, bet ir tau-
tos ateities bus už valstybės ribų.
Ribos tarp Lietuvos ir „pasaulio Lie-
tuvos” tirpsta.

• • •

Dar 1659-aisiais gydytojas ir
mokytojas Aleksandras Kuršius pa-
siekė Niujorką. Simono Daukanto
1845 m. tekste „Būdas senovės lietu-
vių, kalnėnų ir žemaičių” rasime:
„Toje pačioj gadynėj (apie 1688) ...
daugybė lietuviško svieto išsidangino
į Ameriką, nesgi viršiau minavojau,
jog didžturčiai Lietuvoj svietą vergė.”
Masinė emigracija prasidėjo po 1863-
iųjų sukilimo ir bado. Manoma, jog
apie 100,000 lietuvių pasiekė Ame-
riką XIX šimtmetyje.

Tačiau emigrantai, net ir didžiu-
lis jų skaičius, Nukelta į 11 psl.

Mūsų valstybė laisva ir
Lietuva yra Lietuvoje, o ne
užsienyje. Nebegalima,
kaip kadaise, laikyti LB ta
miniatiūrine „Lietuvėle”,
kuri, nesant valstybės, sa-
varankiškai finansavo ir
rūpinosi visų užsienyje
esančių lietuvių švietimo,
kultūros, sporto ir savitar-
pio paramos puoselėjimu
bei telkė juos Nepriklau-
somybės siekiui.

Lietuva Gruzijos
šešėlyje

BRONIUS NAINYS

„Sovietų Sąjungos žlugimas – didžiausia geopolitinė XX amžiaus
tragedija” – ne be reikalo tarti mums jau daug kartų girdėti žymiausio
šiandienio Rusijos politiko Vladimiro Putino žodžiai. Karas Gruzijoje –
ryškiausias jų prasmės liudininkas. Nepagailėta net tankų šiai tikrovei
įrodyti, nepaisant net galimų tolimesnių pasekmių. Imperijai atkurti laiko
negaišdamas, Putino įpėdinis Dmitrijus Medvedevas skuba išnaudoti
pasitaikiusią progą iš naujo okupuoti Gruziją. Nors atrodo, kad užmojis
kol kas nepasiseks, bet dvi jos provincijos, Pietų Osetija ir Abchazija, šiam
karui pasibaigus taps „nepriklausomomis” valstybėmis, „saugiomis” po
Maskvos sparneliu, nepaisant kaip Vakarai bespurdėtų. Ir lyg susigyvenęs
su tokia padėtimi, Seimo narys Petras Gražulis klausia: kas toliau?

Beje, ne jis vienas toks. Klausia visa Lietuva? Negi taip ir bus leista
Rusijai pasilaikyti jėga okupuotus tuos mažyčius žemės gabalėlius, tu-
rinčių juos nuo šių kėslų saugoti Europos Sąjungos ir NATO akivaizdoje?
Taip pat kaip 1921 metais, sukomunistintos ir veikiančios jau Sovietų
Sąjungos pavidalu, jai buvo leista okupuoti nuo IV amžiaus buvusią ne-
priklausomą Gruziją, prieš pat Antrąjį pasaulinį karą – Besarabiją, Bu-
koviną, Baltijos valstybes, o po karo prie jų pridedant dar ir visą Rytų
Europą ir paliekant jos globoje, tiksliau – vergijoje, iki imperijos subyrėji-
mo.

Atrodo, kad tokiam Europai nelemtam istorijos pasikartojimui ban-
doma užkirsti kelią. Sujudo Europos Sąjunga. Pustuzinio valstybių vado-
vai skrido į Gruziją, norėdami iš arčiau susipažinti su padėtimi, pasirink-
ti žinių iš pirmųjų šaltinių. Tarp jų – Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas, o paskui – ir pats Prezidentas Valdas Adamkus. Tuo
pačiu laiku Gruzijoje lankėsi ir Europos Sąjungai dabar vadovaujančios
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy. Tarėsi jie tarp savęs, su Gruzijos
prezidentu Mikchailu Saakašviliu ir kitais vadovaujančiais politikais. Po
poros dienų – vėl ES vadovaujančių politikų pasitarimas Briuselyje, ir kas
toliau?

Ir jau per nugarą šiurpulys. Šaltas, drebinantis. Kalta ne tik Rusija,
sako Prancūzija, Vokietija, Ispanija. Tai gal ne Rusija Gruziją, bet Gruzija
Rusiją bando okupuoti, klausia Baltijos kraštų, Belgijos, Lenkijos, Didžio-
sios Britanijos vadovai? Prancūzijos prezidentas mane labai nuvylė – vie-
šai trinktelėjo tokiose padėtyse visada atsargus būdamas Lietuvos Prezi-
dentas Valdas Adamkus. Ar Jums tai naujiena, gerbiamas Prezidente?
Negi pamiršote, kaip Prancūzijos ir Vokietijos vadovai, vienas po kito
pasikvietę ką tik Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą paskelbusios Lie-
tuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį, mokė:
„šuneli, tupėk ir tylėk” (stay put), ir su savo nepriklausomybėm neerzink
mūsų garbaus bičiulio Mikhailo. Liepia atšaukti, tai ir paklausyk.

Ar ko nors geresnio galima tikėtis ir iš šiandienių tų kraštų vadovų,
kai toks pat draugas jiems yra ir daug metų Vokietiją šnipinėjęs Vladi-
miras? O šio karo Gruzijoje Putinas aiškiai norėjo. Pagrindinė priežastis:
užkirsti Gruzijai kelią į NATO. Su Maskvos politikų veikiamų osetinų
pagalba sukelti politinę maišatį, kuriam nors neapgalvotam veiksmui iš-
provokuoti vakariečiams palankų Gruzijos prezidentą Saakašvilį ir tokiu
būdu parodyti pasauliui jį kaip diktatorių, žmogaus teisių pažeidėją, todėl
ir Vakarų demokratijų bendrijai nepriimtiną politiką. Ir atrodo, kad bent
iki šiol, toji politika Putinui buvo sėkminga.

Tačiau toliau taip gali ir nebebūti. Į sūkurį Gruzijoje jungiasi ir JAV
prezidentas George’as Bushas. Adamkaus padedamas, aiškinasi gruzinų
ir jų aplinkos nuotaikas, valstybės užsienio politikos vadovę Condoleezzą
Rice siunčia derėtis su svyruojančiu Prancūzijos prezidentu Nicolas
Sarkozy ir, atrodo, ruošiasi kažkokiam veiksmui. Tikėkim, Gruzijos nau-
dai, nes iki šiol Vašingtonas Saakašvilio politikai buvo palankus. Juk ne
dėl ko nors kito jam reikėjo ir Adamkaus paslaugų. Todėl šiomis aplinky-
bėmis reikšmingas darosi ir Lietuvos vaidmuo, ir atrodo, kad tauta tai
supranta. Ne vien tik politikai, bet ir visuomenė. Vyksta Gruzijai paremti
vieši susirinkimai, protestai prie Rusijos ambasados, pasisakymai spaudo-
je, tinklalapiuose. Į šią veiklą jungiasi ir išeivija. Tai vis geri ženklai, nors
subanguoja ir kitokios nuomonės, aišku, ne be Maksvos paslaugų. Pasi-
girdo ir grasinančių balsų, net iš oficialių Rusijos įstaigų, privertusių
atsiliepti ir patį Prezidentą. Ir reikia pasakyti, kad šiuo atveju ir Lietuvos
oficiali politika, ir visuomenės laikysena yra gera, nors pasirodo ir šiai
politikai priekaištaujančių pareiškimų. Kai kurie iš jų gana taiklūs, nes,
pagal juos, tokia nekritiška, be abejo, Vašingtono įtaigauta, parama
Saakašviliui gundė jį kietesnei politikai Rusijos atžvilgiu, ir čia styga ga-
lėjo būti pertempta. Bet tai tik prabėgantis, vienkartinis dalykas ir, tikė-
kim, su Vašingtono pagalba išsispręs, gruzinų tautos nenuskriaudęs. Bet
ar ne skriauda Gruzijos valstybei Osetijos ir Abchazijos praradimas Rusi-
jos naudai? O šiandien tai atrodo jau kaip nebeginčijama tikrovė.

Tačiau, jeigu ir kitaip atsitiktų, vis tiek lieka Nukelta į 8 psl.



PHILADELPHIA, PA

Šiuo metu remontuojamos
Šv. Andriejaus parapijos

patalpos

Nors spaudoje pasirodančios ži-
nios apie amerikiečių Katalikų baž-
nyčios hierarchų vykdomus JAV lie-
tuvių parapijų uždarymus gerokai
nervina, Philadelphia Šv. Andriejaus
parapijai priklausantys lietuviai atsi-
sako gyventi nuolatinėje savosios pa-
rapijos netekties baimėje ir šiuo metu
vykdo plačius parapijos patalpų re-
monto darbus.

Sprendimas remontuoti buvo pa-
darytas gan atsitiktinai. Pereitais
metais mirtis pasiglemžė du ištikimai
bažnyčią lankiusius, bendruomeninė-
je veikloje dalyvavusius ir dosniai Šv.
Andriejaus parapiją rėmusius ilgame-
čius parapijiečius – pirmosios emigra-
cijos atžalą Karolį Kazakauską ir
,,antrabangietį” Rimvydą Jaką. Ar-
tėjant mirties metinėms, jų žmonos
Ieva Kazakauskienė ir Dalia Jakienė
buvo nutarusios mirusių vyrų at-
minčiai pervesti stambias sumas Šv.
Andriejaus parapijos reikalams. Ar-
timi draugai atkreipė jų dėmesį, kad
bažnyčios fasadą ir parapijos salę,
kuria sekmadieniais gausiai naudo-
jasi bažnyčios lankytojai bei V. Krėvės
lituanistinė mokykla, būtina skubiai
remontuoti ir pasiūlė joms įkurti Re-
monto fondą, kviečiant prie jų skiria-
mų sumų savo aukomis prisijungti ir
kitus parapijiečius. Klebonas Petras
Burkauskas pritarė Remonto fondo
ir specialaus komiteto remontui vyk-
dyti sukūrimui. Remonto komitetą
sudaro: Dalia Jakienė (pirmininkė),
nariai Ieva Kazakauskienė, Jūratė
Vrubliauskienė (mokyklos atstovė),

Kęstutis Pliuškonis, Putinas Ma-
šalaitis, Audrius Palionis, Antanas
Krušinskas, dr. Jonas Dunčia, Marius
Kapočius, Janina bei Vidas Marmo-
kai, Teresė ir Algimantas Gečiai.

Remonto komiteto apskaičiavi-
mu, bažnyčios fasado remontui
(įskaitant laiptinių sutvarkymą, ce-
mento darbus, keturių durų nuda-

žymą), klebonijos sienos pataisy-
mams, parapijos salės langų sutaisy-
mui, salės išdažymui, elektros siste-
mos patobulinimams, patogumų
kambarių visapusiškam sutvarky-
mui, būtina 60,000.00 dol. suma. Ma-
lonu pranešti, kad iki rugpjūčio vidu-
rio aukų jau sutelkta 36,000.00 dol.
suma ir beveik 4,000.00 dol. suma
pasižadėta paaukoti iki 2008 m pa-
baigos. Iki šiol teikėsi atsiliepti 20
proc. asmenų, į kuriuos buvo kreip-
tasi. Tikimasi, kad pasibaigus atosto-
goms, atsilieps ir kiti lietuviai. Žinant
nelengvą iš Lietuvos atvykusių kūri-
mosi JAV procesą, Remonto komite-
tas mielai priima valandinius įsi-
pareigojimus prie remonto darbų
prisidėti talka. Pirmoji stamboka Re-
monto komiteto gauta auka buvo iš
Lietuvon gyventi grįžusios Ievos Voz-
butaitės. Ieva Philadelphia apylinkė-
je su stipendija baigė gimnaziją ir
universitetines studijas. Būdama jau
suaugusi Šv. Andriejaus parapijoje ji
buvo pakrikštyta. Jos krikštas buvo
visos parapijos šventė.

Šiuo metu remonto darbai jau
yra įpusėję. Bažnyčios fasadas atnau-
jintas, pradėti parapijos salės remon-
to darbai. Visus pagrindinius darbus
norima užbaigti iki rugsėjo pradžios,
kada mokslo metus pradės lituanisti-
nė mokykla. Spalio 12 d., sekmadie-
nį, Šv. Andriejaus parapijoje, vyks Ši-
luvos 400 metų sukakties paminėji-
mas, Šv. Mišias koncelebruos Phila-
delphia arkivyskupas kardinolas Jus-
tin Rigali. Kardinolui Rigali tikimės
parodyti tvarkingai tvarkomą ir tau-
tiškai gyvą lietuvių parapiją.

Julija Dantienė atsisveikino
su ,,Bendruomenės Balso”

laidomis

Prieš 22 metus, Henrikui Savic-
kui po 23 metų vadovavimo pasitrau-
kus iš Philadelphia LB apylinkės ži-
nioje veikusio radijo pusvalandžio
,,Bendruomenės Balsas” (BB) vado-
vo pareigų, to meto LB apylinkės val-

Šv. Andriejaus parapijiečiai nenori
gyventi nuolatinėje baimėje
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dybos pirm. Teresė Gečienė kreipėsi į
Philadelphia atitekėjusią Čikagos
kultūrininkę Juliją Dantienę su pra-
šymu vadovauti ,,BB” radijo kolekty-
vui. Ji sutiko, nors ir griežtai atsisakė
priimti vyriausios laidų redaktorės
vardą. Nutarė pasivadinti ,,BB” laidų
koordinatore ir tuo vardu sėkmingai
darbavosi 22 metus.

Rugpjūčio 3 d. Julija Dantienė
po 22 darbo metų atsisveikino su sa-
vo klausytojais. Pirmoje jos sukvies-
toje redaktorių sudėtyje darbavosi
Dalia Jakienė, Bronius Krokys, Ani-
liora Mašalaitienė, Eimutis Radžius,
Teresė Gečienė, Jūratė ir Rimantas
Stirbiai, tėvas Vytautas ir sūnus Vir-

gus Volertai. Metams bėgant, redak-
torių sudėtis keitėsi. Vieniems pasi-
traukus į darbą, įsijungė kiti. Tai bu-
vo: Raimonda ir Vidmantas Rukšiai,
Roma Krušinskienė, Kazys ir Violeta
Razgaičiai, Kristina Volertienė, Rasa
Kodytė, Aldona Rastenytė-Page, Ra-
munė ir Paulius Dainoros, Jūrate
Pauliukonytė-Gentlesk, Balys Rau-
gas, Gintaras Labutis. Pradėjus gau-
siau atvykti ,,trečiajai” bangai, į
,,BB” gretas pirmoji įsijungė Andra
Kline, po jos sekė Jurgita Šakalytė-
Hamm, Dalia Kairiūkštienė, Inga
Valaitytė, Rasa Avelino, Joana Gai-
zelytė-Lacy, Ilona Babinskienė, Jur-
gita Balynaitė, Rima Cijūnaitė – Jo-
naitienė, kiek vėliau Saulius Gara-
levičius, Rasa Varkulevičiūtė Kapo-
čius ir Irina Brusokienė. Mirtis pra-
retino darbuotojų gretas, amžinybėn
pasišaukdama Jūratę Gentlesk ir
Balį Raugą. Finansus visą laiką tvar-
kė nepailstantis Gediminas Dragū-
nas, ilgus metus skelbimus įkalbėda-
vo dr. Gintarė Gečytė-Akerley, jos vy-
rui George pianinu pritariant su
M.K. Čiurlionio kompozicijomis. J.
Dantienės teigimu, ,,Per visus tuos
metus kolektyve vyko draugiškas ir
glaudus bendravimas, be jokių kon-
fliktų ar nesugyvenimo vieni su ki-
tais. Mums nebuvo svarbu, kada kas
atvyko ir kodėl, mums terūpėjo tik
vienos rūšies bangos – RADIJO BAN-
GOS. Ir stengėmės, kiek mūsų laikas,
jėgos ir talentai leido, kad jos būtų
kuo geriausios.”

Philadelphia telkinyje nespausdi-
nant lietuviško laikraščio, ,,BB” ilgus
metus buvo vienintelis susižinojimo
šaltinis. Iš ,,BB” sužinodavome apie
įvykusias vestuves, gimusius vaikus,
šeimos šventes, garbingas sukaktis,
mirtis. Trečdalis programos laiko bu-
vo skiriamas kultūrinėms bei politi-
nėms apžvalgoms, pranešimams bei
aptarimams apie koncertus, vaidini-
mus, parodas, susirinkimus, minėji-
mus ir t.t.

Paskutinėje savo laidoje J. Dan-
tienė bandė prisiminti: ,,Kai Lietuva
nešė okupanto jungą ir ėjo skausmin-
gą laisvėjimo kelią, ‘BB’ šaukdavo
mus demonstracijoms, laiškų bei te-
legramų į Washington, DC siuntimo
vajams. Su kokiu džiaugsmu ir pasi-
didžiavimu eterio bangomis prane-
šėmė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo paskelbimą ir su kokiu
skausmu teko perduoti žinias apie
1991 m. sausio 13-tos įvykius Vil-
niuje. (...) Kiek tūkstančių dolerių
eterio bangomis buvo sutelkta su-
šelpti Lietuvoje vargstančius naš-
laičius, senelius, Sibiro tremtinius,
mokyklas ir vykdyti tautinę veiklą
išeivijoje. Laiko bėgyje įvyko daug pa-
sikeitimų ir Lietuvoje, ir čia. Štai at-
sirado internetas ir kitokie moder-
nūs susižinojimo prietaisai. Labai
mažai kas besiklauso mūsų ‘BB’, dar
mažiau jį remia. Ima trūkti žmonių
jame darbuotis... Taigi ir man atėjo
laikas. Prieš 22 metus pradėjau, o
šiandieną baigiu. Tiesiog pavargau!
Amžius daro savo! (...) Turėjau daug
malonių valandų, buvo ir sunkaus
darbo. Per tuos 22 metus nebuvo pra-
leista nė viena laida. Nei audros, liū-
tys, sniegas ar pūgos nesustabdė ‘BB’
laidų vedėjų. Esu nuoširdžiai dėkin-
ga visoms ir visiems redaktoriams už
draugiškumą, Nukelta į 9 psl.

Philadelphia „Bendruomenės Balso” darbuotojai: (pirmoje eilėje iš k. į d.) R. Dainorienė, Vyt. Volertas, vyr. koor-
dinatorė J. Dantienė, finansų tvarkytojas Ged. Dragūnas, A. Rastenytė-Page. Antroje eilėje iš k. į d.: V. Rukšys, R.
Rukšienė, A. Mašalaitienė, D. Jakienė, dr. G. Labutis, K. Volertienė, V. Volertas, J. Pauliukonytė-Gentlesk ir T.
Gečienė. Nuotraukoje trūksta F. Krušinskienės ir P. Dainoros. R. Jako nuotr.

Kun. Petras Burkauskas prie Šv. An-
driejaus parapijos klebonijos durų.
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Ruošiamės konferencijai
Lietuvoje

PRANÈ ŠLUTIENÈ, RN
,,Lithuanian Mercy Lift” 
Sveikatos švietimo programos
direktorè

Mane sudomino neseniai ,,Ame-
rikos lietuvyje” išspausdinta žinutė,
kad Illinois valstija paskyrė daugiau
nei 9 milijonus dolerių autizmo prog-
ramai parengti. Tokia žinia byloja
apie  problemą, su kuria reikia susi-
pažinti ir padirbėti.

Autizmas nėra liga – tai yra su-
dėtingas raidos sutrikimas, pasireiš-
kiantis socialinės sąveikos, žodinio ir
kitokio bendravimo, vaizduotės, inte-
resų ir kitais nenormalumais, savo
knygoje rašo doc. dr. Regina Ivošku-
vienė iš Šiaulių universteto, Sociali-
nės gerovės ir negalės studijų fakul-
teto.

Vaikų psichiatras doc. dr. Dainius
Pūras savo laiške University of Illi-
nois at Chicago prof. B. L. Leventhal
parašė, kad sovietmečiu tokia prob-
lema buvo pripažįstama kaip šizofre-
nija, vaikai buvo atiduoti į internatus
ir pamiršti. Šio straipsnio autorė pati
matė tokių žmonių, kai teko lankyti
tas vietas po Lietuvos atgimimo. Tai
buvo pamiršti augantys žmonės.

Lietuvoje tik prieš 9 metus pra-
dėta kalbėti apie autizmo sindromą,
susipažįstama su Vakarų specialis-
tais. Lankantis vaikų ligoninėse visi
prašo naujų žinių.

Ne tik Illinois valstijoje, ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje
pradedama suprasti, kas yra tas
nepagydomas sindromas, kurį galima
vystyti į teigiamą pusę. Lietuvoje yra
vienintelė anksčiau paminėta aukš-

čiausio lygio katedra, su kuria atei-
tyje labai artimai dirbsime. Jie jau
turi paruoštų puikių specialistų,
kurie kaip tik dirba autizmo srityje ir
su neįgaliaisiais.

Child Health ir Developmental
Neuroscience institute susitikau su
prof. Dr. Bennett ir su L. Leventhal,
MD University of Illinois direk-
toriumi. Pakviečiau padirbėti Lietu-
voje, sutiko. Koks honoraras? Atsakė
ir parodė su pirštu ir nykščiu:
,,Nulis”.

Prieš išskrisdama į Vilnių su-
sirašinėjau su doc. dr. Pūru. Man at-
vykus nedelsdami pradėjome įgyven-
dinti mūsų projektą su Vilniaus uni-
versiteto Raidos ligonine ir kitais
partneriais. Rugsėjo antrą savaitę
prasideda mūsų rengiama konferen-
cija ,,Autizmas: Kaip padėti vaikui ir
šeimai”.

Vilniuje padirbėsime dvi dienas,
dalyvaus specialistai iš Kauno. Antrą
dieną važiuosime į Šiaulių univer-
sitetą, kur prisijungs Panevėžio
specialistai, po dviejų dienų vyksime į
Klaipėdą. O dar po dviejų dienų –
vakarieniauti į Palangą.

Be prof. dr. Bennett Leventhal
savanoriškai savomis žiniomis pasi-
dalins dar dvi specialistės: Lina
Lendraitytė, MS, kalbos patologijos
specialistė ir psichologė dr. Pranutė
Domanskienė, PhD, dirbanti su tė-
vais ir šeimomis.

Šios konferencijos tikslas –
įsteigti Raidos centro Vilniuje fi-
lialus. Renginyje kviečiami dalyvauti
ir Savivaldybių pareigūnai. Visas
išlaidos sumokėjo ,,Lithuanian Mercy
Lift”. 

KAIP IÕLAIKYTI LIETUVIÕKAS 
PARAPIJAS, BAÑNYÇIAS?

Reikia dviejų dalykų. Pirma,
lankyti jas, dalyvauti šv. Mišiose ir
kitoje parapijų veikloje. Antra, išlai-

kyti jas finansiškai.
Gražina Bičiūnaitė

Chicago, IL

PAPILDYMAS DÈL DANGAUS VARTÛ
KAPINAIÇIÛ (CT)

„Draugas”, 2008 m. liepos 31 d.
išspausdintame Astos Cheong trum -
pame aprašyme apie šių metų Ne -
kalto Prasidėjimo Vargdienių seselių
metinę šventę (Putnam, CT) paminė-
tos ir Dangaus Vartų kapinaitės, kur
laidojamos ne vien seserys (vienuo-
lės). Tose kapinaitėse laidojamos ne
vien seserys, bet ir daugelis žmonių,
gyvenusių ir mirusių Matulaičio slau-
gos namuose. Palaidota daug kunigų,
gyvenusių ir dirbusių visoje Ameri -
koje. Palaidota ir žymių žmonių, kaip
Juozas  Brazaitis, daugelio laikraščių
redaktorius Lietuvoje ir Amerikoje,
ėjusio savaitraščio „Darbininkas” re -

daktorius. Ten palaidotas kun. Stasys
Yla, buvęs  Vargdienių seserų vie-
nuolyno Putname (CT) kapelionas.
Ten ilsisi ir Vytautas Vygantas, psi-
chologas, aukštas pareigas ėjęs
„Ame rican Airlines” kompanijoje, ir
daugelis kitų.

Kapinaitės labai rūpestingai pri-
žiūrimos ir tvarkomos seselių. Visi
kapai apsodinti gėlėmis ir žydinčiais
krūmeliais. Tai nuo ankstyvo pava-
sario ligi rudens šalnų akis džiugina
margaspalvis gėlynas.

Ona Barauskienė
Woodhaven, NY

LIÙDA RUGIENIENÈ

Nuolatos buvome perspėjami –
Rusija neatsisakė savo imperinių tik-
slų, tačiau išpuoliai prieš Gruziją
įvyko lyg ir netikėtai, ypač vykstant
Olimpiadai, kai pasaulio dėmesys yra
nukreiptas visai kitur.

Rugpjūčio 11 d. ,,The Washing-
ton Times” išspausdino Kongreso
nario Thaddeus McCotter (R-MI)
straipsnį apie Rusijos įsiveržimą į
Gruziją ir ką reikėtų daryti arba ko
negalima daryti tuo reikalu. McCot-
ter reaguoja į senatoriaus Charles
Schumer (D-NY), vieno iš pagrindi-
nių derybininkų su Rusija, neseniai
pareikštą nuomonę, esą Rusija gali
būti įkalbėta remti stipresnes sankci-
jas prieš Iraną, jei Amerika atsisa-
kytų priešraketinės gynybos skydo
Centrinėje ir Rytų Europoje. Sena-
torius pastebėjo, kad ,,mūsų priešra-
ketinė apsauga kliudo Putin sva-
jonėms atgauti Rusijos vadovaujantį
vaidmenį Rytų Europoje.” Toliau
senatorius aiškina, kad Putin nori,
jog Rusija vėl būtų galinga, tokia,
kokia ji buvo prieš Sovietų Sąjungos
subyrėjimą.

Kongreso narys McCotter (pui-
kiai žinantis Centrinės ir Rytų Euro-
pos istoriją) priekaištauja senato-
riaus Schumer mintims, kad sugrą-
žinta Rusijos galybė būtų geras da-
lykas. Sovietų Sąjungos didybė ir
galybė rėmėsi autoritarizmu Centri-
nėje ir Rygų Europoje, žiauriais gula-
gais, dešimčių milijonų žmonių iš-
žudymu. 

Toliau McCotter rašo, kad Ru-
sijos lėktuvai ir tankų riedėjimas į
nepriklausomą Gruziją, kurie gąsdi-
nančiai primena 1979 m. įvykius Af-
ganistane, verčia mus nepamiršti, jog
Rusija nori daryti ekonominį ir karinį
spaudimą savo buvusioms kalinėms
ir jas prievartauti. Šią savaitę Rusija,
keršydama Čekijai už sutikimą leisti
savo krašte išdėstyti priešraketinį
skydą, sumažino naftos tiekimą 40
procentų. Prieš tris savaites, Lietuvai
uždraudus susirinkimuose naudoti
nacių Vokietijos, SSRS ar Lietuvos

SSR simbolius, rusai užpuolė 300
Lietuvos valstybės ir privačių asme-
nų elektroninių tinklalapių. Nesi-
laikydama savo pačios pažadų Rusija
vis dar neišveda kariuomenės iš
Moldavos, o kariniai lėktuvai nuo-
latos pažeidžia Gruzijos oro erdvę.

Pastaraisiais metais draugas
Putin rodė savo ,,gerus” santykius su
Venesuelos diktatoriumi Hugo Cha-
vez, o šią savaitę pareiškė, kad galbūt
jau laikas atkurti santykius su Kuba.

Vakarai laimėjo šaltąjį karą ir iš
Sovietų Sąjungos išlaisvino Centrinės
ir Rytų Europos žmones, todėl būtų
strategiškai žalinga ir moraliai
nesuderinama siūlyti cinišką spren-
dimą – atominių ginklų gamybos
sustabdymą Irane iškeisti į Rusijos
,,blogo kaimyno” politiką.

McCotter teigia, kad yra būtina
sustiprinti tarptautines ekonomines
sankcijas prieš Iraną, tačiau patai-
kavimu to nepasieksime. Grėsmės
sukėlimas sąjungininkams Centri-
nėje ir Rytų Europoje bei jų pažemi-
nimas prieš Rusiją tik paskatins
kitus tarptautinius veidmainius išsi-
reikalauti nuolaidų iš Jungtinių
Amerikos Valstijų ir iš laisvojo pa-
saulio. Atlyginimas už blogą elgesį
dar labiau skatins taip elgtis. Tai yra
nepriimtina.

Kongreso narys Thaddeus Mc-
Cotter yra Michigano lietuvių drau-
gas, nuolatos lankosi mūsų šventėse
ir susitinka su mūsų atstovais. 

Šiuo metu Gruzijos reikalu yra
renkami parašai net kelioms petici-
joms. Siūlau atkreipti dėmesį į vieną
iš jų, kurioje jau pasirašė tūkstančiai
žmonių iš įvairių kraštų. Ji bus
nusiųsta JAV Prezidentui, JAV Kon-
gresui, Europos Sąjungai, NATO ge-
neraliniam sekretoriui ir kitiems
aukštiems pareigūnams. Peticija pa-
vadinta ,,Stop Russia’s Unlawful Mi-
litary Invasion in Sovereign Geo-r-
gia”, ją galima pasirašyti el. būdu
adresu: http://www.petitiononli-
ne.com/ 557799/

AR MORALU MAINIKAUTI
GRUZIJOS NEPRIKLAUSOMYBE?

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

Nuotr. (Iš kairės): Michigano respublikonų partijos pirmininkas Saulius
Anužis, Kongreso narys Joe Knollenberg, Kongreso narys Thaddeus
McCotter ir jo raštinės Washingtone, DC vadovas Andrius Anužis LB
Detroito apylinkės Vasario 16-osios minėjime.
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ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

21-erių metų Lietuvos bėgikė Li-
na Grinčikaitė lengvosios atletikos
varžybų 100 m bėgimo varžybose ga-
lutinėje įskaitoje užėmė aukštą 14-ą
vietą. Sekmadienį pusfinalyje lietuvė
nuotolį nubėgo per 11,50 sek. ir, ap-
lenkusi varžoves iš Bulgarijos bei Ga-
nos, užėmė šeštą vietą bei į finalą ne-
pateko. L. Grinčikaitei vietos finale
nebūtų užtikrinęs ir išvakarėse ket-
virtfinalyje pasiektas asmeninis re-
kordas – 11,33 sek. – tačiau būtų lie-
tuvę kilstelėjęs į dvyliktąją vietą. 

***
Sėkmingai pasirodė dukart olim-

pinis disko metimo čempionas Virgi-
lijus Alekna. Lietuvos atletas jau pir-
muoju bandymu įrankį nuskraidino
65 m 84 cm ir, 1,34 m viršijęs kvalifi-
kacinį reikalavimą, pateko į baigia-
mąsias varžybas.

***
Geltonojoje jūroje vykstančioje

buriavimo olimpinėje regatoje 25-
erių metų Gintarė Volungevičiūtė
pirmadienį vykusiame jau devinta-
jame ,,Laser Radial” klasės plaukime
atplaukė ketvirta ir bendroje įskaito-
je įsitvirtino antroje vietoje. Po 9
plaukimų susumavus 8 geriausių re-
zultatus Lietuvos buriuotoja turi 40
baudos taškų ir septyniais atsilieka
nuo vėl antrą vietą plaukime užėmu-
sios amerikietės Anna Tunnicliffe.
Trečią vietą po 9 plaukimų užima
2006 m. pasaulio čempionė kinė Lijia
Xu, kuri devintajame plaukime atp-
laukė šešta. Plaukime dėl medalių
dalyvaus tik 10 pajėgiausių buriuo-
tojų iš 28-ių pradėjusių varžybas
,,Laser Radial” klasėje.

***
Trečiadienį olimpinių žaidynių

vyrų krepšinio turnyro ketvirtfina-
lyje Lietuvos rinktinė žais su Jono
Kazlausko treniruojama Kinijos ko-
manda. Tai paaiškėjo po pirmadienį
įvykusių pirmųjų B grupės rungty-
nių, kuriose žaidynių šeimininkai Ki-
nijos krepšininkai 77:91 nusileido
planetos vicečempionei Graikijos ko-
mandai ir šešių komandų turnyre li-
ko ketvirta. Po šių rungtynių, nepri-
klausomai nuo likusių susitikimų,
paaiškėjo ir likusios ketvirtfinalio po-
ros: Graikijos krepšininkai žais su
olimpine čempione Argentina, JAV
susitiks su Australija, o pasaulio čem-
pionės Ispanijos rinktinės varžove
bus Kroatija.

***
Dviratininkių varžybose 25-erių

metų planetos vicečempionė Simona
Krupeckaitė nepateko į sprinto rung-
ties pusfinalį, pirmadienį abu važia-
vimus pralaimėjusi pasaulio čempio-
nei britei Victoria Pendleton. Lietu-
vos dviratininkė sprinto rungtyje
varžysis dėl 5–8 vietų kartu su balta-
ruse Natalija Cylinskaja, prancūze
Clara Sanchez ir amerikiete Jennie
Reed.

***
Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas

Vyšniauskas dėl kairiojo peties trau-
mos nebaigė sunkiosios atletikos var-
žybų svorio kategorijoje iki 105 kg.
31-erių metų lietuvis pasirodymą
olimpinėse žaidynėse baigė po pir-
mosios – rovimo – rungties. 

***
Grupinėse taškų lenktynėse dvi-

ratininkė Svetlana Pauliukaitė pir-
madienį surinko 2 taškus ir liko dvy-
likta tarp 19 rungtynes baigusių
sportininkių. 22-jų metų S. Pauliu-
kaitė jau lenktynių pradžioje bandė
visas varžoves aplenkti ratu, buvo
įgijusi pusės rato persvarą, tačiau pri-
trūko jėgų ir pirmajame tarpiniame
važiavime iš dešimties ,,uždirbo”
tuos 2 taškus. Olimpine čempione ta-
po šių lenktynių pasaulio čempionė
21-erių metų olandė Marianne Vos.
Visas varžoves aplenkusi ratu olandė
surinko 30 taškų ir 12-a taškų aplen-
kė sidabrą iškovojusią kubietę Yoank
Gonzalez. Bronzos medalį iškovojo is-
panė Leire Olaberria, surinkusi 13
taškų.

***
Vieną bronzos medalį iškovojusi

Lietuvos komanda medalių lentelėje
su keturiomis komandomis dalijasi
63-ą vietą. Komandų rikiuotėje pir-
maujančia tebėra olimpiados šeimi-
ninkė Kinija, iškovojusi jau 61 meda-
lį. Kinai iškovojo jau 35 aukso meda-
lius ir pagerino visų laikų savo lai-
mėjimą. Iki šiol daugiausiai olimpi-
nių aukso apdovanojimų – 32 – Kinija
buvo iškovojusi 2004 m. Atėnuose. Be
to, žaidynių šeimininkai iškovojo po
13 sidabro ir bronzos medalių. Antrą
vietą komandų rikiuotėje užimantys
JAV sportininkai medalių skaičiumi –
65 – lenkia šeimininkus, tačiau iško-
vojo mažiau aukso medalių. Į trečiąją
vietą su 25 medaliais pakilo Didžio-
sios Britanijos sportininkai.

Popiežius ragina kovoti su rasizmu

Svetlana Pauliukaitė grupinėse lenktynėse užėmė 12-ąją vietą.      EPA-ELTA nuotr.                         

Vienas iš Lietuvos politinio gy-
venimo veteranų viešai mus paragino
netikėti politikų dalijamais pažadais.
(Neminiu jo pavardės, nes esu įsitiki-
nęs, kad pats šis pareiškimas tebuvo
siekis pasireklamuoti). Esą neverta
rimtai vertinti to, ką politikai kalba.
Ypač – prieš rinkimus. Rinkimų kam-
panijos laikotarpis tėra pasivaikščio-
jimas po kreivų veidrodžių karalystę,
kurios vienintelis tikslas – mus links-
minti. Neabejoju, jog didžioji daugu-
ma Lietuvos žmonių pritaria parla-
mentarui, kad politikų kalbų neverta
vertinti rimtai. Toks požiūris pakan-
kamai patogus. Jis leidžia numoti
ranka į politinių sumanymų svarsty-
mus ir žvelgti į rinkimus kaip į eilinį
vaidinimą, kurio dalyviai turi links-
minti, stebinti ir, svarbu, nebūti per-
nelyg rimti.

Toks požiūris labiausiai patogus
patiems politikams. Jie energingai
kuria cirko pasirodymus, net susitai-
kė su tuo, kad tapo nuolatiniu pašai-
pų objektu. Tačiau neapsigaukite,
gausus būrys Lietuvos politikų nėra
tokie kvaileliai, kokiais bando apsi-
mesti. Netikite? Palyginkite savo šei-
mos santaupas ir sukauptą turtą su
tų, kurie dieną naktį esą triūsia mūsų
labui. Didžioji dauguma parlamenta-
rų, ministrų, aukštas pareigas ei-
nančių valstybės tarnautojų tarpsta
ir puikiai pasirūpina savimi. Taip, iš
jų neretai pasijuokia žurnalistai, jų
teiginiai glumina, ir retas politikas
nusipelno tikros pagarbos. Tačiau
faktas tai, kad mes, teatrališkai pa-
reiškę, jog politika mums neįdomi,
esame priversti gyventi pagal į juok-
darius panašių politikų kuriamas tai-
sykles. Ir tik iš pirmo žvilgsnio jos at-
rodo keistos ar beprasmiškos. Kaip
vėliau paaiškėjo, iš tiesų kiekviena,
regis, paprasčiausiai neapgalvota įs-
tatymo pataisa tarnauja turtus ne-
šančiu aitvaru ją priėmusių politikų
artimiesiems ir bičiuliams. Beje, kai
tai paaiškėja, politikus dažniausiai
būtent ir išgelbsti nuostata – visi po-
litikai melagiai. Na, jei visi, tai kodėl
turėtume nubausti būtent šį politiką.

Valdančioji grietinėlė už mūsų pi-
nigus švenčia viename iš brangiausių
Vilniaus restoranų? Et, sakome, kad
tik tokios bėdos būtų. Politikai dar ne
tokių nuostolių pridaro.

Ministrai reklamuoja save už

mūsų pinigus? Ką padarysi, jog val-
džios troškulys tarsi narkotikas.

Paaiškėjo, kad kovotojas už so-
cialinį teisingumą apgaudinėjo vals-
tybę ir naudojosi „juodąja buhalteri-
ja”. Nesmerkime žmogaus, niekas ne-
mėgsta skelbti savo pajamų ir mokėti
mokesčius.

Lietuviškos politikos veteranas
netgi siūlo visiškai nekreipti dėmesio
į tai, ką politikai kalba. Suprask, ge-
riau atsipalaiduokite ir pabandykite
patirti malonumą. Štai kaip puikiai
lėktuvą valdo nušalintasis preziden-
tas, kaip sparčiai dviratį mina opozi-
cijos vadovas, kaip neblogai buriuoja
buvęs Vilniaus meras, o teismo lau-
kiantis kėdainiečių dievinamas politi-
kas sugeba energingai striksėti sce-
noje. Esą nėra ko jaudintis, jog politi-
nis diskusijos žanras visiškai išnyko,
vietoj jo suvešėjo margaspalvė politi-
nės tuštybės mugė.

Deja, ponai politikai, mane labai
menkai domina jūsų aktoriniai,
dainavimo ar sportiniai sugebėjimai.
Mes jums mokame atlyginimus visai
ne už tai, o vildamiesi, jog jūs tarnau-
site visos visuomenės interesams,
vargsite ieškodami, kaip spręsti iški-
lusias socialines, ekonomines, ekolo-
gines ir kitas problemas.

Puikiai suprantu, kad mūsų po-
litinė sistema serga, ir ją gydyti sun-
ku. Tikrai nepakanka vienos partijos
juokdarius pakeisti kitais, bet būtina
nuosekliai siekti, kad žmonės, sie-
kiantys patekti į politikos olimpą, nu-
stotų būti juokdariais ir sugebėtų at-
sispirti norui tenkinti tik savo intere-
sus. Tai, kad dauguma politikų lei-
džia sau laužyti duotus pažadus, ne-
sijaudina, jog jų žodžiai skiriasi nuo
darbų, visiškai nereiškia, kad tiesos
sakymas nustojo būti svarbus, jog ne-
bėra prasmės kontroliuoti politikų.

Problema ta, kad ir didžioji dau-
guma mūsų rimtai nevertiname poli-
tinio gyvenimo, tuo atverdami kelius
politinei tuštybių mugei bei sukčiavi-
mui. Jei ne tik žodžiais, bet ir balsavi-
mu per rinkimus bei visą laikotarpį
tarp jų parodytume politikams, kad
mes juos stebime ir mums ne vis vien
jų melas, savanaudiškumas ar kvai-
liojimai, neabejoju, politikai pradėtų
elgtis visai kitaip.

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (Balsas.
lt) – Popiežius Benediktas XVI prisi-
dėjo prie kritikos Italijos vyriausybei
ir paragino krikščionis padėti visuo-
menei įveikti nepagarbą užsienie-
čiams.

Savo rezidencijoje Romoje popie-
žius išreiškė susirūpinimą dėl rasiz-
mo apraiškų kai kuriose šalyse. Tų
šalių popiežius tiesiogiai neįvardino,
tačiau kritika neabejotinai skirta ir
Italijai, kurios vyriausybė neseniai
pradėjo kampaniją prieš nelegalius
imigrantus.

Benediktas XVI pabrėžė, kad ra-
sizmas dažnai būna susijęs su ekono-
minėmis ir socialinėmis problemo-
mis, tačiau tuo diskriminacijos pa-
teisinti negalima. Cituodamas Senojo
testamento žodžius, popiežius sakė,
kad taika ir teisingumas gali būti su-
kurti tik ten, kur kiekvienas žmogus
yra gerbiamas.

Nemažai italų mano, kad padi-
dėjęs nusikalstamumas šalyje susijęs
su į šalį daugiausia iš Afrikos atvyks-
tančiais imigrantais.

OLIMPIADA-2008

Ar tikrai cirkas 
geriau nei politika?
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

BRIUSELIS
Netoli Briuselio esančio Leniko

miesto meras viešai nukabino valsty-
bines Belgijos vėliavas paaštrėjus ne-
sutarimams tarp prancūziškai ir
olandiškai kalbančių regionų, prane-
šė Belgijos televizija. Leniko miesto
meras Willy de Waele praėjusią sa-
vaitę nukabino Belgijos trispalvę ir
vietoje jos iškėlė flamandų vėliavą.
Televizija pranešė, kad meras pa-
reiškė nebetikintis Belgijos valstybe
ir pažadėjo iškelsiantis valstybinę vė-
liavą tik šalį pertvarkius į konfede-
raciją, kurią sudarytų Flandrija, ku-
rioje dauguma gyventojų kalba olan-
diškai, ir skurdesnis pietinis Valoni-
jos regionas, kurio gyventojai dau-
giausiai kalba prancūziškai.

VARŠUVA
Rusijos agresija Gruzijoje pakei-

tė lenkų požiūrį į JAV priešraketinio
skydo elementų išdėstymą jų šalyje,
rodo viešosios nuomonės tyrimo
agentūros ,,Gfk Polonia” apklausos
rezultatai, kuriuos paskelbė dienraš-
tis ,,Rzeczpospolita”. Vasario mėnesį
JAV raketų gaudytuvams Lenkijos
teritorijoje nepritarė 52 proc. lenkų,
o dabar net 58 proc. apklaustųjų re-
mia Lenkijos ir JAV susitarimą dėl
skydo elementų statybos.

KATMANDU
Buvęs maoistų partizanų vado-

vas, kuris vadovavo dešimtmetį tru-
kusiam sukilimui prieš Nepalo hin-
duistinę monarchiją, pirmadienį bu-
vo prisaikdintas pirmuoju šios Hi-
malajų valstybės premjeru. Pushpa
Kamal Dahal tebevadinamas pra-
varde Prachanda, kuri reiškia ,,nuož-
mųjį”. Prachanda penktadienį išrin-
ko speciali asamblėja, turinti para-
šyti naują konstituciją ir tuo pačiu
veikianti kaip laikinasis parlamen-
tas. Prachanda išrinkimas po jo ma-
oistų partijos netikėtos pergalės ba-
landžio rinkimuose vainikuoja taikos
procesą, kuriuo buvo užbaigtas dau-

giau kaip 13 tūkst. gyvybių pareika-
lavęs pilietinis karas.

ISLAMABADAS
Branduolinį ginklą turinčio Pa-

kistano prezidentas Pervez Mushar-
raf, kuriam sąjungininkų vyriausybė
rengė apkaltos procesą, pirmadienį
paskelbė apie savo atsistatydinimą. P.
Musharraf, buvusio armijos vado ir
ištikimo JAV sąjungininko, populia-
rumas pastaruosius pusantrų metų
mažėjo, o po vasario rinkimų, ku-
riuos jo šalininkai pralaimėjo, jis bu-
vo nušalintas. Vyriausybė, kuriai va-
dovauja nužudytos buvusios premje-
rės Benazir Bhutto partija, rugpjūčio
8 d. pranešė, kad planuoja P. Mushar-
raf apkaltą. Tokį netikėtą pareiškimą
P. Musharraf padarė paneigęs, kad
gali būti patvirtintas bent vienas jam
metamas kaltinimas, ir pasakęs gina-
mąją kalbą apie savo valdymą. Pra-
nešama, kad tarp tų kaltinimų yra
kaltinimai konstitucijos pažeidimu ir
neteisėtu elgesiu.

TEHERANAS
Iranas pranešė, kad sekmadienį

paleido į kosmosą savo gamybos ra-
ketą su palydovo maketu, nors šis jo
žingsnis gali dar labiau padidinti
įtampą tarp Vakarų ir Teherano dėl
jo branduolinių planų. ,,Sudarėme
sąlygas ateityje paleisti į kosmosą pa-
lydovą”, – paskelbė valstybinė televi-
zija, parodžiusi priešaušriu įvykusį
raketos paleidimą. Vakarų vyriausy-
bės, kurios įtaria, kad Iranas bando
pasigaminti branduolinių ginklų, iš-
reiškė susirūpinimą, kad Irano kos-
moso programoje naudojamas tech-
nologijas galima panaudoti ir kari-
niams tikslams, tačiau Teheranas tai
neigia.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice pirmadienį išvyko į Eu-
ropą derėtis su NATO sąjungininkais
dėl padėties Gruzijoje ir pasirašyti su
Lenkija sutarties dėl priešraketinės
gynybos skydo. Briuselyje C. Rice
taip pat susitiks su ES vadovybe.
Valstybės sekretorė paragino Rusiją
tesėti pažadą išvesti savo pajėgas iš
Gruzijos.

EUROPA

AZIJA

Rusija pradèjo kariû� išvedimâ�

ARTIMIEJI RYTAI

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (,,Reu-
ters”/BNS/Balsas.lt) – Rusija pradėjo
savo karių išvedimą iš Gruzijos, pa-
reiškė Generalinio štabo atstovas ge-
nerolas Anatolij Nogovitsin. Jis pab-
rėžė, kad tai nėra visiškas karių išve-
dimas, nes dalis karių Pietų Osetijoje
liks kaip taikdariai.

Tačiau, kaip rašo BBC, rusų ka-
rių vis dar yra prie Gruzijos sostinės
Tbilisio. Rusija vis dar kontroliuoja
įvažiavimą ir išvažiavimą iš Gorio.

Anksčiau Gruzijos pareigūnai ir
žiniasklaida pranešė, kad ženklų apie
išvedamus karius nėra, rusų kariai
vis dar yra giliai Gruzijos teritorijoje.
Kaip agentūrai RIA „Novosti” teigė
Pietų Osetijoje dalyvavęs rusų kari-
ninkas, karių išvedimas gali užtrukti
keletą dienų.

Tuo tarpu Rusijos parlamentaras
ir Dūmos užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Konstantin Kosačev pir-
madienį pareiškė, kad Rusija atsi-
trauks tik tada, kai bus užtikrinta,
kad Gruzija nenaudos karinės jėgos
separatistiniuose Pietų Osetijos ir
Abchazijos regionuose.

Rusijos kariai „anksčiau ar vė-
liau” išvyks, kalbėjo K. Kosačev, o lai-
kas priklausys nuo to, kaip „Gruzija
elgsis”. „Jeigu aš jūsų paklausčiau,
kaip greitai amerikiečių pajėgos gali
palikti Iraką, atsakymas būtų – kai
tik gautumėt saugumo ir taikos už-
tikrinimą regione. Toks pats atsaky-
mas galioja ir šiai padėčiai”, – sakė K.
Kosačev.

Tuo tarpu Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev pirmadienį pers-
pėjo, kad bet kokia tolesnė agresija
prieš Rusijos piliečius sulauks ,,triuš-
kinamo atsako”.

,,Jei kažkas galvoja, kad gali ne-
baudžiamas žudyti mūsų piliečius,
žudyti kareivius ir karininkus, kurie
yra taikdariai, tai pasakysiu, kad mes
to niekada neleisime”, – Rusijos
Kursko mieste Antrojo pasaulinio ka-
ro veteranams sakė D. Medvedev. Jis
pridūrė, kad Rusija turės pakanka-
mai ginkluotųjų pajėgų agresijai at-
remti.

,,Net pati taikingiausia valstybė
turi turėti kovai pasirengusias gink-

luotąsias pajėgas, – sakė prezidentas.
– Rusija nieko nepuola, atvirkščiai, –
užtikrina žmonių, įskaitant ir jos
taikdarius, gyvenimą ir orumą.”

D. Medvedev, kuriam tai yra pir-
moji tarptautinė krizė nuo kadencijos
pradžios gegužės mėnesį, sakė, kad
Rusija su niekuo nenori gadinti san-
tykių, tačiau pareikalavo pagarbos.
,,Visada buvome taiką mylinti valsty-
bė. iš tiesų nėra nė vienos progos per
visą Rusijos ar sovietų valstybės isto-
riją, kai pirmieji pradėjome karinius
veiksmus,” – pareiškė jis. 

Tuo tarpu viena iš pagrindinių
žmogaus teises ginančių tarptautinių
organizacijų pranešė, kad per kovas
Pietų Osetijoje tikriausiai žuvo kelios
dešimtys, o ne tūkstančiai civilių gy-
ventojų, kaip Gruzijos ir Rusijos kon-
flikto pradžioje skelbė Rusijos parei-
gūnai.

,,Mūsų vertinimai nesutampa su
oficialiais skaičiais, – sakė organizaci-
jos ,,Human Rights Watch” (Žmogaus
teisių stebėjimo organizacijos) tyrėja
Anna Neistat. – Mūsų apytikriai aps-
kaičiavimai pagrįsti ligoninių duo-
menimis ir liudininkų iš labiausiai
nukentėjusių rajonų parodymais.”

New York įsikūrusios organizaci-
jos vyriausioji tyrėja sakė, jog savaitę
lankėsi Pietų Osetijoje, daugiausiai –
jos sostinės Cchinvalio apylinkėse,
kur vyko didžiausi mūšiai.

,,Nuolat girdime oficialius pra-
nešimus apie kelis tūkstančius žuvu-
siųjų. Toks elgesys nerimtas ir neat-
sakingas. Tai nepadeda išsiaiškinti,
kas nutiko Pietų Osetijoje ir užtikrin-
ti teisingumo nukentėjusiesiems”, –
sakė A. Neistat.

Pasak Rusijos, nuo rugpjūčio 7
d., kai Gruzija pamėgino jėga įvesti
savo kontrolę Pietų Osetijoje, žuvo
1,600 civilių gyventojų. Pietų Oseti-
jos separatistinė vyriausybė pareiškė,
kad žuvusiųjų skaičius viršija 2 tūkst.

Rusija ir Gruzija kaltino viena ki-
tą konflikto metu vykdžius ,,etninius
valymus”. Pietų Osetijoje daugiausiai
gyvena osetinai, kurių didelė dalis tu-
ri Rusijos pilietybę, tačiau regione
taip pat gyvena daug etninių gruzinų.

JAV

Rusų karių vis dar yra prie Gruzijos sostinės Tbilisio. ,,News Bridgepix” nuotr.
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Tikėjimo gydanti galia
(Kun. Ryčio Gurkšnio, S.J. pamąstymas)

LYDI ŠVENTADIENIS
XX eilinis sekmadienis

Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip
prašai”. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko /Mt 15, 28/.

Šio sekmadienio Evangelija pasa-
koja apie moterį, kuri gavo tai, ko
tikėjosi ir atkakliai prašė. Ko mes
tikimės gyvenime? Labai lengva ti-
kėtis vien tik blogiausių dalykų. Visa
tai tampa labai įprasta, natūralu ir
savaime suprantama. Kai tikimės
blogiausio, dažniausiai ir gauname
tai, ko tikimės. Jei tikimės, jog žmo-
nės su mumis bus nedraugiški, jie
dažniausiai taip ir elgiasi. Jei tiki-
mės, kad sveikata nepagerės, daž-
niausiai taip ir būna. Jei tikimės, jog
vienas šeimos narys visada mus įžeis,
dažniausiai tai ir patirsime, kai jį
sutiksime. Jei bijome, kad mus išmes
iš darbo, dažniausiai taip ir atsitinka.
Mūsų pačių nusiteikimas blogiausiam
variantui ir tikėjimas neigiamais
dalykais mus veda jų išsipildymo
link. Turime tikėti, kad visi žmonės
nori mums padėti, yra mums drau-
giškai nusiteikę, laukia mūsų. Jei pa-
keičiame savo mąstyseną ir galvo-
jame apie nuostabius dalykus, turime
didingų svajonių, tikimės pagerėjimo
įvairiose gyvenimo srityse, atsiveria-
me didesnei Dievo palaimai.

Vienas mano mokinys gimnazijo-
je man dažnai užsimindavo, kad la-
biausiai bijo artėjančių mokyklos bai-
gimo egzaminų. Jis buvo labai talen-
tingas ir darbštus. Bet jį kasdien var-
gino didžiulė baimė. Jis dažnai mąstė
apie tai, jog jis neišlaikys egzamino.
Keletą kartų praeityje jis labai pras-
tai atliko mokyklinius testus, nes bai-
mė jį paveikdavo taip, kad jis nebe-
galėdavo prisiminti to, ką jis mokėsi
ir ką puikiai žinojo anksčiau. Jis pra-
šė ma-nęs, kad pasimelsčiau, nes jis
buvo įsitikinęs, jog baimė ir vėl pakiš
koją, ir jis neišlaikys egzamino. Jam
pasakiau: „Tu tikiesi blogų dalykų,
apie juos mąstai ir vargini save. Tu
tikrai gausi tai, ko tikiesi. Turi pa-
keisti savo įsitikinimus. Per visą die-
ną tikėkis vien tik gerų dalykų. Daž-
nai kartok sau mintyse, kad tikiesi
gerų savo egzamino rezultatų. Tikėk,
jog puikiai išlaikysi egzaminus. Ti-
kėkis būti ramus ir stiprus per visą
dieną.” Po egzaminų aš jį vėl sutikau.
Jis su džiaugsmu pasakojo, kad juos
išlaikė labai gerai. Be to, jis jautėsi
daug ra-miau ir drąsiau, negu per
visus savo ankstesnius testus mokyk-
loje.

Kai kurie žmonės seniai vargsta
su įvairiais trūkumais ir nesitiki, kad
pagerės jų santykiai, jog sustiprės jų
ar jų artimųjų sveikata. Jie nebesiti-
ki, kad padidės jų atlyginimas, kad
gaus geresnį darbą, kad susitiks tin-
kamą draugą. Jei tikimės mažai, tai
ir gausime mažai. Jei nesitikime, jog
kas nors pagerės, tikriausiai taip ir
bus. Dažnai ryte mąstome apie tai,
kad ir ši diena bus nesėkminga, nieko
gero nenuveiksime, sutiksime tuos
pačius nemielus žmones darbe, varg-
sime dirbdami nemėgstamus darbus,
kentėsime tuos pačius skausmus.
Tokia mąstysena užtveriame kelią
naujiems nuostabiems dalykams,
kurie mūsų laukia tą dieną. Dievas
pasitinka mus ten, kur mūsų tikėji-
mas. Kiekvieną rytą turime kartoti:

„Tikiu, kad kažkas nuostabaus ma-
nęs laukia šiandien. Žinau, jog kas
nors gero įvyks šiandien.” Turime
nuo ankstaus ryto nukreipti savo
mintis ir tikėjimą tinkama linkme.

Viena bažnyčios lankytoja manęs
klausė: „Ryti, atrodo, jog  esi labai pa-
tenkintas savo pašaukimu, stiprios
sveikatos, tau sekasi profesinis gyve-
nimas. Tu dažnai kalbi vien tik apie
gerus dalykus. Ar nebijai, kad vieną
dieną gali susirgti, netekti gyvenimo
džiaugsmo ar patirti kokią nors kitą
didžiulę griūtį gyvenime?” Atsakiau
jai: „Kas gali mums nutikti, jei Die-
vas keliauja su mumis ir kovoja mūsų
kovas? Gyvenu su tikėjimu, o ne su
baime. Gyvenimas per trumpas, kad
švaistyčiau jį, mąstydamas, kas blo-
giausia man gali nutikti. Visa tai, ką
turiu gyvenime, gavau vien tik todėl,
jog tikėjausi vien tik gerų dalykų.”

Šv. Raštas dažnai mus moko
tikėti Dievo galingu veikimu mūsų
gyvenime: „Blogos žinios gauti jis ne-
bijos, jo širdis tvirta, pasitikinti
VIEŠPAČIU” /Ps 112, 7/. Turime ap-
sispręsti ir negyventi vien tik bijoda-
mi blogų dalykų. Kai mums skauda
šoną, pradedame bijoti ir sau kartoti,
kad tai tikriausiai vėžio ligos požy-
mis. Kai girdime apie darbuotojų at-
leidimą savo organizacijoje, tuojau
pagalvojame: „Tikrai kitas etatų ma-
žinimas palies ir mane.” Nebijokime
blogos žinios ir tikėkime, kad viskas
pasikeis. Kai gauname blogą žinią,
kartokime: „Nieko bloga negali man
nutikti, nes Dievas viską išmintingai
tvarko ir man ruošia kažką nuos-
tabaus. Žinau, kad jis palankus man
ir viską keičia mano gerovei.”

Kartais žmonės manęs klausia:
„Ryti, kas bus, jei mąstysiu, tikėsiu ir
melsiuosi taip, kaip tu siūlai, ir mano
siekiai ar svajonės neišsipildys?” At-
sakau: „Kas bus, jei taip darysite, ir
tai išsipildys? Tikriausiai niekas
neišsipildys, jei to nesitikėsite. Jei ne-
sitikėsite, paprasčiausiai praeisite
pro šalį, kai jums bus siūlomos pui-
kios galimybės ir tinkami žmonės.”
Kai kurie žmonės vien tik mąsto,
kaip išvengti didžiulių nelaimių, ligų,
konfliktų, apkalbų savo bendruo-
menėje, šeimoje ar darbovietėje. Jie
negali džiaugtis ir gėrėtis gyvenimu,
nes pilni baimės apie tai, kas blogiau-
sio gali jiems nutikti.

Dažnai užplūsta mus tamsios
mintys, kurios mums kartoja: „Tikrai
nepasikeis mano bloga padėtis. Tik-
rai jau nebeišsispręs ši problema. Jau
seniai nematau jokio pagerėjimo.”
Nusikratykime šio melo. Tokios min-
tys tikrai ne iš Dievo. Visame Šv. Raš-
te nesurasime tokių jo minčių, kurios
keltų mūsų baimę, nusivylimą, liū-
desį, nerimą ir pralaimėjimą. Neiš-
vengsime sunkumų ir problemų gy-
venime. Tačiau visada turime pasi-
rinkimą. Galime neleisti, kad tos ne-
gandos, nesėkmės, įžeidimai valdytų
mūsų mintis, tikėjimą ir elgesį. Jei ir
nematome jokio pagerėjimo, tikė-
kime, kad mūsų laukia nauji pasieki-

mai, laimėjimai, klestėjimas ir gau-
sios malonės. Tikėkime, jog Dievas
parodys savo gydančią galią mūsų gy-
venime, kad visi dar aiškiau pama-
tytų didingus jo darbus. Jis nori, kad
pagerėtų mūsų santykiai, kad pakil-
tume profesiniame gyvenime, kad
praplėstume savo finansines ribas,
kad labiau patarnautume vargstan-

tiesiems. Jis nori, kad dar daugiau
pilnatvės ir džiaugsmo turėtume gy-
venime, kurį jis mums dovanojo. Pri-
siminkime, jog Dievas gali veikti tik
ten, kur yra tikėjimas. Tikėjimu jį įsi-
leidžiame į savo gyvenimą. Tikėjimu
atsiveriame jo meilei, gailestingumui,
išgydymui ir palaimai.

Bernardinai.lt

Atkelta iš 3 psl. neatsakytas
klausimas: kas toliau? Ar ne Mol-
davijos Padniestrė, tėškia klausimą
apžvalgininkas Valentinas Mitė? Ten
Kremlius kuria tokią pat padėtį, kaip
ir Pietų Osetijoje. Nepastebėti Rusi-
jos imperinių ambicijų jau nebeį-
manoma. Tačiau negi įmanoma už-
miršti, kad kartu su Gruzija, Besa-
rabija, Bukovina ir ta pačia Padniest-
re Maskva į vieną geldą sodino ir Es-
tiją, ir Latviją, ir Lietuvą? Ar šiandie-
nis Gruzijos šešėlis irgi nepradeda
driektis šiaurės kryptimi, ir kas
neleis jam išsitiesti iki Baltijos kran-
tų. Ypač jeigu Maskvai Gruzijos
operacija pavyktų, samprotauja Mitė.

Laimingos Baltijos valstybės
laiku tapusios NATO bei ES narėmis,
todėl ir Gruzijos įvykiams čia pa-
sikartoti sunkiau, guodžiasi Lietuvos
aukštoji politika, tačiau ar balandžio
mėnesį Bukarešte NATO viršūnių
susitikime šios organizacijos narystės
pažadai Gruzijai ir Ukrainai tik tušti
tauškalai? O ar geležinkelis Kara-

liaučius – Minskas negali pradėti rū-
dyti, griūti, sproginėti tiltai ir „ding-
ti” jam taisyti iš Rusijos atsiųsti dar-
bininkai, ir jų apsaugai gali prireikti
po tanką kas šimtas metrų? Tad
kažin ar jau ne laikas kitame Adam-
kaus ir Busho pokalbyje užsiminti,
kad tų kelių NATO lėktuvėlių Zok-
niuose ir jų pilotų pasismaginimų su
merginom Šiaulių baruose nebeuž-
tenka, bet skubiai reikia tokių pat
gynybos bazių, kaip ir kitose Vakarų
Europos NATO narių teritorijose. O
Briuseliui priminti, kad Ignalinos
jėgainę uždarysim tik tada, kai pasis-
tatysime naują ir nusitiesime reikia-
mus elektros tinklus į Vakarus, ir kad
mums reikia papildomo milijardo
eurų perstatyti Būtingę taip, kad iš
Rusijos nereikėtų pirkti nė lašo naf-
tos ir nė gramo dujų. Ir jeigu Briu-
selis nemato, kad tik tokiu būdu mes
galėsime išvengti Rusijos tankų Ni-
doje, mūsų tėvynės laisvei išsaugoti
pradėkime dairytis kitos išeities.

Balsas.lt

Lietuva Gruzijos šešėlyje

Baltijos jūroje – didžiausia
pasaulyje „mirties zona”

Baltija – labiausiai „dūstanti”
Žemės jūra, nuo deguonies stygiaus
kenčianti ištisus metus, atskleidė
JAV ir Švedijos mokslininkų tyrimas.
Jų teigimu, besiplečiantys pasaulio
vandenynų ir jūrų regionai, kuriuose
nebeliko deguonies, yra viena di-
džiausių XXI a. aplinkosaugos prob-
lemų. Nuo 1960-ųjų tokių „mirties
zonų” plotas padvigubėja kiekvieną
dešimtmetį.

JAV ir Švedijos mokslininkų at-
likto tyrimo, kurio rezultatus skelbia
žurnalas „Science”, duomenimis,
jūrų plotai pakrančių regionuose, kur
deguonies kiekis toks mažas, kad jo
nebepakanka įvairių organizmų gy-
vybei palaikyti, nuo 1980 m. padidėjo
2,5 karto. Didžiausia pasaulyje tokia
„mirties zona” yra Baltijos jūra. Po
jos seka Meksikos įlanka ir Rytų
Kinijos jūra, skelbia britų dienraštis
„The Telegraph”.

Mokslininkai deguonies kiekį
pasaulio jūrų ir vandenynų pakran-
čių zonose tyrinėja nuo devintojo
praėjusio amžiaus dešimtmečio vidu-
rio. Tada buvo rastos 162 „mirties
zonos”. 1995 m. jų buvo jau 305, o
2007 m. – 405. Tuo tarpu 1910 m.,
mokslininkų teigimu, buvo žinomos
tik keturios tokios zonos. Dabar gy-
vybei netinkamos jūrų zonos sudaro
mažiausiai 245 tūkst. kv. kilometrų –
tai beveik N. Zelandijos dydžio plotas.
Tačiau, pasak JAV Virginia Jūrų
tyrimų instituto prof. Robert Diaz,
tikrasis „mirties zonų” plotas ko gero
yra gerokai didesnis.

Prof. R. Diaz vadovaujama tyrėjų
grupė bendradarbiavo su Gioteborgo
universiteto (Švedija) mokslininkais.
Specialistų teigimu, didžiausia Žemė-
je „mirties zona” yra Baltijos jūroje.
„Mirties zonos” susidaro, kai į jūros

pakrančių regionus patekusios che-
minės medžiagos, ypač azotas ir fos-
foras, ima skatinti dumblių augimą.
Šis procesas vadinamas eutrofikacija.
„Pražydus” jūros vandeniui jame ima
trūkti deguonies, pradeda dusti žu-
vys. Kadangi svarbiausia „mirties
zonų” atsiradimo priežastis yra že-
mės ūkyje naudojamos trąšos, moks-
lininkai ragina ieškoti veiksminges-
nių būdų, kad trąšos nepatektų į van-
dens telkinius ir nepasiektų pakran-
čių vandenų.

Pasak prof. R. Diaz, nors „mirties
zonos” jūrose didėja, kol kas dėl to
neišnyko nė viena rūšis, nes žuvys ir
kiti organizmai dažniausiai pasitrau-
kia iš netinkamų gyventi jūros plotų.
Tačiau mokslininkas perspėja, kad
ilgainiui „mirties zonos” gali taip
išsiplėsti, kad prasidės negrįžtami
bioįvairovės pokyčiai. Jau aptinkami
masinio žuvų, moliuskų, austrių ir
kitų organizmų masinio gaišimo pa-
krančių zonose atvejai.

Tarp didžiausių pasaulio jūrų
„mirties zonų” yra daugiau nei 12
tūkst. kv. kilometrų ploto zonos
Kinijos ir Japonijos pakrančių akva-
torijose bei maždaug Niudžersio val-
stijos dydžio „mirties zona” JAV
pakrantėje prie Mississippi deltos.
Pasak mokslininkų, „mirties zonos”
jūrose gali vėl „atsigauti” padidėjus
deguonies kiekiui. Daugiau nei pusė
iš 405 stebimų tokių jūros regionų
deguonies stygių „jaučia” tik tam
tikru metų laiku. Ketvirtadalyje visų
regionų „deguonies badas” trunka
vos kelias dienas ir savaites, tačiau
kai kuriose jūrose, tarp jų ir Baltijos
jūroje, jis tęsiasi ištisus metus, rašo
„The Telegraph”.

Balsas.lt
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA

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

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

Atkelta iš 4 psl.     pastangas,
aukotą laiką ir ilgas keliones į radijo
stotį. Nei vienam vedusiam programą
nebuvo mokama ir teigiami atsiliepi-
mai buvo vienintelis atpildas. Mie-
liems klausytojams dėkoju už teigia-
mus vertinimus, kritiką ir tartus
padėkos žodžius.” Savo ruožtu, Phi-
ladelphia LB apylinkės valdyba,
,,BB” darbuotojai, rėmėjai ir klausy-
tojai nuoširdžiai dėkoja J. Dantienei
už ilgametį sėkmingą vadovavimą
,,BB” redaktorių kolektyvui. 

,,Bendruomenės Balsas”  
tebegyvuoja

,,Drauge” rašėme, kad birželio
pradžioje vykusiame visuotiniame LB
apylinkės susirinkime buvo išrinkta
komisija (Jūratė Stirbienė, Ant. Kru-
šinskas, Teresė Gečienė) ištirti gali-
mybes tęsti jau net 55-rius metus
Philadelphia visuomenę informuo-
jančias ,,BB” radijo laidas. Komisija
dirba, konsultuoja visuomenę, bando
surasti trūkstamų lėšų. Maloniai nu-
teikia teigiami lietuvių atsiliepimai,
per paskutinius kelis mėnesius pa-

gausėjusi finansinė parama. LB apy-
linkės valdybai pritarus, su radijo
stoties vadovybe buvo pasirašyta
sutartis pratęsianti ,,BB” transliavi-
mą trims mėnesiams – iki š.m. lap-
kričio pabaigos. Daroma viskas, kad
vienintelė  JAV LB apylinkės žinioje
veikianti radijo valandėlė išliktų.

Žinios trumpai

Philadelphia LB Vinco Krėvės li-
tuanistinė mokykla naujus mokslo
metus pradės sekmadienį, rugsėjo 7
d. Daugiau informacijos apie mokyk-
lą gali suteikti mokyklos vedėja
Jūratė Vrubliauskienė el. paštu:
vrubliauskiene@yahoo.com arba tel.:
213-964-0499.

Lietuvių Namų (Lithuanian Mu-
sic Hall) tradicinė Mugė vyks pirmąjį
lapkričio savaitgalį, t.y., lapkričio 1-2
dienomis. Abi dienas mugė dirbs nuo
12 val. vidudienio iki 6 val. vak. Šiais
metais Philadelphia Lietuvių Namai
švenčia savo 100 metų sukaktį.

Algimantas S. Gečys

Šv. Andriejaus parapijiečiai... 

Leonidas DONSKIS 
Esama kultūros politika manęs

netenkina. Ji visiškai atplėšta nuo
moderniųjų laisvų kūrybinių indus-
trijų ir orientuota perdėm į privilegi-
juotų kultūros ir meno žmonių kla-
nus. Absurdo viršūne laikau brangių
ir kone sibaritiškų kultūros renginių
bei festivalių organizavimą šalyje,
kurioje mažų miestelių ir provincijos
bibliotekos nepajėgia įsigyti garsiau-
sių rašytojų knygų. Mūsų kultūrą
būtina decentralizuoti ir kaip galima
daugiau plenerų, literatūros semi-
narų ir muzikos festivalių bei kūry-
binių forumų rengti mažuose mies-
teliuose. Mūsų kultūra turi atkovoti
ir laimėti šalies provinciją, kuri nere-
tai gyvena tarsi kitoje šalyje ir
epochoje. 

Manęs anaiptol nežavi mūsų TV
pasaulis, iki šiol neturintis rimtų
edukacinių laidų tiek jaunimui, tiek
suaugusiai auditorijai. Kas keistina?
Žmonės. Mažiau politinio pasitikėji-
mo veikėjų ir konjunktūrininkų, o
daugiau asmenybių, neįsikabinusių į
savo postą, pasiryžusių ką nors drą-
saus nuveikti ir išeiti – arba, dar tik-
sliau pasakius, grįžti į kūrybos sferą.
Mažiau valdininkijos ir daugiau pilie-
tiškai mąstančių žmonių. 

Erika DRUNGYTĖ 
Lietuvos valstybėje nėra kultū-

ros politikos. Todėl aš jos negaliu nei
vertinti, nei keisti. Yra didelis chao-
tiškas judėjimas medžio drevėje. Kar-
tais laimi širšės, kartais laukinės
bitės, kartais vapsvos. Politika re-
miasi strategija. Kai nėra politikos
apskritai, politinio intelekto, kai
mąstoma dėliojant figūrėles, bet
neaprėpiama visuma ir neprognozuo-

jamos būsimos pasekmės, tokiame
kontekste negali būti ir kultūros poli-
tikos. Lietuvoje yra gal tik keli tūks-
tančiai kultūringų žmonių. Ir jie
kultūringai gyvena. Tiesiog gyvena. 

Jurga IVANAUSKAITĖ
Manęs netenkina pats kultūros

nustūmimas iš ,,prioritetinių” sferų į
paribio erdvę, kurioje glaudžiasi tai,
kas, neva, nėra žmogui gyvybiškai
būtina. Tačiau jei atsigręšime atgal,
pamatysime, kad apie visas didžiąsias
civilizacijas – Egiptą, Graikiją, Romą,
actekų ar inkų imperijas – šiandien
mums byloja tik jų kultūra. Viso kito
– jų politikos, socialinių peripetijų,
sporto laimėjimų – nebeliko. Toks tad
būtų mano atsakymas, kokiu balsu
šiandien Lietuva turėtų byloti pa-
sauliui ir kas iš dabarties bus girdima
ateities kartų. Aš nežinau, ką daryti,
kad tas balsas ir šiandien būtų iš-
girstas mūsų pačių bei aplinkinių,
tačiau neabejoju, kad reikia ne vien
tik didelių, net ne vien tik labai di-
delių pinigų. 

Vanda JUKNAITĖ
Su kultūros politika – panašiai

kaip su tais medikų juokais: nepai-
sant gydymo, ligonis pasveiko. Nepai-
sant kultūros politikos mes vis dėlto
turime gyvybingą kultūrinį gyveni-
mą. Liūdna, žinoma, kad per visus 15
valstybės tapsmo metų taip ir ne-
pamatėme atsakingame kultūros po-
litikos poste asmeniškai kultūra su-
interesuoto žmogaus. Su tuo siečiau
visas priežastis ir pasekmes. Ir Jono
Meko žodžius: Lietuva Amerikai ma-
ne atidavė veltui. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)
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Dar apie Salomėją Nėrį
JULIJA ŠVABAITÈ-GYLIENÈ

Liepos 7 dieną suėjo 63 metai
nuo Salomėjos Nėries mirties. Mirė ji
sulaukusi vos 41-erių metų – sukly-
dusi, iškentėjusi, atsiprašiusi už visas
savo kaltes...

Daug buvo rašyta apie ją, ir dar
ilgai jos nepaliks ramybėje. Prieš
mirtį, ją jau sunkiai sergančią, aplan-
kė kunigas Juozas Gustas.  Atliko ji
išpažintį, priėmė šv. Komuniją, taipgi
atidavė jam savo juodais viršeliais
sąsiuvinį – eilė raščius... Salomėja
Nėris buvo išskrai dinta (jau be są-
monės) į Maskvą, kur ji ir mirė 1945
metų liepos 7 dieną.

Apie  Salomėją Nėrį kelias kny-
gas parašė Viktoras Alekna. Ypač
paskutinėje savo knygoje „Salomėja”
Alekna atskleidė jau labai skaus-
mingą, atvirą, intymų gyvenimą.
Apie likimą to jos rankraščio, kurį
įteikė kunigui Gustui, taip ir neaiš-
ku...  Kun. Gustas greit buvo suim-
tas, ištremtas į Sibirą ir ten mirė...

Dr. V. Daujotytė paruošė pačios
poetės parengtą rinkinį „Prie didelio
kelio”, išleistą Vilniuje 1994 metais.
Vieną šios knygos egz. 2007 metais
parsivežiau iš Lietuvos, kai aplan-
kiau savo gimtinę Alvitą, taipgi ir
Salomėjos tėviškė... Knygą „Prie
didelio kelio” tada man užrašė ir
padovanojo Salomėjos Nėries sūnus
Balandis – Saulius Bučas.

O štai prieš mane ant stalo jau
senokai rašytas man „Draugo” skai-
tytojo Vitalio Dausotos, gyvenančio
Arizonoje, laiškas. Perskaitęs mano
„Drauge” rašytą seriją apie  Salomėją
Nėrį, pasigedo jos paskutinio eilė-
raščio „Sugrįžimas”. Todėl atsiuntė
man tą eilėraštį su tokiomis pastabo-
mis apie Salomėją Nėrį: „Klysti yra
žmoniška, bet klaidas pastebėti, jas

apgailėti gali tik kilnios asmenybės.
Vokiečiai iki šiol iš savo krašto ne-
ištrėmė J. W. von Goethe už tai, kad
jis priėmė ordiną iš jų priešo Napo -
leono. Mes irgi neištrė mė me ir neiš -
tremsime iš savo krašto S. Nėries,
kas dėl jos būdo jautrumo, ją klystke-
liais nuvedę ir jos kūrybą sužaloję,
pateikė publikai kaip originalą jos
demoniški ‘draugai’, skaudžiai ją
įžeisdami...”

Taip rašė Vitalis Dausota. Taigi
aš čia ir pridedu jo atsiųstą paskutinį
Salomėjos eilėraštį su siuntėjo priera -
šu: ,,Šį eilėraštį perspausdiname iš
‘Aušros’ 39 (79) nr. Ten prie jo pridė-
ta tokia pastaba: ‘Šį eilėraštį impro-
vizavo S. Nėris prieš mirtį. Jį užrašė
ją slaugiusi medicinos sesuo, nes pati
poetė jau nepajėgė rašyti’”.

Paliekame spręsti patiems skai -
tytojams. Salomėja Nėris, be abe jo,
yra viena didžiausių mūsų poečių, bet
ji turbūt visuomet pasiliks kontrover-
sinė asmenybė dėl savo santykių su
komunizmu. Vieni ją smerkia, kiti
(pvz., prel. M. Krupavičius ir kan. M.
Vaitkus) ją teisino ir gynė. Bū da ma
be galo jautri, ji daug kentėjo ir
blaškėsi.

Čia minimas „Aušros” 39(79) nr.
turbūt paimtas iš to meto pogrindi -
nės spaudos. Bandžiau surasti šį nu -
merį, bet nepasisekė. Gal kur ar chy -
vuose jis ir yra, – gal kas ir galėtų pa -
dėti surasti?

Istorijoje neužmirštami šv. Au-
gustino, Marijos Magdalenos vardai,
o Kristus, prikaltas ant kryžiaus, ša -
lia prikaltą budelį pažadėjo pasiimti į
dangų...

Baigiant savo mintis, man vis
kyla klausimas: kodėl ir kodėl mes
nemokame atleisti? Ir ar tikime į iš-
pažintį, nuodėmių atleidimą?

,,Draugo” knygynėlyje galite
nusipirkti Viktoro Aleknos knygą
,,Salomėja”. Knygos kaina  — 20 dol.
Ją galima įsigyti paštu, pridedant
10.25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygą, už kiek-
vieną papildomą knygų – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

,,Draugo” knygynėlio adresas:
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-
9500.

Čikagos kultūros centre  – laisvės
vaiduokliai, Marilyn Monroe 

ir daugiau 
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Prieš keletą mėnesių žiūrėjau do-
kumentinį filmą (atsiprašau, bet
neprisimenu nei pavadinimo, nei au -
toriaus) apie  pirmąją ir antrąją eu -
ropiečių, ir ne tik,  imigracijos banga
į JAV. Mane, naujai iškeptą imigran-
tę, nustebino tai, kad visi – per 12
milijonų naujųjų imigrantų, atvy-
kusių per Ellis Island – turėjo pereiti
medicininį patikrinimą ir kai ku-
riems išsvajotoji Amerika prasidėjo
nuo ilgų die nų ir naktų, praleistų šios
salos li goninėse. Persipynę tautos,
likimai, daug nevilties, skausmo bei
išsisky rimų ir toliau lydėjo naujai
atvykusius.

Šiuo metu Čikagos kultūros cen-
tre (iki spalio 5 dienos ir nemokamai)
vyksta Stephen Wilkes 30 fotografijų,
kuriose apšiurę, apgriuvę tų ligoninių
pastatai ir Laisvės statula – tarsi
šaukiantis deglas į ateitį, į viltį, į sva-
jones, paroda.

Penkerius metus (1998–2003) šis
žymus fotografas amžino pie tinės
Ellis salos  dalies ligonines – vartus,
per kuriuos 1892–1954 metais įžen -
gė, galbūt, kažkas net iš skaitytojų, ir
jų pirmtakai.

Šios nuotraukos – tai naujas žvil-
gsnis, naujas pokalbis Laisvės tema.

1990 m. vienoje iš ligoninių buvo
įrengta ekspozicija, pasakojanti  apie
imigrantų patyrimą. Ši salos dalis dar
vadinama ,,Ašarų sala”  (The Island
of Tears) arba ,,Sudaužtų širdžių sa -
la” (Heartbreak Island), mat, pasak
istorijos, 1 proc. visų atvykusių nega-
vo teisės pradėti naujo gyvenimo šioje
šalyje dėl įvairių sveikatos problemų.
Tiems žmonėms Amerika prasidėjo ir
baigėsi ten.

Paroda ,,Ghosts of Freedom”
(,,Laisvės vaiduokliai”), pirmą kartą
buvo atidaryta 2001 m. balandį ir po
to keliavo ir keliauja iš vieno miesto į
kitą, iš vienos galerijos į kitą.

Paties fotografo žodžiais, po 2
savaičių fotografavimo, jis nebegalėjo
at sitraukti, negalėjo miegoti, negalė -
jo ištrinti pastatų iš savo atminties.
Jis vis grįždavo ir grįždavo į ten, ir
vienos valandos redaktoriaus užduo-
tis užsitęsė 5 metus.

Stephen Wilkes sukūrė vaizdo
įrašą ir pristatė jį JAV Kongresui. Po
2 metų Kongresas paskyrė 6 milijo -
nus dol. pastatų restauracijai.

Fotografas džiaugiasi, kad dauge-
lis pastatų buvo sutvarkyti, sodai ir
gėlynai išravėti, bet tai ne tik ne pa -
dėjo, bet ir pakenkė bendram vaizdui
ir tų vietų dvasiai – ši vieta jau nieka-
da nebeatrodys taip, kaip at rodo nuo-
traukose.

Kviečiu visus čikagiečius ir jų
svečius apsilankyti Čikagos kultūros
centre ir pajausti Stephen Wilkes
nuotraukų spalvų ir vaizdų galią.
Nuotraukas taip pat galime pamaty -
ti:  www.ellisislandghosts.com

Autorius labai domisi ir asmeni -
niu patyrimu. Tad, jei jūs turite savo
istoriją, jei jums ar jūsų tėvams, se -
neliams teko pereiti pro šiuos ,,var-
tus”, galite savo istoriją pasiųsti aut o-
riui: info@ellisislandghosts.com,
o dar įdomiau būtų ją perskaityti
,,Draugo” dienraščio puslapiuose.

Apsilankę Čikagos kultūros cen-
tre galėsite pasigrožėti naujai atres -
tauruotu nuostabiu Tifany vitražu,
pažiūrėti Martin Koenig nuotraukų
(paroda tęsis iki  rugsėjo 28 d.) apie
1966–1979 metų Bulgariją. Antrame
aukšte nors trumpam užsukite į nu -
teistųjų (daugelis iki gyvos galvos)
minčių ir vaizdinės išraiškos parodą,
o ketvirtame aukšte pasinerkite  į
,,Legendos gyvenimą” – taip vadinasi
paroda apie žymiąją kino aktorę Ma -
rilyn Monroe (paroda tęsis iki rugsėjo
21 d.).

Stephen Wilkes Ellis Island ligoninė,
žaliasis kambarys.

SALOMÈJA NÈRIS

Sugrįžimas
O Viešpatie, sugrįžau pas Tave,
Tamsioj nakty paklydus.
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane,
Skaudžias žaizdas išgydęs.

Priimk atgal, o Viešpatie brangus,
Leisk su  Tavim sueiti.
Aš žemėje palieku visus draugus –
Tavy turiu tik viltį.

Juk Tu žinai, kad laimė tarp žiedų...
Širdy man buvo gera, gera...
Bet melas išvogė man daug turtų,
Įpiršęs nuodingąjį nektarą.

Jis nunešė kryželį paslapčia,
Man nuo širdies pavogęs.
Joje ir kūdikio karšta malda
Paliko be pastogės.

Gyvenimas atrodo tuštuma,
Lyg tamsi, juoda naktis...
Vėl netikėtai palietei mane
Malonės savo spinduliu.

Dabar vėl grįžau, Dieve, pas Tave,
Tamsioj nakty paklydus, –
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane,
skaudžias žaizdas išgydęs.

Viktoras Alekna 
,,Salomėja”
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Atkelta iš 3 psl.    dar nebūtinai
sudaro tikrą bendruomenę, o ben-
druomenės savaime dar nesudaro
pasaulio Lietuvos. Bendruomenė tik-
rąja prasme – tai žmonių grupė, tur-
inti ir bendrumo jausmą, ir bendrą
tikslą. Pasaulio Lietuvą suprantu,
kaip lietuvių ir lietuviškų bendruo-
menių už Lietuvos ribų veiklos erd-
vės visumą. Ji galėjo atsirasti tik po
to, kai bendruomenės ėmė veikti tar-
pusavyje ir su Lietuva.

LB – ne pirmasis ir ne vienintelis
užsienio lietuvių sambūris. XIX šimt-
mečio pabaigoje po aršių kautynių –
tiesiogine prasme – dėl teritorijų
lietuviai emigrantai ėmė atskirai nuo
lenkų statyti bažnyčias. Tėvynės
ilgesys ir svetima aplinka vertė žmo-
nes burtis ir dalytis tuo, kas išvykus
iš tėvynės neprarasta: lietuvių kalba,
tikėjimu ir papročiais. Atsirado ir
pasaulietinių darinių: orkestrų, bib-
liotekų, mokyklėlių ir ideologiškai
konkuruojančios spaudos, laisva-
manių ir socialistų būrelių. Svar-
biausia, atsirado savimonė, siejanti
asmenį su grupe. Visa tai, nors Bend-
ruomenės kaip organizacijos dar ne-
buvo, jau buvo iš tiesų bendruome-
niška.

Viena iš ankstyviausių gijų, jun-
giančių lietuvių emigrantus su Tė-
vyne, buvo pogrindžio spauda. Jonas
Šliūpas pasirūpino, kad „Gazietos
lietuwiszkos” (leidžiamos nuo 1879
m. JAV) ištraukos būtų perspausdi-
namos „Aušroje” ir pasiektų Lietuvą.
Amerikoje kilo mintis surengti Lie-
tuvos kultūros parodą 1900 metais
Paryžiaus ekspozicijoje. Ši sensacinga
paroda pribloškė lankytojus, pir-
mąkart sužinojusius apie spaudos
draudimą, o emigrantai atrado naują
– politinio atstovo savo tautai – vaid-
menį. Lietuvos tautinio atgimimo
idėja nelyginant įtempta viela suvir-
po tarp žemynų. Paskelbusi neprik-
lausomybę, Lietuva sulaukė apie
700,000 dolerių humanitarinės pagal-
bos iš JAV lietuvių (vadinasi, vidu-
tiniška šeima tam paaukojo apie 25
proc. savo metinių pajamų).

Tik tada, kai dėl pasaulinės ūkio
krizės pagausėjo lietuvių emigracija į
Pietų Ameriką, stiprėjanti Lietuva
pati atsigręžė į savo išeivius. 1932-
aisiais Kaune buvo įsteigta valstybės
remiama visuomeninė organizacija
„Draugija užsienio lietuviams remti
(DULR)”. Ji siuntė vadovėlius, orga-
nizavo kursus mokytojams, kvietė
gastroliuoti chorus, sportininkus,
leido „Pasaulio lietuvio” žurnalą. Bet
ir anuomet Lietuvoje netrūko abe-
jingumo, kai kas postringavo, jog tai
išmesti pinigai, o išeivija – prarasti
žmonės.

Vis dėlto 1935 m. Kaune buvo
sušauktas pirmasis Pasaulio lietuvių
kongresas; atstovai susirinko iš 14
kraštų. Delegatai priėmė bendrą
politinę rezoliuciją: „Viliamės... kad
Nepriklausomos Lietuvos vidaus
tvarka... bus grįsta Lietuvos Kons-

titucijos dėsniu, jog suvereni valdžia
priklauso tautai.” Tarp išeivijos ir
Lietuvos atsirado politinis dialogas,
išeivija pasisakė už demokratines
vertybes. Kongrese nuspręsta įsteigti
Pasaulio lietuvių sąjungą, kurios cen-
tras turėjo būti Lietuvoje, o nariais
tapti užsienio lietuvių draugijos.
Karas nutraukė steigimo darbus,
okupantai uždraudė DULR veiklą,
nukirto išeivijos ryšius su Lietuva.
Tačiau visuotinės užsienio lietuvių
organizacijos idėja jau ruseno.

Karas šią idėją suaktualino.
Vakarų Vokietijoje jau buvo atsidūrę
apie 75,000 lietuvių tremtinių,
kai 1946-aisiais Hanau stovykloje,
VLIK’ui skatinant, įsteigta Lietuvių
tremtinių bendruomenė, kuri realiai
vykdė daugybę valstybės funkcijų:
štai pavyzdys iš švietimo srities:
vaikų darželių buvo 61, pradžios
mokyklų – 9, progimnazijų – 11, gim-
nazijų – 26. Dirbo 1,086 mokytojai...
Mokytojai suprato bendruomenių
būtinybę tiek ugdant vaikus, tiek
padedant išvietintiesiems ištverti
atgrasią aplinką.

Aiškėjo, kad reikia rengtis ilgai
atskirčiai nuo Lietuvos. Todėl
VLIK’as 1949 m. paskelbė Lietuvių
Chartą, ir kartu Pasaulio Lietuvių
bendruomenės laikinuosius nuosta-
tus. Bronius Nainys Bendruomenės
kūrimą itin kontroversiškai apibūdi-
no: „Ji nebuvo kuriama kaip organi-
zacija tarp organizacijų, partija tarp
partijų, grupė tarp grupių, ideologija
tarp ideologijų... ji yra Lietuvos vals-
tybės atspindys užsienyje... be teri-
torijos ir be kitų valstybinės veiklos
būtinybių, bet ta pati Lietuva.”

Tačiau dabar juk nebebūtų gali-
ma šitaip apibūdinti Bendruomenės.
Mūsų valstybė laisva ir Lietuva yra
Lietuvoje, o ne užsienyje. Nebega-
lima, kaip kadaise, laikyti LB ta mi-
niatiūrine „Lietuvėle”, kuri, nesant
valstybės, savarankiškai finansavo ir
rūpinosi visų užsienyje esančių lietu-
vių švietimo, kultūros, sporto ir savi-
tarpio paramos puoselėjimu bei telkė
juos Nepriklausomybės siekiui. Tie
du tradiciniai Bendruomenės egzis-
tavimo tikslai tarsi ne vieno „dipuko”
gyvenimo tikslai: išlaikyti lietuvybę
ateities kartoms ir padėti Lietuvai
atgauti laisvę. Dabar viena „pusė” to
egzistavimo pagrindo tarsi ištirpo.

Taigi LB šiomis dienomis pavirs-
ta tiesiog dar viena, galbūt gausiau-
sia, stipriausia užsienio lietuvių orga-
nizacija. Ar ne taip? Taip ir ne. Ne-
tapatinu LB, kaip organizuoto visuo-
meniškumo formos, su visa viso pa-
saulio užsienio lietuvių veikla apskri-
tai.

Taip, Bendruomenė privalo būti
kitokia, nei buvo iki 1990-ųjų. Tačiau
Bendruomenės struktūra, tvarka ir
tradicijos bei jos per daugiau kaip
pusšimtį metų sutelkta patirtis ir
užgyventa „organizacinė valia” ją
įgalioja ir įpareigoja būti ir veikti

kitaip nei kitos organizacijos. Lie-
tuvių Bendruomenė yra unikali „pa-
saulio Lietuvos” apraiška. Ji tikrai
nėra dar viena organizacija tarp dau-
gybės kitų.

Bendruomenė nuo pat jos įsteigi-
mo turėjo du organizacinius princi-
pus, kurie ją iš esmės skiria nuo visų
kitų organizacijų: tai: visuotinumas,
demokratiškumas bei savanorišku-
mas. Demokratiškumas tarsi išplau-
kia iš visuotinumo ir be jo būtų neį-
manomas. Lygiai taip pat – savano-
riškumas iš demokratiškumo prin-
cipo.

Visuotinumas – deklaruojamas
ar tikras – tai pats ypatingiausias,
ambicingiausias ir prasmingiausias
LB bruožas. Visi užsienio lietuviai
priklauso LB, pagal jos pačios juri-
diškai registruotus įstatus, o tas
„priklausymas”, aišku, gali būti są-
moningas arba ne. Anot Mykolo
Krupavičiaus, pirmininkavusiam
VLIK’ui ir pradžioje organizavusiam
LB: „Atskira plyta yra nereikšmingas
daiktas... tas pats galima pasakyti
apie pasaulyje pasklidusius lietu-
vius... kol lietuvio su lietuviu nejun-
gia Lietuvių Bendruomenės organai,
tol tokie lietuviai tėra ta plytų krūva,
iš kurios kiekvienas prašalaitis gali
naudotis. Tik tada, kai visi bus suri-
kiuoti... į savosios bendruomenės
pastatą, iš palaidų lietuviškų plytų
krūvos turėsime pasistatę savajai
lietuvybei tvirtovę.” (PLB keliu).

Ankstesnė patirtis rodė, kad pir-
ma užsienio lietuvių karta, dar šiek
tiek antra, laikydavosi savo parapi-
jose, draugijose, partijose, o trečia jau
ko ne visiškai nutautėdavo. Visur ir
visoms tautoms taip emigracijoje
būna. Labai geras palyginimas su
skrituliais geometrijoje. Jeigu tam
tikrą plotą paskirstysime į didelį
skaičių mažų skritulių, tai jų perife-
rija („circumference”) bus ilga – daug
bus nuo kraštelių „nubyrančių”,
nutautėjančių. O jei nubrėšime vieną
didžiulį skritulį, kuris apima visus, jį
apibrėžianti linija bus palyginti daug
trumpesnė, periferijos mažai ir nu-
byrančių daug mažiau.

Ši idėja pasiteisino, laikas ir dar-
bai patvirtino, kad LB visuotinumas
sumažino tą periferiją, nubyrėjimą,
nutautėjimą. Ten, kur LB buvo stipri,
lietuviai jautėsi pajėgūs ir jų vaikai
didžiavosi lietuviai esą ir laikėsi kar-

tu. Ypač jaunimas įvertino tai, kad jų
tėvai teikė pirmenybę vienai apiben-
drinančiai idėjai („lietuvybei”), o ne
atskiroms grupėms (kuriai nors ide-
ologinei organizacijai, politinei parti-
jai, geografiškai apibrėžtai parapi-
jai...) Bet tai daryti visuomet neleng-
va, nes gyventi „po vienu stogu”
turint skirtingus įsitikinimus, išsila-
vinimą, gyvenamąją šalį, buvo sunku
prieš 50 metų, o tai daryti dabar dar
sunkiau, nes tos skirtybės tarp mūsų
– dar didesnės.

Antra vertus, tik šitaip sutelkia-
ma galima jėga – patys žmonių skai-
čiai, bendra finansinė ir organizacinė
galia, pagaliau moralinė jėga, kuri
lemia galimybę organizuoti demok-
ratiškus rinkimus į sprendimus pri-
imančias bei savo rinkėjams atsto-
vaujančias LB tarybas, jų valdybas.
Kandidatuoti ir laimėti gali kiekvie-
nas; nereikia nei kažkokių ypatingų
pinigų, nei politinės partijos, nei
išgarsėjusių pusbrolių; šitą kiekvie-
nas iš mūsų gali paliudyti. Reikia tik
dirbti „iš noro tai daryti”, nes LB
nemoka savo vadovams atlyginimų,
ir žmonės savanoriai, kurie kandi-
datuoja į vadovaujančius postus, juos
tarsi „uždirba” savo profesine patirti-
mi ir organizaciniu sumanumu,
įrodydami LB rinkėjams savo pa-
sirengimą ir įsipareigojimą laisvalaikį
atiduoti LB tikslams. Kaip ir anks-
čiau, dviem tikslams: lietuvybės
išlaikymui užsienyje ir Lietuvos val-
stybės gerovei bei saugumui (vietoj
anksčiau siektos ir jau pasiektos
Nepriklausomybės).

Todėl laisva Lietuva išskiria PLB
savo teisės aktuose (pvz., Ilgalaikėje
valstybės santykių su užsienio lietu-
viais strategijoje), nors PLB – neprik-
lausoma visuomeninė organizacija, o
ne valstybei ar jos valdžiai pavaldi
institucija. Neseniai Vyriausybė taip
pat pritarė minėtos strategijos koor-
dinavimo ir priežiūros komisijos
sudarymui. Į ją įrašyti ir trys PLB
skirti atstovai; tuo valstybė pripažįs-
ta PLB išskirtinumą ir galimybę
atstovauti lietuviams, gyvenantiems
už Tėvynės ribų.

Tai irgi dalis tiek LB, tiek šių
dienų Lietuvos istorijos, kurią reikia
pirmiausia mums patiems žinoti.

Pranešimas sutrumpintas.

Bernardinai.lt 

KAS YRA PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ?

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai

kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

A † A
VIDA LORETTA BEDER

BEDRŽICKAITĖ

pašaukta į Dangaus Karalystę 2008 m. liepos 28 d.
Dideliame skausme liūdi ją karštai mylėję tėvai Regina ir

Rostislav Beder iš Westwood, MA ir netektyje liūdintis brolis Mark
Beder su šeima, Corona del Mar, CA.

A a.  Vida, rugpjūčio 1 d. – dieną prieš jos 47-ąjį gimtadienį – po
šv. Mišių Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, palaidota Forest Hills kapi-
nėse, Boston, MA.

Nuliūdusi šeima
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�,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st St.,
Chicago,  rugpjūčio 20 d., trečiadienį,
2 val. p.p. tradicinių popiečių metu
kalbės Daina Dumbrienė, kuri pasi-
dalins įspūdžiais iš įdomios kelionės
po Kiniją. Pasakojimą pailiustruos
vaiz dine medžiaga. Po paskaitos pasi-
vaišinsite skaniu ,,Seklyčios” maistu.
Visi kviečiami. Tel.: 773-476-2655.

�Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos bažnyčioje bus auko -
ja mos šv. Mišios kun. Boniface Vaiš -
noras, MIC, atminimui.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Čikagos Lietuvių ope -
ros pagerbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., 4 val. p.p.
Bilieto kaina – 35 dol. Tuo pačiu bus
rengiamas tai progai skirtas leidinys.
Norinčius reklamuotis leidinyje ar
įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė).

��,,Draugo”  šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius ir
bendradarbius.  Jis bus gausiai iliust -
ruotas nuotraukomis, dienraš čio gy -
venimo įvykiais.  Norinčius įsi gy   ti šį
,,Draugo” leidinį prašome atsiųsti 35
dol. ar auką leidiniui pa remti. Lei -
dinyje bus skelbiamos visų aukotojų
pa vardės.

��Pasaulio lietuvių mokslo ir kū -
rybos simpoziumas (MKS), kuris
vyks  2008 m. lapkričio 26–30 die -
nomis, Lemonte, IL.  MKS svetainės
elektroninis adresas registracijai  yra
www.mks14.com. Daugiau informaci-
jos tinklalapyje: www.JAVLB.org

�JAV LB East Chicago apylin-
kės valdyba rugpjūčio 24 d. 1 val. p.p.
Vi lučių sodyboje, 1143 Southview Dr.,
Schereville, Indiana, ruošia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti. Tel.
pasiteiravimui: 219-322-4533.

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-
pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Šeštadienį kepsime paršiuką, ra-
gausime lietuviš ko, latviško ir estiško
alaus, stebėsime tautinių šokių pro-
gramą, galėsime įsigyti įvairių su-
venyrų, subursime tinklinio koman-
das ir sekmadienį sureng sime tur-
nyrą. Be dėmesio neliks ir vai kai.
Šeštadienio ir sekmadienio vakarą

rengiami šokiai. Sekmadienį pakvie-
si me pažiūrėti filmą „The Singing
Re volution”. Įėjimo kaina vienai
dienai – 10 dol., visam savaitga liui –
15 dol., už sisakant bilietus iš anksto
– 12 dol., sto vyklos mokestis – 10 dol.
Norintys pa ra gauti kepto paršiuko
(bus ir kitų valgių) už pietus visam
savaitgaliui mokės 10 dol. Kviečiame
visus atvykti į šią spalvingą šventę!
Dėl išsamesnės informacijos ir bilietų
užsakymo skambinkite Karin Lichter
tel.: 732-446-7615 arba rašykite el.
paštu:  Kalichter@optonline.net 

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia gausiai dalyvauti ir švęsti kartu
su mūsų parapija Šiluvos jubiliejų
rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv. Petro
Povilo lietuvių bažnyčioje adresu: 211
Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206. 11
val. r. bus aukojamos Pa dėkos Mišios
anglų ir lietuvių kalba. Jas au kos
kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir kle -
bo nas, kun. Da nielius Staniškis. Po
Mišių – procesija su akmens relikvija
iš Šiluvos ir šventiniai pietūs Šv.
Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206. No-
rinčius įsigyti bi lietus (20 dol.) pra -
šome kreiptis į parapijos klebo niją
tel.: 908-352-2271 iki rugsėjo 10 d. 

��Vinco Krėvės lituanistinė mo -
kyk la (Philadelphia) naujus mokslo
metus pradės rugsėjo 7 d., sekma-
dienį. Dau giau informacijos Jums
gali suteikti mokyklos vedėja Jūratė
Vrubliaus kienė, rašykite jai el. paštu:
vrubliauskiene@ yahoo.com  

�Rugsėjo 7–28 dienomis Shan -
ghai vyks Rimo VisGirdos keramikos
darbų paroda. Atidarymas – rugsėjo 7
d. 3 val. p. p. Malonu, kad mūsų
meninkai savo parodas rengia viso
pasaulio meno galerijose.

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
įvyks spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje. 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

2008 m. rugsėjo 18–19 dienomis
rengiamas piliečių priėmimas konsu -
liniais klausimais St. Petersburg, Flo -
rida. Interesantus priiminės Lie tu vos
Respublikos generalinio konsulato
New York konsulė Renata Darulienė.

Konsulė galės atlikti notarinius
veiksmus, surašyti ir patvirtinti įga -
liojimus, tvirtinti nuorašus, verti -
mus, išduoti konsulines pažymas,
pri imti do kumentus LR pasui gauti
ar keisti, o taip pat įteikti išrašytus
pasus.

Pagal 2006 m. balandžio 4 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo mi -
nistro ir Lietuvos Respublikos užsie -
nio reikalų ministro įsakyme Nr. 1R-
105/V-55 ,,Dėl konsulinių pareigūnų
atliekamų notarinių veiksmų atliki-

mo metodi nių taisyklių patvirtinimo”
numatytą tvarką, asmenys, kuriems
konsulinės paslaugos teikiamos išvy -
koje, padengia konsulo komandiruo -
tės išlaidas.

Pageidaujančius dalyvauti pri -
ėmi me prašome registruotis pas gar-
bės konsulą Algimantą Karnavičių,
tel.: 727-895-4811, tel.: 727-823-1965,
nurodant savo vardą, pavardę, kokios
konsulinės paslaugos pageidaujama,
kurią dieną ir kuriuo laiku Jums pa-
togiau atvykti. Jeigu norite atsiimti
jau išra šytą pasą, prašome pranešti
info@ltconsny.org iki 2008 m.
rugsėjo 16 d.

LR generalinio konsulato
New York info

Piliečių priėmimas konsuliniais klausimais 
St. Petersburg, Florida

Vladas Gilys, Sun City, CA pirmasis užsisakė ,,Draugo” šimtmečio pro  -
ga rengiamą istorinę knygą, atsiųsdamas prenumeratą ir auką, už ką dėko -
ja  me.

Norintys užsisakyti šią knygą čekį (35 dol.) prašome rašyti ,,Draugo”
vardu ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629,
pažyminant ,,Prenumerata knygai”. Vėliau leidinys bus brangesnis.
Laukiame aukų lendiniui paremti.

Rimo VisGirdos parodos plakatas.

XII Teatro festivalis 
2008 m., spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centro didžiojoje salėje 
5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą

lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius iš
visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės iš Čikagos, 
Los Angeles, Floridos, Toronto ir Detroito.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

Vaikų teatro ,,Ąžuoliukas” iš Florida spektaklio plakatas.

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

Cleveland tautinių šokių grupės vyrai su XIII Lietuvių tautinių šokių pro-
gramos vedėja Rūta Lee.                                            Eglės Lukauskienės nuotr.

Nuotraukų ,,Draugo” fotokonkursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime iki š.
m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne mažiau kaip 1000 px) el. paštu:
redakcija@draugas.org; dalia. cidzikaite@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com


