
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 27, 2008 Vol XCIX Nr. 168Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
8
-2
6
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.35 LT
1 EUR — 3.45 LT

•,,Skautų aidas” budi
kartu su mumis (p. 2)
•Lietuvos laisvė – tai ir
Lietuvos laisvė (p. 3)
•Iškilmėse Šiluvoje daly-
vaus kardinolas J. Meis-
ner (p. 4)
•Baltoji knyga (p. 9)
•Padovanojome ,,Šypse-
ną” (p. 10)
•D. Budginas dovana Ma-
rijampolės galerijai
(p. 10)
•Šiluvos Apsireiškimo
jubiliejinių pamaldų Či-
kagoje tvarkaraštis
(p. 12)

mokyklas, bet taip pat keliauja į eks-
kursijas, vežami į konkursus, sporto
varžybas.

Rugpjūčio 26 d. Vilniuje sureng-
ta valdžios atstovų ir švietimo dar-
buotojų konferencija „Mokslo metus
pasitinkant“.

Švietimo ir mokslo ministras Al-
girdas Monkevičius savo pranešime
atkreipė dėmesį, kad šiemet mini-
mas švietimo pertvarkos dvidešimt-
metis, visuose švietimo lygmenyse
vyko ir toliau vyksta nemažai gerų
permainų, nuveikta daug svarbių
darbų, išryškėjo pertvarkos sėkmės
ir nesėkmės.

Prezidentas Valdas Adamkus
kalbėdamas konferencijoje pabrėžė,
kad švietimas turi ne vien suteikti
žinių, bet ir ugdyti atsakingas asme-
nybes, gebančias prisiimti atsakomy-
bę ir už savo veiksmus, ir už valsty-
bę. Prezidento įsitikinimu, šiandien
šie uždaviniai yra dar svarbesni nei
anksčiau.

New York suñibo
Lietuvos vèliava

,,Švietimas turi ugdyti
atsakingas asmenybes”

Pagerbti Lietuvos olimpieçiai

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Iš Vilniaus, Rotušės aikštės, į Lie-
tuvos mokyklas išvažiavo 27 nauji
mokykliniai autobusai. Geltonie-
siems autobusams pirkti šiemet buvo

skirta daugiau kaip 4 mln. litų. Mo-
kyklinius autobusus Švietimo ir moks-
lo ministerija perka ir perduoda savi-
valdybėms nuo 2000 m. Geltonaisiais
autobusais mokiniai ne tik vežami į

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Alfa.lt)
– Antradienį sostinėje pagerbti Bei-
jing vasaros olimpinėse žaidynėse da-
lyvavę sportininkai. Šalia Vilniaus

miesto savivaldybės Europos aikštėje
susirinko sporto aistruoliai, panorę
pasveikinti sugrįžusius žaidėjus.
Nors ne visiems sportininkams pa-
vyko iškovoti prizines vietas, jų pa-
laikyti susirinko didžiulė minia.

Pagerbimo iškilmės surengtos,
kai į Lietuvą parskrido ketvirtąją vie-
tą olimpiadoje užėmusi Lietuvos rin-
ktinė. Šventės metu ant nugalėtojų
pakylos užlipo ne vien Lietuvos krep-
šininkai, bet ir kitų sporto šakų pri-
zininkai: bronzos medalius iškovoję
disko metikas Virgilijus Alekna ir im-
tynininkas Mindaugas Mizgaitis, si-
dabrą iškovojusi buriuotoja Gintarė
Volungevičiūtė bei kiti sportininkai,
likę netoli prizininkų trejeto: šaulė
Daina Gudzinevičiūtė, dviratininkės
Simona Krupeckaitė ir Vilija Serei-
kaitė, boksininkas Jaroslavas Jakšto,
irkluotojas Mindaugas Griškonis bei
graikų-romėnų imtynininkas Min-
daugas Ežerskis.

Į sceną įžengusius sportininkus
susirinkusieji pasveikino plojimais ir
palaikymo bei padėkos šūksniais:
„Ačiū”. Daugelio sporto aistruolių ran-
kose plevėsavo Lietuvos trispalvės.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Įtakingas JAV karinis specialistas
Fred Kagan paragino NATO didinti
savo karinį dalyvavimą Baltijos šaly-
se, kad būtų užkirstas kelias Rusijos
puolimo prieš šį regioną pavojui, rašo
britų laikraštis „Sunday Telegraph”.

F. Kagan pažymėjo, jog Vakarai
savo žodžius turi paremti darbais,

kad Rusija nevirstų „nepakeliama,
agresyvia imperialistine” jėga. Pasak
jo, Baltijos šalims būtina padėti kurti
„sudėtingas priešraketines ir prieš-
tankines sistemas, kurios priverstų
Rusiją, jei jai kiltų noras padaryti tą
patį, ką ir Gruzijoje, susimąstyti apie
savo galimus labai didelius nuosto-
lius”.

F. Kagan mano, kad NATO labai
mažai prisidėjo prie Baltijos šalių
vystymosi, nors Lietuva, Latvija ir
Estija yra šios organizacijos narės.
Specialistas pažymėjo, kad nors Ru-
sijos puolimas NATO narės atžvilgiu
būtų didesnė agresija nei Gruzijos už-
puolimas, Maskva vis dėlto gali jausti
pagundą pulti Baltijos šalis.

Chicago, rugpjūčio 26 d. (LR ge-
neralinio konsulato New York info) –
Rugpjūčio 22 d. vakare šiaurinė aukš-
čiausio New York pastato Empire
State Building pusė pasipuošė Lietu-
vos trispalve. Pietinėje pastato pusėje
žibėjo Estijos, vakarinėje – Kamerū-
no, rytinėje – Tailando vėliavos. Pa-
gerbdami olimpinėse žaidynėse rung-
tyniaujančius įvairių pasaulio šalių
sportininkus, projektą nuo rugpjūčio
7 iki 24 d. vykdė ir finansavo pastato
šeimininkai, jame dalyvavo 66 šalys.

LR generaliniame konsulate New
York susirinkusius stebėti Lietuvos –
Ispanijos krepšinio rinktinių kovos
sveikinęs generalinis konsulas Jonas
Paslauskas juokavo, kad New York
jau pasirengė pasveikinti Lietuvos
rinktinę. Nepaisant to, kad Lietuvos
krepšininkams nepasisekė atsistoti
ant garbingos nugalėtojų pakylos, ži-
banti trispalvė skaidrino mieste gy-
venančių lietuvių nuotaikas, kėlė gy-
ventojų ir turistų susidomėjimą.

Prezidentas V. Adamkus (d) simboliškai perduoda mokyklinius autobusus švietimo
ir mokslo ministrui A. Monkevičiui. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

NATO raginama didinti vaidmenî Baltijos šalyse

V. Alekną sveikina premjeras G. Kirki-
las. ELTOS nuotr.
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IX Lietuvių
Skautų Tautinė

stovykla

F.S.S. studijų dienos
Filisterių skautų sąjungos Čika-

gos skyrius imasi š.m. rugsėjo 26–28
d. ruošti Studijų dienas Čikagos apy-
linkėje (Darien, Illinois). Visi A.S.S.
skyriaus nariai yra kviečiami atsi-
liepti į kvietimą ir dalyvauti šiame
renginyje.

Registracija rūpinasi fil. s. Jūra-
tė ir Jonas Variakojai. Prašau nedel-
siant užsiregistruoti tel. (773) 585-
8649, adresas: 3715 West 68th St.,
Chicago, IL 6062).

Studijų dienų kaina (trys dienos
su dviejų naktų nakvyne* ir 5 paval-
gymais 185 dol. asmeniui; trys dienos
be nakvynės ir 5 pavalgymai – 150
dol. ((*kambarys yra dviems asme-
nims. Jei kas norėtų vienam asme-
niui, kaina 200 dol.))

Registracijos anketa

Vardas, pavardė ––––––––––––––-
_____________________________

Adresas ––––––––––––––––––––––
_____________________________

Telefonas ––––––––––––––––––––

Dalyvausime ––––– asmenys –––-
(skaičius)

(50 proc. išankstinis mokestis
reikalingas užtikrinti vietą.)

Brolis ANTANAS PAUŽUOLIS

Nėra stovyklų, kur būtų nedai-
nuojama apie pirmąją Tautinę sto-
vyklą, vykusią Nepriklausomoje Lie-
tuvoje. „Ei, pirmyn į Tautinę stovyk-
lą, ten paspausim broliškai rankas”.
(Šią dainą sukūrė brolis ir praleido
seses).

IX Skautų Tautinės stovyklos
dalyviai suvažiavo į Ohio valstijos
žaliuojančius miškus, nes esam
„skautai be savų miškų” – jie pasiliko
tolimoje California, Rako ąžuolyne ir
Kanados žavingo ežero įspūdingose
pakrantėse. Į IX Tautinę stovyklą
atvyko skautai iš daugelio Amerikos
miestų ir kitų valstybių, kur tik gyve-
na lietuviai. Danutė Lynikienė at-
skrido net iš tolimos Australijos,
kengūrų žemyno.

Į šią didžiulę stovyklavietę, įsi-
kūrusią net 600 akrų, stovyklautojai
pradėjo rinktis jau penktadienį, rug-
pjūčio 8 dieną, ir iki sekmadienio už-
pildė visos stovyklos tuščias vietas.

Atvykusiųjų pirmas darbas –
pasistatyti savo gyvenamus „na-
mus”. Nuo šių „namų” paruošimo
priklausys stovyklautojų gyvenimo
patogumai: būsi sausas, šlapias ar
uodų „numylėtas”. Gyvenimas gam-
toje, palapinėse, pareikalauja iš
skautų nemažai patyrimo. Tinka
sena lietuviška patarlė „kaip pasi-
klosi, taip ir išmiegosi”.

Šitoje stovykloje skautai miegojo,
gyveno amerikiečių skautų paskolin-
tose palapinėse, kad nereikėtų jų
vežtis iš tolimų vietovių. Gyvenant
šitose palapinėse taip pat reikėjo ži-
noti, kaip jose užsidaryti bei „už-
siūti” jų šonus.

Skautės ir skautai, ypač jaunes-
nieji, nespėję suprasti pasirengimo
reikalingumo, turėjo patirti pirmojo
lietaus „pabučiavimą”.

Stovyklavimas neįprastoje sto-
vyklavietėje duoda daugiau patyrimo
ne vien pasirengiant stovyklauti, bet
ir susirandant naujų draugų (-ių).

Suvažiavusi skautija šeštadienį
pirmą kartą pakėlė ir nuleido vė-
liavas. Didelį įspūdį paliko IX
Tautinės stovyklos didžiulė gairė (gal
10 x 20 pėdų), kurią pasiuvo Aušrinė
Širvinskienė iš Clevelando (Tautinių
šokių grupės mokytoja). Šio vakaro
šventėje dalyvavo 450 skaučių, skau-
tų ir vadovų.

Stovyklautojai atidavė pagarbą
vadovybei baigė tvarkytis savuosius
„namus” ir ruoštis kitos dienos už-
siėmimams. Rytojus žadėjo daug nuo-
tykių: naujų draugų(-ių), džiaugsmo,
pakilimo į patyrimo laipsnius, o svar-
biausiai – užsigrūdinimo nugalint
sunkumus.

Esame dėkingi miškams, kad
juose nebuvo uodų, zirziančių į ausis
„broleli, broleli” ir neapsižiūrėjus
įleidžiančių geluonį į skaistų kūną.

„Skautų aidas” budi
kartu su mumis!

„Skautų aidas” – sukaktuvinin-
kas: jam š. m. kovą sukako 85–eri! Ši
sukaktis reikšminga, mums šįmet
švenčiant ir kitą – Lietuvių Skautų
sąjungos – 90-ties metų gyvavimo su-
kaktį. Šiais metais minime ir pasau-
linės skautybės, įkurtos Lordo Ro-
bert Baden-Powell, šimtmetį. Visos
šios sukaktys atitinkamai atšvęstos
IX Tautinėje stovykloje, vykusioje
rugpjūčio 9–19 d., Camp Manatoc,
netoli Cleveland, Ohio valstijoje.

Vartau kietais viršeliais įrištą
1946 m. „Skautų aido” rinkinį, leistą
Vokietijoje, Detmolde, redaguotą v.s.
Antano Krauso (tai – brangi a.a. v.s
fil. Broniaus Kviklio dovana). Tačiau
iš šių pageltusių žurnalų lapų trykšta
ta pati skautiška dvasia, anuomet
taip dar neseniai išsinešta iš Tėvynės,
iš jos miškų, paupių, paežerių su gy-
vais prisiminimais ir viltimi, kad ir
vėl, ten sugrįžę, „linksmai žygiuoda-
mi dainuosim”.

Bet... jau ne viena mūsų karta žy-
giuoja svetimų miškų takais, po sve-
timu dangum, tačiau tebedainuoda-
ma lietuviškas dainas, prie laužo at-
likdama lietuviškus pasirodymus. Tai
– nesenstanti mūsų lietuviškoji skau-
tybė! Todėl ir „Skautų aidas” sene-
liu tapti nesiruošia: jo puslapiuose –
jauni veidai, įvairūs skautiškų iš-

monių, gerųjų darbelių aprašymai,
vadovybės įsakymai, gausybė nuo-
traukų iš skautiško gyvenimo. Prisi-
menami tie, kurie dirbo, triūsė, vado-
vavo ir, po daugelio metų, išėjo Na-
mo...

Argi ne mielas tasai mūsų vienin-
telis, dvimėnesinis „skautiškasis met-
raštis”? Ar neverta garsaus „Gero vė-
jo”! šūkio dabartinė, jau dešimtmetį
jį su meile redaguojanti, v.s. Alė Na-
mikienė su visais talkininkais, ben-
dradarbiais ir rėmėjais?!

Žinia, kad IX Tautinės stovyk-
los programoje, viena diena, skirta
„Skautų aido” sukakčiai paminėti,
maloniai nudžiugino. Tenuaidi jam
garsus „Ilgiausių metų!” iki pat me-
džių viršūnių! Jis juk vienintelis mū-
sų čia, išeivijoje, skautiško gyvenimo
įvykių ir nuotykių atspindys!

Su įspūdinga gimtadienio progra-
ma, balionais ir tvirtu pasižadėjimu,
jį gavus, visą perskaityti, linkėjimus
telydi jam skirto v.s. Ritos Fabijonie-
nės eilėraščio posmas:

Tiek jubiliejų jau minėjęs,
Sujunk visus į vieną ratą,
Aštuoniasdešimt ir penkis jau

ėjęs,
Gyvenk sveikai lig šimto metų!

v.s. Sofija Jelionienė

Sesės Alės mediniai deginti margučiai „Skautų aido” bendradarbėms. Iš
kairės: v. s. Sofija Jelionienė, v.s. Alė Namikienė, s. Irena Šerelienė ir p.s. Ri-
ta Fabijonienė. B. Trinkienės nuotr.

LSS Tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintaras Plačas, „Skautų aido” jubiliejaus
proga sesei Alei Namikienei įteikė skautišką švarkelį.

s. fil. V. Lietuvninko nuotr.
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Kol dalis pasaulio prezidentų, premjerų, netgi karalių ir karalienių
suplūdo į Beijing stebėti olimpinių žaidynių, o greičiausiai – nu-
silenkti vis stiprėjančios Kinijos prezidentui ir komunistų parti-

jos vadui, Kremlius pradėjo karo veiksmus prieš mažąją Gruziją. Pats V.
Putin, atvykęs nurodymais į Vladikaukazą, pareiškė, kad Gruzija turi visiems
laikams pamiršti apie suartėjimą su Europos Sąjunga ir narystę NATO.

Gruzijos užpuolimo galima buvo laukti, nes atplėštų nuo Gruzijos
Pietų Osetijos ir Abchazijos separatistų kurstymas prisijungti prie „moti-
nos Rusijos” stiprėjo kasdien. Vadinamieji Rusijos taikdariai, dislokuoti
šiose „respublikose”, faktiškai atlieka šių „respublikų” karinių grupuočių
instruktorių vaidmenį. Jau nekalbant apie daugybę patarėjų ir agitatorių,
atsiųstų iš Maskvos. Apskritai, dauguma Pietų Osetijos ir Abchazijos gy-
ventojų turi rusiškus, daugeliu atvejų net nebeegzistuojančios Sovietų
Sąjungos pasus. Todėl V. Putin ir jo pastumdėlis D. Medvedev nuolat kiek-
viena proga šaukia, kad Rusijos patriotinė pareiga apginti savo piliečius.
Užtat nė žodžio nekalbama, kad daugiau kaip ketvirtis milijono gruzinų,
nuo amžių gyvenusių tose teritorijose, be ceremonijų buvo išvaryti. Tad
kasgi gali būti užtikrintas, kad V. Putin su D. Medvedev vieną gražią die-
ną nepaskelbs, kad visomis išgalėmis, taip pat ir karine jėga, gins savo
„penktąją koloną” kitose šalyse? Ypač buvusiose sovietinėse respubliko-
se. Neatsitiktinai po Gruzijos užpuolimo ne vienas gruzinų diplomatas
įspėjo ES, ragindami susimąstyti, kieno eilė ateis po Gruzijos.

Ko gero, jeigu spręstume iš įtakingo Maskvos veikėjo, Maskvos mero
Jurij Lužkov skelbiamų straipsnių centriniuose laikraščiuose, pirmiausia
reikėtų ištaisyti vis dar neužmiršto Nikita Chruščiov klaidą, kai jis esą
lengvabūdiškai padovanojo švenčiausias, dar imperatorės Jekaterinos II
užkariautas žemes – Krymą ir Sevastopolį – Ukrainos SSR. Todėl tiesiog
privalu kuo greičiau atsiimti Krymą iš „nacionalistų” valdomos Ukrainos.
Nes, anot J. Lužkov, 1954 m. N. Chruščiov, dovanodamas Krymą Ukrai-
nai, tą atliko minint Rusijos ir Ukrainos susijungimo 300-ąsias metines.
Todėl Ukrainai 1991 m. „atsijungus nuo broliškos Rusijos”, Kijevas tie-
siog privalo grąžinti Rusijai Krymą, t. y. „atiduoti tai, kas Ukrainai nieka-
da nepriklausė”, – rašė J. Lužkov.

Galima priminti, kad Rusijos sostinės vadovo postas nuo seno yra la-
bai įtakingas ir SSRS laikais Maskvos pirmasis sekretorius (dabar būtų
meras) visada būdavo įtraukiamas į SSKP politbiuro narius. Jo balsas vi-
sada buvo labai svarbus.

Tai tęsiasi ir dabar, subyrėjus sovietinei imperijai. Todėl J. Lužkov bei
visas būrys imperijos atkūrimo šauklių viename centrinių Maskvos laik-
raščių nuolat kartoja: B. Jelcin pasirašyta sienos sutartis su Ukraina, kaip
ir su kitomis buvusiomis sovietinėmis respublikomis, kurios, anot J. Luž-
kov, tapo ,,bananų respublikomis”, yra neteisėtos.

Ir iš viso dabar Rusijos politinėje virtuvėje vyksta tarpusavio varžybos
– kas iš Kremliaus elito sukurs geresnį patiekalą, verdant imperijos atgai-
vinimo ir buvusių SSRS respublikų šmeižimo ir niekinimo košę. Šioje sri-
tyje pirmauja ir palmės šakelę pelnė jau minėtas ilgaamžis Rusijos sosti-
nės meras. Pirmiausia, žinoma, puolant ir niekinant Ukrainą, – jis net žo-
džius Ukrainos nepriklausomybė rašo kabutėse.

Tiesa, J. Lužkov dar Rusijos prezidento Boris Jelcin laikais kategoriš-
kai pasisakė prieš 1997 metais pasirašytą Rusijos Federacijos ir Ukrainos
partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. Ir tada, ir dabar J. Lužkov ir
kai kurie kur kas aukščiau sėdintys Kremliaus tūzai keikia B. Jelcin, kad
jis pasirašė sutartį, kuri, esą, „buvo neteisėtas saviapgaulės ir neatsakin-
gas aktas, politinis aklumas ir nacionalinių Rusijos interesų išdavystė”.

Ką gi Rusija gavo mainais už tas sutartis? Jos nedavė Rusijai nei nuo-
širdžios draugystės su tomis kaimynėmis, nei realios partnerystės. Ste-
bėtina, kad tų sutarčių su Ukraina ir kitomis buvusiomis sovietinėmis
respublikomis, tapusiomis netgi NATO narėmis, savininkai žiūri ir jas
kaip klaidingus valstybinius aktus. O sutartis su Ukraina ir kitomis kai-
mynėmis buvo pasirašyta jau iširusios Rusijos tuometinės valdžios, vi-
siškai nekreipusios dėmesio į istorines tradicijas. Galime teigti, kad Uk-
rainoje ir kitose respublikose „vyksta derusifikacija ir perrašoma istorija”,
– rašo Kremliaus valdomas dienraštis „Izvestija”.

Tad Gruzijos ginkluotas užpuolimas gali būti tik pradžia oficialios
Maskvos doktrinos, skelbiančios apie rusų ir rusakalbių „teisių gynimą”
ne tik kaimyninėse šalyse, bet ir visame pasaulyje. Jokiu būdu negalima
atmesti galimybės, kad netrukus tas pats kelias gali būti pakartotas nuo
Moldovos atplėštoje Padniestrės „respublikoje”.

Kalbant apie Lietuvą galima pasakyti, kad toks ar panašus atvejis ga-
li įvykti ir pas mus. Juk neatsitiktinai prorusiškos jėgos, pirmiausia pak-
sininkai, sumanė įkurti nepriklausomą Žemaitijos regioną, netgi įteisi-
nant „žemaičių pilietybę”. Arba liūdnosios pietryčių Lietuvos pavyzdys,
kur lenkai, vadovaujami aktyvaus bei agresyvaus boso ir „šeimininko”
Valdemar Tomaševski, Vilniaus kraštą žiūri jau kaip į atskirą politinį
vienetą. O pats Voldemar Tomaševski jau giriasi, kad beveik nebesisle-
piančius už jo separatistus balsuos ir Vilniaus krašto rusai, ir baltarusiai.
Tad kas gali paneigti galimybę, jog vieną gražią dieną paksininkai Že-
maitijoje ar socialdemokratai nepaprašys Rusijos „apginti” jų teises? Tuo
labiau, kad Maskva, dabar pripildžiusi pilnas skrynias naftos ir dujų
dolerių, papirkti gali bet ką, ypač žinant dabartinio Seimo sudėtį. Spren-
džiant iš dabar besiveržiančių į jį ta sudėtis gali būti dar blogesnė ir bai-
sesnė. Dar ir dėl to, kad be paksininkų ir „darbiečių” į jį tikriausiai ateis
leiboristais pasivadinę jaunieji prorusiški rėksniai. Vienas iš tų rėksnių
–„liaudies rašytojas”, buvęs stribas, nenuilstantis Lietuvos patriotų šmei-
žikas Vytautas Petkevičius, Stalino saulės nešėjo J. Paleckio anūko Algir-
do Paleckio partiniame sąraše įrašytas antruoju numeriu.

Kieno dabar eilė?
PETRAS KATINAS

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Rugpjūčio 23-oji – Juodojo kas-
pino diena pirmą kartą viešai pami-
nėta 1987 m. Vilniuje prie Adomo
Mickevičiaus paminklo. Po dviejų
metų rugpjūčio 23 d. įvyko Baltijos
kelio triumfas, kai susikibę rankomis
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės
pareiškė norą atsiskirti nuo Sovietų
Sąjungos. Šios dvi datos minimos
kasmet. Šiais metais jas prisiminti
pakvietė Lietuvos Sąjūdis, rugpjūčio
22-ąją surengęs mitingą Vilniaus
Kalnų parke. Iš visos Lietuvos su-
važiavusiems žmonėms kalbėjo kun.
Robertas Grigas, europarlamentaras
prof. Vytautas Landsbergis, parla-
mentaras Vytautas Kubilius, Nepri-
klausomybės gynimo Sausio 13-osios
Brolijos pirmininkė Auksutė Rama-
nauskaitė–Skokauskienė, s. Nijolė
Sadūnaitė, Kovo 11-osios akto signa-
taras Kazimieras Motieka, prof. Vla-
das Vilimas ir kt. Šiemet rugpjūčio
datos paminėtos Gruzijos įvykių kon-
tekste.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų įsi-
veržimas į Gruziją, sugriauti miestai,
benamiais tapę tūkstančiai žmonių,
sužeistųjų dejonės, žuvusiųjų laidoji-
mas turėjo sugriauti iliuzijas tų,
kurie nuolatos kartojo: „Dabartinė
Rusija pasikeitusi, nebe tokia, kokia
buvo anksčiau”. Prof. V. Landsbergis
klausė: „Ar Molotovo – Ribentropo
paktas, pasirašytas prieš šešiasde-
šimt devynerius metus rugpjūčio 23-
ąją, yra tolima praeitis, ar grėsmės
tąsa?” Deja, ne praeitis. Rusijos reiš-
kiama panieka nepriklausomybę at-
gavusioms tautoms prasiveržė atvira
agresija Gruzijai. Tai revanšo už su-
griautą imperiją pradžia, tai jau
įveiktos baimės sugrąžinimas visoms
kaimyninėms valstybėms, tai naujai
pasigirdę grasinimai: „Jūs dar atsi-
imsite už pagalbą Gruzijai”. Nesu-
laukdami efektyvios ir veiksmingos
pagalbos iš NATO, Gruzijos politikai
pamatuotai klausia: „Kas taip surišo
Rusiją su Vokietija?” Aišku, kad Bal-
tijos jūros dugnu nutiestas mirties
vamzdis, kuriuo tekės Rusijos dujos
ir kurį saugos Rusijos karo laivas.
Tačiau ar tik tai? Sąžininga politikė
Vokietijos kanclerė Angela Merkel
dirba apsupta nesąžiningų politikų.

„Rusijos kaimynės kiekvieną
dieną yra agresijos pavojuje. Lietuva
nėra pasirengusi gintis, jei būtų
užpulta. Galimi ir ideologiniai ardo-
mieji veiksmai. Tam prasimany-
mų gali būti visokiausių. Estai nu-
sprendė pirmiausia gintis patys,
latviai taip pat keičia gynybos poli-
tiką. Lietuvos vyriausybė privalo
atsibusti, privalo būti pasirengusi

atremti agresiją”, – pastebėjo prof. V.
Landsbergis. Per visą estradą dide-
lėmis raidėmis buvo parašyta: „Ragi-
name Jungtines Tautas anuliuoti
taikdarių mandatą Rusijos agreso-
riams Gruzijoje”. Iš tiesų, ar gali būti
taikdariais agresoriai?

Generolas Jonas Kronkaitis ragi-
no kiekvieną dieną saugoti tėvynę,
ginti jos nepriklausomybę. „Kiek-
vienas pilietis turi to norėti. Svarbu,
kad mūsų vaikai ir vaikaičiai džiaug-
tųsi mūsų iškovojimais. Negalima
pasikliauti, kad NATO ar samdoma
kariuomenė mus apgins. Pirmiausia
teks gintis patiems”, – sakė genero-
las.

Kun. Robertas Grigas didžiavosi,
kad Gruzijos nelaimę suprato Lietu-
vos žmonės. „Tebėra gyva toji Lietu-
va, už kurią kovojo partizanai, kurią
gynė Sausio 13-osios narsuoliai.
Lietuviai, pamatę gruzinų kančią, ap-
leistumą, suprato vieni vienų būseną
ir Gruzijos laisvę palaikė mitingais,
rinko labdarą, pasirašė prieš agresi-
jos nutraukimą. Būdami tokie, padė-
sime išlikti laisvei, teisingumui, pa-
dorumui. Lietuvos laisvė – tai ir Gru-
zijos laisvė” – sakė kunigas.

Lietuvos nepriklausomybės gyni-
mo Sausio 13-osios Brolijos pirmi-
ninkė Auksutė Ramanauskaitė–Sko-
kauskienė perskaitė pareiškimą „Dėl
Rusijos karinių veiksmų Gruzijoje”,
kuriame smerkiama Rusijos agresija
prieš suverenią Gruzijos Respubliką
ir apgailestaujama, kad tarptautinė
bendruomenė laiku neįvertino pada-
rinių, kuriuos sukėlė separatistiniai
judėjimai Gruzijos Pietų Osetijoje ir
Abchazijos srityse.

Parlamentaras Tėvynės Sąjungos
– Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirmininkas Andrius Kubi-
lius pastebėjo, kad pavyko nuplėšti
veidmainingą Rusijos kaukę. „Rusija
grįžta prie korumpuotos neįgaliųjų
valdžios”, – sakė politikas.

Kovo 11-osios akto signataras
teisininkas K. Motieka ragino kiek-
vieną dieną savęs klausti: „Ką aš ga-
liu ir privalau padaryti dėl Lietuvos?
Kad valdžioje neliktų prorusiškų par-
tijų, privalome visi dalyvauti rinki-
muose, teisingai pasirinkti tuos, už
kurios balsuosime. Rinkimai bus visų
mūsų išbandymas”, – sakė signataras.

Mitingo pabaigoje buvo per-
skaitytas Lietuvos Sąjūdžio tarybos
kreipimasis „Dėl Lietuvos gynybos”.

Mitingas pradėtas etnografinio
ansamblio „Kupolė” ir Veronikos Po-
vilionienės dainomis. Jo pabaigoje
skambėjo bardų dainos „Už laisvę,
tėvynę ir tave”. Mitingą vedė Lietu-
vos Sąjūdžio vicepirmininkas J. Dva-
rionas.

LIETUVOS LAISVĖ – TAI IR
GRUZIJOS LAISVĖ

Gruzijos palaikymo akcijos sostinės Rotušės aikštėje dalyviai.
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Benediktas XVI į iškilmes
Šiluvoje siunčia savo atstovą

Jau artėja 400 metų sukaktis, kai
liudijamas Dievo Motinos apsireiški-
mas Šiluvoje, Lietuvoje. Dar viduri-
niais amžiais šiame krašte pradėjo
plisti Evangelijos žinia ir vaisingai
skleistis Išganytojo malonės darbai.
Vėliau minėtoje vietoje pastatyta Švč.
Mergelės Marijos Gimimo šventovė,
kad ten galėtų gausiai rinktis tikin-
tieji, su pasitikėjimu prašysiantys
Dangaus pagalbos tiek kūnui, tiek
dvasiai. Pasakojama, kad 1608 m. ke-
liems piemenėliams pasirodė pati
Dievo Gimdytoja, ir tada katalikybė
ėmė skleistis su nauju užmoju. Bet
vėlesniais amžiais ten iškilo tam
tikrų sunkumų bei negerovių, kurios
reiškė visišką priešiškumą katalikų
tikybai.

Nūdien reikalai yra pagerėję, o
Lietuvoje gyvenančios tautos Šv.
Romos Bažnyčios kardinolo Vincento
Sladkevičiaus buvo pavestos Bažny-
čios Motinos globai. Šį pavedimą ten
lankydamasis patvirtino ir garbinga-
sis mūsų pirmtakas Jonas Paulius II.

Tad teisinga, kad garbingojo Bro-
lio Kauno arkivyskupo metropolito
Sigito Tamkevičiaus, SJ bei kitų Lie-
tuvos vyskupų kvietimu bei raginimu
būtų deramai iškilmingai paminėta
anksčiau minėto įvykio 400 metų su-
kaktis, ypač rugsėjo 13–14 d. Šių iš-
kilmių šventimas suteikia progą ir
galimybę ne tik paminėti tą įvykį, bet
ir sužadinti širdyse uolesnio tikėjimo
dvasią.

Todėl siekdami, kad šios apeigos
vyktų kuo didingiau ir veiksmingiau,
nusprendėme nusiųsti prakilnų vyrą,
kuris Mums atstovautų ir veiktų Mū-
sų vardu. Atkreipėme dėmesį į Tave,

Garbingasis mūsų Broli, kuris esi
visiškai tinkamas prisiimti šią tar-
nystę ir deramai ją atlikti. Tad di-
džiulio palankumo Tau skatinami
skelbiame ir skiriame Tave, Garbin-
gasis Mūsų Broli, Ypatingu Pasiun-
tiniu minėtoms iškilmėms švęsti.

Visiems dalyviams ir tenykš-
čiams žmonėms išreikši Mūsų rū-
pestį, kad jie, atsidavimo Marijai pas-
katinti, kupini dvasinių vaisių, su at-
naujintu uolumu laikytųsi maldingu-
mo bei gerų darbų. Galiausiai no-
rime, kad Mūsų vardu ir Mūsų galia
suteiktum apaštališkąjį palaiminimą,
kuris būtų tikras dangiškos apsaugos
ir būsimų malonių ženklas.

Popiežius Benediktas XVI
Vatikanas, 2008-ųjų, ketvirtųjų

Mūsų pontifikato metų,
liepos 3-ioji diena

Garbingajam mūsų Broliui,
Šventosios Romos Bažnyčios kardinolui J. Meisner,

Kelno arkivyskupui

Kardinolas J. Meisner

Ypatinga viešnagė Kretingos
jaunimo stovykloje (Wasaga, Kanada)

XXVI Kretingos jaunimo sto-
vyklai tėvų Pranciškonų stovyklavie-
tėje Wasagoje (120 km į šiaurę nuo
Toronto didmiesčio) pasibaigus, liko
gražūs ypatingos stovyklos prisimini-
mai. Šįmet per visą liepos mėnesį da-
lyvavo 210 stovyklautojų ir 90 vado-
vų. Dvi savaitės buvo paskirtos ang-
liškai kalbantiems lietuvių kilmės
stovyklautojams, o paskutinės dvi sa-
vaitės – lietuviškai kalbantiems sto-
vyklautojams.

Šįmet stovyklaujantis jaunimas
paminėjo 400 m. Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje jubiliejų ir garbingai pri-
ėmė Švč. Mergelės Marijos Šiluvos
paveikslą, kuris jau spėjo aplankyti
beveik visas lietuvių parapijas, misi-
jas ir bendruomenes Kanadoje. Švč.
M. Marijos paveikslas ir jos istorija
buvo pagarbiai pristatyti per stovyk-
lų atidarymo Mišias. O per vidurinio
sekmadienio Mišias, kuriose dalyvavo
stovyklautojų tėveliai, seneliai ir kiti
svečiai, pradėjome Mišių apeigas iš-
kilminga procesija apie stovyklavietę
iki koplyčios, nešant Šiluvos Marijos
paveikslą, vėliavas ir smilkalus.

Kad būtų lengviau mūsų jaunes-
niems stovyklautojams susipažinti su
Šiluvos Marijos istorija, per jų susi-
kaupimo vakarą vadovai suvaidino
Švč. M. Marijos apsireiškimą Šiluvo-

je. O vyresni stovyklautojai per jų
tradicinį susikaupimo vakarą žiūrėjo
dokumentinį filmą „Kelias į Šiluvą”.
Žiūrovai galėjo pamatyti, kaip Šiluva
ir jos apylinkės atrodo ir kaip buvo
švenčiami Šilinių atlaidai praeityje
iki šios dienos. Susikaupimo vakarų
pabaigoje, prie mažų lauželių Dievo
gamtoje jaunimas turėjo progos pa-
diskutuoti tikėjimo klausimais.

Šv. Rašto mąstymą vedė naujai
diakonu įšventintas br. Antanas Blu-
žas, OFM, o prie diskusijų prisidėjo
vyresni vadovai ir naujai diakonu įš-
ventintas br. Alvydas Virbalis, OFM
Susikaupimo vakaras užsibaigė prie
Švč. M. Marijos Šiluvos paveikslo sto-
vyklos koplyčioje. Vadovė Rasa Pos-
kočimienė pasidalino savo mintimis
apie dėkingumą. Jis sakė, kad turime
kasdien dėkoti Dievui už visas pati-
riamas malones ir gėrybes, kurias
Viešpats mums suteikia.

Nepaisant, kad jaunimo stovyk-
los jau pasibaigė, stovykliška dvasia,
smagūs prisiminimai ir užmegztos
draugystės tęsiasi. Esame dėkingi vi-
siems, kurie remia stovyklą ne tik fi-
nansiškai, bet ir savanorišku darbu –
mūsų šeimininkėms, ūkvedžiams ir
slaugėms, be kurių stovykla negalėtų
veikti.

Prel. Edmundas Putrimas

Per susikaupimo vakarą vadovai suvaidino Švč. M. Marijos apsireiškimą
Šiluvoje.

Kvietimas į Šiluvos šventę
Šv. Andriejaus parapijoje New Britain, CT

Connecticut ir kitų valstijų lietu-
vius kviečiame prisidėti ir aktyviai
dalyvauti Šiluvos Marijos apsireiški-
mo 400 metų jubiliejaus šventėje. Visi
Jūs esate labai laukiami atvykti daly-
vauti rugsėjo 7 dieną, sekmadienį, 3
v. p. p. šv. Mišiose, skirtose šiai progai
paminėti, į New Britain Šv. Andrie-
jaus bažnyčią.

Šv. Mišias koncelebruos arkivys-
kupas Henry Mansell su svečiais ku-
nigais. Hartfordo šokių grupės ,,Ber-

želis” merginos ta proga pašoks ,,Se-
sė sodą sodino”. Po Mišių parapijos
salėje vyks priėmimas, bus užkandžių.

Šios šventės išlaidoms padengti
prašome siųsti aukas adresu: St.
Andrew Church/Lady of Siluva, PO
Box 2623, New Britain, CT 06050-
2623. Jei turite klausimų, prašome
skambinti Elzbietai Liudžiuvienei
tel. 860-223-2380.

Sukakties paminėjimo
komitetas

Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų švęs Šv. Rožinio
Karalienės parapija Kansas City, KS

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, 9 v. r.
šv. Mišiomis ir pobūviu lietuviai su
visa Šv. Rožinio Karalienės parapija
paminės Dievo Motinos apsireiškimo
Šiluvoje 400 m. sukaktį.

Iškilmių Mišioms anglų ir lietu-
vių kalba vadovaus lietuvių kilmės
kun. Samuel Russell, OSB, Nekaltojo
Prasidėjimo seminarijos kolegijos
rektorius iš tėvų benediktinų Con-
ception Abatijos, Missouri valstijos.
Lietuvių organizacijos nariai daly-

vaus apsirengę lietuviškais tautiniais
rūbais, Mišių dalyviams bendrai mal-
dai išdalins Šiluvos maldos korteles ir
procesijoje atneš dovanas Eucharisti-
jai. Po Mišių salėje vyks vaišės ir pa-
bendravimas. Šiluvos šventės pasi-
ruošimui vadovauja Kathy Hazle-
wood. Parapijos adresas: 7023 W. 71st
Street, Overland Park, Kansas
66204. Tel.: 913-432-4616.

Šiluvos žinia išeivijoje

Artėja Šiluvos jubiliejus ir atlaidai
Švč. M. Marijos Gimimo

parapijoje Marquette Park
Skaitantys lietuviškus laikraš-

čius galėjo pastebėti straipsnius apie
Šiluvos Marijos 400 metų apsireiški-
mo Šiluvoje jubiliejaus iškilmingus
paminėjimus daugelyje vietovių, kur
gyvena lietuviai. Marquette Park
apylinkėje esanti Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapija, turinti Šiluvos
Marijos paveikslą, taip pat yra pasi-
ryžusi paminėti šią 400 metų sukak-
tį. Šios parapijos klebonas, kun.
Antanas Markus yra suorganizavęs
ruošimo komitetą, į kurį pakviesti
veiklūs parapijiečiai. Komiteto pirmi-
ninku yra pakviestas Lietuvos Vyčių
veikėjas, parapijietis Robertas A.

Martin Jr. Pavaduotojo pareigas
prisiėmė eiti klebonas kun. A. Mar-
kus, sekretorės pareigas eina parapi-
jinės mokyklos vedėja Donna Chris-
tian. Pinigines apskaitas ves parapi-
joje užaugęs ir jos mokyklą lankęs
Mykolas Banky, dirbantis Marquette
Bank prezidento pavaduotoju. Be šių
paminėtų asmenų į komitetą yra pa-
kviesta dar 15 asmenų. Komiteto tik-
slas yra kuo iškilmingiau paminėti
Jubiliejų.

Taip pat su Šiluvos apsireiškimu
prieš 400 metų norima supažindinti
kuo didesnį skaičių Amerikos tikin-
čiujų. Nukelta į 8 psl.
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TU PASIRINKAI LAUKÂ ÕILELIO
Greit prabėgo gegužės mėnuo.

Ačiū kun. Gintarui Jonikui už grą-
žintas gegužines pamaldas į Ro-
chester, NY, lietuvių bažnyčią, kurios
buvo lyg ir pamirštos. Na, ir traukė
kun. Gintaras savo galingu balsu
visus septynis posmus „Sveika Ma-
rija”... ne per drąsiai pritariant vi-
siems parapijie čiams. Man prisiminė
kaimyninė progimnazija, kur dar
būnant pirmos kla sės mokinukui,
vakarais žygiuoda vom į gegužines
pamaldas. Na, o „Sveika Marija” bu-
vo mano mėgia miausia giesmė.

Taip pat ačiū kun. Jonikui už
parūpintą Šiluvos Dievo Motinos Ma -
rijos paveikslą, kuris dabar lanko lie -
tuvių šeimas. Turėjau ir aš tą pa -
veiks lą parsivežęs į namus visai
savaitei. Jau iš anksto nutariau, kad
ant sie nos jo nekabinsiu, nes Dievo
Motina Marija apsireiškė ant ak-
mens. Pasi rinkau sau patogią vietą ir
meldžiausi vėlais vakarais, prie nak-
tinės lem pu tės, savo asmeniškom
intencijom ir už kitus ligonius. O
dienos metu, susira dęs gabalėlį ąžuo-
lo, dirbau paveikslui pastovėlį. Į jį
įtalpinau akmenėlį taip, kad išpjovus
jį liestų paveikslo rėmus. Užtruko net
penkias dienas. Šešta die nis man
paskutinė diena, nes sekmadienį pa-
veikslą turiu grąžinti į baž nyčią ir
perduoti kitai šeimai. Bet dabar

Dievo Motina Marija jau ant pas-
tovėlio, taigi ir ant akmens. 

Meldžiausi vėlai, kaip ir praėju -
siais vakarais. Šį kartą, man pakėlus
akis į paveikslą, jis pasirodė anksčiau
nematytomis spalvomis – ne ugninė
spalva aplink Marijos galvą ir ka-
rūną, o lyg sukrešėjusio kraujo spalva
ap link juosmenį ir rankas, kur Ji
laiko Kūdikėlį. Nustebau. Dar klūpė-
damas pradėjau dairytis į šonus,
ieškodamas iš kur tos šviesos. Ki-
tokių šviesų nie kur nebuvo. Atsisto-
jau ir dar kartą apsidairiau. Viskas
normalu. Tas tru ko tik keletą se-
kundžių.

Prieš grąžindamas, pasidariau
paveikslo nuotrauką, įdėjau į rėmus
ir patalpinau ant pastovėlio su ak -
menėliu. Kun. Jonikas viską pašven -
tino. Šiluvos Dievo Motinos Marijos
paveikslas, kaip relikvija, pasiliks
mū sų didelėje šeimoje.

Kaip anksčiau minėjau, „Sveika
Marija” yra mano mėgiamiausia gies-
mė, tai ir aš „sulipdžiau” dar vieną
posmą: 

O Motinėle, Jėzaus Vaikelio,
Tu pasirinkai lauką Šilelio
Ir apsireiškei ant akmens pilko,
Kur Tavo širdis gailiai pravirko.”

Kostas Mačiulis
Rochester, NY

Antanas Paužuolis, Šv. Kazimie-
ro lietuvių kapinių sklypų savininkų
draugijos reikalų vedėjas, rugpjūčio
20 d. atsakydamas į mano nusiskun-
dimą, kad telefonų knygoje jau nėra
Šv. Kazimiero kapinių, atsiliepia:
todėl, kad Čikagos vyskupija panaiki-
no visų kapinių tautinius pavadi-
nimus:  lietuvių, lenkų, slovakų ir t.
t., vietoj jų uždėjo lentą su užrašu
,,Katalikų kapinės”.

Tai dar būtų tik pusė bėdos.  Bet
su kieno milžiniškomis pastango-
mis Čikagos vyskupija Katalikų Baž-

nyčios vardu nutarė panaikinti mūsų
tautos šventąjį ir Šv. Kazimierą per-
krikštyti į Mt. Olivet?  Juk šitokie da-
lykai savaime nepasidaro.

Ten pat minimas Petras Blekys,
kuris administruoja tris kapines toje
pačioje teritorijoje. Tačiau pagal tele-
fonų knygą dvi iš jų neįeina į tą patį
adresą, kaip Mt. Olivet –  4401 W.
111th St., Chicago, t.y. į buvusių Šv.
Kazimiero kapinių adresą.

Jonas Kazimieras Kučėnas
Chicago, IL

DAR APIE ŠV. KAZIMIERO KAPINES

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

Didelis ačiū ponams Baranaus-
kams už poetės kūrybos įvertinimą ir
straipsnį dėl gerbiamos poetės Zitos
Kirsnauskaitės nuoskriaudos bei  ta-
lento nepaisymo pristatant jos biling-
vistinį rinkinį ,,Ant angelo sparnų”.
Ačiū, kad drąsiai pareiškėte savo
nuomonę per spaudą. Tikrai didelis
dėkui Jums bei Jūsų draugams. Ma-
no nuomonė sutampa su Jūsų, tačiau
vis pamanau, kad gal ankstesnioji
išeivija dar negirdėjo ar nepakanka-
mai girdėjo apie šią poetę, kuri iškilo
Lietuvoje  nuo 1998 m. vos pasiro-
džius pirmajai jos religinės poezijos
knygai ,,Kančios šviesa”? Ponas A.
Guščius ją pastebėjo ir akcentuotai
nedelsiant supažindino visuomenę
per spaudą dar tais pačiais metais.
Todėl Lietuvoje poetė Zita Kirs-
nauskaitė sėkmingai skynėsi kelią į
publikos širdis ne tik savo poezijos
dėka, bet ir raiškiu jos skaitymu.
Manau neprireiks didelių debatų, jei
aš pacituosiu literatūros kritiko Al-
fredo Guščiaus publikuotas mintis: 

Viena po kitos pasirodė trys Zi-
tos Kirsnauskaitės knygos: ,,Kančios
šviesa” (1998), ,,Nedūžtančios vil-
tys”(1999) ir ,,Vienatvės vėjyje”
(2000). Pirmąjį rinkinį skaičiau, dar
autorės asmeniškai nepažindamas
ir  nudžiugau, suradęs tikinčią lite-
ratę, nebijančią viešai rašyti apie
Dievą, prisipažinti Jam apie savo
silpnybes ir dėkoti už suteikiamas
malones.

Leidžiant ,,Nedūžtančias viltis”,
poetė paprašė imtis knygos redakto-
riaus atsakomybės. Patyriau estetinį
malonumą, regėdamas, kaip sparčiai
autorė ,,lukštena” poetinės meistrys-
tės gurdybes, tobulina kalbą, eilėda-
rą... Įsitikinau, kad Z. Kirsnauskaitė
gana vėlai pradėjusi kūrybinį kelią,
labai atsakingai atsideda kūrybai...
Žinomas poetas, dainų autorius Sta-
sys Žlibinas, tapęs Z. Kirsnauskaitės
knygų pristatymų, viešų susitikimų
su skaitytojais, poetės rengiamų po-
piečių dalyviu, atkreipė dėmesį į
tokią kūrybinės asmenybės ypatybę,
kuri šiandien etinių vertybių siste-
moje yra gerokai nuvertinta. Knygos
,,Vienatvės vėjyje” skyriuje  ,,Širdžių
atgarsiai”, skirtame skaitytojų at-
siliepimams, jis samprotauja: ,,Džiau-
giuosi susipažinęs su poete ne tik per
jos knygas, bet ir asmeniškai. Dar
labiau džiaugiuosi tuo, kad poetė ir
jos kūryba sutampa. Šitai retai
pasitaiko...”

Belieka pritarti S. Žlibinui, meni-
nėje kūryboje ieškančiam nuoširdu-
mo, prasmingumo, dvasingumo, o ne
postmodernistinio kičo, bravūros.

Lėkštai, bedvasei, psichiškai su-
darkytai modernistų eiliakalybai po-
etės Zitos Kirsnauskaitės poezija –
akinanti priešingybė. ...Galima ne-
abejoti, kad Z. Kirsnauskaitės poezi-
jos etinis tyrumas bei religinis dva-
singumas patraukė ir įžymiosios
skaitovės Gražinos Urbonaitės dė-
mesį. Skaitovę sužavėjo nuoširdus,
žmogų, pasaulį, Dievą teigiantis, dar
nedaug kam žinomas poetės žodis...
,,Zita, Gražus Žmogau, kurk, nešk
savo delnuose tą saulėtekio gaivos
lašą... Nesikeiskite! Rašykite laiškus
Ilgesiui, o mes juos skaitysime”, –
pataria aktorė poetei...

Dievo, žmogaus, pasaulio šlovini-
mo patetika ne vieną poetės eilėraštį
paverčia giesme, himnu. Tai tikrai
retas, o postmodernistų akimis žiū-
rint, anachroniškas reiškinys dabart-
inėje poezijoje, kurioje vyrauja pesi-
mistinės nuotaikos, egocentrinis
lėkštumas. Šiuolaikinę kultūrą ali-
nanti vertybių krizė aplenkė Zitos
Kirsnauskaitės ir poetinį, ir dvasinį
pasaulį – jame visu ryškumu te-
bešviečia saulė, įvairiais (pirmapra-
džiais) balsais tebegieda paukščiai,
tebealma upės ir upeliai... Širdimi
rašydama, poetė širdimi suvokia, kad
didžiausias modernizuotos XX am-
žiaus pabaigos žmonijos deficitas –
gera, jautri ir mylinti širdis... Gražus
talentas ateina į lietuvių religinę
poeziją” – rašo kritikas ponas A.
Guščius. (,,XXI amžius”, Nr. 43 2000
06 07, straipsnis ,,Poezija, rašyta
širdimi”, A. Guščius) 

Taigi,  taisykime kelią tokiam ta-
lentui ir mes, neužgriozdinkime ir
būkime atidesni, kai panašios asme-
nybės, kaip poetė Zita Kirsnauskaitė,
su pasitikėjimu glausis prie mūsų
nuoširdžiai trokšdamos savo poezijos
kalba palaikyti lietuvybę išeivijoje. 

Dėkoju Likimui, kad jis ir mane
suvedė su neginčytinai talentinga ir
garbia poete Zita Kirsnauskaite ir
esu apdovanota visomis jau pen-
kiomis jos tauriai dvasingomis kny-
gomis.

Danutė Hamilton 
(buvusi pedagogė)

Madison, WI

Didelis ačiū

RASA LIAUGAUDAITÈ
lietuviams.com

Šį pavasarį Rytų Londone, Da-
genham įsikūrusi lietuvių kalbos
mokyklėlė „atvėrė duris” visame
pasaulyje išsibarsčiusiems lietuvai-
čiams – jau veikia centro „Mano pir-
mieji mokslai” interneto tinklalapis.
Tai internetinė aktyvi lietuvių kalbos
mokykla. Pasak mokyklėlės ir tin-
klalapio įkūrėjų, tai tikrai patrauk-
lus, vaikams priimtinas bei motyvuo-
jantis būdas bendrauti vieniems su
kitais.

Tinklalapyje kiekvienas ras jį do-
minančių dalykų – tėveliai naujienų
ir specialistų konsultacijų, mokytojai
– informacijos, o vaikai – jau netru-
kus – jaunuosius pasaulio lietuvius
jungiantį forumą. Šis forumas bus
galimybė rasti draugų, kurie nori
bendrauti lietuvių kalba, neužmiršti
jos ir lavinti.

Naujasis interneto puslapis pla-
čiau papasakos apie tai, kaip šioje
mokykloje dirbama su mažaisiais:
šūkis „Žaisk ir mokykis” yra pagrin-
dinė visaapimančio, su vaiką supan-
čia aplinka susijusio mokymo sąlyga.

Tėvelius dažnai neramina sunku-
mai, kuriuos patiria jų atžala gyven-
dama svečioje šalyje – nelengvas pri-
tapimas, kalbos skirtumas, negatyvus
elgesys ir kt. Visa tai daro neigiamą
įtaką mokymuisi bei išderina bręs-
tančią asmenybę. Ne kiekviena šeima
turi galimybę konsultuotis su specia-
listais dėl įvairių priežasčių: kalbos
barjero, gyvenamosios vietos, inten-
syvaus darbo grafiko ir pan. Naujasis
tinklalapis atveria galimybę spręsti
iškilusias problemas, siūlydamas
tėveliams – lietuvių kalba ir jiems
patogiu laiku – individualius pokal-

bius su logopede, socialine pedagoge
ir psichologe.

Centras „Mano pirmieji mokslai”
plečia savo veiklą – noras, jog lietuvių
kalba būtų prieinama kuo didesniam
mokytis nusiteikusių vaikų ratui,
paskatino ryžtis kurti filialus visoje
Jungtinėje Karalystėje. Tinklalapyje
tėvai ras daugiau informacijos apie
tai, o norintys filialuose dirbti moky-
tojai – sąlygas.

Šiuo metu centre „Mano pirmieji
mokslai” vyksta užsiėmimai su pir-
mąja trimečių grupe, registruojami
vaikai naujiesiems mokslo metams.

Internete „duris atvėrė” užsienio lietuviukams skirti 
„Mano pirmieji mokslai”
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JAV sporto specialistai giria
Lietuvos krepšininkus

Vilniuje vyksiantis festivalis
sukvies Europos jaunimâ�

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Beijing olimpinėse žaidynėse ket-
virtąją vietą užėmusi Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė sulaukė daug dė-
mesio Jungtinėse Valstijose, kur vie-
nos didžiausių JAV sporto agentūros
ESPN žurnalistai stebisi lietuvių su-
gebėjimu gerai žaisti krepšinį.

Penktąjį kartą nuo Nepriklauso-
mybės atkūrimo olimpinėse žaidynė-
se dalyvavusi Lietuvos komanda turi
kuo pasigirti – 1992 metais Barselo-
noje, 1996 metais Atlantoje ir 2000
metais Sydney mūsiškiai pelnė bron-
zos apdovanojimus, o prieš ketverius
metus Atėnuose ir šiemet liko ketvir-
ti. ESPN žurnalistai stebėjosi, kad
valstybė, kurioje gyvena tik kiek dau-
giau nei 3,3 mln. gyventojų, sugeba
pasiekti tokių aukštų rezultatų.

,,Tai nuostabi istorija, kurią sun-
ku paaiškinti – kaip Lietuva iš viso
sugeba gerai žaisti krepšinį? Šalyje
gyvena tik apie 3,3 milijono žmonių,
o tai yra net šiek tiek mažiau nei mū-
sų Oregon valstijoje. Lietuva sudaro
tik 1/80 JAV ploto, o už Ispaniją ar
Argentiną yra mažesnė net 11-a kar-
tų”, – rašo ESPN.

Lietuviai į olimpinių žaidynių
pusfinalį pateko net ir be dviejų iš tri-
jų savo žaidėjų, rungtyniaujančių
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krep-
šinio sąjungos (NBA) čempionate –
Žydrūno Ilgausko ir Dariaus Songai-
los (vienintelis NBA žaidžiantis Li-
nas Kleiza žaidė Beijing). Be to, Lie-
tuvos rinktinėje nebuvo vieno geriau-
sių Europos krepšininko Arvydo Ma-
cijausko.

Mažiausia pagal gyventojų skai-
čių olimpiadoje dalyvavusi valstybė
puikiai žaidė viso turnyro metu, o net
penki rinktinės krepšininkai tritaš-
kius metimus pataikydavo geresniu
nei 40 procentų taiklumu. Jie puikiai
tvarkėsi su tokiomis pasaulyje pripa-
žintomis žvaigždėmis, kaip Yao Ming
ir Pau Gasol.

,,Tai tiesiog neįtikėtina, kaip to-
kia maža šalis sugeba ne tik priešin-
tis, bet ir nugalėti metai po metų. De-
mografiniu požiūriu – tai neįmano-
ma. Neįmanoma, kad iš tokios mažos
gyventojų grupės išauga tiek talen-
tingų krepšininkų. Tiesiog neįsivaiz-
duojame, kaip taip gali būti”, – nuos-
tabos neslėpė JAV sporto specialistai. 

Îtariamasis Medininkû žudynèmis
lieka suimtas

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (ELTA)
– Kitą vasarą Lietuvos sostinė suk-
vies Europos jaunimą į čia rengiamą
festivalį ,,Jauna Europa, Jauna Lie-
tuva!”. Liepos 26–31 d. Vilniuje vyk-
siantis festivalis taps programos ,,Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” dalimi.

Pasak festivalio organizatoriaus,
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
bos (LiJOT) prezidento Šarūno Fro-
lenko, festivalyje bus siekiama atsk-
leisti socialinius-kultūrinius jaunų
žmonių gyvenimo panašumus, ugdyti
pakantumą, skatinti jaunimo bend-
radarbiavimą bei kurti Vilniaus, kaip
jauno, besikeičiančio, siekiančio iš-
saugoti kultūrinį savitumą ir galinčio
varžytis Europoje, miesto įvaizdį.

Organizatoriai įsitikinę, jog šis
festivalis taip pat taps neįkainojama
patirtimi tiek Vilniaus miestui, tiek
jaunimui ir visai visuomenei. ,,Šis
festivalis, manau, atneš daug teigia-
mų pokyčių. Ne veltui kviesdami jau-
nus žmones dalyvauti festivalyje pa-
sirinkome Mahatma Gandhi posakį
‘Būk tas pokytis, kurį nori matyti

pasaulyje’. Jauniems žmonėms šis
festivalis – proga veikti”, – sakė Š.
Frolenko.

Organizatoriai planuoja, jog fes-
tivalyje dalyvaus 50 jaunimo organi-
zacijų iš Lietuvos, apie pusantro tūks-
tančio jaunų europiečių iš visų Euro-
pos šalių. Dalyviai galės kurti ir įgy-
vendinti savo netradicinius sumany-
mus projektuose, kurie atspindėtų
Vilniaus miesto, visos Lietuvos ir Eu-
ropos vertybes, kultūrų įvairovę, iš-
keltų, nagrinėtų bei spręstų svar-
biausias problemas.

Galutinė festivalio ,,Jauna Eu-
ropa, Jauna Lietuva!” programa bus
paskelbta šių metų lapkritį, kai bus
atrinkti 50 geriausių jaunimo projek-
tų – festivalio dalyvių. Paraiškas kon-
kursui jaunimo ir su jaunimu dir-
bančios organizacijos gali teikti iki
spalio 1 d.

Didžiausią Europos jaunimo fes-
tivalį organizuojanti LiJOT, įkurta
1992 m., vienija 58 tautines jaunimo
organizacijas ir regionines jaunimo
organizacijų sąjungas – daugiau negu
200 tūkst. jaunų žmonių. 

2010-uosius siùloma
paskelbti Žalgirio metais

Mažametè� Luiza turès
bùti grâžinta tèvui

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(AT), rugpjūčio pradžioje vėl ėmęsis
Ingos Rinau skundo, kuriame ji prašė
nepripažinti Vokietijos teismo spren-
dimo, įpareigojančio motiną grąžinti
dukrą tėvui į Vokietiją, šią savaitę
negalėjo nudžiuginti mergaitės ma-
mos. Pagal galutinę ir neskundžiamą
AT nutartį Luiza turės būti grąžinta
tėvui.

Teisėjų kolegija paliko galioti
Apeliacinio teismo Civilinių bylų sky-
riaus teisėjų kolegijos nutartį atsisa-
kyti priimti prašymą civilinėje byloje
nepripažinti Vokietijos Oranienburgo
teismo sprendimo. Apeliacinio teismo
nutartimi buvo nurodyta, kad dėl
teismo sprendimo grąžinti vaiką vyk-
dymo pagal Europos Tarybos nuro-
dytą tvarką yra išduotas pažymėji-
mas, todėl negali būti teikiamas pra-

šymas dėl teismo sprendimo nepripa-
žinimo, o dėl tėvui priskirtos globos
pareiškimas neatitinka padavimo są-
lygų.

Aukščiausiasis Teismas pavasarį
sustabdė bylą ir kreipėsi į Europos
Teisingumo Teismą. Liuksemburgo
teismas praėjusį mėnesį nurodė, kad
Lietuva neturi teisės ginčyti Vokieti-
jos teismo sprendimo dėl I. Rinau glo-
bos ir gali tik jį paskelbti. Taigi tik
grąžinusi vaiką tėvui I. Rinau turėtų
galimybę kreiptis į Vokietijos teismą
ir prašyti pakeisti Luisos globėją.

AT pirmadienį taip pat netenki-
no I. Rinau ir generalinio prokuroro
kasacinių skundų dėl Klaipėdos apy-
gardos teismo Apeliacinio teismo nu-
tarčių, kuriomis buvo atsisakyta at-
naujinti procesą civilinėje byloje pa-
gal Michael Rinau prašymą išduoti
leidimą grąžinti vaiką į Vokietiją.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Seime gimė sumanymas minint 600
metų Žalgirio mūšio sukaktį 2010
metus paskelbti Žalgirio metais.

Tokį pasiūlymą pirmadienį pa-
teikė parlamentaras ir krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas, kurio
parengtame nutarimo projekte taip
pat siūloma Vyriausybei iki 2009 m.
birželio pabaigos parengti ir patvir-
tinti Žalgirio metų programą, numa-
tyti jos finansavimą, įtraukiant į ją
bendrus su Lenkija renginius.

Šiuo projektu siekiama atkreipti
Lietuvos bei pasaulio visuomenės dė-
mesį į istorinę sukaktį, stiprinti vi-

suomenės tautinį ir pilietinį švietimą,
patriotizmo ugdymą, taip pat stip-
rinti Lietuvos bendradarbiavimą su
Lenkija.

Žalgirio mūšis laikomas vienu di-
džiausių ir garsiausių viduramžių
mūšių. Vytauto ir Jogailos vadovau-
jama jungtinė Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Lenkijos karalys-
tės kariuomenė 1410 metų liepos 15
dieną sumušė Kryžiuočių ordiną.

Pasiekta mūšyje pergalė sustab-
dė ordino veržimąsi į rytus ir Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės žemių
grobstymą.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA) – Nuo šio Lietuva pasaulyje galės būti at-
pažįstama pagal savo prekės ženklą. Netoli Vilniaus, Europos parke, pristaty-
tas naujasis Lietuvos prekės ženklas, skirtas populiarinti valstybės vardą,
skleisti pasauliui informaciją apie tai, kuo esame ypatingi ir ką galime pasiū-
lyti. Pasak prekės ženklo autorių, kūriniu pabrėžiamas Lietuvos teritorinis
vientisumas ir stiprinamas tautinis išskirtinumas. Bendrovės ,,Protingi
sprendimai” direktoriaus Eugenijaus Markevičiaus teigimu, kuriant prekinį
ženklą sąmoningai atsisakyta standartų – vėliavos spalvų, trilapio dobilėlio ar
rūtos, verpsto simbolio, pasirinkta nauja forma.        ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Lietuvos apeliacinis teismas antra-
dienį atmetė dalyvavimu Medininkų
žudynėmis įtariamo buvusio OMON
smogiko Konstantin Michailov pra -
šymą išleisti jį į laisvę. Teismo nuo -
mone, byloje esanti duomenų visuma
leidžia pagrįstai manyti, kad įtaria -
ma sis padarė nusikaltimą, o atgavęs
laisvę gali mėginti slapstytis.

K. Michailov skundė praėjusio
mė nesio Vilniaus apygardos teismo
nu tartį, kuria suėmimo terminas
pra tęstas iki spalio pabaigos.

Antradienį skelbiant nutartį
paaiškėjo, kad ikiteisminiame tyrime
remiamasi ir įslaptintų liudytojų pa -
rodymais. Tačiau po teismo posėdžio
prokuroras Rolandas Stankevičius
ne atsakė į žurnalistų klausimus, ko -
kios šalies piliečiai yra liudytojai ir
ka da jie buvo apklausti.

,,Negaliu to komentuoti. Konk -
retizuojamas šis atsakymas nebus”, -
sakė R. Stankevičius.

Lietuvos apeliacinis teismas, ver -
tindamas įtarimų K. Michailov pa g -
rįstumą, pripažino, kad tiesioginių

duomenų, jog jis dalyvavo Medininkų
žudynėse, nėra, bet įtarimą sutvirtin-
ta netiesioginių duomenų visuma. Šie
duomenys užfiksuoti įvykio vietų ap -
žiūros protokoluose, daiktinių įro -
dymų ir daiktų apžiūrų protokoluose,
teismo medicinos, balistinių ir kitų
ekspertizių aktuose, tardymo eksper-
imento protokole, liudytojų parody-
muose, nukentėjusiojo apklausos pro-
tokole bei kituose bylos dokumen -
tuose. Kartu teismas pabrėžė, kad
šioje bylos stadijoje nesprendžiamas
as mens kaltės klausimas.

Teismas pažymėjo, kad, atsižvel-
giant į galimo nusikaltimo sunkumą
ir gresiančią bausmę, įtariamasis gali
bėgti nuo ikiteisminio tyrimo parei -
gūnų ir teismo. Be to, K. Michailov
pats apklausoje yra pripažinęs, kad
anksčiau kasmet lankydavosi Rusi -
joje. Teismo nuomone, ilgą suėmimo
terminą pateisina tai, kad byla yra
sudėtinga ir didelės apimties.

K. Michailov advokatas Arūnas
Marcinkevičius po teismo posėdžio
pripažino nelabai tikėjęsis kitokio
teismo sprendimo.
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Kandidato į JAV prezidentus

John McCain žmona Cindy McCain
antradienį atvyko į Tbilisį. Kaip pra-
nešė Gruzijos valstybės kanceliarija,
C. McCain ketina, be kita ko, susitikti
su pabėgėliais iš Cchinvalio regiono. 

PCHENJANAS
Šiaurės Korėja antradienį pas-

kelbė, jog protestuodama prieš tai,
kad Washington neišbraukė jos iš te-
rorizmą remiančių valstybių sąrašo,
sustabdė savo atominių elektrinių iš-
vedimo iš rikiuotės darbus. Užsienio
reikalų ministerijos atstovas sakė,
kad JAV netesi šešių šalių nusigink-
lavimo susitarimo, todėl rugpjūčio 14
d. buvo sustabdyti plutonio gamyklų
išvedimo iš rikiuotės darbai. JAV sa-
ko, kad Šiaurės Korėja turi sutikti su
griežtomis procedūromis, kuriomis
siekiama patikrinti birželį pateiktą
jos pareiškimą apie branduolinę veik-
lą, ir kad tik tada ji bus išbraukta iš
terorizmą remiančių valstybių sąra-
šo. Į jį įtrauktos valstybės negali gau-
ti JAV ekonominės pagalbos. 

PEŠAVARAS
Užpuolikai antradienį apšaudė

automobilį Pakistano šiaurės vakarų
mieste Pešavare, tačiau juo važiavusi
aukšto rango JAV diplomatė nenu-
kentėjo, pranešė policija ir JAV pa-
reigūnai. Diplomatė Lynne Tracy už-
ima aukštas pareigas JAV atstovybė-
je Pešavare – su Afganistano besiri-
bojančios neramios provincijos sosti-
nėje, kurioje kovotojai dažnai rengia
išpuolius.

DENVER
Keturi asmenys buvo sulaikyti

Denver, kurie yra įtariami rengę są-
mokslą nužudyti JAV Demokratų
partijos kandidatą į prezidentus Ba-
rack Obama, pirmadienį pranešė vie-
tos televizija. Pasak Denver įsikūru-
sios televizijos CBS4 pranešimo, vie-
nas iš sulaikytųjų sakė pareigūnams,
jog jie ,,ketinę nušauti B. Obama”.
Televizija pranešė, kad nužudymo
planą ketinta įgyvendinti ketvirta-
dienį, kai 75 tūkst. vietų ,,Invesco”
stadione B. Obama bus skelbiamas
oficialiu Demokratų partijos kandida-
tu lapkritį įvyksiančiuose rinkimuose.

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

Rusija pripažîsta Pietû Osetijos�
ir Abchazijos� nepriklausomybê TALINAS

Besilankanti Estijoje Vokietijos
kanclerė Angela Merkel pareiškė,
kad NATO gina Estiją, ir tai anaiptol
nėra formalus gynimas. Spaudos
konferencijoje A. Merkel sakė, jog
NATO šalys gina Estijos ir kitų Bal-
tijos šalių oro erdvę. Kaip pažymėjo
A. Merkel, jeigu Estija drauge su oro
erdvės saugumo užtikrinimu norės
dar kokių nors NATO priemonių,
NATO teks tai apsvarstyti. Išrinktas
Estijoje Europos parlamento depu-
tatas, partijų ,,Isamaa” ir ,,Res Pub-
lica” sąjungos narys Tunne Kelam
praėjusį savaitgalį paragino NATO
padidinti Estijoje karinį dalyvavimą
dėl kylančios iš Rusijos grėsmės.

LIMOŽAS
Prancūzijoje ,,Ryanair” lėktuvui

nutūpus avariniu būdu, į ligoninę bu-
vo paguldyti 26 žmonės, antradienį
pranešė gelbėjimo tarnybų darbuoto-
jai. Lėktuvas, kuris skrido iš Didžio-
sios Britanijos į Ispaniją, Limožo
tarptautiniame oro uoste neplanuo-
tai turėjo tūpti dėl slėgio kabinoje su-
mažėjimo. Tai buvo atsargumo prie-
monė, pranešė ,,Ryanair” ir pridūrė,
kad keleiviai į ligoninę buvo pagul-
dyti dėl ausų būgnelių problemų. Dėl
smarkaus slėgio sumažėjimo lėktu-
vas per 5 min. nusileido 8 tūkst. m.
Lėktuvu skrido 168 keleiviai ir 7 įgu-
los nariai. Policija teigia, kad pradinės
lėktuvo apžiūros metu slėgio sumažė-
jimo priežastys nebuvo nustatytos.

TBILISIS
NATO padeda atnaujinti Gruzi-

jos oro pajėgas, atgabeno 10 karinių
laivų į Juodoją jūrą ir ruošiasi atga-
benti dar 8, antradienį pareiškė Ru-
sijos kariuomenės darbuotojų vadovo
pavaduotojas. „Padedant NATO spe-
cialistams, imtasi priemonių įkurti
oro erdvės kontrolės įrenginius ir at-
naujinti oro uostus”, – teigė genero-
las pulkininkas Anatolij Nogovicyn.
Jis taip pat išsakė susirūpinimą ir
nustebimą dėl „suaktyvėjusios NATO
jūrų laivyno veiklos Juodojoje jūroje”.
„Rusijos kariniai laivai ir toliau budi
netoli Abchazijos krantų”, – teigė jis.Çekija ir JAV susitarè dèl 

priešraketinès gynybos

Maskva, rugpjūčio 26 d. (AFP/
BNS) – Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev antradienį paskelbė, jog
pasirašė dekretą, kuriuo Rusija ofi-
cialiai pripažįsta atskilusias Gruzijos
provincijas Pietų Osetiją ir Abchaziją
nepriklausomomis valstybėmis.

,,Atsižvelgdamas į osetinų ir ab-
chazų tautų laisvą valios pareiškimą,
vadovaudamasis Jungtinių Tautų įs-
tatais, 1970 m. deklaracija dėl tarp-
tautinės teisės principų, susijusių su
draugiškais santykiais tarp valstybių,
1975 m. Pasitarimo dėl saugumo ir
bendradarbiavimo Helsinkio baigia-
muoju aktu, kitais svarbiausiais tarp-
tautiniais dokumentais, aš pasirašiau
įsakus, kad Rusijos Federacija pripa-
žįsta Pietų Osetijos nepriklausomybę
ir Abchazijos nepriklausomybę”, – sa-
kė D. Medvedev.

Jo iš anksto įrašytą kreipimąsi
apie Pietų Osetijos ir Abchazijos ne-
priklausomybės pripažinimą rodė na-
cionalinė televizija. ,,Rusija ragina ki-
tas valstybes pasekti jos pavyzdžiu”,
– sakė D. Medvedev, stovėdamas ant
pakylos tarp dviejų Rusijos vėliavų.

Pripažinti dvi buvusias Gruzijos
respublikas, kurių teritorijoje yra Ru-
sijos armija, D. Medvedev vakar pap-
rašė Rusijos parlamentas. Vakarai
prašė to nedaryti.

Pasak jo, Rusija santykių su Gru-
zija srityje rodė ,,susivaldymą ir kant-
rybę” ir ne kartą siekė derybomis išs-
pręsti ginčą dėl Pietų Osetijos ir Ab-
chazijos statuso.

,,Tačiau mūsų nuolatiniai pasiū-
lymai Gruzijai susitarti su Abchazija
ir Pietų Osetija dėl jėgos atsisakymo
liko be atsako, – sakė jis. – Deja, jų
taip pat nepaisė NATO ir Jungtinės
Tautos.” ,,Tai nelengvas pasirinki-
mas, bet tai yra vienintelė galimybė
išsaugoti žmonių gyvybes”, – pareiš-
kė prezidentas.

D. Medvedev užsipuolė Gruzijos
prezidento Michail Saakašvili vyriau-
sybę ir sakė, kad rugpjūčio 8-osios
naktį Tbilisis nusprendė, ką pasirink-
ti. Jis turėjo omenyje Gruzijos puoli-
mą prieš separatistų pajėgas Pietų
Osetijoje. ,,Saakašvili pasirinko geno-
cidą savo politiniams tikslams pa-
siekti”, – pareiškė D. Medvedev.

,,Tai nelengvas pasirinkimas, bet tai yra vienintelė galimybė išsaugoti žmonių gy-
vybes”, – pareiškė Rusijos prezidentas D. Medvedev.              News Bridgepix nuotr.

Praha, rugpjūčio 26 d. (AFP/
BNS) – Washington ir Praha susitarė
dėl prieštaringai vertinamos JAV
priešraketinės gynybos (PRG) bazės
statybos Čekijos teritorijoje, antra-
dienį sakė Čekijos gynybos ministeri-
jos atstovas.

,,Visi svarbiausi klausimai išsp-
ręsti”, – sakė Andrej Čirtek. Pasak jo,
centro dešinės pakraipos Čekijos vy-
riausybė rugsėjį tikriausiai pradės
svarstyti pasiūlytą pajėgų statuso su-
tartį (SOFA).

Šios svarbios sutarties pasirašy-
mas buvo vilkinamas kilus Prahos ir
Washington nesutarimams dėl siūlo-
mos JAV radiolokatorių bazės apmo-
kestinimo.

Pasak A. Čirtek, šis klausimas
jau išspręstas, tačiau ministerijos ats-
tovas atsisakė pateikti daugiau deta-
lių. Pasirašius SOFA sutartį premjero
Mirek Topolanek vyriausybė galės
kreiptis į parlamentą, kad šis pritar-
tų JAV PRG skydo elementų išdėsty-
mui šalies teritorijoje.

,,Tikėtina, jog tai bus galima at-
likti per parlamento sesiją rugsėjį”, –
sakė vicepremjeras ir Europos reika-
lų ministras Alexandr Vondra.

Planuojama statyti radiolokato-
rių bazė taps Washington kuriamo
PRG skydo, skirto apsisaugoti nuo
,,piktadarių” valstybių, dalimi, tačiau
šiam projektui aktyviai priešinasi
Maskva, kuri mano, kad projektas
kelia grėsmę Rusijos saugumui.

Pagrindinę sutartį dėl radaro iš-
dėstymo liepą Prahoje pasirašė JAV
valstybės sekretorė Condoleezza Rice
ir Čekijos užsienio reikalų ministras
Karel Schwarzenberg.

Po kelių savaičių Varšuva pasira-
šė sutartį su JAV dėl PRG skydo 10
raketų gaudytuvų išdėstymo Lenki-
jos teritorijoje. Į šį Lenkijos žingsnį
audringai reagavo Rusija, kuri pagra-
sino atsakomaisiais veiksmais. M. To-
polanek vyriausybė toli gražu nėra
užtikrinta, ar Čekijos parlamentas
pritars JAV bazės įkūrimui šalies te-
ritorijoje.

AZIJA
EUROPA

JAV
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Atkelta iš 4 psl. Komiteto nariai
žino, jog praėjus 400 metų nuo Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje, pasaulio
tikinčioji visuomenė labai mažai apie
tai žino. Pirmasis apsireiškimas įvy-
ko Guadalupe, Meksikoje, antrasis –
Šiluvoje, Lietuvoje, kiti – Liurde, Fa-
timoje, La Salette ir daugelyje kitų
vietovių. Marquette Park Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos Šilu-
vos 400 metų apsireiškimo komitetas
yra išsiuntęs pranešimus buvusioms
lietuvių, amerikiečių ir kitataučių
parapijoms. 

Į šį iškilmingą paminėjimą, kuris
įvyks rugsėjo 14 d., sekmadienį, at-
vyksta Čikagos kardinolas Francis
George, šv. Mišiose dalyvaus daug ki-
tų kunigų. Kardinolas dalyvaus ir
procesijoje, kurioje bus sustojama
prie įrengtų altorėlių trumpai mal-
dai. Po pamaldų visi kviečiami į Oak
Lawn ,,Hilton” viešbutį (95-ta ir
Cicero Avenue) iškilmingoms 400
metų jubiliejaus pabaigtuvėms. As-
menys, norintys dalyvauti puotoje, o
taip pat pateikti savo sveikinimus į
programos knygą, turi kreiptis į
parapijos sekretorę tel.: 773-776-

4600. 
Komitetas yra paruošęs keletą

ženkliukų prisiminti šį garbingą Ju-
biliejų. Jis taip pat yra paruošęs pla-
katus su Marijos paveikslu anglų ir
lietuvių kalbomis, kuriame yra nu-
rodyta pamaldų eiga. Pirmoji atlaidų
diena vyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje rugsėjo
8 d. ir tęsis iki rugsėjo 13 d. Pirmąją
atlaidų dieną ves kun. Antanas Sau-
laitis, SJ, kitomis dienomis šių at-
laidų pamaldos vyks kitose bažny-
čiose ir į jas bus galima nuvykti auto-
busu iš parapijos kiemo. Šalia aukš-
čiau paminėtų plakatų, ženklų komi-
tetas pagamino dideles vėliavas su
Marijos ir Kūdikėlio paveikslu ir iš-
siuntinėjo jas parapijoms.

Šis didingas Šiluvos Marijos ap-
sireiškimo paminėjimas komitetui
kainuos nemažai išlaidų, todėl norin-
čius paremti šį didžiulį užsimojimą,
prašome siųsti paramą parapijai ad-
resu: Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija, 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629, pažymint ,,Šilu-
vos atlaidams”.

Antanas Paužuolis

Šiluvos žinia 
Artėja Šiluvos jubiliejus ir atlaidai... 

Šiluvos sukaktis švenčiama Floridoje
Kaip nutarta misijos aktyvistų

susirinkime, Šiluvos 400 metų jubi-
liejinė šventė bus suruošta š.m. lap-
kričio 9 d., 2 v.p.p. St. Petersburg Švč.
Jėzaus Vardo bažnyčioje (Most Holly
Name of Jesus Church, 1500 – 58th
St. South, Gulfport, Florida).

Šv. Mišioms vadovaus J. E.
vyskupas Paulius Baltakis, OFM,
taip pat dalyvaus Lietuvos vyskupų

konferencijos delegatas užsienio
lietuviams prel. Edmundas Putrimas
ir St. Petersburg vyskupo atstovas
generalinis vikaras kun. Robert
Morris. Į šventę yra pakviesti visi St.
Petersburg vyskupijos kunigai. Tuoj
po šv. Mišių vyks programa ir pietūs
Lietuvių klube (The Lithuanian
American Club, 4880 – 46th Ave.
North., St. Petersburg, Florida).

Šiluvos jubiliejaus iškilmių Floridoje rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: kan.
Bernardas Talaišis, Loreta Kynienė, Angelė Karnienė, amb. Vytautas Dam-
brava, kun. dr. Matas Čyvas, Mečys Šilkaitis. Stovi iš kairės: Vilius Juška, Ge-
novaitė Tunkūnienė, Laimutė Alvarado, Alvita Kerbelienė, Aldona Va-
lienė, Gražina Viktorienė ir Albinas Karnius.

Vos tik atvėrus Toronto arkivys-
kupijos tinklalapį www.archtoron-
to.org, pasirodo Šiluvos Dievo Moti-
nos atvaizdas su 400 metų jubiliejiniu
užrašu. Tarp kitų pagrindinių 2008
metų įvykių – Pasaulinio Eucharisti-
nio kongreso Kanadoje Quebec mies-
te, Pasaulio jaunimo dienų Australi-
joje, Sydney mieste – pristatomas ma-
žiau žinomas, bet ne mažiau svarbus
Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir šie-
met švenčiamas 400 metų jubiliejus.
Rašoma, kad Dievo Motinos apsireiš-
kimas Šiluvoje, įvykęs anksčiau nei
Lurde, Prancūzijoje ar Fatimoje, Por-
tugalijoje, liko pasaulyje mažiau žino-

mas dėl Katalikų Bažnyčios Lietuvoje
priespaudos. 

Trumpai nusakius Šiluvos istori-
ją ir jubiliejaus šventimo Šiluvoje
programą, Toronto arkivyskupijos
tinklalapyje pristatomas Šiluvos ju-
biliejaus šventimas Kanadoje. Mini-
mas arkivysk. S. Tamkevičiaus, vysk.
J. Ivanausko ir vysk. P. Baltakio apsi-
lankymas,  perduodamas kvietimas
dalyvauti Šiluvos iškilmėse Kana-
doje. Daugiau informacijos galima
gauti  Lietuvos Kankinių parapijoje
Mississaugoje tel. 905-277-4320 arba
internete adresu: www.siluva.lt

Toronto arkivyskupijos tinklalapyje
kviečiama švęsti Šiluvos jubiliejų

Pasaulio lietuvių dienos Šiluvoje
rugsėjo 15-osios programa

,,Štai tavo motina!” 
(Jn 19, 27)

Švč. M. Marija Sopulingoji, Padėkos šventė

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir
išeivijos lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, dalyvauja už Lietuvos ribų
ir jos etninėse žemėse gyvenantys lietuviai. Piligrimų sielovadoje talkina
Raseinių dekanato kunigai.

8–21 val. Eucharistijos adoracija Bazilikoje, Ligonių sveikatos kop-
lyčioje;

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje (anglų k., kun. J. Clevence,
gieda Šiluvos jaunimo choras), meldžiame Dievą malonių visiems Ju-bilie-
jaus rengėjams;

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje, dėkojame Švč. M. Marijai už
malones, patirtas pasirengimo Jubiliejui metu;

9.30 val. Marijos valandos Bazilikoje arba aikštėje prieš Baziliką (gieda
Kauno kunigų seminarijos klierikai);

10 val. Šv. Mišios Bazilikoje arba aikštėje prieš Baziliką (prel. E. Putri-
mas, gieda choras iš Karaliaučiaus), meldžiame drąsos ir stiprybės misio-
nieriams ir savanoriams, besidarbuojantiems Lietuvoje ir visame pasauly-
je;

11.30 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką (N. Šmerauskas);
11.55 val. Švč. M. Marijos Litanija (gieda Punsko Švč. M. Marijos

ėmimo į dangų parapijos choras);
12 val. Šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką (arkiv. S. Tamkevičius, gieda

Punsko Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos choras), meldžiamės už
viso pasaulio lietuvius;

13.30 val. Agapė-koncertas (Punsko ir Seinų krašto saviveiklininkai);
14 val. Filmas apie Šiluvą Kultūros namuose;
15 val. Konferencija aikštėje prieš Baziliką, tema ,,Štai tavo motina!

(Jn 19,27)” (ses. I. Marijošiūtė);
16 val. Sakralinės muzikos valanda Apsireiškimo koplyčioje (G.

Jakutytė – fleita);
17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

(ses. Pranciška ir Punsko choras);
18 val. Šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką (vysk. J. Ivanauskas, gieda

Kybartų Jaunimo choras), meldžiame, kad visos tautos šlovintų Viešpatį

„Šiluvos piligrimo vadovas” išleistas anglų,
vokiečių ir lenkų kalbomis

Kaune išleisti „Šiluvos piligrimo vadovo” vertimai į anglų, vokiečių ir
lenkų kalbas. Tai 84 puslapių, spalvota ir gausiai iliustruota knygelė su
vertingais žemėlapiais, maldomis bei kita svarbia informacija. Daugiau infor-
macijos apie tai galite rasti tinklalapyje www.siluva.lt

„Šiluvos piligrimo vadovą” lietuvių ir anglų kalbomis galima įsigyti krei-
piantis į Kauno arkivyskupijos kuriją (Rotušės a. 14a, LT-44279, Kaunas, Lit-
huania; tel. +370 37 409026; el.p. info@kn.lcn.lt). Šias knygas taip pat  gali-
ma įsigyti „Draugo” knygynėlyje Čikagoje (tel. 773-585-9500).

Kauno arkivyskupijos 
informacija

Šiluvos jubiliejaus šventimo – tiesioginės transliacijos internetu
programa per „Marijos radiją” – 11 psl. 

Televizija internetu perduos iškilmes iš Šiluvos
Lietuvos televizija tiesiogiai iš Šiluvos iškilmių pamaldas perduos rugsėjo

7 d., sekmadienį, 12 val. p.p., kai bus iškilmingai paminėtos Jono Pauliaus II
apsilankymo Lietuvoje 15-osios metinės ir šia proga bus atidengtas jam skir-
tas paminklas. Lietuvos televizija taip pat tiesiogiai rodys pagrindines Šiluvos
jubiliejaus iškilmių Mišias rugsėjo 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Šias tiesio-
gines laidas Lietuvos laiku bus galima matyti internetu iš Lietuvos televizijos
tinklalapio www.lrt.lt

Šiuo metu tariamasi su ryšių įmonėmis dėl visų pagrindinių renginių
video transliacijos internetu iš Šiluvos. Apie galutinius rezultatus pranešime
vėliau. Šios transliacijos bus prieinamos iš Šiluvos puslapio internete www.
siluva.lt

* * * 
Visą jubiliejinę rugsėjo 6-15 d. programą bei piligrimų informa-

ciją galite rasti adresu www.siluva.lt
Išeivijos dienos programą koordinuoja ir dalyvius registruoja sesuo

Pranciška Bubelytė FDCJ, el. paštas: pranciskai@yahoo.com, tel. +370-37-
730488, mob. +370-650-76520. 

Informacija Šiluvoje teikiama Jono Pauliaus II namuose, el. paštas:
jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt, tel. +370-428-79200, mob. +370-687-87124.
Adresas: M. Jurgaičio g. 5, Šiluva LT-60432, Raseinių raj., Lithuania.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

SKELBIMAI

IEÕKO DARBOPPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IŠNUOMOJA

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

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senelius. Gali išleisti atostogų,
pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti ir kitus variantus.  Vairuoja
automobilį. Anglų kalba buitinė. Tel.
708-833-0417.

* Legalus vyras, turintis automobilį,
ieško darbo prižiūrėti senelius. Gali
gyventi kartu. Tel. 773-577-6811.

* Moteris gali padėti šeštadieniais
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajonuo-
se. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo nuo 1 val. p.p. iki 5 val. p. p.
Tel. 708-691-8650. 

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

Vytautas BUBNYS
Vos atkūrus nepriklausomybę

prasidėjo reformų metas. Švietimo
reforma, sveikatos reforma, kultūros.
Ir šiandien reformuojamės. Iš mo-
kyklų išstūmėme patriotinį auk-
lėjimą, literatūros pamokose ne ana-
lizuojame rašytojo kūrinį, bet inter-
pretuojame mažučius teksto gaba-
lėlius. Rengiame mažaraštį jaunimą,
kuriam svetima tautos istorija (svar-
biausia pažinti Europos Sąjungos
istoriją, kaip kadaise – Sovietų Sąjun-
gos), kuriems ir gimtoji kalba antra-
eilė (ir vėl kaip kadaise – ateityje kal-
bėsime svetima kalba, tik jau anglų,
tai ne kadaise – rusų!). Į jaunas gal-
vas stengiamasi prikimšti kuo dau-
giau informacijos. Tačiau kad ir kaip
apsistatytume kompiuteriais, kad ir
kiekvienam ant delno jie, miniatiū-
riniai, atsirastų, kad ir kokiais tin-
klais susirištume su plačiu pasauliu,
kad ir pasiskelbtume, jog esame žinių
visuomenė, aplenkusi kitas šalis,
tačiau nuo to, kaip teigia Viktorija
Daujotytė, ,,proto, mąstymo, juolab
išminties, nebus daugiau... Išvietin-
tas, globalus kapitalo valdomas pa-
saulis yra priešiškas asmenybei”. Esu
įsitikinęs, kad visos mokymo grandys
pirmų pirmiausia privalo ugdyti as-
menybes, sugebančias nepasimesti ne
tik plūstančios informacijos sraute,
bet ir savyje; valdyti ne tik sudėtingą
techniką, bet ir save kaip ne vien kū-
ną ir protą. 

Kun. Vaclovas ALIULIS
Švietimo didžioji bėda – per-

krauta žinių ir neugdomas mąstymas
(tam tarnauja ir testų mada). Pas-
kutiniais sovietinės valdžios metais
Meilės Lukšienės ir Laimos Tupi-
kienės išpuoselėta tautinės mokyklos
idėja, atrodo, nuėjo užmarštin. Gam-
tos mokslų vadovėliuose tebeperša-
mas dialektinis materializmas. Tauti-
nis ugdymas jau senokai nustumtas į
šalį. Manau, daugeliui mokytojų rei-
kėtų pasirūpinti ne tik profesiniu/da-
lykiniu tobulinimusi, bet ir saviugdos
menu. Kartu lenkiu galvą daugybei
pasiaukojusių mokytojų, tikrai dir-
bančių iš pašaukimo, mylinčių mo-
kinius ir Lietuvą. 

Leonidas DONSKIS
Ir Lietuvos valstybės švietimo

politika manęs netenkina. Ji yra
orientuota į kvalifikuoto vykdytojo ir
senstančių žinių prikimšto funkcijų
atlikėjo, o ne kūrybingo ir nestandar-
tiškai mąstančio žmogaus ugdymą.
Mūsų mokyklos ir universitetai neug-
do lyderystės, atsakomybės ir daly-
vavimo etikos. Kas keistina? Visų

pirma, pats požiūris į švietimą. Mūsų
šalyje iki šiol negerbiama mokykla,
edukacija ir išsilavinimas. Visos
liaupsės tėra gražus fasadas ir žo-
džiai. Pakanka pasidomėti, kaip trak-
tuojami mokytojai ir aukštųjų mo-
kyklų dėstytojai Lietuvoje, kad su-
prastum, kokia nepagarba klesti sfe-
roje, kuri, mano giliu įsitikinimu, bus
lemtinga mūsų šaliai – arba mes
novatoriškos edukacijos dėka pasiek-
sime lūžį ir tapsime inovacijų ir aukš-
tos kultūros šalimi, arba mūsų laukia
antrarūšės ir nuo Vakarų toli atsi-
likusios šalies ateitis. Šiuo metu tu-
rime švietimo politiką, kurioje nema-
tau nieko, išskyrus greitą ir meistriš-
ką ES dokumentacijos, biurokratinių
praktikų ir struktūrinių fondų įsi-
savinimą. 

Erika DRUNGYTĖ
Palieku žodį ,,politika”. O švieti-

mas – viena didelio ,,supermarketo”
aukų, pasidavęs diegti kažin kokius
modelius, apimtas testų manijos,
įnikęs šlifuoti pedagogų amatą. Mūsų
mokyklose liko mažai tikrųjų Moky-
tojų, nors tiek daug žmonių nuošir-
džiai ieško sau guru. 

Mūsų švietimas nemato mokinio
kaip žmogaus, tik faktografijos kau-
pyklą. Mūsų mokyklose nėra vietos
meilei, supratimui, trūksta noro iš-
girsti vaiką. Džiugina nebent mažos
nuoširdumo salelės, kurias galime
rasti kaimo mokyklėlėse, vadinamose
netradicinėse mokyklose (o kuri liko
tradicinė?), humanitarinio profilio
mokyklose. Bet tai pasišventusiųjų
reikalai. Gaila, kad tokių labai maža. 

Jurga IVANAUSKAITĖ
Apie švietimo politiką mažai

nutuokiu, galiu tik iš savo varpinės šį
bei tą naiviai pasamprotauti. Iki šiol
sapnuoju su mokykla, ,,kontroliniais”
ir egzaminais susijusius košmarus.
Reikėtų reformų, kad šiandienos
moksleiviai ateityje tokių košmarų
nebesapnuotų ir kad mokykla jiems
nebūtų ta ,,galera”, nuo kurios reikia
,,atsijungti” narkotikais, alkoholiu ar
kokiu nors kitokiu tariamai ,,saldžiu
ir lengvu” gyvenimu. Kai per šiemetį
valstybinių egzaminų skandalą abi-
turientai vienas paskui kitą į TV
kameras šaukė ,,paruoškit mums
daugiau vietų psichuškėse”, ėmė
siaubas. Man atrodo svarbiausia, kad
mokykla ugdytų kūrybiškumą, drą-
saus ir laisvo mąstymo įgūdžius, pa-
sitikėjimą savimi bei atsakomybės
jausmą. Šios savybės tikrai kompen-
suos fizikos, matematikos ar astro-
nomijos žinių stygių. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 21

Austė M. Vygantas, gyvenanti Winnetka, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Joseph Bernot, gyvenantis Union, NJ, pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo 100 dol. auką. Ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.

Dr. Eugene Stonikas, gyvenantis  Flossmoor, IL, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50
dol. auką. Labai ačiū.

Kęstutis Sušinskas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Roma Murphy, gyvenanti Brownsburg, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Alfonsas Pargauskas, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Kazys Karvelis, gyvenantis Novi, MI, skaitys „Draugą” dar viene-
rius metus. Skaitytojas kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Mes padovanojome vaikams ,,Šypseną”
Kiek daug galios turi laiku ištar-

tas meilus žodis, šiltas prisilietimas,
netgi, nebylus palaikantis žvilgsnis ir
šypsena veide. Tačiau  pereitais mok-
slo metais, žiūrint A. Matelio doku-
mentinį filmą ,,Prieš parskrendant į
Žemę”, septintokų ir aštuntokų vei-
duose šypsenos nemačiau. Tik kai ku-
rių akyse pastebėjau ašaras ir didelę
užuojautą. Tuoj po peržiūros ir giles-
nės analizės nebuvo... tai filmas apie
Vilniaus vaikų onkologinio skyriaus
ligoniukus, jų rūpesčius, ligoninės
kasdienybę, šeimos narius ir gydyto-
jus. Apie didelę Viltį ir Tikėjimą...

O mes vis skubame, kažkur bėga-
me, nespėjame, pykstamės ir dažnai
pamirštame, kad dabar kažkam labai
skauda, kad jiems sustojo laikas, kad
esame laukiami tam, kad apkabintu-
me, paguostume, padrąsintume, jog
visada yra Viltis, net ir sunkiau-
siomis akimirkomis.

Nenorėjau siūlyti savo idėjos, to-
dėl su mokiniais svarstėme, ką galė-
tume padaryti, kad šie mūsų bendra-
amžiai, mažesni ar didesni, nors aki-
mirkai pamirštų savo ligą, skausmą
ir... nusišypsotų. Atsakymą suradome
gana greitai: reikia padovanoti Šyp-
seną! Nors minutei, nors sekundei,
nors akimirkai.

Juk galima ilgai ir gražiai
kalbėti, parašyti ilgiausius rašinėlius,
diskutuoti, bet tai būtų tik vienadie-
nis veiksmas, kuris ilgai neužsibūtų
vaiko sąmonėje ir širdyje. Reikia
tokio veiksmo, kuris sudrebintų vidų,
prisiliestų prie pačių jautriausių
mūsų jausmų. Juk gėrio, žmogišku-
mo, atjautos daigai sėjami vaikystė-
je.

Nekantriai laukiau jų konkrečių
pasiūlymų rastų kitą šeštadienį, ir
kaip nudžiugau, kai mano ir mokinių
mintys sutapo. Beveik visi siūlė nu-
pirkti ir nusiųsti žaislų. Kaip gražu!
Aišku, buvo ir kitokių pasiūlymų, bet
gal tai palikime ateičiai?

Prasidėjo akcijos įgyvendinimas.
Per keletą šeštadienių surinkome 3

dideles dėžes nuostabių naujų žaislų.
Kai kurie buvo ir su trumpais laišku-
čiais bei palinkėjimais. Tikiu, kad
perdavę žaislą, mokiniai pasiuntė ir
dalelę savęs. Gal kai kam reikėjo ko
nors atsižadėti, atsisakyti ar panau-
doti kitam tikslui skirtus pinigėlius.
Net ir pirmoji žaislų dėžė atrodė, kad
šypsosi – taip gražiai buvo išmargin-
ta. Vėliau mokiniai išgražino ir kitas
dvi. Beliko išspręsti persiuntimo
klausimą. Grynųjų pinigų neturė-
jome, nes jų ir nerinkome, todėl nu-
tariau kreiptis  į 7 kl. mokinę Godą
Latvytę, kurios tėvai yra ,,Atlantic
Express” kompanijos savininkai ir
paprašyti prisidėti prie šios akcijos.
Atsakymas atėjo greitai, mama malo-
niai sutiko tai padaryti, o senelis ge-
ranoriškai sukrovė dėžes į savo auto-
mobilį ir rūpinosi, kad dėžės greičiau
būtų išsiųstos. Nuoširdus ačiū Jums
visiems. Be šios paslaugos, dėžių ke-
lionė būtų prailgusi.

Ir štai, liepos pradžioje, aš Vilniu-
je, Lietuvoje – savo namuose. Savaitę
kantriai laukiau mokinių skambučio,
gal kuris, viešėdamas Lietuvoje, atras
galimybę kartu išdalinti tuos žaislus.
Tačiau supratau, kad atstumai, prik-
lausymas nuo kitų ir gal dar kokios
kliūtys sutrukdė. Delsti ilgai nenorė-
jau, nes žaislai turi kuo greičiau pa-
siekti savo tikslą. Paskambinau į ligo-
ninę ir sutariau kitą dieną susitikti.
Pasiėmusi pagalbininkus – sūnų Ne-
muną ir vyrą Kęstutį, pakrovėme dė-
žes ir pasukome Santariškių link.

Pasitiko mus vaikų onkologinio
skyriaus gydytoja Sigita Stankevičie-
nė, skyriaus administratorė ir nu-
džiugo, kad į skyrių atkeliavo 3 links-
mos dėžės pilnos žaislų. Trumpai pa-
aiškinau, kaip Čikagos Maironio litu-
anistinės mokyklos 7 ir 8 klasių mo-
kiniams kilo ši idėja. Dėžes buvo nu-
tarta atidaryti ir su jomis keliauti per
koridorius, kad vaikai galėtų išsirink-
ti, kas jiems patinka. Tuo pačiu ap-
žiūrėjome skyrių, gražiai įrengtus
poilsio ir žaidimų kambarius, palatas.

Dovanos atkeliavo. Centre – gydytoja Sigita Stankevičienė.

Vaikai ir mamos džiaugiasi dovanomis.
Kęstučio Staškevičiaus nuotraukos

Dailininkė iš California gimtajai
Marijampolei dovanojo du paveikslus

Iš Marijampolės kilusi, šiuo metu
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ca -
lifornia gyvenanti ir kurianti dai -
lininkė Dina Budginas (Gerda Bud -
ginaitė – taip moteris prisistato lietu-
viškai) po gimtajame mieste sureng-
tos asmeninės parodos nusprendė
Marijampolės kultūros centre įkurtai
Magdalenos Stankūnienės menų ga -
lerijai dovanoti du savo tapybos dar-
bus. Dailės galerijoje au torė su Ma-
rijampolės savivaldybės me ru Ro-
landu Jonikaičiu pasirašė do vanojimo
aktą.

Rugpjūčio viduryje Sūduvos sos-
tinėje duris atvėrusi D. Budginas
darbų paroda „Sugrįžimai” atkeliavo
iš Vilniaus „Arkos” galerijos. Kaip
pasakojo pati menininkė, atvykti su
savo kūryba į gimtinę ją paskatino
vienas Boston gyvenantis bičiulis. Jis
sakė: „Tu žinai Lietuvą, bet Lietuva
nežino tavęs. Važiuok”. Iš pradžių
pasiryžti vykti į šalį, kurią paliko
būdama ketverių metų amžiaus mer-
gaitė ir pažinojo tik iš mamos ir mo -
čiutės pasakojimų, nebuvo lengva.
Bet atkeliavus, lūkesčiai, anot Dinos,

išsipildė su kaupu – puikūs, švelnūs
žmonės ir nuostabi Lietuvos gamta.
Pokalbio su meru R. Jonikaičiu metu
dailininkė teigė jau svajojanti, kaip
grįžusi namo imsis paveiksluose per -
teikti įspūdingas gimtinės upes, me -
džius, jūrą. Dovanotuose paveiksluo -
se – taip pat medžiai, krintantis van-
duo. Peizažai yra mėgstamiausia
išeivės lietuvės tapybos rūšis.

Šią vasarą D. Budginas Lietuvoje
viešėjo apie du mėnesius. Pirmą kar -
tą į gimtinę atvyko pernai – susi rado
senelio kapą senosiose Marijampolės
kapinėse. Ji gerai kalba lietuviškai,
domisi gimtojo krašto istorija, kul -
tūra, bando surasti savo šeimos šak-
nis. Ši dailininkė tęsia kitų kolegų
pramintą kelią. 

Savo kūrybos darbus Marijam po -
lės miestui jau dovanojusi Čikagoje
gy venanti garsi mecenatė Magdalena
Birutė Stankūnienė, iš Šveicarijos –
tapytoja Juzefa Katiliūtė.

Visi jie laikas nuo laiko bus rodo-
mi pavasarį atidarytoje Marijampolės
dailės galerijoje.

www.lietuviams.com

Tai didelis šio skyriaus gydytojų, va-
dovų ir personalo indėlis. Visur dvel-
kė švara ir rūpestingų rankų prisi-
lietimas. Kokį pasiaukojimo kupiną
darbą vieningai dirba šis kolektyvas!
Sužinojome, kad Lietuvoje yra pa-
kankamai skausmui neabejingų pa-
vienių žmonių ir kolektyvų, kurie
paaukojo kas įspūdingas sumas, o kas
gal ir paskutinį atidėtą litą. Malonu
buvo matyti užrašą, kad palata įreng-
ta už Amerikos lietuvių Mercy Lift
surinktas lėšas.

Gydytoja vis dėkojo, kad mes su-
galvojome tokią gražią akciją. O vai-
kučiai vis ėjo prie dėžių ir rinkosi
žaislus... kas patys, kas su mamos ar
gydytojos pagalba, kas galėjo paimti
abiem rankytėm, o kas tik viena, nes
į kitą lašėjo vaistai. Patiems sunkiau-
siems ligoniukams žaislus rinko ma-
mos, nes jie negalėjo išeiti iš palatų.

Žiūrįjau į juos visus ir mačiau
šypsenas, daug šypsenų, net nesijau-
tė, kokie rimti ligoniai jie yra. Šyp-
sojosi vaikai, šypsojosi jų mamos, gy-
dytojos ir mes visi. Vadinasi, prieš ke-
lis mėnesius mes priėmėm teisingą
sprendimą – padovanoti Šypseną.
Sveikinu, mieli mokiniai, pirmąjį pa-
galbos artimui egzaminą jūs išlai-

kėte!
Atsisveikinant gydytojos akys su-

drėko. Visam gyvenimui įstrigo jos iš-
tarti žodžiai: ,,Neįsivaizduojate, kokį
didelį darbą jūs atlikote. Ne tik vai-
kams, bet, ypač mamoms, kurios die-
ną iš dienos žengia greta savo vaikų
sunkiu kančios keliu.”

,,Mes visada galime atrasti kuo
pasidalinti su kitu: gal duonos rieke,
o gal stikline vandes, nesvarbu, kokie
laikai beateitų”, – atsakiau atsisvei-
kindama.

Tegul tokios ir panašios akcijos
vyksta be triukšmo, reklamų, tuščio
pasididžiavimo – išmokime tai daryti
tyliai, be atlygio, bet iš visos širdies.
Nebūtų ir šio straipsnio, bet privalau
padėkoti ir žemai nusilenkti visiems,
prisidėjusiems prie šios gražios idėjos
įgyvendinimo.

Prisimenant gydytojos pasakytus
žodžius, ar galime sustoti? Manau,
kad ne. Gal kitais metais pasodinti
nuostabių spalvų gėlyną prieš jų lan-
gus? O gal... lauksiu naujų pasiūlymų
iš savo mokinių.

Vilija Staškevičienė, 
Maironio lituanistinės mokyklos

aukštesniųjų klasių mokytoja

Peter Kiskunas, gyvenantis Lewiston, MI, paaukojo „Draugui” 50
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Irena Ancerys, gyvenanti Porter, IN, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Stasys Žukauskas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

Šiluvos jubiliejaus šventimas – tiesiogiai
internetu per „Marijos radiją”

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 m. Jubiliejaus iškilmių tiesioginio perdavimo internetu sąrašas

(Lietuvos laiku). Girdima iš tinklalapio www.marijosradijas.lt

Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
12 val. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę  

Rugsėjo 6 d., šeštadienis
EUCHARISTINIS KONGRESAS
10 val. Šv. Mišios
11.55 val. Švč. M. Marijos litanija
12 val. Šv. Mišios
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
18 val. Šv. Mišios už kunigų seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus

Rugsėjo 7 d., sekmadienis
JONO PAULIAUS II VIZITO LIETUVOJE 15 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS IR JAUNIMO ŠVENTĖ
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios 
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Šv. Mišios už jaunuosius Lietuvos piligrimus, atkeliavusius iš

Kryžių kalno
17 val. Tridentiniai Švč. M. Marijos Gimimo Mišparai

Rugsėjo 8 d., pirmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 9 d., antradienis
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir

prašome Dievo globos Tėvynei
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 10 d., trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, dėkojame Dievui už kunigiškojo pašaukimo malonę
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiame katalikiškoms bendruomenėms, organi-

zacijoms ir institucijoms dvasinio atsinaujinimo ir uolaus dalyvavimo Baž-
nyčios misijoje

15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Ekumeninės pamaldos 

Rugsėjo 12 d., penktadienis
LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už gydytojus, slaugytojus ir visus medici-

nos darbuotojus
15 val. konferencijos aikštėje prieš Baziliką
16 val. Meldžiamės už ligonius, neįgaliuosius ir dvasiškai kenčiančius

žmones
18 val. Šv. Mišios, meldžiamės už siekiančius vaduotis iš priklausomybių

ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

Rugsėjo 13 d., šeštadienis
ŠEIMŲ ŠVENTĖ
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už šeimas ir vaikus, priėmusius Pirmąją

šv. Komuniją
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 14 d., sekmadienis
ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE JUBILIEJAUS IŠ-

KILMĖ 
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, dėkojame Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo Šilu-

voje dovaną 
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką

Rugsėjo 15 d., pirmadienis
PASAULIO LIETUVIŲ IR PADĖKOS ŠVENTĖ
ŠVČ. M. MARIJA SOPULINGOJI
10 val. Šv. Mišios
11.30–11.55 val. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
12 val. Šv. Mišios, meldžiamės už viso pasaulio lietuvius
15 val. Konferencijos aikštėje prieš Baziliką
18 val. Šv. Mišios, meldžiame, kad visos tautos šlovintų Viešpatį

Mirė kunigas 
Jonas Juozupaitis

Kunigas Jonas Juozupaitis gimė
1929 m. vasario 13 d. Kilpinių kaime,
Šilalės parapijoje, mirė 2008 m. rug-
pjūčio 25 d., Orland Park, IL

Maloningasis Dievas šių metų
rugpjūčio 25 dieną pašaukė Amži-
nybėn kunigą Joną Juozupaitį, kuris
buvo gimęs 1929 metais vasario 13
dieną Lietuvoje, Kilpinių kaime. 

Pradžios mokslus jis baigė Vo-
kietijoje. 1950 metais su šeima at-
vyko į JAV. Dvejus metus atitarnavęs
karinėje tarnyboje, kun. Juozupaitis
pradėjo studijuoti University of Illi-
nois at Chicago. Studijas tęsė Wester
New Mexico University at Silver City,
New Mexico, ir Luther College, De-
corah, Iowa. 1958 m. įgijo verslo
administravimo bakalauro laipsnį.

1958 m. kun. Juozupaitis įstojo į
Concordia Theological Seminary,
Springfield, IL, ir ją baigė 1961 m.
gegužės 30 d. 1961 m. birželio 18 d.
įšventintas į kunigystę Ziono lietuvių
liuteronų bažnyčioje vykusiose iškil-
mingose apeigose.

Kun. Juozupaitis tarnavo įvai-
riose parapijose: St John's Lutheran
Church, Waterbury, Connecticut,
Concordia Lutheran Church ir St.
Martini Lutheran Church (pastaro-
sios abi Čikagoje). 1972 sausio 30 d.
jis buvo įvestas į klebono tarnystę
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje,
kur jis ištarnavo per 30 metų iki savo

išėjimo į pensiją 2002 m. lapkričio 3
d.

Kunigas Jonas Juozupaitis 18
metų tarnavo Missouri Sinodo
liuteronų bažnyčios šiaurės Illinois
apylinkės dekanato dekanu, taip pat
vieną kadenciją šios apylinkės direk-
torių tarybos nariu. Jis ilgus metus
ėjo Lietuvių liuteronų bažnyčios dias-
poroje sekretoriaus pareigas, o  nuo
1986 iki 1991 metų tarnavo šios baž-
nyčios vyskupo pareigose. Buvo ilga-
metis BALFo viceprezidentas. Daug
prisidėjo padėdamas Lietuvos liute-
ronų bažnyčiai po Nepriklausomybės
atkūrimo.

Kun. J. Juozupaitis 1958 metų
rugpjūčio 30 d. vedė Erną Čėsnaitę,
su kuria Dievo palaimintoje san-
tuokoje išgyveno beveik 50 metų. Jų
santuoką Aukščiausiasis laimino sū-
naus Jono ir dukros Heidi gimimu.

Kunigo J. Juozupaičio mirtis
paliko liūdinčius: žmoną Erną Juo-
zupaitienę, sūnų dr. Joną (Cynthia) ir
jo vaikus Marissa, Nicolette, Kyle;
dukrą Heidi (dr. David) Ozinga ir jos
vaikus John ir Sean; brolius Jurgį
(Lidija), Miką (Hilda) su šeimomis;
seserį Martą (Hans) Lehman su
šeima; velionio brolio Edvino žmoną
Ireną su šeima bei kitus gimines ir
draugus, Ziono parapijos buvusius ir
esančius parapijiečius Amerikoje,
Lietuvoje ir Vokietijoje.

Kunigas Jonas Juozupaitis

Kun. J. Juozupaitis bus pašar-
votas trečiadienį, rugpjūčio 27
d., Kosary laidojimo namuose
(9837 S. Kedzie Ave., Evergreen
Park, IL 60805; tel. 708-499-
3223). 

Lankymas nuo 2 val. p.p. iki 9
val. v. su pamaldomis 7 val. v.
Pamaldas ves kun. Valdas Aušra.

Laidotuvės ketvirtadienį, rug-
pjūčio 28 d., iš Trinity Lutheran
Church, Tinley Park (6850 W.
159th Str., Tinley Park, IL 60477):
10 val. r.  lankymas; 11 val. r. lai-
dotuvių pamaldos. Laidojamas Be-
tanijos kapinėse.
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�Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., bus
minimos Šv. Kazimiero seserų kong -
regacijos įkūrimo 101 metinės. Šven-
tė prasidės šv. Mišiomis  9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, kur melsi -
mės, kad kongregacijos steigėja Moti -
na Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Mišias aukos kun. Jo -
seph C. Mol, dirbantis arkivyskupijo-
je. Po Mišių seselės visus pakvies į au -
ditoriją, kur skambės mu zika, ga -
lėsite nusipirkti seselių švie žiai iš -
keptos duonos ir kitokių gardumynų,
išgerti puodelį kavos, pas ka nauti sal-
dumynų. Vyks loterija. Tel. pasitei ra -
vimui: 773-776-1324.

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingi istorijos mokytojas ir
akompaniatorius. Kreiptis į mokyk-
los direktorę Jūratę Dovilienę tel.
630-805-4036. Mokslo metų atidarymo
šventė Čikagos litua nis tinėje mokykloje
pra si dės rugsėjo 6 d. 8:30 val. r. šv. Mi -
šiomis. Po Mišių ir iškilmingo atidary-
mo mokiniai ir mokytojai eis į klases.
Kvie čiame tėvelius, buvusius mokinius,
mo kytojus atvykti į mokslo metų atida -
rymą. 

��Tė viškės parapijos tarybos ruo -
šiama gegužinė ,,Reunion” vyks sek-
madienį, rugsėjo 7 d., tuoj po 11:30
val. r. pamaldų adresu: 5129 S. Wolf
Rd., Western Springs, IL, 60558.
Nuoširdžiai kviečiame visus esamus
ir buvusius parapijiečius, draugus su
šeimomis bei svečius atvykti. Bus vai -
šės, muzika, žaidimai vaikams. Tel.
in formacijai: 708-229-2795 (kun. Liu -
das Miliauskas).

�Iš Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijos į Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos apreiškimo 400 m. jubiliejų,
kuris vyks rugsėjo 14 d., sekmadienį,
10:30 val. r.  Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo parapijoje, Marquette Park,
6812 South Washtenaw Ave., Chi -
cago, IL 60629, autobusas išvyks 9
val. r. (kaina 10 dol). Kvie čia me už-
siregistruoti Misijos raštinėje. Rug -
sėjo 14 d. Palaimintojo J. Ma tulaičio
misijoje šv. Mišių nebus!

�Rugsėjo 21 d. 10 val. r. Pa -
laimintojo J. Matulaičio misija kvie -
čia dalyvauti mūsų bendruomenės šv.
Mišiose ir tarnystės mugėje. Tą sa -
vaitgalį bus tik vienos Mišios lauke.
Jei gu lis  – Mišios bus aukojamos
spor  to salėje. Bus proga kartu pasi -
melsti, pavalgyti, pabendrauti, susi-
tikti su kitais misijos nariais, drau-

gais, ir prisirašyti prie tarnysčių.
Kviečiame dalyvauti! Matulaičio mi -
si jos tel. 630-257-2008,  el. paštas:
matulaitismission@sbcglobal.net

��Čiurlionio galerija, Inc., Le -
mon te, Lietuvių dailės muziejus
Lietuvoje ir Lietuvių dailės muziejus
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
rengia dai li ninkų Miko J. Šileikio
(1893–1987) ir Teofilio etraičio
(1896–1978) premijų už dailės kūri-
nius konkursą tema ,,Lietuvos tūks-
tantmečio aidas išeivijoje”. Konkurse
kviečiami dalyvauti vi so pasaulio
lietuviai dailininkai, ne ma  žiau kaip
trejus metus gyvenantys ir kuriantys
užsienyje. Trys M. Šileikio premijos
skiria mos už tapybos ir skulptūros
darbus ir trys T. Petraičio premijos –
už ak varelės ir grafikos darbus. Iš-
kilmingas parodos atidarymas ir pre-
mijų įteikimas vyks 2008 m. spalio 4
d. Lietu vių dailės mu zie juje, PLC,
Lemonte. Darbus (1–3) ir jų nuotrau-
kas bū   si mam katalogui siųsti iki
2008 m. rug sėjo 13 d. adresu: Lietu-
vių dailės mu ziejus, PLC, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-2034.

��Artėja gražus Šiluvos Marijos
400 metų jubiliejus. Tam tikslui iš -
leisti paveikslėliai su Šiluvos Marijos
atvaizdu, kuriuos galima greitai ir
lengvai užsisakyti internete – tink -
lalapyje: www.immaculateconcep-
tionsite.org. Paspausti ,,Our Lady of
Siluva”ir  rasite iformaciją, kaip užsi -
sakyti paveikslėlius.

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.

Švenčiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo 400 m. jubiliejus 

(1608–2008)
Pamaldų tvarkaraštis

Rugsėjo 8, 9, 10, 11, 12, 13 dienomis, kasdien 10:30 val. r. vyks
novenos pamaldos (lietuvių kalba) Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629).
Veda tėvas Antanas Saulaitis, SJ. (Pastaba: rugsėjo 12 d. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje pamaldų nebus, nes jos vyks Šv.
Antano parapijoje, Cicero, IL).

Rugsėjo 8 d., pirmadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (anglų kalba)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Rugsėjo 9 d., antradienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Visų Šventųjų / Šv. Antano parapijos bažnyčioje (518 West
28th Place, Chicago, IL 60616 (28th Place ir South Wallace Ave. kampas). 

Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje (2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632).  

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir
anglų kalbomis) Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439).

Rugsėjo 12 d., penktadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir
anglų kalbomis) Šv. Antano parapijos bažnyčioje (1515 South 50th
Ave.,  Cicero, IL 60804).

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 10 val. r. novenos pamaldos (lietuvių ir
anglų kalbomis) Šv. Kazimiero seserų vienuolyne (2608 West
Marquette Rd., Chicago, IL 60629).

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Padėkos Mišios (lietuvių ir
anglų kalbomis) ir Eucharistinė procesija baigiant Dievo Motinos Gimimo
noveną Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, Marquette Park
(6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Vadovaus kardinolas
Francis George, OMI.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The Oak
Lawn Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652). Bilietus
(kaina – 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.: 708-337-
0193.

Iš Marquette Park į pamaldas kitose bažnyčiose vyks autobusai.
Išsamesnės informacijos teirautis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
raštinėje tel.: 773-776-4600.

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Pranešame, kad Lietuvos Res -
publikos Seimas nutarė paskelbti
kon sultacinį (patariamąjį) referen-
dumą dėl Ignalinos atominės elek-
trinės. Referendumas bus vykdomas
kartu su Seimo rinkimais. Lietuvos
Respublikos piliečiai galės pritarti
arba atmesti pasiūlymą dėl atominės
elektrinės darbo pratęsimo iki tech-
niškai saugių terminų, bet ne ilgiau,
negu kol bus pastatyta nauja atominė
elektrinė. 

Pasinaudodami proga, visus bal-
savimo teisę turinčius Lietuvos
Respublikos piliečius dar kartą kvie -
čiame aktyviai dalyvauti Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimuose. Pri -

mename, kad balsuoti bus galima LR
ambasadoje Washington, DC, gene-
raliniame konsulate New York bei
generaliniame konsulate Čikagoje, o
taip pat LR garbės konsulatuose
Cleveland, Los Angeles ir Seattle. 

Lietuvos Respublikos piliečiai,
pa geidaujantys balsuoti paštu turi re -
gistruotis ambasadoje arba genera -
liniame konsulate pagal savo gyvena -
mąją vietą iš anksto. Registracijos
anketas priimame iki rugsėjo 16 d.
im tinai, dokumentus balsavimui paš -
tu rinkėjai gaus iki rugsėjo 22 dienos. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Referendumas dėl Ignalinos 
atominės elektrinės

Ada Sutkuvienė ,,Vilties angelas”. Spe ciali
Čiurlionio galerijos premija, 2006 m.

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa atsidėkodama už „Drauge” spaus-
dintus skelbimus, paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką. Esame nuo-
širdžiai dėkingi už Jūsų paramą.


