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•Vydūno fondo praneši-
mas (p. 2)
•Gyvenimas gražus, nes
yra spalvotas (p. 3)
•Olimpiečiams sugrįžus
(p. 3)
•Lietuvos soroptimisčių
veikla (p. 4)
•Skaitytojų laiškai (p. 4)
•Baltoji knyga (p. 9)
•Pamąstymai prieš nau-
juosius mokslo metus (p.
10)
•Šiluvos jubiliejaus
pamaldų tvarkaraštis (p.
12)

Briuselyje vyravo rimtos nuotai-
kos ir virė aštrios diskusijos – čia bu-
vo sprendžiama ES nuostata dėl Ru-
sijos ir diskutuojama apie ateities
veiksmus, kadangi „prieita kryžke-
lė”.

„Rusija, užpuldama Gruziją, pa-
žeidė tarptautinę teisę, todėl turi
akis į akį susidurti su pasekmėmis,
bet ne su griežtomis priemonėmis” –
taip dar prieš prasidedant neeiliniam
viršūnių susitikimui kalbėjo Eckart
von Klaeden, Vokietijos konservato-
rių atstovas užsienio politikos klau-
simams. „Bendra Europos nuostata
gali būti paremta tik pagrindiniu ES
principu – teisės viršenybe.”

Anot jo, Vokietijoje paskutiniais
metais Rusijos atžvilgiu buvo naudo-
jami dvigubi reikalavimai, kadangi į
ją buvo žiūrima pernelyg atlaidžiai.
Todėl dabar Europa turi labai rimtai
pažiūrėti į visų Sąjungos narių po-
žiūrių suderinimą.

Posėdyje dalyvavęs JAV diplo-
matas teigė, jog, skirtingai nei skelbė
Rusija, Nukelta į 6 psl.

Valdas Tutkus
paskirtas î NATO
vadovybê

,,Rusijai nepavyko suskaldyti Europos”

Î klases susirinko
30 tùkstançiû pirmokû

Vilnius, rugsėjo 2 d. (AFP/BNS)
– Europos Sąjungos (ES) sprendimas
sustabdyti derybas dėl naujos strate-
ginės ES ir Rusijos sutarties yra
,,svarbus žingsnis”, kuris rodo, kad
Rusijai nepavyko padalinti Europos,
sakė Gruzijos prezidentas Michail Saa-

kašvili.
Per pirmadienį vykusį skubų po-

sėdį ES vadovai nutarė neskelbti
griežtų apribojimų Rusijai, kuri yra
okupavusi dalį Gruzijos, bet kalbėjo
su Maskva ,,neįprastai griežtu tonu”,
pažymėjo M. Saakašvili.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) –
Rugsėjo 1-ąją daugelyje Lietuvos švie-
timo įstaigų prasidėjo mokslo metai. Į
pirmąsias klases susirinko per 30
tūkstančius vaikų, tai yra 2 tūkst.
mažiau nei pernai.

Švietimo ir mokslo ministerija
mokyklas pakvietė pirmąją pamoką
skirti Lietuvos vardo tūkstantmečiui.
Vaikai gavo specialius pirmoko pasus,
kurie jau tapo tradicija. Naujas Švie-
timo ir mokslo ministerijos sumany-
mas – rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokyk-

lose kalbėti apie valstybės istoriją ir
jos puoselėjimą dabar, taip pirmą pa-
moką skiriant Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui.

Iš viso mokslo metus pradėjo apie
penktadalis šalies gyventojų. Į bend-
rojo lavinimo ir profesines mokyklas
susirinko per 500 tūkst. mokinių –
maždaug tiek, kaip ir pernai. Stu-
dentų skaičius irgi lieka panašus –
apie 200 tūkst. Jie studijuos 27 kole-
gijose ir 21 universitetuose.

Talinas, rugsėjo 2 d. (,,Interfax”
/BNS) – NATO yra pasirengusi ginti
Baltijos šalis ir turi parengusi konk-
rečią veiksmų programą, pareiškė
NATO pajėgų vadas generolas Egon
Ramms.

,,NATO turi veikimo programą
Baltijos šalių teritorijoje tam atvejui,
jeigu tektų panaudoti penktąjį NATO

sutarties straipsnį”, – pareiškė spau-
dos konferencijoje generolas, apibend-
rindamas savo apsilankymą Estijoje.
Penktasis NATO sutarties straipsnis
numato bendrus organizacijos šalių
veiksmus tuo atveju, jeigu būtų už-
pultas vienas jo dalyvių.

,,Mano apsilankymą galite ver-
tinti kaip NATO rūpinimąsi Baltijos

šalimis”, – pareiškė organizacijos ats-
tovas.

Per dvi viešnagės Estijoje dienas
E. Ramms susipažino su Estijos gy-
nybos pajėgų plėtros planu, Karinių
oro pajėgų (KOP) valdymo centro ne-
toli Talino ir kibernetinės gynybos
centro veikla.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS) –
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las leitenantas Valdas Tutkus skiria-
mas NATO šalių kariuomenių vadų
seniūnu. Jis pakeis iki šiol šias parei-
gas ėjusį Vokietijos kariuomenės vadą
generolą Wolfgang Schneiderhan.

Tai yra garbės pareigos, į kurias
skiriamas NATO šalies kariuomenės
generolas, tuo metu ilgiausiai vado-
vaujantis savo šalies ginkluotosioms
pajėgoms. Šių pareigų kadencijos
trukmė – vieneri metai, tas pats ka-
rininkas į šias pareigas negali būti
skiriamas daugiau nei vieną kartą.
Pirmą kartą generolas leitenantas V.
Tutkus savo naująsias pareigas vyk-
dys rugsėjo 12–13 d. Bulgarijoje vyk-
siančiame NATO Karinio komiteto
posėdyje.

Europos Sąjungos vadovų posėdį lydėjo protestai prieš Rusijos veiksmus Gruzijoje.
News Bridgepix nuotr.

NATO pasirengusi ginti Baltijos šalis

Rugsėjo 1-oji. Delfi.lt nuotr.

Valdas Tutkus.
Delfi.lt nuotr.
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Vydūno Fondo rėmėjams,
bičiuliams ir talkininkams!

Šis pranešimas apima 2007.11.15-
2008.05.31 laikotarpį. Pranešimas
buvo pristatytas VF Tarybos posėdy-
je 2008.06.08. Valdybą sudaro filiste-
riai: Vida Brazaitytė, sekretorė; Vy-
tautas J. Černius, pirmininkas; Arū-
nas Draugelis, iždininkas; Leopoldas
von Braun, reikalų vedėjas; Algirdas
Marchertas, administratorius; Jūratė
Variakojienė, pirmininko pavaduoto-
ja. Labai vertinu Valdybos narių įna-
šą, o ypatingai Algirdo, kuris veda
raštvedybą. Be jų visų nebūtų buvę at-
likta tai, kas čia minima. Ačiū jiems.

Valdybos pirmininkas ir daugu-
ma Valdybos narių Tarybai neprik-
lauso, kadangi jų supratimu Valdyba
ir Taryba atlieka skirtingas funkci-
jas. Tačiau Valdybos pirmininkas kas
pusmetį teikia Tarybai pranešimą
apie Valdybos veiklą ir pirmininkas,
ir vienas jos narys gali dalyvauti (be
balso) VF Tarybos Prezidiumo posė-
džiuose.

Visi šeši Valdybos nariai susiren-
ka kiekvieno mėnesio pirmą ar antrą
ketvirtadienį VF būkle. Kiekvienas
Valdybos narys per mėnesį atlieka sa-
vo prisiimtas užduotis savo nuožiūra.

1. Darbas VF būstinėje (Vy-
tautas, Algirdas).

Čia atliekamas susirašinėjimas,
parengiama informacija posėdžiams,
palaikomi ryšiai su Lietuva (el. paš-
tas, telefonas), išpildomi užsakymai.
Šis pirmininko ir administratoriaus
darbas vyksta ketvirtadieniais ir dar
kurią nors savaitės dieną nuo 10 v. r.
iki 5 v. p. p. (administratoriaus diena
būna ilgesnė). Iš viso susidarė 36
dienos, t. y. 72 darbadieniai arba 504
valandos. Viso buvo 150 susisiekimų.
Pirmininkas telefonu palaikė ryšį
(40) su Lietuvos universitetais, Lie-
tuvos skautų atstovais, VF Tarybos
atstovu, ,,Lietuvos istorijos” autoriu-
mi dr. B. Makausku (Lenkija). Ad-
ministratorius išsiuntė 30 knygų, 5
žemėlapius ir 9 kitas siuntas. Vien
Kalėdų atvirukus išsiunčiant buvo
sumokėta 590 dol.

2. Stipendijos ir premijos
(Lietuvoje).

2007 m. rudenį 25 x 210 = 5,250;
2008 m. pavasarį 24 x 300 = 7,200; L.
Maskaliūno VTGU našlaičiams 6 x
200 = 1,200; B. Ciplijauskaitės (Klai-
pėdos konservatorija, sveikatos fa-
kultetas) 670; Premijos (Zaunienės-
Jonuškaitės, Kviklio, Končiaus, Mil-
vydo) 3,850. Viso 18,170 dol.

Pažymėtinas dr. Jokubkos 15-kos
(5 rudenį, 10 pavasarį) VF stipendijų
mecenato įnašas. Šias penkiolika
stipendijų padengė jo įnešto kapitalo
(auka) palūkanos.

2007 m. rudenį ir 2008 m. pava-
sarį Lietuvoje buvo išmokėta 18,170
dol. Dalis iš jų iš B. Ciplijauskaitės, L.
Maskaliūno, Milvydų, Dr. Jokubkos
įmokėtų fondų.

Lietuvoje ekonominė padėtis yra
smarkiai pasikeitusi. Doleris yra ge-
rokai nukritęs, kainos, algos, pragy-

venimas pakilę. Todėl ir VF stipendi-
jų vertė (litais) smarkiai sumažėjusi
(nuo 1995 m. trigubai, o gal keturgu-
bai). Šiuo metu VF Valdyba svarsto,
kokią reikšmę tai turės VF stipendi-
joms/premijoms.

3. Broniaus Makausko ,,Lie-
tuvos istorija”, vertimas į anglų
kalbą.

Šį darbą prieš šešerius metus
pradėjo ilgametis VF Valdybos pirmi-
ninkas fil. Vytautas Mikūnas. Jam
mirus, darbą tęsia fil. Vytautas Čer-
nius. Vertimas šiuo metu užbaigtas.
Amerikietis kalbininkas peržiūri ver-
timo kalbą. Laukiama iš ,,Šviesos”
leidyklos sutikimo, kad būtų galima
pasinaudoti jų iliustracijomis (ilius-
tracijų paaiškinimai turi būti išversti
į anglų kalbą), sutvarkyti pridedami
priedai. Visa tai, kaip vertimo redak-
torius sako, ,,mūsų vyresniosios kar-
tos dovana mūsų vaikams, anūkams,
amerikietiškoms marčioms, žentams,
giminėms, mūsų amerikiečiams drau-
gams ir pažįstamiems. Tai išsaky-
mas mūsų meilės tam kraštui, iš kur
mes kilę – Lietuvai.” Jei dalykai gerai
klostysis, knyga pasirodys šių metų
vėlyvą rudenį, jei ne, tai ateinančių
metų pavasarį.

4. Kalėdiniai atvirukai (Jū-
ratė, Leopoldas).

Per ilgus metus Kalėdiniai atvi-
rukai buvo nuolatinis ir pastovus pa-
jamų šaltinis. Visa tai vyko tvarkant
atsidėjusiems pagalbininkams, prisi-
dedant mūsų menininkams, fotogra-
fams ir dosniems atvirukų pirkėjams,
aukotojams. Šis projektas pastoviai
papildo VF kasą ir dabar. Jau spaus-
dinami 2008 m. Kalėdiniai atvirukai.
Trys iš jų sukurti dailininkės Ados Sut-
kuvienės. 2007 m. pajamų iš atviru-
kų ir aukų gauta apie 9,000 dolerių.

5. Vydūno Fondo atvirukai be
įrašų (Vida, Leopoldas).

Atvirukai labai parankūs susira-
šinėjimui. Daugelį iš atvirukų puošia
Vidos nuotraukos. Atvirukai buvo
pristatyti š. m. Kaziuko mugėje. Gau-
nami Vydūno būkle.

6. Išsiuntėme į Lietuvą (Pa-
gėgių ir Žem. Naumiesčio biblio-
tekas) keturias dėžes knygų. Dvi iš jų
su Bostono Lietuviška Enciklopedija
(Danos ir Anatolijaus Milūnų dova-
na). Tai buvo padaryta puikiai, atsa-
kingai ir rūpestingai padedant fil.
Šarūnui Rimui.

7. Ką daryti su pilnomis
knygų dėžėmis ir žemėlapiais
sandėliuose? Kai kas yra 40–50 me-
tų senumo. Kaip ilgai visa tai laikyti?
Žmonės knygų, žemėlapių nebeper-
ka. Vida ruošia vajų visiems tiems
spausdiniams paskleisti. Po birželio
8-tos posėdžio filisteriai Vytenis Kir-
velaitis ir Ramunė Papartienė per-
žiūrės sandėliukus, pažiūrės, ką gali-
ma išmesti (oi, sunku atsispirti pra-
eities atsiminimams). Ramunė su-
darinėja sąrašą, ką galima perleisti
lietuviškoms mokykloms.

8. Vydūno Fondas apmokėjo
vieno doktoranto kelionę iš Lie-
tuvos ir jo dviejų mėnesių pragyveni-
mo išlaidas. Jis atvyko rinkti medžia-
gos apie Lietuvos skautiją. Jos aps-
čiai rado Lietuvos Skautų Sąjungos
archyve (a. a. fil. S. Miknaitis šio ar-
chyvo puoselėtojas). Šis mūsų lanky-
tojas buvo labai darbštus (6,000 kopi-
jų ir 20 interviu). Jis taip pat susitarė
su Tarybos nariais, jog parašys
straipsnius skautiškos istorijos te-
momis (jo disertacijos vadovas prof.
Egidijus Aleksandravičius, VDU).
Dėkojame filisteriams dr. Reginai ir
Alfredui Kuliams, kurie šį mūsų
lankytoją priglaudė ir globojo.

9. Paramos LSS Tautinei
stovyklai JAV ir Lietuvos skautų
organizacijų (10) konferencijai, paro-
doms ir iš to išplaukiančiam leidi-
niui. Konferencija 2007 m. vyko Kau-
ne, Prezidentūroje. Ilgalaikės paro-
dos buvo surengtos Prezidentūroje
(berods, tęsėsi pusę metų), Panevė-
žyje (2008), planuojama Palangoje.
Leidinys apie 200 psl., trečdalis fo-
tografijų. Daug nuotraukų iš išeivijos
skautijos gyvenimo. Bus du straips-
niai apie išeivijos skautijos veiklą.
Aprašomas Vydūno Fondas. Pami-
nėta VF parama. Daug kas daroma
padedant Čiurlionio muziejui Kaune.

10. Sekretoriatas (Vida). Pa-
rašyti 6 protokolai. Palaiko ryšius su
fil. Ramune Matulevičiūte (ASD),
kuri surenka stipendijų anketas, jas
peržiūri (rekomendacijos, pažymių
vidurkiai) Lietuvoje, prieš persiun-
čiant mums. Vida paruošia stipendi-
jų, paskolų anketas, išsiunčia stipen-
dijas ir laiškus (per VF Tarybos įga-
liotinį Lietuvoje) stipendininkams.
Veda Sidabrų fondo rašinių konkursą
(paskirta 1,375 dol. premijoms). Rū-
pinasi prel. ps. Juozo Prunskio tikrų
narių ir senjorų rašinių varžybomis
ir premijomis.

11. Skolininkai (Vytautas ir
Algirdas). Mes džiaugiamės taip rū-
pestingai mokančių paskolų paėmė-
jais. Kiekvieną mėnesį smagu gauti
perlaidą su mėnesiniu čekiu ir pri-
siminti žmogų, kuriam padėjome.
Bet per daugelį metų atsirado skolų,
kurios nebuvo grąžintos. Ir tai dėl
atidėliojimų ar dėl pasigendamo pri-
minimo iš Fondo. Su aštuoniais iš jų
buvo susisiekta. Visi jie ar jų garan-
tuotojai atsiliepė. Puiku! Šiuo metu
jau išmokėtos ar yra išmokamos sep-
tynios paskolos. Vienas iš jų, išmo-
kėjęs skolą, atsidėkodamas atsiuntė
500 dol. auką Fondui. Taip kad į VF
kasą grįžo ar grįžta 36,000 dolerių.
Aštuntosios skolininkės (450 dol.) ir
garantuotojos bylą perduosim ,,Col-
lection Agency”.

12. Filatelistų Draugijos
,,Lietuva” LITHPEX XXX fila-
telijos ir numizmatikos parodoje
Vydūno Fondas turėjo Vydūno paro-
dėlę (Jūratė, Leopoldas). Buvo paro-
dyti Vydūno portretai, atlikti lietuvių
dailininkų, rodomi pašto ženklų rin-
kiniai, išleisti Lietuvoje, ir Vydūno
rašytos atvirutės. Vydūno Fondas bu-
vo pagerbtas sidabro ženklo lentele.

13. Vydūno Fondo pašto žen-
klai ir Vydūno Fondo vokai
(Jūratė, Leopoldas). Ženklai (HS 42c)
,,Vydūnas” arba ,,Vydūno Fondas”
galioja JAV. Vokai su Vydūno Fondo
emblema (Juliaus Špakevičiaus,
1998) sukurti Leopoldo. Jų galima
gauti būstinėje.

14. Pajamos ir išlaidos
(07.11.11 – 08.05.22) (Arūnas).

Pajamos: šiuo laikotarpiu į tai
įeina aukos – ir didelės (10,000 dol.),
ir mažesnės, Kalėdiniai atvirukai,
įskaitant ir pridėtas aukas, išmokė-
tos paskolos, palūkanos, dividendai ir
kitos smulkios pajamos (pvz., kny-
gos). Viso 36,578.21 dol.

Išlaidos: stipendijos ir premijos
(16,820 dol.); ,,Draugo” spaustuvė,
skelbimai (4,872 dol.); paremtos

organizacijos kaip Jaunimo centras,
A.P.P.L.E., Tautinė stovykla, Lietuvos
skautų organizacijų (10) konferenci-
ja, parodos, leidinys (9,750 dol.); dok-
toranto iš Lietuvos apsilankymas;
knygų spaudai paruošimas, būtent,
Vydūno Fondo jubiliejinė knyga ir
,,Lithuanian History” (2998.13 dol.);
kitos išlaidos. Viso 43,817.91 dol.

Rezerve: 10,000 dol. Buvo išra-
šyti 138 čekiai. Iždininkas tvarkė CD
indėlius. Atsakyta į valstijos bei Fe-
deralinės valdžios užklausimus,
mokestinius reikalavimus.

15. Vydūno Fondo jubiliejinė
knyga ruošiama spaudai (Leonas,
Jūratė). Galimas pasirodymo laikas:
š. m. ruduo.

16. Su dideliu pasigėrėjimu
prisimename darbą su fil. Ed-
mundu Kulikausku, VF Tarybos
atstovu Lietuvoje. Su juo buvo puiku
dirbti. Jis daugelį metų organizavo
Jonuškaitės-Zaunienės vardo daina-
vimo konkursus Vilniaus muzikos
konservatorijoje (jų laimėtojoms bu-
vo įteikiamos premijos, jų mokyto-
joms – pažymėjimai). Vertiname jo
puikią veiklą. Jis šias pareigas perlei-
do dr. Jolitai Buzaitytei-Kašalnienei,
naujajai VF Tarybos įgaliotinei Lie-
tuvoje.

Užbaigiant norime paminėti VF
Tarybos pirmininko fil. Leono Mas-
kaliūno našią paramą.

Vytautas J. Černius,
VF Valdybos pirmininkas

Algirdas Marchertas,
VF Valdybos administratorius

Vydūno Fondo Valdyba kas pusmetį pateikia veiklos pranešimą Vy-
dūno Fondo Tarybai. Čia pateikiama pranešimo santrauka visiems
Vydūno Fondo rėmėjams, aukotojams ir bičiuliams, kad matytumėte,
kaip naudojame Fondo lėšas. Fondo rėmėjai ir bičiuliai nuo 1952.03.22
(pereitais metais buvo atšvęsti 55 metai) prisidėjo prie Fondo augimo.
Dėkui jums visiems.

Pranešimas
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Olimpiečiams
sugrįžus

BRONIUS NAINYS

„Turime džiaugtis tokiu derliumi… Pekine mūsų sportininkai pasi-
rodė fantastiškai… Tai mums geriausios olimpinės žaidynės,” – gyrė jau-
nimą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artūras
Poviliūnas („Balsas.lt”, 2008-08-25).

Tokį atsiliepimą apie Lietuvos olimpiečių paskiausią pasirodymą iš
vyriausiojo jų vadovo lūpų išgirdęs, dėl kurio tikslumo neturiu nė mažiau-
sios abejonės, galiu tik pakartoti prieš porą mėnesių šioje skiltyje išspaus-
dintus savo žodžius: „aštuoniolika metų nepriklausomos tėvynės gyveni-
mą stebėjęs, nuoširdžiai, nemeluodamas nei sau, nei skaitytojams, visa-
pusiškai teigiamai galiu rašyti tik apie sportą ir sportininkus; tai tėvy-
nainių dalis, lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei nešanti garbę, šlovę ir
didelį džiaugsmą.” („Kodėl apie Lietuvą vis blogai?”, „Balsas.lt”, 2008-06-
20). Tikrai smagu jaustis neapsirikusiam.

Ar ne taip turėtų jaustis ir visa Lietuva? Ir tie, kurie apsiriko, tiek
daug gero iš olimpiečių nesitikėdami. Nes ne tik tie penki medaliai, apie
kuriuos spėdamas aš irgi pataikiau, bet ir daug iškovotų gerų žemesnių
vietų. Todėl manau, kad Lietuvos Vyriausybė turėjo išdalinti jiems žy-
miai daugiau negu 3 milijonus litų premijų. Bet iš olimpiečių sutiktuvių
aprašymų tinklalapiuose kažkodėl jie taip gerai neatrodo. Nesinori tikėti,
kad jų pasveikinti į Europos aikštę prie merijos teatėjo tik 500 žmonių.

Ypač prisimenant pernykštes krepšinio rinktinės sutiktuves ir padė-
ką jai už laimėtą bronzos medalį Europos krepšinio pirmenybėse, jau ne-
kalbant apie prieš tai iškovotą auksinį, kuriam pažymėti Kaune buvo iš-
gertas visas alus ir merginos nuogom krūtinėm šoko. Tad kodėl šiemet
sostinės gyventojų, o taip pat ir spaudos nuotaikos olimpiečių atžvilgiu
buvo tokios santūrios? „Vietoj 14 žadėtų – tik 5 medaliai. Vietoj laukto
džiaugsmingo sekmadienio ryto – sudaužytos širdys po krepšininkų
pralaimėto olimpinio mūšio dėl trečios vietos”, – rašo „lrytas.lt” (2008-08-
26), nors vėliau ir pasitaiso, pabrėždamas, kad: „trijų milijonų gyventojų
šaliai penki olimpiniai medaliai, penkios į milžiniškos Kinijos dangų pa-
kilusios trispalvės tikrai nėra blogai”. O aš sakyčiau – labai gerai. Bet ko-
dėl ne visi taip mano? Deja, yra ir priežasčių.

Įžiūriu net kelias, kai kurias išryškėjusias dar Pekino olimpiados iš-
vakarėse ir pradėjusias kelti nusivylimo bangeles. Tarp jų ir politinę, net
pirmiausiai pasirodžiusią, bet apie ją – vėliau. Pradėkime nuo sportinių.
Pirmoji – mūsų sporto visuotinė pažiba krepšinis. Turėsim auksą – pra-
džiugom, sužinoję, kad rinktinėje pažadėjo žaisti geriausias Lietuvos ir
vienas iš gerųjų NBA krepšinio žaidėjų Žydrūnas Ilgauskas. Ir labai nu-
sivylėme paskutinę minutę prieš pasiruošimo pradžią išgirdę – nežais,
rimtas susižeidimas. O dar labiau nuvylė jau rinktinei į Pekiną išvykstant
dėl tos pačios priežasties iškritimas Dariaus Songailos, kurio ūgio, o ypač
raumenų ir patyrimo, ryškiai stigo rungtynėse su teisėjų matyt palaiko-
mais ispanais. Būtų žaidęs Songaila, tikrai tikiu, ispanų aikštės gynyba
ketvirtame kėlinyje būtų buvusi pralaužta, ir turėtumėme sidabrą. O
dabar nieko. Šie abu iš NBA ir taip pat dėl susižeidimo negalėjęs rinkti-
nėje žaisti geriausias taškų medžiotojas Arvydas Macijauskas amerikiečių
auksui būtų sudarę labai didelį pavojų, ypač jeigu dar kuris nors NBA
treneris būtų buvęs pasikviestas į talką. Apie tai labai rimtai reikėtų
pagalvoti kitai olimpiadai ruošiantis.

Po to keli, vieni gal šiek tiek tikėti, o kiti visiškai netikėti nusivylimai
žaidynių metu. Kas galėjo tikėti, kad nieko neduos nė vienas iš ankstes-
nių, Atėnų ir Sidnėjaus, olimpiadų medalių laimėtojų, pvz., dviratininkių,
baidarininkų, irkluotojų, septynkovininkių, ypač Austra Skujytė, kad į
baigmes nepateks nė vienas plaukikas, ir tik bronzą teišspaus dar per
treniruotes Pekine diską sviedęs už 70 m ribos, o varžybose nė 68 m nepa-
siekęs, Lietuvos pasididžiavimas Virgilijus Alekna? Ir ar tikrai pakanka-
mi susižeidimai buvo iš varžybų pasitraukti medalius jau beveik kišenėse
turėjusiems boksininkui Jaroslavui Jakšto ir sunkumų kilnotojui Ra-
mūnui Vyšniauskui?

Šių nesėkmių pagadintų nuotaikų, deja, nebeatitaisė nei naujos paži-
bos – simpatiškoji buriuotoja Gintarė Volungevičiutė ir vikrus imtyni-
ninkas Mindaugas Mizgaitis, nei stebuklingai šauniai pasirodę penkiako-
vininkai veteranai Edvinas Krungolcas ir Andrejus Zadneprovskis, Lie-
tuvos garbei iškovoję sidabro bei bronzos medalius. O tų nesėkmių su-
keltą nusivylimą bei blogas vilniečių nuotaikas dar daugiau sudrumstė
trijų krepšinio žaidėjų elgesys per olimpiečių sutikimą. Ar Ramūnas Šiš-
kauskas apie savo pasitraukimą iš rinktinės būtinai turėjo pranešti vos
tik išlipęs iš lėktuvo Vilniaus oro uoste? Kodėl Linui Kleizai prireikė
šveisti kažkam į minią premjero padovanotas gėles, o Šarūnui Jasikevičiui
užėjo ūpas krepšinio aikštėje išmiklintais pirštais parodyti žurnalistei jos
vietą?

Ar šios priežastys turėjo įtakos tikrai šauniai Pekine Lietuvai atsto-
vavusio jaunimo tokiam santūriam sutikimui, Nukelta į 9 psl.

GIEDRÈ I. ŠIPAILAITÈ
LGAVO „Sugrîžus“
viceprezidentè

Filosofinė dalis. Pasaulis mar-
gas, nuomonės dar margesnės. Kiek-
vienas iš mūsų – savitas gyvenimo
spalvos atspalvis. Esam unikalūs, nes
tik šių tonų žaismės pagalba suku-
riami patys subtiliausi piešiniai. Mū-
sų gyvenimai – dalis kitų gyvenimų ir
atvirkščiai.

Niekas dar neišrado vieno recep-
to visuotinei laimei. Jo ir nėra. Visi
mes esam iš savo „molio” – su savais
siekiais, svajonėmis, vertybėmis. To-
dėl ir keliai mūsų skirtingi: vieni ve-
da mus, kitais mes patys einame. Vis-
kas pasaulyje labai individualu. Ir
labai bendra.

Pasaulį šiandien radau jaukiai
sumažėjusį. Veriasi galimybės nu-
veikti kažką didelio. Tą „kažką” ir vėl
galime traktuoti „labai individua-
liai”. Savo ruožtu labai norėčiau pa-
linkėti padaryti „kažką” altruistiško
ir gero, gražaus ir didesnio, nei pagal
jėgas atrodytų. Juk tai ir yra didžioji
egzistencijos prasmė.

LGAVO „Sugrįžus”. Tevadina
mus išprotėjusiais idealistais – tiks-
liai žinome, kad tokių yra daugiau,
tik jie dar tūno toliau nuo dienos
šviesoj garsiai kalbančių, bet kuria
kaina siekiančių (su)kritikuoti, pa-
žeminti (norėčiau bent įsivaizduoti jų
motyvaciją). Bet tuoj išlįs ir jie,
jungsis prie mūsų – „naivuolių”, „iš-
protėjusių optimistų” gretų. Savo
noru. Tikriau – jau jungiasi.

Susikurtas skausmas. Jo čia
nereikia painioti. Nesam savi-
kankiniai – o ir nieko nekankinam
pasirinkę kryptį išvykti (iš namų).
Kol neapsispręsim kitaip – kitaip ir
nebus. Negali skaudinti kita nuo-
monė apie tą patį daiktą. Nebent ne-
galim tiesiog pakęsti kito žmogaus,
nuomonės, minties šalia savosios. Bet
tai – jau patalogija. Būdavo, renkiesi
skausmą per prievartą, tik čia – ne
tas atvejis. Esam laisvi bendrauti su
sielai artimais. Jei tik ją turim. Tu-
rim, jei mums nesvetimi tokie taurūs
jausmai kaip geranoriškumas, tole-
rancija, pagarba, laisvė. Tuomet
esam stiprūs savo sprendimais ir
vidiniu žinojimu – ko norim ir kur-
link einam. Taškas. O po taško... nie-
kas niekada nebandys daugiau
„mūsų sielos išgelbėti”.

Nereikia jokių įžangų – sunku
pripažinti, jog vis dar esam „per
stiprūs” atgręžti akis nuo savo bui-
ties į šalia esančių gyvenimus. Su
gerumu, supratingumu. Traktuoja-
me (vis dar) tai kaip silpnybę. Bet
yra kaip tik priešingai – žvilgsnio
nukreipimas nuo savęs, atida, pagar-
ba ir dėmesys šalia esančiam, mažutė
šypsena – ir taptume nepamatuoja-
mai stipresni.

,,Dialogas” nėra blogas žodis. Ir
nėra bloga iniciatyva. Jis – dviejų
abipusiai suinteresuotų pašnekovų
noro rasti bendrą išeitį išraiška. Ne
dialogo tema nulemia, geras jis ar
blogas. Nulemia išvada.

Išvada. Vis dar nemokam drau-
ge (draugo asmenyje) neieškoti prie-
šo. Nemokame (ar nenorime) savo
„apvaizdą” ir šviesą rinktis patys –

nesižvalgant į masinius reiškinius,
tuo labiau – į nebesuprantamus tiks-
lus sau keliančius destruktyvaus
cinizmo kupinus žurnalistus... Sunku
kalbėti apie skaudulį, kuomet jis jau
tiek įsipykęs...

Vadovai. Mes juos mėgstam ir
jais džiaugiamės, iki jie neužgauna
silpniausių mūsų vietų. Norėtumėm,
jog jie pataikautų. Tuomet galbūt ir
sutiktume, kad kalbėtis ir bendra-
darbiauti su viso pasaulio lietuviais, o
ne tik tarpusavyje, yra ne tokia jau
bloga mintis. Bet juk tuomet nebe-
būtų ką cituoti ir iš ko šaipytis –
nebebūtų vadovų...

Iš tiesų mes mokame kalbėtis, tik
dažniausiai – apie save... O, kad iš-
moktume išklausyti ir suprasti ir
kitų, šalia esančių, nedaug nuo mūsų
besiskiriančių, bet mums mažiau
pažįstamų rūpesčius.

Tiek to.

Apie Šiltus ir spalvotus
dalykus. Jaukiai sušildė žmonės,
kuriems iš tiesų rūpėjo susitikti,
pamatyti, išgirsti. Ačiū už klausimus,
kurie patvirtino, jog nesusapnavome,
kad turime į juos atsakymus. Ačiū,
kad leidote jais su jumis pasidalinti.
Ačiū, kad buvote kartu ir šalia. Ačiū
už dialogą.

Iš tiesų, buvome, bet šiandien
nebeesame sau. Esame kitiems –
grįžtantiems. Ir be jokios naudos sau.
Tik su didžiuliu gumulu skardaus
džiugesio krūtinėje. Su tikra ir nuo-
širdžia šypsena.

Taip smagu pamažiukais supras-
ti, kad nesu išprotėjusi galvodama,
kad Lietuva esam mes kartu – o ne
visi po vieną. Visi pasaulio lietuviai –
turi vieną bendrą pradžią. Ir kiek be-
bėgsime nuo savęs – neatrasim lais-
vės. Na, gal kokius metus ir pavyks
su savimi susitart. Na, gal dvejus.

Visuomet gera, kuomet esi lau-
kiamas. Nesvarbu, kur ir kas tavęs
laukia... Kitaip nėra prasmės judėti
jokia kryptim. Net jei tai yra NAMAI.
Net jei tai yra mano broliai lietuviai.
Todėl mūsų „naivi” kelionė buvo di-
delis džiaugsmas mums – mus pasi-
tiko, priėmė, kalbėjosi. Tegalvoja, ką
nori, piktieji, akivaizdu buvo ir liko –
ne vien patys sau esame reikalingi.

Esam be galo originali tauta –
stiprūs, ištvermingi, darbštūs, išmo-
ningi.

Taip pat – be galo užsidarę, iner-
tiški ir mažai besidomintys tuo, kas
nepriklauso mūsų aplinkai.

Tikriausiai „sugrįžę” atrodome
baltomis varnomis, nes kiek neįti-
kinamai tikiname, kad mums rūpi
Lietuvos ateitis. Tikriausiai dar
neišmokome „įtikinėjimo meno”. Bet
jei rimtai – mums rūpi. Ir ne vien to-
dėl, kad Lietuvoje gyvens mūsų vai-
kai ir anūkai. Tiesiog – iš principo.
Kodėl čia negali būti geriau nei
kažkur kitur pasaulyje, kodėl mes tu-
rime išnuomoti kitiems savo namus
ar net jų atsisakyti tik todėl, kad pas
kaimyną dabar saugiau? Mintis
tiems, kurie sako, jog mes norime
juos „išganyti”. Anaiptol taip nėra.
Kiekvienas – pats sau pranašas.

Nebus Lietuvos, jei nebus mūsų
visų kartu. Nesvarbu kur – bet
iŠvien. Viskas pasaulyje prasideda
nuo idealizmo. Naivu, bet patik-
rinta.

Nukelta į 8 psl.

GYVENIMAS GRAŽUS,
NES YRA SPALVOTAS
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Lietuvos soroptimistės – veikla
bendruomenei ir sau

LORETA TIMUKIENÈ

Jei gyveni tu dėl kitų,
Jeigu esi draugu tikru,
Ir žmonių skausmą malšini,
Laiminga, jei padėt gali,
Kliūtis sunkias įveikdama,
Ir tikrą džiaugsmą skleisdama,
Tai supranti, kad iš tiesų, –
Soroptimistė Tu.

(Iš soroptimisčių himno)

Apie organizaciją

Tarptautinė Soroptimisčių orga-
nizacija (TSO) – viena didžiausių ne-
vyriausybinių moterų organizacijų
(NVO) pasaulyje, kuri vienija dirban-
čias įvairių profesijų ir verslo moteris
– apie 90,000 narių 125 šalyse. TSO
sudaro keturios Federacijos: Euro-
pos, Amerikos, Didžiosios Britanijos
ir Airijos bei Pietvakarių Ramiojo
vandenyno.

Soroptimisčių judėjimas prasi-
dėjo 1921 m. California valstijoje
(JAV), o pirmasis klubas Europoje
buvo įkurtas Paryžiuje 1924 m.
Pavadinimas kilo iš lotynų kalbos
žodžių „soror” ir „optima”, kurie tie-
siogiai į lietuvių kalbą verčiami „ge-
riausioji sesuo” arba „siekianti ge-
riausio”.

Būdama nevyriausybine organi-
zacija, TSO turi patariamąjį balsą
Jungtinėse Tautose ir palaiko ryšius
su daugeliu tarptautinių organiza-
cijų: UNESCO, WHO (Pasaulinė svei-
katos apsaugos organizacija), ILO
(Tarptautinė darbo organizacija) ir
kitomis.

Soroptimistės turi savo vėliavą,
emblemą, himną, žurnalą „The
Link” ir laikraštį „The International
Soroptimist”, savo spalvas – mėlyną
ir geltoną bei simbolinę gėlę – tulpę.

Soroptimizmo žingsniai
Lietuvoje

Lietuvoje pirmas soroptimisčių
klubas buvo įkurtas Kaune 1991 –
pirmaisiais atgautos nepriklauso-
mybės metais. Soroptimistines idėjas
iš Europos į Lietuvą atsivežė ir
pirmąjį Lietuvoje Kauno soroptimis-
čių klubą įkūrė jauna Kauno vers-
lininkė Vilija Pažemeckienė. Tačiau
turime duomenų, kad soroptimistinio
judėjimo šaknys glūdi prieškarinėje
Lietuvoje. Yra žinoma, kad tuo metu
Kaune jau veikė soroptimisčių klu-
bas, tačiau jo tikrąjį pripažinimą su-
kliudė karas.

Šiuo metu Lietuvoje jau veikia 10
soroptimisčių klubų (180 narių),
kurie steigėsi tokia tvarka: 1995 m. –
du klubai Vilniuje; 1996 m. – Klai-
pėdoje; 1997 m. – Šiauliuose, 1998 m.
– Šilutėje ir Pasvalyje, 2001 m. – Pa-
nevėžyje, 2002 m. – Alytuje, 2004 m.
– Raseiniuose. 1996 m. buvo sukurta
Lietuvos Soroptimisčių klubų Sąjunga.

Ko siekia soroptimistės?

Soroptimisčių organizacija savo
veikla per socialinio teisingumo ir ly-
gybės įtvirtinimą siekia pagerinti
moterų ir mergaičių padėtį bei
sustiprinti jų vaidmenį visuomenėje.
Tai savanoriška organizacija, vieni-
janti moteris bei organizacijas, sie-
kiančias pagerinti moterų ir vaikų

gyvenimą.
Soroptimistės siekia užtikrinti,

kad moterys ir mergaitės džiaugtųsi
lygiomis galimybėmis, įgytų ekono-
minę nepriklausomybę, turėtų gali-
mybę lavintis ir tobulėti dvasiškai bei
profesiškai, gyventų saugioje ir šva-
rioje aplinkoje, įgytų vadovavimo įgū-
džių bei dalyvautų, priimant svarbius
sprendimus įvairiose srityse.

Soroptimisčių organizacija puo-
selėja įvairių šalių soroptimisčių
draugystės ir vienybės dvasią ir tei-
kia pagalbą, nepriklausomai nuo
politinių, religinių bei rasinių skir-
tumų.

Veiklos kryptys: programos
ir projektai

Kas ketveri metai Tarptautinė
soroptimisčių organizacijos valdyba
tvirtina pagrindinę veiklos programą,
kuri siejasi su Jungtinių Tautų
tūkstantmečio plėtros tikslais ir at-
sispindi šešiose programose: žmogaus
teisės/moters padėtis; ekonominė ir
socialinė plėtra; sveikata, aplinko-
sauga, švietimas ir kultūra, tarptau-
tinė gera valia ir supratimas.

Organizacijos veikla remiasi įvai-
raus lygio projektų (tarptautinių, są-
junginių ar klubų lygmens) vykdymu.
Jie finansuojami iš sukauptų nario
mokesčio lėšų, rėmėjų įnašų, o klubų
lygmeny – draugiškų užsienio klubų
paramos. Pagrindiniai jų vykdytojai
yra klubai. Kai kuriuos ypač svarbius
projektus remia TSO ir Federacijų
fondai, tarp jų – ir Europos soropti-
misčių federacijos veiklos fondas.
Kiekvienais metais Europos fede-
racija išleidžia daugiau nei keturis
milijonus eurų įvairių projektų vyk-
dymui.

Kas ir kodėl buriasi į
soroptimisčių klubus?

Į klubus buriasi įvairių (būtinai)
profesijų dirbančios moterys, turin-
čios geranoriškų paskatų padėti savo
bendruomenei, regionui ar šaliai
spręsti moters ir vaiko, socialinius,
aplinkosaugos ir kultūros klausimus,
kurios nori praplėsti savo akiratį ir
ištrūkti iš siaurų savo profesinės
veiklos rėmų. Soroptimistinė veikla
siūlo tarptautinius bei plačius ryšius
šalyje, draugystę ir bendravimą su
įvairių profesijų moterimis, galimybę

keistis informacija, sumanymais,
profesine patirtimi, išbandyti savo
sugebėjimus ir kitoje, ne profesinėje
veikloje. Kartu moterys gauna gali-
mybę augti ir tobulėti profesiškai
(ryšiai su savo profesijos soropti-
mistėmis užsienyje, galimybė gauti
Europos Federacijos stipendiją pa-
sitobulinti, kelti savo kvalifikaciją ir
kt.)

Lietuvos klubų veikla
bendruomenei ir sau

Pirmaisiais Lietuvos nepriklau-
somybės metais dažniausiai buvo
vykdomi socialiniai projektai, sie-
kiantys pagerinti nepritekliuje gy-
venančių šeimų ir vaikų būtį. Tuos
projektus labai rėmė užsienio soro-
ptimisčių klubai. Jų ir Lietuvoje įsi-
kūrusių klubų moterų surinkta
labdara (drabužiai, mokyklinės pre-
kės, akiniai, vaistai, kalėdinės dova-
nos ir kt.) buvo perduodami vaikų ir
senelių namams bei socialiai remti-
noms šeimoms. Ypatingą paramą
teikė Vokietijos ,,Glukstadt” klubas,
penkerius metus visokeriopai rėmęs
Vilniaus Senamiesčio klubo projektą
„Daugiavaikių šeimų bendrijos ‘Atei-
tis’ rėmimas”. Lietuvos klubų pro-
jektai daugiausia buvo skirti neįgalių
vaikų įtraukimui į visuomenę, o
juos rėmė Danijos, Nyderlandų,
Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir kitų
šalių klubai. Padedant draugiškiems
Hamburgo ir Bukstehudės klubams
(Vokietija), buvo gauti klausos apa-
ratai kurčioms mergaitėms iš globos

namų, o kita jų dalis perduota vyres-
nio amžiaus žmonėms su nusilpusia
klausa. Buvo įgytos siuvimo mašinos
Vaikų ir Jaunimo klubui „Kregždu-
tė”, tarpininkauta Nyderlandų fon-
dams Rytų šalims remti, paskiriant
20,000 Lt Vaikų ir jaunimo centro
„Mažoji Guboja” patalpoms įrengti
apleistame Vilniaus Senamiesčio
pastate, remiamos specialiosios mo-
kyklos (ugdančios mąstymo sutriki-
mų turinčius vaikus), sutrikusio in-
telekto žmonių užimtumo centras
(įrengtos keramikos dirbtuvėlės ne-
įgaliesiems lavinti jų darbiniams ir
meniniams įgūdžiams) (Panevėžio,
Šiaulių ir Pasvalio klubai). Kanados
lietuvių fondas parėmė keletą
Vilniaus Senamiesčio klubo projektų.
Kitų miestų klubų projektai skiriami
gabių vaikų iš nepasiturinčių šeimų
rėmimui, siekiant aukštesnio išsila-
vinimo – skiriamos stipendijos (Klai-
pėdos, Šiaulių, Šilutės, Panevėžio
klubai); socialiniai – kultūriniai pro-
jektai daugiavaikėms šeimoms, vaikų
ir jaunimo centrams, našlaičių, kū-
dikių ir senelių namams, mokykloms
(Vilniaus Senamiesčio, Šiaulių, Ši-
lutės).

Raseinių klubas 2007 m. sėkmin-
gai įvykdė projektą „Pagalba Rasei-
nių rajono moterims patyrusioms
smurtą”. Šį projektą parėmė Europos
Federacijos veiklos fondas, paskyręs
jam 20,000 Lt. Nuo 2000 metų vyk-
domas ilgalaikis projektas „Remiame
Valdovų Rūmų atstatymą” ir siekia-
ma Garbės statytojo vardo. Jau 3
metai labai vertingą projektą, skirtą
organų donorystės skatinimui visuo-
menėje, „Priimk mano meilę ir sau-
gok mane” vykdo Šilutės klubas
kartu su bažnyčia, ligonių organiza-
cijomis bei Nacionaliniu transplanta-
cijos centru. Jų veikla labai sėkminga
– daugiausia donorų yra iš Klaipėdos
ir Šilutės rajonų. Bendraujama ir
bendradarbiaujama su kitomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis –
„Zonta”, draugija „Gražinkime Lie-
tuvą”. Lietuvos soroptimistės įsijun-
gė į Nacionalinio Konsultacinio mo-
terų forumo sudėtį ir veiklą.

Pastaraisiais metais vis didesnį
dėmesį Lietuvos soroptimistės skiria
aplinkosaugos projektams. 2005-
2007 m. buvo sėkmingai vykdomas
LSKS jungtinis projektas „Gamta –
visų mūsų rūpestis”, skirtas Lietuvos
miškams švarinti. Kiekvienais metais

Soroptimistės kartu su prezidentu V. Adamkumi sodina sakurų parką
Vilniuje.

Etnostovyklėlėje, organizuotoje Vilniaus miesto vaikams kartu su etno-
kultūros centru vaikų ir jaunimo klube ,,Kregždutė”, ruošiamasi vaikų pie-
šinių konkursui ,,Žmogus ir saulė”. Vadovė – Senamiesčio klubo soropti-
mistė Giedrė Kairiūnienė.
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PASAULIS SUPRANTA RUSIJOS SIEKIUS
Sutinku su Broniaus Nainio pui-

kiu  straipsniu „Lietuva Gruzijos še-
šėlyje”, rašytu „Drauge” Nr. 162.

Pagalvokim, ką reiškia, kai B.
Nai nys rašo, kad yra „skriauda  Gru -
zijos valstybei Ostetijos ir Abchazijos
praradimas Rusijos naudai”. Kokia
yra skriauda Lietuvos Respublikai
praradus Karaliaučiaus kraštą Ru -
sijos naudai?

Sovietų  Sąjungai buvo pavesta
tik laikinai tą kraštą valdyti pokario
metais. Dabartinė Rusija visai ne -
galvoja išeiti iš Karaliaučiaus. Nei
karo sąjungininkai (Amerika, Ang-
lija, Prancūzija), nei  Europos Sąjun-
ga bei Lietuva – niekada nepamini
šios skriaudos. Visi bijo užsitraukti
Putin  bausmę. Rusija reikalauja spe-
cialių teisių – iš Rusijos Lietuvos ge-

ležinkeliais keliauti per Lietuvą bei
vežioti kariuomenę ir visokius kari-
nius įrengimus į Karaliaučiaus kraš-
tą nevaržomai. Rusijai reikalingas
Europos strateginis neužšąlantis Bal-
tijos jūros uostas ir jo jie niekad neap-
leis.

Beveik visas pasaulis pradeda
suprasti Rusijos siekį atstatyti savo
sąjungą su visais buvusiais užgrob-
tais kraštais. Ne naujiena, kur rusai
įeina, iš ten tuoj pat neišeina. Taip
pat gerai žinoma, kad rusai nesilaiko
pasirašytų sutarčių. Sovietų Sąjunga
su Lietuva buvo pasirašiusi „Nepuo-
limo aktą”, mes visi gerai atsimenam
jų armiją, „išlaisvinusią” mūsų kraš-
tą. Tas pats kartojasi ir Gruzijoje.

Bronius Satkūnas
Richmond, Virginia

Turbūt lietuviškas kuklumas
sustabdė save pačius ,,iškelti”, o
,,Draugo” skaitytojų liko nepastebėti
dar keli dideli  ,,JAV lietuvių išeivijos
stebuklai”.  Rugpjūčio 28 d. Romual-

do Kriaučiūno paskelbtoje suvestinė-
je neradau nei Vydūno fondo, nei Lie-
tuvos Dukterų draugijos! Gaila...

Ritonė Rudaitienė
Lemont, IL

NE VISI PASTEBÈTI

Gerb. Redakcija,

Vytautas J. Vizgirda iš Aurora,
IL, jau kelis metus iš eilės skiria
stipendijas Kauno jėzuitų gimnazijos
mokiniams. Jis nuoširdžiai remia
Brilių šeimos narius – dvi mergaites
ir du berniukus, padėdamas sumo-
kėti jų išlaidas mokslui. Šį rudenį
Emilija – jauniausia šeimos atžala
taip pat pradės lankyti gimnaziją.
Šeima su dėkingumu mini savo gera-
darį, rašo jam laiškus, pasakoja apie
naujienas ir vaikų pasiekimus. Pen-
kiolikametė Elena Briliūtė neseniai
atsiuntė Vizgirdai laišką, dėkodama
už paramą ir pasakodama: ,,Man la-

bai patinka rašyti ir kurti, tad pride-
du Jums du savo rašinius, parašytus
šiais metais. Jeigu pasiseks, pabandy-
siu su jais sudalyvauti rudenį vyk-
siančiame Respublikiniame mok-
sleivių kūrybos konkurse, ir galbūt
man pavyks. Tikiuosi, jie Jums pa-
tiks.”

Tikimės, jos kūryba sudomintų ir
„Draugo” skaitytojus.

Dėkojame ir linkime „Draugui”
geriausios kloties.

Daina Paulauskienė
Padėjėja

Baltic Jesuit Advancement
12690 Archer Ave
Lemont, IL 60439

STIPENDIJOS KAUNO JÈZUITÛ GIMNAZIJOS
MOKINIAMS

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

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ”
metams vardadienio ar 
gimtadienio proga, vieną mėnesį
„Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

Tarptautinių orientacinio sporto
varžybų metu Šiaulių, Kauno, Kuršių
nerijos nacionalinio parko, Druski-
ninkų teritorijose įvairių Lietuvos
klubų soroptimistės kartu su savo
šeimų nariais ir varžybų dalyviais,
pasipuošusios soroptimistine atri-
butika, talkinant vietinėms bendruo-
menėms, valo tų rajonų miškus. Šis
projektas buvo apdovanotas TSO
„Geros praktikos prizu” aplinkosau-
gos programoje 2005 m.

Prasmingi darbai ir 
sumanymai

Soroptimistės skiria didelį dė-
mesį sveikatos programai. Ypač
sėkmingas buvo projektas „Lazeris
moterų priešvėžinių ligų diagnos-
tikoje”, užbaigtas tarptautine konfe-
rencija („Ginekologinio vėžio preven-
cija” (Vilniaus Senamiesčio klubas,
1998). Jis buvo remiamas Europos
Federacijos veiklos fondo ir apdova-
notas TSO „Geros praktikos prizu”.
Platų atgarsį bendruomenėje įgavo ir
tęstinis Sąjungos projektas „Greitoji
migrenos pagalba”, kurio vykdyme
dalyvavo visi Lietuvos klubai, Lietu-
vos galvos skausmų asociacija, o rėmė
įmonė „Glaxo-SmithKline”.  

Per dvejus metus buvo perskai-
tytos 33 šviečiamosios paskaitos, su-
organizuotos gydytojų neurologų
konsultacijos galvos skausmais be-
siskundžiančioms moterims, įkurtas
tinklapis, skirtas migrena sergan-
tiems žmonėms, bei nemokamas pa-
galbos telefonas konsultacijoms ūmi-
nio galvos skausmo metu. Iš viso
paskaitose ir konsultacijose dalyvavo
698 klausytojai. Reikšmingas Vil-
niaus I klubo vykdytas kultūrinis
projektas „Lietuvos dvarai: istorija,
praradimai, dabartis ir ateitis”, ku-
riame dalyvavo daugiau šimto 5-12
klasių moksleivių iš įvairių šalies
rajonų.

Daug dirbama ir bendruomenių
sveikatinimo srityje. Nuo 2007 m.
spalio mėn. pradėtas vykdyti jung-
tinis Sąjungos projektas „Soroptimis-
tės tūkstantmečio Lietuvai”, kuris
jungia tris programas – aplinkosau-
gos, sveikatos ir kultūros. Vykdyda-
mas aplinkosaugos programą „Graži
ir žalia tūkstantmečio Lietuva”, Vil-
niaus 1-asis klubas  kartu su Vilniaus
„Rotary”  klubu pasodino kalnų pu-
šeles ir klevus  Lazdynų mikrorajono
skverelyje, Kauno klubo soroptimis-
tės papuošė Kauno pilies prieigas pa-
sodindamos melsvas ir gelsvas gėles
(soroptimisčių spalvos), Panevėžio
klubas pasodino 1,000 tulpių miesto

parke, o Šilutės klubo moterys  –
2,000 pušelių sodinukų šalia senelių
globos namų. Š. m. gegužės 24 dieną
Vilniaus  Pilaitės mikrorajone, re-
miant Pilaitės seniūnijai ir Trakų
urėdijai, buvo įkurtas Lietuvos So-
roptimisčių parkas. Soroptimistės
įsipareigojo ne tik jį pasodinti, bet ir
toliau juo rūpintis  bei gražinti.
Kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga
dalyvaudamos EKO RALLY „Taupiai
ir saugiai Lietuvos keliais”, Lietuvos
soroptimistės įgijo ekonomiško ir
ekologiško vairavimo įgūdžių.

Sveikatos programos „Sveika
moteris – laiminga šeima – užtikrinta
ateities karta” tikslas – šviesti bend-
ruomenę sveikos mitybos klausimais,
supažindinti su krūtų ir ginekolo-
ginio vėžio ankstyvos diagnostikos
galimybėmis, virusinių ligų profilak-
tika. Numatytas 10 paskaitų ciklas
respublikos rajonų bendruomenėms
ir soroptimistėms. Patyrusios prane-
šėjos jau perskaitė po porą paskaitų
Alytaus, Pasvalio klausytojams bei
Vilniaus abiejų klubų soroptimis-
tėms. 

2008 gegužės 24 d. vyko iškilmin-
ga asamblėja – konferencija „Moterys
tūkstantmečio Lietuvos raidoje”,
kurioje pranešimus skaitė prof. V.
Daujotytė, etnologė G. Kadžytė, doc.
R. Stukas ir E. Rimkus. Buvo pa-
gerbta VU mecenatė E. Oginskaitė–
Puzinienė.

Klubai apie pusę renginių skiria
savo narėms: parenkamos dominan-
čios temos, kviečiami įdomūs prane-
šėjai, lankomi spektakliai ar organi-
zuojamos išvykos. Kartu švenčiamos
kalendorinės šventės ir pažymimos
reikšmingos soroptimisčių organi-
zacijos datos. 

Kadangi klubuose susirenka įvai-
rių specialybių moterys, tarpusavio
bendravimas plečia akiratį, suteikia
naujo patyrimo, naudingos informa-
cijos.

Lietuvos Soroptimisčių klubai
yra užmezgę draugiškus ryšius su
daugelio užsienio šalių klubais. Tų
klubų sesės ne tik globoja ir remia
Lietuvos soroptimisčių veiklą finan-
siškai, perduodamos savo ilgametę
patirtį, bet ir kviečia pasisvečiuoti ir
pačios mielai lankosi Lietuvoje ir
soroptimisčių klubuose.

Soroptimistinėje veikloje dirb-
damos sau ir bendruomenei, moterys
tobulina save ir kuria geresnį bei
gražesnį pasaulį.

Straipsnyje panaudota Danutės
Speičienės, Lietuvos Soroptimisčių
klubų Sąjungos prezidentės pateikta
informacija.

Tarptautiniame Soroptimisčių Konvente (2007 m.) – kartu su įvairių šalių
soroptimistėmis. Pirmoji iš kairės D. Speičienė, Lietuvos Soroptimisčių klu-
bų prezidentė. 
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Iš keturiû lietuviû liks trys
Vilnius, rugsėjo 2 d. (Balsas.lt) –

Per kelis artimiausius dešimtmečius,
kur buvo 4 lietuviai, liks tik 3. Jei šių
metų pradžioje šalyje gyveno daugiau
nei 3,3 mln. žmonių, 2060 m. jų tebus
kiek daugiau nei 2,4 mln. – pagal gy-
ventojų skaičiaus mažėjimo tempą
būsime treti Europos Sąjungoje (ES),
numato Europos statistikai. Jų teigi-
mu, būsime ir viena seniausių tautų.

Dar prieš kelerius metus ES sta-
tistikai perspėjo, kad jau po kelių de-
šimtmečių mūsų gretos nebesudarys
nė 3 mln. Anot jų,  emigracija ir nuo
mirštamumo pastebimai atsiliekantis
gimstamumas lems, kad 2050 m. Lie-
tuvoje bus 2,88 mln. žmonių ir kas
trečias iš jų bus pagyvenęs.

„Eurostat” paskelbtoje ataskai-
toje patikslinama, kad 2060 m. Lie-
tuvoje kas trečias šalies gyventojas
bus vyresnis nei 65-erių, o kas dešim-
tas bus sulaukęs 80-ies ir daugiau.

Dalia Prakapienė, Geografijos
edukologinių tyrimų centro Vilniaus
pedagoginiame universitete dėstytoja
sako, kad tokie vertinimai labai tikė-
tini.

„Mūsų ekonomika stiprės, o kar-
tu gerės ir žmonių gyvenimo sąlygos.
Natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis
jie susilauks ir mažiau atžalų”, – aiš-
kina ji.

Tuo metu visoje ES, statistikų
skaičiavimais, gyventojų skaičius iki
2060 m. paaugs nuo 495 mln. iki 506
mln. Numatoma, kad pagrindiniu gy-
ventojų skaičiaus augimą lemiančiu
veiksniu taps migracija. Spėjama,
kad 2008–2060 m. labiausiai gyvento-
jų sumažės Bulgarijoje, Latvijoje, Lie-
tuvoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Spar-
čiausiai gyventojų skaičius augs Kip-
re, Airijoje, Liuksemburge, Jungti-
nėje Karalystėje ir Švedijoje. 2060 m.
daugiausiai gyventojų turės Jungtinė
Karalystė (77 mln.), Prancūzija (72
mln.), Vokietija (71 mln.), Italija (59
mln.) ir Ispanija (52 mln.)

Sens visos ES visuomenė. 65 me-
tų ir vyresnių gyventojų skaičius nuo
17,1 proc. šiemet išaugs iki 30 proc.
2060 m.  80-mečių ir vyresnių gyven-
tojų per tą patį laikotarpį padaugės
nuo 4,4 iki 12,1 proc.

„Eurostat” duomenimis, dau-
giausia 65 metų ir vyresnių žmonių
gyvens Rumunijoje (35 proc. visų gy-
ventojų), Slovakijoje (36,1 proc.),
Lenkijoje (36,2 proc.). Lietuvoje ši da-
lis sieks 34,7 proc. 2060 m. vienam 65
metų ir vyresniam ES gyventojui
teks du darbingo amžiaus žmonės,
palyginus su šiuo metu tenkančiais
keturiais.

,,Rusijai nepavyko suskaldyti
Europos” 

Raginama jau dabar pradèti 
ruoštis Londono olimpiadai 

Svarbu žinoti

www.draugas.org

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus, svei-
kindamas Lietuvos olimpiečius, kvie-
tė Vyriausybę aktyviau padėti tobu-
lėti Lietuvos sportininkams ir ragino
sportininkus jau dabar pradėti ruoš-
tis Londono olimpiadai.

Prezidentūroje vykusiose apdo-
vanojimų iškilmėse prezidentas kal-
bėjo, jog Lietuvoje turi atsirasti tarp-
tautinio lygio plaukimo baseinas,
nauji futbolo aikštynai, o irkluotojų
bazės turi pereiti sportininkams.

Sidabro medalį iškovojusi bu-
riuotoja Gintarė Volungevičiūtė buvo
apdovanota ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Komandoro kryžiumi,
bronzos medalio laimėtojas imtyni-
ninkas Mindaugas Mizgaitis – to pa-
ties ordino Karininko kryžiumi. Or-
dinais ir medaliais apdovanoti ir abie-
jų sportininkų treneriai.

Disko metikui Virgilijui Aleknai
valstybės apdovanojimas nebuvo
skirtas. Trečiosios vietos laimėtojui V.

Adamkus įteikė suvenyrinę atmini-
mo dovaną. Tačiau ordinu buvo pa-
gerbtas ilgametis V. Aleknos treneris
Zigmas Živatkauskas. Jis apdovano-
tas ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Karininko kryžiumi.

Sidabrą iškovojusiam penkiako-
vininkui E. Krungolcui buvo įteiktas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Ko-
mandoro kryžius, o bronzą Lietuvai
padovanojusiam A. Zadneprovskiui –
„Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro
didysis kryžius.

Krepšininkams, olimpinėse žai-
dynėse užėmusiems 4-ą vietą, skirtos
suvenyrinės atminimo dovanos. Iš-
kilmėse ordinais bei medaliais pa-
gerbti ir Lietuvos sporto veteranai.

1–8-ą vietas Beijing olimpinėse
žaidynėse užėmusiems sportinin-
kams išmokėtos ir Vyriausybės nuta-
rimu numatytos premijos. Joms iš
valstybės biudžeto skirta apie 3,5
mln. litų. Olimpinės žaidynės Lon-
done vyks 2012 metais. 

Atkelta iš 1 psl.             JAV
neuž-degė žalios šviesos Gruzijai,
norėju-siai konfliktą numaldyti kar-
inėmis priemonėmis. „Sprendimas
pulti Cchinvalį buvo labai neprotin-
gas. Mes raginome Gruziją to nedary-
ti, tačiau ši šalis yra nepriklausoma
de-mokratinė valstybė, ir jos pareigū-
nai patys turi priimti sprendimus,
kurie, anot jų, geriausiai gintų
nacionali-nius interesus”, – sakė
Matthew Bry-za, atstovas Europos ir
Azijos reika-lams.

Gruzijos veiksmus taip pat kriti-
kavo ir Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistras. „Aš sutinku, jog Gruzijos pa-
reigūnai leidosi provokuojami. Pats
jiems pasakiau, jog jie yra provokuo-
jami, perspėjau būti atsargiems, ka-
dangi tokiu atveju nesulauksite daug
paramos.”

Tuo tarpu Rusijos atstovai eilinį
kartą neigia šios didžiosios valstybės
užsienio politikos tikslų ir priemonių
panašumus su Šaltuoju karu. „Svars-
tymai ir kalbos apie Šaltąjį karą yra
bevertės”, – teigia Rusijos ambasado-
rius Europos Sąjungai Vladimir Či-
žov, „tikrajame Šaltajame kare kovo-
jo dvi skirtingos ideologijos. Jų jau
nebėra. Deja, visai kitaip mano Len-
kijos užsienio reikalų ministras Ra-
doslav Sikorski – „man kaip tik atro-
do, kad čia mes turime ideologijų su-
sidūrimą. ES siekia atverti sienas.
Tuo tarpu Rusija turi apie tai kitokį
supratimą”. Anot jo, Rusijos teigi-
mas, jog ji stengiasi apsaugoti savo
piliečius, skiriasi nuo to, kaip savo pi-
liečius gina kitos šalys – jos tai daro
teisinėmis priemonėmis, o ne jėga.
Daug abejonių kelia ir Rusijos prezi-
dento Dmitrij Medvedev pateikti 5
užsienio politikos principai, kurie

puikiai tiktų ir XIX a. Rusijos impe-
ratoriams.

Juodraštinis neeilinio Europos
Sąjungos viršūnių susitikimo pareiš-
kimas kviečia Rusiją nesiimti atsisky-
rimo politikos. „Mes kviečiame Rusi-
ją prisijungti prie šio esminio spren-
dimo tam, kad įsivyrautų abipusis
siekis, supratimas ir bendradarbiavi-
mas. Mes esame įsitikinę, jog pati Ru-
sija netrokšta atsiriboti, ir tikimės,
jog ji elgsis atsakingai bei gerbs savo
įsipareigojimus.”

Taip pat dokumente teigiama,
jog Europos Sąjunga rimtai peržvelgs
savo santykius su Maskva, ir „tai gali
vesti į sprendimą toliau tartis dėl
ateities santykių tarp Sąjungos ir Ru-
sijos įvairiose srityse”.

Viršūnių susitikime taip pat nus-
pręsta laikinai nutraukti diskusijas
dėl naujos partnerystės sutarties su
Rusija – bent tol, kol iš Gruzijos ne-
pasitrauks Rusijos kariai, nors tam
labai prieštaravo Prancūzija. Jos ats-
tovai teigė, jog „baksnojimas į Rusiją
pirštu ją atskiria”. Vokietijos kancle-
rė Angela Merkel pritarė tam, jog Eu-
ropos Sąjunga neturėtų nutraukti
diskusijų su Rusija, tačiau turėtų
„kalbėti aiškiai”.

Susitikime pasmerktas ir Rusijos
sprendimas pripažinti Pietų Osetijos
ir Abchazijos nepriklausomybę.

Europos ir Rusijos vadovai turė-
tų susitikti lapkričio mėnesį, o iki to
laiko ES sakosi seksianti, ar Rusija
laikosi savo įsipareigojimų, prisiimtų
taikos dokumente, kurį pasirašant
tarpininkavo Prancūzija.

Rusija savo ruožtu įspėja Vaka-
rus neremti Gruzijos, nes „tai būtų
istorinė klaida”. 

LR generalinio konsulato
Čikagoje info – JAV Muitų ir sienų
apsaugos tarnybos atstovai patarė dėl
neteisėto ar nepagarbaus pareigūnų
elgesio JAV pasienio postuose kreip-
tis tuoj pat, stengiantis nurodyti pa-
reigūno vardą, kad galima būtų tiks-
liai išaiškinti neteisėto sulaikymo
priežastis, išsamiai atsakyti į kylan-
čius klausimus ar nubausti nedera-
mai pasielgusius pareigūnus. Sulai-
kytas užsienio šalies pilietis turi teisę
paskambinti į savo šalies konsulinę
įstaigą.

***
Nuo 2009 m. sausio 12 d. net ir

valstybių, turinčių bevizio režimo su
JAV sutartis, piliečiams reikės regist-
ruotis specialioje ESTA programoje
iki kelionės į JAV likus ne mažiau
kaip 72 valandoms.

***
LR generaliniame konsulate už

suteiktas konsulines paslaugas gali-
ma mokėti ir mokėjimo kortelėmis,
kurioms nėra būtinas PIN kodo įve-
dimas. Generaliniame konsulate pri-
imamos šios mokėjimo kortelės: Visa,
MasterCard, Discover bei American
Express. Kaip ir anksčiau, už suteik-
tas konsulines paslaugas taip pat ga-
lima mokėti grynais pinigais, ,,money
order” arba ,,cashier's check”. Asme-

niniai banko čekiai nepriimami.

***
Lietuviams.com – Rugsėjį pra-

sideda paraiškų pildymas 2010 metų
„žaliosios kortelės” loterijai. Paraiš-
kas bus galima pildyti iki lapkričio.
Kaip ir kasmet, „žaliąsias korteles”
laimės 50,000 žmonių. Jau keleri me-
tai paraiškos pildomos tik elektroni-
niu pavidalu. JAV teigimu, laimėju-
sieji yra atrenkami kompiuteriu ir
viską lemia atsitiktinumas. Imigra-
cinės vizos yra paskirstomos šešiems
geografiniams regionams. Daugiau
imigracinių vizų tenka tiems regio-
nams, iš kurių mažiausiai žmonių
imigruoja į Jungtines Valstijas, o re-
gionams, iš kurių į JAV atvyksta
daug imigrantų, šių vizų yra skiriama
mažiau. Imigracinių vizų visai neski-
riama toms šalims, iš kurių paskuti-
nių penkerių metų laikotarpiu atvy-
ko daugiau nei 50,000 imigrantų.
Programoje negali dalyvauti asme-
nys, gimę šiose šalyse: Brazilijoje, Ka-
nadoje, Kinijoje, Kolumbijoje, Domi-
nikos Respublikoje, Ekvadore, El Sal-
vadore, Gvatemaloje, Haityje, Indijo-
je, Jamaikoje, Lenkijoje, Meksikoje,
Peru, Filipinuose, Pietų Korėjoje, Ru-
sijoje, Jungtinėje Karalystėje (išsky-
rus Šiaurės Airiją) ir jai priklausan-
čiose teritorijose, Pakistane ir Viet-
name. 
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Japonijos mieste, kurį 1945 m. rugp-
jūčio 6 d., prieš pat pasibaigiant Ant-
rajam pasauliniam karui, buvo visiš-
kai sugriovusi pirmą kartą istorijoje
kariniams tikslams panaudota JAV
atominė bomba.

BANKOKAS
Tailando rinkimų komisija ant-

radienį pasiūlė dėl rinkimų tvarkos
pažeidimų uždrausti valdančiąją
Liaudies jėgos partiją (LJP), taip su-
duodama dar vieną smūgį premjero
Samak Sundaravej netvirtai koalici-
nei vyriausybei. Penkių narių komi-
sija vienbalsiai pripažino LJP kaltę
dėl balsų pirkimo praėjusių metų
gruodį vykusiuose visuotiniuose rin-
kimuose ir perdavė šią bylą tirti pro-
kurorams. Galutinį sprendimą Tai-
lando aukščiausiasis teismas gali
paskelbti po kelių mėnesių. Tuo tar-
pu Tailando premjeras šalies sostinė-
je paskelbė nepaprastąją padėtį po to,
kai tūkstančiai jo priešininkų ir šali-
ninkų susirėmė didžiausiose per pas-
tarąjį dešimtmetį riaušėse.

BAGDADAS
Washington ir Bagdado saugumo

susitarimo dėl JAV pajėgų Irake atei-
ties projektas irakiečių parlamentui
turi būti pateiktas per 10 dienų, ant-
radienį sakė premjeras Nuri al Mali-
ki. ,,Vyriausybė laukia Jungtinių Vals-
tijų atsakymo į irakiečių pasiūlymą
išsaugoti Irako savarankiškumą ir jo
tautos interesus. Parlamento nariai
patvirtins arba atmes šį susitarimą”,
– sakė N. al Maliki. Badro brigados
partijos vadovas Hadi al Ameri sakė,
kad apie jokį susitarimą nežino.

KINŠASA
Kongo Demokratinės Respubli-

kos rytuose į kalno šlaitą įsirėžė hu-
manitarinę pagalbą gabenęs lėktu-
vas, kuriuo skrido 17 žmonių, pra-
nešė šaltinis Jungtinėse Tautose
(JT). ,,Lėktuvas surastas 15 km į
šiaurės vakarus nuo Bukavaus oro
uosto. Lėktuve buvo 15 keleivių ir 2
įgulos nariai”, – sakė JT Humanita-
rinių reikalų  biuro atstovas Kinša-
soje Christophe Illemassene. ,,Kol
kas nežinome, ar kas nors liko gy-
vas”, – pridūrė jis.

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

Prasidèjo JAV respublikonû�
suvažiavimas VARŠUVA

Lenkijos oro linijų bendrovė
LOT nuo rugsėjo 1 d. nutraukė skry-
džius iš Varšuvos į Kaliningrą ir at-
gal, pranešė bendrovės atstovas ir
pridūrė, jog jokios politinės potekstės
nėra. ,,Sprendimą nutraukti skry-
džius priėmė įmonės vadovybė vasa-
ros viduryje. Tai aiškintina ekonomi-
niais LOT sunkumais, ir jokios politi-
kos šiame sprendime nėra”, – sakė
LOT atstovas. Pasak jo, LOT biuras
Kaliningrade bus uždarytas. LOT
lėktuvai kasdien skraidė iš Varšuvos į
Kaliningradą ir atgal nuo 2002 metų.

TOKIJAS
Buvęs Japonijos užsienio reikalų

ministras, konservatyvių pažiūrų Ta-
ro Aso pareiškė norą užimti šalies
premjero pareigas, iš kurių staiga at-
sistatydinęs Yasuo Fukuda dar labiau
padidino politinį sąmyšį antroje pa-
gal dydį pasaulio ekonomikoje. Y. Fu-
kuda apie savo atsistatydinimą pa-
reiškė pirmadienį, po mažiau nei vie-
nerių metų darbo ministerijoje. Jis
sakė, kad neįveikia besikaupiančių
Japonijos problemų, dėl kurių šalis
atsidūrė prie recesijos slenksčio. T.
Aso, kuris garsėja savo meile komik-
sų kultūrai ir karingomis pažiūromis
užsienio politikos srityje, neslėpė,
kad nori būti premjeru. Jis laikomas
konservatyvesniu už 72 metų Y. Fu-
kuda, kuris padėjo pagerinti istoriš-
kai sudėtingus santykius su Kinija.

HIROŠIMA
JAV Atstovų Rūmų pirmininkė

Nancy Pelosi antradienį padėjo gėlių
prie Hirošimos atominio bombarda-
vimo paminklo ir tapo aukščiausias
pareigas užimančia JAV pareigūne,
pagerbusia šią vietą. Demokratų par-
tijai priklausanti N. Pelosi, kuri JAV
vyriausybėje pagal pareigas užima
trečiąją vietą po prezidento ir vice-
prezidento, buvo pakviesta į Hiroši-
mą dalyvauti Didžiojo aštuoneto (G-
8) šalių parlamentų pirmininkų susi-
tikime. Šis susitikimas šiemet vyko

Viesulas ,,Gustav” nusinešè�  
100 žmoniû gyvybes

Saint Paul, rugsėjo 2 d. (AFP/
BNS) – Saint Paul, Minnesota pirma-
dienį prasidėjo Respublikonų partijos
suvažiavimas, kurį iš vėžių išmušė
viesulas ,,Gustav” ir pranešimai, kad
kandidatės į viceprezidentes Sarah
Palin paauglė dukra laukiasi.

Šaliai susirūpinus dėl viesulo,
respublikonai savo suvažiavimą tu-
rėjo pradėti be pirmajai dienai būdin-
gų iškilmių. Dėl viesulo suvažiavimo
darbotvarkė buvo apkarpyta, o parti-
jos kandidatas į prezidentus John
McCain, kurio paskyrimą šis suvažia-
vimas turi oficialiai patvirtinti, ne-
teks dalies brangaus geriausio televi-
zijos laiko.

Respublikonams prieš lapkričio 4
d. įvyksiančius prezidento rinkimus
dar teks susidoroti su naujienomis,
kad S. Palin 17-metė duktė Bristol
yra nėščia. 44 metų uoli krikščionė ir
abortų priešininkė S. Palin sakė, kad
Bristol susilauks kūdikio ir ištekės už
jo tėvo. Tačiau tai ne vienintelė S. Pa-
lin problema – jos sekretoriatas pat-
virtino, jog ji nusisamdė privatų ad-

vokatą, kuris atstovaus jai per tyrimą
dėl įtarimų, susijusių su valstijos vi-
suomenės saugumo komisaro atleidi-
mu šiais metais.

Šios naujienos vėl atkreipė dė-
mesį į Aliaska valstijos gubernatorę,
kurios netikėtą pasirinkimą praėju-
sią savaitę palankiai įvertino Res-
publik-nų partijos konservatyvioji
stovykla, ypač – evangelikai. Pradi-
niai požymiai rodo, kad S. Palin poli-
tinė atrama kol kas tvirta, nepaisant
minėtų pranešimų.

JAV pirmoji ponia Laura Bush ir
J. McCain žmona Cindy suvažiavime
pasakė kalbas, kuriomis pradėjo lėšų
rinkimo kampaniją ,,Gustav” pada-
riniams sumažinti, o pats suvažiavi-
mas virto susirinkimu, skirtu pagal-
bos organizavimu nuo ,,Gustav” nu-
kentėjusiems žmonėms.

Tuo tarpu prie suvažiavimų cent-
ro susirinko tūkstančiai protestuoto-
jų, reikalavusių nutraukti karą Irake.
Susirinkimas vyko gana taikiai, buvo
pranešta tik apie kelis sulaikytus jo
dalyvius.

John McCain rinkimų įkarštyje.                                                    SCANPIX nuotr.                                                                                         

New Orleans, rugsėjo 2 d. (AFP
/BNS) – Louisiana valstijos pareigū-
nai antradienį pranešė, jog dėl viesu-
lo ,,Gustav” Jungtinėse Valstijose žu-
vo mažiausiai 7 žmonės, o anksčiau
Karibų jūros salas nuniokojusi audra
iš viso nusinešė daugiau nei 100 žmo-
nių gyvybes. JAV žiniasklaidos kal-
binti pareigūnai sakė, kad 4 žmonės
žuvo per nelaimingus atsitikimus
juos iškeldinant, o 3 kritinės būklės
ligoniai mirė, kai buvo perkeliami iš
vietos medicinos centrų. Louisiana
gubernatorius Bobby Jindal praneši-
mus apie mirusius pacientus pavadi-
no nepatvirtintais.

Televizijos CNN interneto tink-
lalapyje sakoma, jog kritinės būklės
ligoniai mirė laukdami, kol greitosios
pagalbos sraigtasparniai perveš juos
iš pietinės Louisiana ligoninių. CNN
rėmėsi greitosios pagalbos tarnybos
,,Acadian Ambulance” tarybos pir-
mininko ir vykdančiojo direktoriaus
Richard Zuschlag pranešimu.

Nuo New Orleans į vakarus pir-
madienį praslinkęs ,,Gustav” susilp-
nėjo ir virto atogrąžų audra. Tačiau
pareigūnai pranešė, kad Haityje gam-
tos nelaimė pareikalavo 77 žmonių
gyvybių. Karibų jūros salose dėl šios
audros iš viso žuvo 96 žmonės. JAV
televizija MSNBC, kuri rėmėsi Loui-
siana pareigūnų pranešimais, vėliau
paskelbė, kad valstijoje žuvo 8 žmonės.

Pirmadienį ,,Gustav” į JAV Mek-
sikos įlankos pakrantę atnešė smar-
kias liūtis ir vėjus, tačiau iš dalies
pertvarkytos New Orleans užtvankos
atlaikė. Beveik lygiai prieš trejus me-
tus šias užtvaras buvo pralaužę vie-
sulo ,,Katrina” sukelti potvyniai, ku-
rie užliejo miestą, jo apylinkes ir tapo
maždaug 1,8 tūkst. žmonių žūties
priežastimi.

Tuo tarpu JAV meteorologai pra-
neša, kad virš Atlanto susidarė nauja
atogrąžų audra ,,Ike”, kuri gali virsti
viesulu.

ARTIMIEJI RYTAI

AFRIKA

AZIJA

EUROPA
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IŠNUOMOJA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

PARDUODA

Parduodami du sklypai  Širvintų
rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali

vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

LIETUVOS PATIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO:
$300 Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL (viso $2,000).
$250 Ona Žilionis, North Olmsted, OH (viso $270).
$200 Antanas ir Danutė Bobeliai, Massapequa Park, NY (viso $1,200);

Alberto ir Lucina Chalmeta, Alexandria, VA (viso $800); John ir Agat-
ha Dancy, Redondo Beach, CA (viso $1,000); Algimantas Kelertas,
Brookfield, IL (viso $800); plk. Rom ir Liane Kilikauskai, Springfield,
VA (viso $250); Victor Lapatauskas, Seattle, WA (viso $1,800); Vitalis
Lembertas, Santa Monica, CA (viso $2,000); Edward Leugoud,  San
Francisco, CA (viso $400); kun. Vytas Memėnas, Joliet, IL (viso
$1,500); Juozas Mikulis, Westchester, IL (viso $2,000); Victor ir
Leokadija Milukas, Plainview, NY (viso $2,200); Arvydas Paulikas,
Downers Grove, IL (viso $1,600); dr. Petras ir Aldona  Rasutis, Chi-
cago, IL; Algis Rugienius, Jr., Downers Grove, IL; Vytenis ir Vida
Šilai, Chicago, IL (viso $1,450); Julius ir Zita Širkai, Lemont, IL (viso
$1,770); Nemira Šumskienė, Chicago, IL (viso $1,600); Dalius Vasys,
Chicago, IL (viso $1,100); Aukotojas prašęs pavardės neskelbti, Oak
Park, IL.

$114 Algirdas ir Raminta Marchertai, Lemont, IL (viso $294).
$100 Danutė Baltramonaitienė, Chicago, IL (viso $565); Elena Barnet,

New York, NY; Algimantas Druseikis, Rochester, NY (viso $700);
Vytautas Graužinis, Elgin, IL (viso $970); Vitoldas  Gruzdys, Euclid,
OH (viso $425); Aniceta Januškienė, Milton, MA (viso $275); dr. Bi-
rutė Kasakaitis; Oak Lawn, IL (viso $1,725); Zina Katiliškienė, Le-
mont, IL (viso $175); Walter Klosis, Glendale, NY (viso $810); Marija
Kriščiūnas, Burlington, IA (viso $650); Marija Kuprienė, Cicero, IL
(viso $200); Viktoras Kuraitis, Mokena, IL (viso $525);  Vytautas ir
Genovaitė Musoniai, Oak Lawn, IL (viso $575); Bronius Nainys, Le-
mont, IL (viso $200); Eduardas ir Elena Olšauskai, Berwyn, IL (viso
$150); Petras Pagojus, Detroit, MI (viso $700); Laima Plateris, Bet-
hesda, MA (viso $500); Regina Petrauskienė, Euclid, OH (viso $375);
Vladas ir Gražina Plečkaičiai, Richmond Hts, OH (viso $250); Marija
Remienė, Westchester, IL (viso $1,200); Enata Skrups kelis, Chicago,
IL (viso $455); Anelė Šopys, Glendale, CA (viso $600); Narimantas ir
Janina Udrys, Farmington Hills, MI (viso $325); Antanas ir Viktorija
Valavičiai, Chicago, IL (viso $1,000); Asta Veličkaitė, Chicago, IL (viso
$300); Jonas Vasys, Dedham, MA (viso $900); Joseph  Vizgirda, Auro-
ra, IL (viso $340); Juozas ir Marytė Vizgirdai, Putnam, IL (viso $325).

$75 Vanda Bagdonas, Daytona Beach, FL (viso $720); Janina ir Feliksas
Bobinai, Berwyn, IL (viso $548).

$66 Apolonia Andrašiūnas, Orland Park, IL (viso $869).
$60 Marija Kapačinskienė, Chicago, IL (viso $180).
$50 Rimantas Bitėnas, Bronxville, NY (viso $425); Roma Čepulienė, Wil-

loughby, OH (viso $550); Leonida Giedraitienė, E. Northport, NY
(viso $120); Josephine Jakubėnas, Los Angeles, CA (viso $150); Maria
Jasėnas, Medford, NJ (viso $220); Vytautas Jonaitis, Grand Rapids,
MI (viso $70); Vytautas Juodka, Chicago, IL (viso $280); Emilija Kan-
tas, Chicago, IL (viso $100); Povilas Karosas, New Britain, CT (viso
$350); Julius Karsas, Oak Lawn, IL (viso $375); Genovaitė Kaufman,
Springfield, VA (viso $180); Gražina Kenter, Danbury, CT (viso $850);
Genė Kikilas, Kenosha, WI (viso $500); Lucy Kikilas, Kenosha, WI
(viso $500); Birutė Kožicienė, Daytona Beach, FL (viso $70); Kazys
Kreivėnas, Lemont, IL (viso $855);  Antanas ir Žibutė Masaitis, Del-
ran, NJ (viso $325); Petras ir Aldona Meilus, Orland Park, IL (viso
$550); Peter Molis, Shrewsbury, MA (viso $700); Vaclovas Momkus,
Chicago, IL (viso $320); Ona Norvilas, Lemont, IL (viso $755); Anta-
nas Osteika, Warren, MI (viso $530); Emilija Pakštienė,  Chicago, IL
(viso $315); Aleksandras Petrauskis, Euclid, OH (du kartu po $50 –
viso $455); Eleonora Petrulis, New Canaan, CT (viso $100); V. L. Pet-
rulis,  Franklin, MI; Augustas Pretkelis, Chicago, IL (viso $375); An-
tanas ir Ona  Sereika, Willow Springs, IL (viso $470); Kostas  Stan-
kus, Homer, IL (viso $643); Konstancija Stasiulienė, Lemont, IL (viso
$430); Jovita Strikas, Indian Head Park, IL (viso $950); Donatas
Tijūnėlis, Lemont, IL (viso $200);  Agota Tiškus, Lemont, IL (viso
$275); Alfonsas Tumas, Simi Valley, CA viso $525);  Vytautas
Urbonas, Valparaiso, IN, Laima Vaičiūnas, Chicago, IL (viso $130);
Edmund Vasiliauskas, Hinsdale, IL (viso $370); Aldona Venckūnas,
Santa Monica, CA (viso $515).

$40 Algimantas  Damijonaitis, Elgin, IL (viso $370);  Algis Norvilas,
Ph.D., Oak Lawn, IL (viso $175).

$35 Gediminas Rygertas, Putnam, IL (viso $260).
$30 Vytautas Bieliauskas, Ph.D,  Cincinnati, OH (viso $380); Jeronimas

Gaižutis, Western  Springs, IL (viso $290); Anna Galvydienė, Lemont,
IL (viso $75); Irena Jankauskas, Germantown, MD; Kęstutis Keblys,
Baton Rouge, LA (viso $125); Aleksas Špokas, Broomfield, CO (viso
$275); Gerald Tamkutonis, Chicago, IL (viso $300); Česlovas ir Re-
nata Žilionis, Palos Heights, IL (viso $233).

$25 Karolis Avižienis, Orland Park, IL (viso $100); Ilona Baranauskas,
South Boston, MA (viso $50); Anatole ir Virginia  Butas, Edgewater,
MD (viso $45); Liuda Butikas, Plainfield, IL (viso $165); Algirdas ir
Regina Dapkus, Osterville, MA (viso $275); Stasys Džiugas, Oak
Lawn, IL (viso $175); Algis Garolis, Portland, OR (viso $150);  Dan-
guolė Griganavičius, Darien, IL (viso $915); Algimantas ir Virginija
Gureckai, Germantown, MD (viso $150); Petras Jadviršis, Chicago,
IL (viso $215); Frank Jaras, Chesterton, IN (viso $75); Aldona Jes-
mantas, Riverside, IL (viso $243); Jonas Jonynas, Berlin, CT (viso
$175); Bronius Krokys, Philadelphia, PA viso $75); Stella Matulonis,
Manhasset, NY (viso $125); Sigutė Mikrut, Lake Bluff, IL (viso $178);
Jonas ir Janina Mikulionis, Sterling Heights, MI (viso $325); Mečys
ir Janina Mikutaitis, Chicago, IL (viso $150); Izabela Naujalienė, Ci-
cero, IL (viso $70); Birutė Navickienė, Lemont, IL (viso $165);  Irena
Paliulis, Darien, IL (viso $100); Maria Palys, Richmond  Hill, NY (viso
$50); Vygand Petravičius, Kenosha, WI (viso $205); Ramunė Rač-
kauskas, Oak Lawn, IL, Frank Radis, Inverness, IL (viso $230); Albi-
na Ramanauskas, Oak Lawn, IL (viso $250); Albinas ir Gražina Reš-

kevičius, Omaha, NE (viso $365); Rugilė Šlapkauskas, Glen Ellyn, IL
(viso $225); Dana Šlenys, Hinsdale, IL (viso $35); Milda Tomkus, San
Diego, CA (viso $65); Sigutė Užupis, Worth, IL (viso $475); Jurgis  Vi-
džiūnas, Chicago, IL (viso $225); Elena Wasilewski, Broadview, IL
(viso $670); Viktorija Zakaras, Santa Barbara, CA (viso $90);
Valdemara Rašytinis, Oak Lawn, IL (viso $700).

$20 Audrius Aglinskas, Kaneohe, HI (viso $45); Gražina Biknevičius, Se-
minole, FL; Algirdas Didžiulis, Cicero, IL (viso $100); Zigmas ir Vir-
ginija Grybinas, O’Fallon, IL (viso $340); Aldona Kavaliūnas, Wauke-
gan, IL (viso $130); Stasys Kligys, Jefferson,  GA (viso $30); Valenti-
nas ir Sylvia Krumplis, Willow Springs, IL.; Genovaitė Narbutienė,
Vista, CA (viso $90); Joseph ir Diana Noreika, Beverly Shores, IN
(viso $280); Regina Padleckas, Oak Park, IL (viso $30); Jonas ir
Valeria Pleirys, Chicago, IL (viso $155); Kazys Razma, Westchester,
IL (viso $115);  Bronius Siliūnas,  Clarendon Hills, IL (viso $110);
Aleksas Smilga, Chicago, IL (viso $260); Natalie Sodeika, Cicero, IL
(viso $70); Faustas Strolia, Oak Forest, IL (viso $140); Irena Sullivan,
Park Forest, IL (viso $80); Vincent ir Barbara Taraška, Wickliffe, OH
(viso $60).

$15 Dr. Joseph Kalvaitis, Chicago, IL (viso $95); Henrikas Stasas, Cle-
veland, OH (viso $90); Danutė Uogintas, Waterbury, CT (viso $80).

$10 A. Andrijonas, Oak Lawn, IL (viso $30); Marija Arštikys, North Ri-
verside, IL (viso $50), Irena Beinarauskienė, Chicago, IL (viso $30);
Henry Jenig, Chicago, IL (viso $60); Jadvyga Kliorys,  Cleveland, OH
(viso $190); John Lauce, Westminster, CO (viso $20); Eva Paulaus-
kas, Chicago, IL (viso $40);  Antanas Tuskenis, Burbank, IL (viso $30).

$5 J. V. Lapatauskas, Santa Monica,  CA (viso $260); Emilia Mikalonis,
Mar Vista, CA (viso $25); Aldona Olson, Libertyville, IL (viso $15);
Jadvyga  Tamaševičienė, Chicago, IL (viso $45); Anoniminis aukoto-
jas(a) iš Rochester, NY.

Gautos aukos iš Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubo, kurios
buvo surinktos per Lietuvos nepriklausomybės dienų minėjimą. Aukas
atsiuntė klubo iždininkas  Vidas Noreika. $50 aukojo Vytas Peseckas, Be-
verly Shores, IN (viso $150); $25 aukojo: Jaunutis Dagys, Beverly Shores,
IN (viso $320); Diana Noreika, Beverly Shores, IN (viso $305); Vidas No-
reika, Michigan City, IN (viso $50); Klemensas Stravinskas, IN (viso $65).

Pagerbdami mirusiųjų atminimą Lietuvos Partizanų globos fondui
aukojo: 

A. a. KAZIO AUKŠTIKALNIO atm.
$200 Rima Aukštikalnis-Čibas ir Valerija Aukštikalnis, Boston, MA

(viso $1,300).
Partizaną a. a. A. GRAŽĮ ir a. a. partizaną A. MASIULĮ atminti:
$200 Jokūbas Gražys, Downers Grove, IL (viso $700).
A. a. Kazio Aukštikalnio, a. a. A. Gražio ir a. a. A. Masiulio gi-

minėms bei artimiesiems L.P.G. fondas reiškia nuoširdžią užuojautą.

Širdingai dėkojame visiems gausiai aukojusiems Lietuvos Partizanų
globos fondui.

Lietuvos Partizanų  globos fondas, 2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629.

Atkelta iš 3 psl.   
Kaip ir tai, kad sprendimų

teisingumas yra subjektyvus, be to –
jis labai stipriai priklauso nuo turi-
mos informacijos kiekio. Neturi-
me tikslo ir galimybių įtakoti žmo-
nių nuomonę, o tuo labiau – sąmo-
nę. Esam šalia tik tam, kad atsa-
kytumėm, jei norėsite paklausti.
Be agitacijos ir propagandos – jos
niekada neplanavom ir nevykdėm –
kaip tai būtų beatrodę. Matyt, patogu
kažkam mus taip matyti ir parody-
ti.

Susitikę su mumis, viliuosi, pa-
matė mus tikrojoj šviesoj, o neatė-
jusiems mes nesame įdomūs. Kiek-
vienam savo. Ir taip turi būti. Tik
leiskite paprieštarauti kai kuriems
piktai nusiteikusiems – ne trūkumas
mūsų, kad patys buvome emigran-
tais, ir ne bandymas mūsų įsiteikti,
pabrėžiant tai. Juokinga, kaip viską
galima išversti į išvirkščią pusę. Vis
dėlto viliuosi, kad nugalės ne tuščios
ambicijos, o nuoširdus suinteresuo-
tumas.

Pats tikriausias ačiū: 
Danguolei Varnienei – už nuos-

tabią XIII Lietuvių tautinių šokių
šventę (Los Angeles), Algirdui Vo-
syliui, Žilvinui Bubliui, Dainiui
Ušackui, Kristinai Satkevičiūtei (Mi-
nneapolis), Audrai ir Ryčiui Januš-
koms, Gintarei Zaremba, Renatui
Sipavičiui ir Raimondai Klimaitei,
Broniui Abručiui (Chicago), Dainiui
Zalensui ir Rūtai Degutienei (Cle-
veland), Sauliui Geralavičiui (Phila-
delphia), Stasiui Bačkaičiui ir Visvy-
dui Matuliui (Washington, DC), Nei-
lai Baumilienei (Long Island), Laimai
Liutikienei ir dr. Rožei Šomkaitei,
Laurynui ir Eugenijai Misevičiams
(S. Orange) bei kitiems, prie mūsų
kelionės prisidėjusiems.

Dar kartą įsitikinau, kaip svarbu
yra bandyti vienas kitą suprasti. O
pasaulis... jis tebūna margas, o gyve-
nimas tebūna spalvotas. O mes? Mes
būkim laimingesni žinodami, kad
esam būtent ten, kur norim būti ir
kur jaučiamės gerai. 

Su meile nuo mūsų visų! 

GYVENIMAS GRAŽUS, 
NES YRA SPALVOTAS
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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

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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.

V. Kaip susigrąžinti Lietuvos
piliečius, emigravusius 

į Vakarus

Juozas APUTIS
Kad reikia didesnių uždarbių

Lietuvoje, kiekvienam aišku. Tai
bent kiek padėtų. Bet ar ne labiau-
siai padėtų ne tokie akivaizdūs ir kas-
dieniški dalykai. Jaunoji (tada – jau
bus vidurinioji) karta gausiausiai ir
pradės grįžti, o būsima jaunoji liks
tėvynėje, kai čia imsime alsuoti pa-
sitikėjimo, bendrumo, viršūnių ir
apačių santarvės ir supratimo oru.
Bet ar taip kada nors bus? 

Jei sutiksime, kad žmonijos per-
simaišymo neišvengsime, neišvengsi-
me ir emigracijos, ir imigracijos. Tiek
politikams, tiek mokytojams, tiek
kultūrininkams šiuo požiūriu grėsmė
didėja. Tai nujausdami politikai viso-
mis išgalėmis iš anksto prie tų grės-
mių taikosi, kaip ką tik kalbėjome –
taikosi menai, taikosi literatūra,
pasigimdžiusi kaži kokį euroromaną.
Sovietų laikais sąjunginiai literatūros
kritikai (tokie ten ir kritikai!) džiū-
gaudavo, jei kokiame armėno, gruzi-
no ar lietuvio romane rasdavo daug
bendrybių – tai buvo laikoma sovie-
tinės ideologijos laimėjimu. Dabar šit
ir vėl kaži kas panašaus! Tad nėra čia
ko pernelyg verkti ir dėl jaunuome-
nės kraustymosi – ar taip, ar kitaip –
tas pats velnias! Būtų geriau, kad jie
čia užsiliktų ir paleistų į svietą (vėl –
į svietą!) vaikų... Bet toliau matau
dar baisesnių klausimų. 

Jūratė BARANOVA
Jaunų žmonių emigracija – šios

dienos Lietuvos didžioji bėda. Para-
doksas tas, kad nemaža jų dalis išvyk-
sta į Airiją, o juk airiai kažkada taip
pat masiškai traukė svetur. Kas
nutiko, kad taip apsivertė airių gy-
venimas? Prieš kokius penkerius
metus, dar tada, kai Lietuva nebuvo
įstojusi į Europos Sąjungą, vyko tarp-
tautinė mokslinė konferencija Vil-
niuje ir, pamenu, klausiau to paties
vieno pagyvenusio airių profesoriaus.
Supratau viena – jie sugebėjo išnau-
doti Europos Sąjungos fondų teikia-
mas galimybes, sumaniai susiedami

juos su intelektiniu sociumo poten-
cialu, investuodami juos į naujausių
kompiuterinių technologijų šuolį. 

Lietuvoje daug diskusijų vyksta
dėl to, kas turi skirstyti iš Europos
Sąjungos fondų atkeliavusius pini-
gus, tačiau trūksta vizijų, kaip jie bus
panaudojami. Jeigu jie bus neatsa-
kingai iššvaistyti – mus prakeiks bū-
simos kartos. Ir būsime to verti. Jo-
kiomis saldžiomis giesmėmis nesu-
stabdysime išvykstančiųjų. Tik eko-
nominiu stebuklu. Siūlau įtempti vi-
sas jėgas ir pažadinti snūduriuojantį
politinį atsakingumą ir ekonominį
konstruktyvumą. 

Kažkada buvau išsigandusi, kad
negrįš iš Amerikos ten išvykęs mo-
kytis mano sūnus. Tada man po ran-
ka pakliuvo britų civilizacijų teore-
tiko A. Toynbee daugiatomis ,,Isto-
rijos tyrimas”. Suradau ten vieną
idėją, kurią parašiau ir sūnui, ir kurią
kartoju visiems į užsienį vykstan-
tiems savo studentams: išėjus iš sa-
vos aplinkos ir susidūrus su sveti-
mais veiksniais žmogaus kūrybingu-
mas turi tendenciją kauptis ir didėti.
Tačiau jis išsiskleidžia tik tada, jei
išėjusysis sugrįžta. Jei negrįžta, jo
energija paskęsta pasaulio neapibrėž-
tume. Tapti tuo, kas esi, išskleisti
savo potencinę galią ir poveikį ap-
linkai gali tik toje aplinkoje, iš kurios
išėjai. Mūsų ankstyvoji gyvenimo
patirtis, susikaupusi santykių istorija
neišdildomai įsirėžia į mūsų asmeny-
bės vidinę erdvę. Ekonominė gerovė
neišsemia visos žmogaus poreikių
skalės. Asmenybėje slypi galinga po-
tencija ir troškimas būti pripažintam
ir reikalingam kitiems. Jei ji nerea-
lizuojama, vieną dieną gali įstrigti
pats savyje. Niekur nebūsi toks rei-
kalingas kaip tarp savo žmonių. 

Vytautas BUBNYS
Lietuvą palieka ne pirma emi-

grantų banga. Tik prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą ar tarpukario metais iš
tėvų žemės traukė daugiausia be-
mokslis kaimo jaunimas, o dabar į
užsienį iškeliauja didelė dalis išsilavi-
nusių, svetimas kalbas mokančių
žmonių, specialistų, mokslininkų. Ir
ne vien dėl ekonominių sunkumų,
siekdami ne tik prikimšti kišenes. Čia
veikia ir laiko diktuojama mada, ir
didelės galimybės išmėginti save,
įsitvirtinti vienoje ar kitoje srityje,
pamatyti pasaulio. Ir sugrįžti? Nėra
abejonės, dalis sugrįš, bet, bijau,
didžioji dalis pasiliks. O ypač liūdna,
kai išvyksta sutuoktiniai, pamesdami
vaikus seneliams ar tolimiems gimi-
naičiams, tad neretas jų globotinis
atsiduria gatvėje. Kas laukia tokių
išsibarsčiusių, įskilusių ar suskilusių
šeimų? Taigi turėsime prarastųjų
kartą. Ne atstumtųjų, bet prarastųjų.
O gal ir ne vieną kartą. Galima daug
ką dėl to kaltinti, bet vis dėlto
pagrindinė problema – pats žmogus,
jo apsisprendimas, jo vidinės, dva-
sinės nuostatos. 

Be abejo, mūsų valstybei privalo
rūpėti ir rūpi šie skaudūs praradimai.
Tik ne dejuoti reikia, ne vien vilioti
pamažėl didėjančiais atlyginimais.
Nuo mažens vaikai drauge su moti-
nos pienu turi gauti ,,užtaisą” visam
savo gyvenimui – tu esi Lietuvos
dalelė! 

Bus daugiau.

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

Nr. 24

Atkelta iš 3 psl.      užtikrinti būtų
sunku, tačiau jis privalėjo ir galėjo
būti kitoks ir ant kojų sukelti visą
Vilnių. Kažkiek, o gal ir daug, dėme-
sio nuo olimpiečių nutraukė nuolat iš
Gruzijos ateinančios baugios žinios
apie buvusio šios tautos nuožmaus
okupanto naują puolimą, daugelio
nuomone, tuo pačiu grasinant ir Lie-
tuvai. Gal Lietuvos garbę gynę olim-
piečiai ir į Tėvynę grįžo blogu laiku,
iš naujo atliepiančiu ir į Pekino olim-
piadą, kuri iš tikrųjų komunistinėje
Kinijoje net neturėjo įvykti, ir kurią
dėl dėmesio ir paramos rusų žudo-
miems gruzinams filosofas Leonidas
Donskis reikalavo nutraukti, ir pirš-
tu duriančiu į ateinančią žiemos
olimpiadą Sočyje, kurią dėl Krem-
liaus ginkluoto įsiveržimo į neprik-
lausomos valstybės teritoriją siūloma
iš Rusijos atimti.

Kaip šio rašinio pradžioje minė-
jau, panašios mintys skrajojo ir apie
Pekino olimpiados boikotą, keldamos
politines bangas ir Lietuvoje, ypač dėl
Kinijos įsiveržimo ir žmonių žudynių
Tibete. Nors nė viena valstybė Pe-
kino olimpiados neboikotavo, bet kai

kurių valstybių vadovai, tarp jų – ir
Lietuvos Prezidentas Valdas Adam-
kus, visgi atsisakė vykti į iškilmingą
jos atidarymą. Tik labai gaila, kad
Lietuvos politika neišlaikė nuoseklu-
mo, nes kažkodėl, – laikau tai didele
nepagarba Prezidentui – premjeras
Gediminas Kirkilas nuskrido į jos už-
darymą. Nesinori tikėti, kad tai būtų
buvęs susitarimas su Adamkumi,
šiam saugojant savo, kaip patrioto,
aureolę tautoje, premjerą įgalioti
Lietuvos vardu komunistinei – dikta-
toriškai Kinijai šunuodegiauti?

Vis dėlto reikia pagirti Vilniaus
merą ir Lietuvos Prezidentą už gražų
Lietuvos olimpiečių priėmimą, pager-
bimą ir jiems išreikštą padėką. Tikiu,
kad nepaisant santūraus  pirminio
sutikimo, šauniai pasirodžiusiu jau-
nimu džiaugiasi ir jiems dėkoja visa
Lietuva, kartu nepamiršdama tokios
pat padėkos bei pagarbos išreikšti ir
jo rūpestingam daugiamečiui vado-
vui, sporto pasaulio diplomatui
LTOK prezidentui Artūrui Poviliūnui
bei jam uoliai padedančiam sumanių
vadovų telkiniui.

Balsas.lt

Olimpiečiams sugrįžus

Vytautas Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Irena Putrius, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Marcella Bytautas, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Alfonsas Tumas, gyvenantis Simi Valley, CA, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Dėkojame Jums, kad mus skaitote
ir remiate.

Angelė Cetkauskas, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir  paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus Jums ačiū.
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Pamąstymai prieš naujuosius mokslo metus
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Taip greitai bėga laikas... Vaka-
rais miegam jau prie atviro lango, o
pievų gyventojai vis garsiau skelbia
artėjančią spalvų puotą. Paštininkas
vis neša ir neša laiškus iš mokyklų,
primindamas, kad mokslo metai jau
čia pat. Parduotuvės vėl pilnos mo-
kyklinių prekių,  – vėl jaudulys. Bi-
čiulė, prisiminusi pirmuosius jos
sūnaus mokslo metus čia, Amerikoje,
pasakoja, kad palikusi sūnų mokyklo-
je apsiverkė ne todėl, kad jį paliko, o
todėl, kad nepajuto jokios šventės,
kokią visi jaučia Lietuvoje, ypatingai
pirmosios klasės mokinukai ir tėve-
liai. Ne taip mes pradėdavom mokslo
metus Lietuvoje, ne taip skambutis
ten skambėdavo, daug kas buvo ne
taip. Bet kai vieni mokslo metai veja
kitus, kai kiekvieną pavasarį vis dau-
giau draugų vaikų apsivelka mokyklų
baigimo mantijas, supranti, kad ir
švenčių čia mokykloje netrūksta, ir
skambutis mielas, nes skamba jis jau
kitai kartai, kitokiems vaikams. 

O tą nostalgišką rugsėjo pirmo-
sios nuotaiką mes stengiamės sukur-
ti lietuviškose mokyklose. Tuo la-
biau, kad visi mokytojai dirba čia iš
širdies, aukodami savo laisvadienius
ir stengdamiesi perduoti meilę ne tik
gimtam kraštui ir kalbai, bet ir lei-
džiantys pasijusti vienos šeimos dali-
mi.

Tad sveikinu visus: ir pirmokus,
ir dešimtokus, ir visus visus – dirbu-
sius, dirbančius ir visaip remiančius
ir prisidedančius prie lietuviško švie-
timo išeivijoje su naujais mokslo me-
tais,  tikiu, kad jie bus sėkmingi, įdo-
mūs ir viltingi! Taip norisi tikėti, kad
dirbsime visi vieningai ir sieksim ži-
nių, kad susirasim draugų ir didžiuo-
simės būdami lietuviškos kultūros
dalimi.

* * *
Kai pernai išvažinėjau iš litua-

nistinių mokyklų mokytojų stovyk-
los, galvojau, ar norėsiu naudoti savo
atostogų savaitę kitais metais... Kai
artėjo ši vasara,  klausimas buvo iš-
spręstas labai greitai – nekilo jokių
abejonių – visi norime ten vėl važiuoti.

Ir štai jau 40 kartą birželio pas-
kutinę savaitę Dainavoje rinkosi li-
tuanistinių mokyklų mokytojai. Ga-
na sudėtinga, ypač mums, trečiaban-
giams, įsivaizduoti, kad prieš tiek
metų pirmą kartą čia susitiko mūsų
kolegos ir kėlė tuos pačius klausimus,
diskutavo tomis pačiomis temomis.

Bet tuo labai greitai patiki, kai sutin-
ki į stovyklą atvykusius vyresnius
stovyklautojus arba anų stovyklauto-
jų vaikus ir anūkus.

Tie, kas nei karto nebuvo Daina-
voje, nesimaudė Spyglyje ir negirdėjo
aidu atsiliepiančio ,,Dainava”, nesu-
pras, kodėl ten važiuoja žmonės. Ir ne
vieną, ne  du, o jau 15 ar net 23 kartą.
Tiek metų iš eilės į Dainavą sugrįžta
kelios lietuvių kilmės šeimos iš įvai-
rių JAV valstijų, norinčios patobulin-
ti savo protėvių kalbą, pabūti lietu-
viškoje aplinkoje, dar kartą prisiliesti
prie lietuviškos kultūros ir savo šak-
nų.

Esam tikrai labai laimingi, kad
turim Dainavą, kad turim Lietuvių
Fondą su Švietimo taryba ir nepa-
vargstantį mokytojų stovyklos komi-
tetą. Tai jie visi drauge sukuria pui-
kias sąlygas mums tobulėti, mokytis,
ilsėtis su šeimomis ir džiaugtis vasa-
ros malonumais. Ačiū jiems visų sto-
vyklautojų vardu!

Šių metų stovykloje dalyvavo 135
stovyklautojai, iš jų – net 36 mokyto-
jai iš 7 lituanistinių mokyklų: Čika-
gos lituanistinės mokyklos, Lemonto
Maironio, Napervillio ,,Rasos”, Na-
pervillio vaikų darželio ,,Bim Bam”,
Detroito ,,Žiburio”, Cleveland Šv.
Kazimiero ir Los Angeles Šv. Kazi-
miero. Lietuvių kalbos žinias gilino
22 ,,studentai”, o kol visi studijavo,
vaikų programose dalyvavo 36 mažie-
ji lietuvaičiai. 

Šių metų stovykla buvo ypatingai
nusisekusi, nes turėjom šaunų būrį
labai įdomių paskaitininkų, puikių
savo srities specialistų ir nuostabių

asmenybių. Paskaitas skaitė, savo pa-
tirtimi dalinosi  Vilniaus universiteto
lituanistinių studijų katedros vedėja
dr. Meilutė Ramonienė, TMID prie
LRV lit. švietimo poskyrio vedėja
Daiva Žemgulienė, JAV Švietimo
tarybos pirmininkė Daiva Navickie-
nė, mūsų folkloro nuostabioji puo-
selėtoja Veronika Povilionienė, LF
atstovė Jūratė Mereckienė ir mūsų
vyresnės kolegės, mokytojaujančios
JAV mokyklose – Silvija Radvilienė ir
Nijolė Gierštikienė.

Klausantis visų be išimties pa-
skaitų taip norėjosi, kad jos niekada
nesibaigtų, nes ne tik  buvo be galo
įdomu ir naudinga, bet visos šios mo-
terys spinduliavo tokia gera energija,
uždegė mus savo noru dalintis patir-
timi, ne tik pedagogine, bet ir ben-
dražmogiškąja.

Paskaitų ir diskusijų temos buvo
tokios įvairios ir įdomios, kad kartais
buvo gaila, kad visa tai girdi tik 36
mokytojai, o ne visi apie 300 JAV litu-
anistinėse mokyklose dirbantys mo-
kytojai. Viliamės, kad stovykloje daly-
vavę mokytojai pasidalins gautomis
žiniomis ir idėjomis su savo kolego-
mis mokyklose.

* * *
Kaip ir kiekvienais metais, kiek-

vieną vakarą vyko puiki programa.
Pradėjom savo savaitę susikau-

pę, prisiminėm ir meldėmės Šiluvos
Marijai. Napervillio ,,Rasos” litua-
nistinės mokyklos mokytoja Janina
Prialgauskienė ir jos dukra Vaida
Wocyniec išpuošė salę raudonomis
rožėmis, o Šiluvos Marija kvietė su-

simąstyti ir žvakučių ugnelių bei
giesmių jūroje pamiršti dienos rū-
pesčius, pakilti aukščiau savęs ir
peržvelgti savo gyvenimą.

Kai Jonines organizuoja ir veda
pati Veronika – negali likti nuošalyje.
Kojos kilojosi ir mažiems, ir dide-
liems. O kur dar dainos, vainikėlių
pynimas ir ugnelės šlovinimas! Tuo
labiau, kad armoniką virpino šau-
nusis Ričardas Kairys. Ne vienas ste-
bėjęs ugnies šokį ir išgirdęs Veronikos
maldą – ,,Sveikatos sau ir kitiems,
ramybės ir taikos sielose, širdyse,
tautoje...” – susigraudino. Toks tra-
pus tas gyvenimas, o tokios senos
mūsų tautos tradicijos.

Vieną iš vakarų skyrėm sportui,
kitą rodėm savo talentus, mokėmės
ratelių, šokių ir dainų linksmavaka-
ryje su Veronika. Dainininkė supa-
žindino mus su 2 naujais savo CD,
mokė dainų iš jų, prisiminė savo bi-
čiulį Vytautą Kernagį.

Kadangi stovykla susirinko jau
40-ąjį kartą – stovyklai padovanojom
nuo visų stovyklautojų valtelę, o pa-
vadinimą išrinkom demokratiniu bū-
du ir pakrikštijom ,,Slibinu”. 40-ąją
stovyklą baigėme dideliu vaikų ir su-
augusių koncertu, vaišėmis ir šokiais
iki ryto.

* * *
Be visų šitų aprašytų renginių,

paskaitų ir  kitų užsiėmimų, Daina-
voje dar dega laužai, iki ryto netyla
dainos – liaudiškos ir pritariant gita-
rai, skamba daug skardaus juoko,
žvejojama ir atsigulus vidury kve-
piančios pievos skaičiuojamos žvaigž-
dės, gimsta pirmoji draugystė, o gal
net ir meilė... Ir pasijunti esanti maža
dalelė tos nuostabios lietuviškos šei-
mos, kuriai labai svarbu, kad mūsų
vaikai dar kalbėtų lietuviškai, kad
gerbtų ugnį ir vandenį, bet svarbiau-
sia, kad mylėtų mūsų visų Tėvynę ir
jos žmones – čia ir ten.

Ir tada vėl atrandi savyje jėgų va-
žiuoti šeštadienį į mokyklą, nes ten
irgi ta pati aura, tie patys bendramin-
čiai.

Stovyklai baigiantis pasikeičiam
adresais, su viltim, kad ne tik rašy-
sim, bet ir kitais metais vėl susitik-
sim. Ir kaip gali nesusitikti, kai taip
apie tą buvimą kartu atsiliepia Vero-
nika: ,,Mano gimtinė vadinasi Daina-
va, todėl aš čia jaučiuosi kaip namie.
Man viskas taip sava. Ačiū jums už
tai, kad toli nuo tėvynės gali pajusti
tikrąją Dainavą. Sveikatos, laimės,
giedro dangaus ir džiugaus kūrybinio
jausmo jums visiems ir jūsų šeimoms.
Myli jus Veronika. AČIŪ!”

Meilutė Ramonienė: ,,Skrisdama
iš Lietuvos galvojau, kodėl Amerikos
Dainava taip pavadinta. Čia viskas
paaiškėjo iškart: Dainavos krašto
žmonių draugiškumas, Dainavos be
galo gražus kraštovaizdis, Dainavos
pievos ir miškeliai aplink Spyglį, Dai-
navos dainos… Tik šviečiantys jonva-
baliai kitokie negu Lietuvos Dainavoj
– skraidantys, šokantys, kažkur vilio-
jantys. Turbūt visa tai ir suveda čia
tokį gražų būrį mažų, jaunų ir vyres-
nių, būrį įvairiausiomis bangomis ir
skirtingais keliais atkeliavusių šion
pusėn Atlanto kartu pabūti, kartu
pasimokyti, įkvėpti lietuviškos dva-
sios, pasisemti kažko, kas vienija
mus. Jaučiaus Dainavoj kaip namie,
kaip su savais. Tai brangus jausmas,
kurio negali užmiršti. Tegu nenu-
trūksta gija, jungianti visus, kada
nors buvusius, esančius, būsiančius
Dainavoj.”Mažieji stovyklautojai su vadove Gitana rodo savo gabumus.

Dovilienė Jūratė, Jakubauskienė Daiva, Petraitienė Kristina, Karalienė
Evelina, Povilionienė Veronika, Stonkienė Gitana ir Audronė Sidaugienė.
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A † A
PRANAS 

RAZGAITIS

2008 m. rugpjūčio 11 d. stai-
giai ir netikėtai vėžys sustabė Pra-
no širdį.

Gimė 1920 m. Lietuvoje, netoli Mosėdžio, Žemaitijoje. Baigė
Pranciškonų gimnaziją Kretingoje, lankė Kauno universitetą ir po
karo baigė inžinerijos mokslus Šveicarijoje. 1950 m. išvyko į Kanadą
su jauna šeima, gyveno Sudbury ir Toronte. 1957 m. persikraustė į
Clevelandą.

Profesiniame gyvenime jis konsultavo tarptautiniuose geležies
krosnių statybos projektuose. Su kolegomis išrado naują modelį
aukštakrosnėms, kuris buvo užpatentuotas. Taip pat skyrė laiko pa-
dėti Šv. Jono Krikštytojo ir Prisikėlimo lietuvių parapijų Toronte
inžinerijos ruošos darbams.

Visą savo gyvenimą uoliai dalyvavo įvairių lietuviškų parapijų
darbuose, nuo pareigų  Tarybose iki giedojimo parapijos chore.

Didelį įkvėpimą jam teikė vienas pirmųjų ateitininkų bei
Krikščionių demokratų sąjūdžių kūrėjų – prel. Mykolas Krupavi-
čius. Pranas Razgaitis buvo aktyvus Krikščionių demokratų veiklo-
je, dirbo žurnalo „Tėvynės sargas” ir Popiežiaus Leono XIII Fondo
administravime. Taip pat buvo aktyvus ateitininkas, kuopos globė-
jas. Visi vaikai ateitininkų organizacijos nariai.

Giliame nuliūdime liko žmona Aleksandra, su kuria buvo vedęs
63 metus, sūnūs:  Antanas, Kazys, Andrius, dukra Elenutė, žentas,
trys marčios ir 8 anūkai.

Nuoširdaus ir ilgamečio Clevelando lietuviškojo gyvenimo
puoselėtojo ir darbuotojo netektis jautriai palietė ne tik jo šeimą ir
artimuosius, bet ir visus, kurie ilgus metus bendradarbiavo trokš-
tant, kad lietuviškoji veikla ne tik dabar, bet ir ateityje sėkmingai
žengtų pirmyn.

Suvažiavę visi vaikai, anūkai ir daug artimųjų iš Amerikos
miestų, šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 10 val. r. rinkosi į Clevelando
Dievo Motinos šventovę susikaupimui ir šv. Mišioms, kurias atnaša-
vo parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Mišių skai-
tinius gražia lietuvių kalba skaitė velionio sūnaus Kazio sūnūs Pau-
lius ir Vaidas. Giedojo parapijos choro „Exultate” nariai, solistė Vir-
ginija Muliolienė, vargonais grojo Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Savo atsisveikinimo pamoksle klebonas priminė Prano gyveni-
mo kelią, jo meilę šeimai, darbuotę ateitininkuose, Krikščionių de-
mokratų partijoje ir visuomeniniame lietuvių gyvenime.

Visi, dalyvavę pamaldose, buvo pakviesti į Lietuvių namus pa-
bendravimo pusryčiams, kurių metu padėkos žodį šeimų vardu tarė
Kazys  Razgaitis.

Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Vacys  Rociūnas

Brangiam ir mylimam vyrui, tėvui ir seneliui
A † A

PRANUI RAZGAIČIUI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžiai užjau-
čiame ir kartu liūdime su jo žmona ALEKSANDRA
dukra ELENUTE, sūnumis ANTANU, KAZIU, AND-
RIUMI ir jų šeimomis.

Juozas ir Rėda Ardžiai
Roma Čepulienė

Regina Čiuberkienė
Jadvyga Kliorienė

dr. Stepas ir dr. Giedrė Matai
Marija Mikonienė

dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai
Zenonas ir Stasė Obeleniai

Stasė Kazlauskienė
Mečys ir Jadvyga Palūnai

Aleksas Petrauskis
Vytautas ir Zelma Pliodžinskai

Nijolė Palubinskienė
Vacys ir Ona Rociūnai

Irena Sušinskienė
Eufemija  Steponienė

Vytautas ir Angelė Staškai
Vincas ir Teresė Urbaičiai

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JONAS ŽUKAUSKAS

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti savo mal-
dose ir mintyse mūsų mylimą vyrą, tėvą, brolį, kurio netekome 1998
m. rugsėjo 6 d.

Šv. Mišios bus aukojamos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je 2008 m. rugsėjo 6 d.

Liūdinti šeima

DVIDEŠIMT KETVERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Inž. JUOZAS

GIBAITIS

Jau suėjo dvidešimt ketveri metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1984 m.
rugsėjo 3 d.

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
minti velionį Juozą savo maldose.

Nuliūdęs sūnus

A † A
TEODORAS PETRAITIS

Norime pranešti draugams ir pažįstamiems, kad šių metų rug-
pjūčio 27 d. mirė a. a. Teodoras Petraitis.

Gimė Lietuvoje, gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnus Paulius, duktė Lisa, sesuo Olga Pikūža,

svainės Vida Murray, Andrea Valinevičius bei kiti giminės ir draugai.
A. a. Teodoras buvo vyras a. a. Ritos Valinevičiūtės.
Velionis buvo pašarvotas antradienį, rugsėjo 2 d., Szykowny

laidojimo namuose, 4901 S. Archer Ave.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d., po  šv. Mišių Šv. Pankracijaus bažnyčio-

je a. a. Teodoras buvo palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapi-
nėse, Block 13, lot 18, section 36.

Nuliūdę artimieji

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

��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).

��Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7  v.
visus kviečiame į Brighton Park
esančią Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kur
vyks pasirodymas ,,Stebuklingas Ma -
rijos Apsireiškimas” ir bus aukoja -
mos šv. Mišios. Kviečiame visus gau-
siai dalyvauti.

�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 Petraičio
(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.

�Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, 20 metų jubiliejinis vakaras
vyks spalio 18 d. 6 val. v. Vietas užsi-
sakyti galite el. paštu: rzivile2000@
yahoo. com arba tel. 630-853-2488
(Živilė Ramašauskienė) bei el.paštu:
vaikutis@yahoo.com; tel. 630-386-
6917 (Ramona Vaikutienė).  Taip pat
bilietus nusipirkti galima ,,Lina
Embroidery”, 15333 127th St. Le-
mont, IL. Iki pasimatymo!

�Koncertas, skirtas ,,Draugo”
šimtmečio jubiliejui, įvyks 2009 m.
kovo 22 d. Maria mokyklos salėje.
Daugiau informacijos apie koncertą
bus paskelbta vėliau.

��Lietuvių meno ansamblis
,,Dainava” skelbia naujų veiklos
metų atidarymą bei kviečia muzi-
kalius lietuvaičius bei lietuvaites
(muzikinis išsilavinimas nebūtinas)
įsijungti į šį stiprėjantį, jaunėjantį
chorą, vadovaujamą muziko Dariaus
Polikaičio. Repeticijos vyks kiekvieną
antradienį, 7:45 val. v., Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, žemutinio aukš-
to kambaryje prie parodų salės.
Daugiau informacijos tel.: 708-301-
3839 arba rašykite adresu: info@
dainava.us

��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 informaciją, kaip už-
si sakyti paveikslėlius.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Mergytė”.                                          Dainos Puterienės (Kanada) nuotr. 

Dėkojame skaitytojams, siunčiantiems nuotraukas ,,Draugo” foto -
konkursui ,,Šokam šokimėlį”. Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d.
Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629
arba jpg formatu  el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzi kaite@
gmail.com arba laimaa@hotmail.com.

Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas

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 para-
pijos 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 para-
pijoje, 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.

,,Draugo” 100-mečio jubiliejinei knygai po 100 dol. aukojo: Klemen -
sas Stravinskas, Beverly Shores, IN ir Stasė Semėnienė, Baraboo, WI.

Po 50 dol. aukojo dr. Meilutė Indreika-Biskienė, Downers Grove, IL,
Kazys ir Teresė Kazlauskai, Gurnee, IL, Agnės Bigelis, N. Riverside, IL. 

,,Draugas” visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja. 
Aukas prašome siųsti ,,Draugo” administracijai adresu: 4545 W. 63rd

Street, Chicago, IL 60629, pažymint ,,Jubiliejinei knygai”. 

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


