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•Darbas – džiaugsmas ar
pareiga? (p. 2)
•Lietuvoje atkuriama skau-
tams remti draugija (p. 2)
•Juodasis scenarijus (p. 3)
•Rusija žada. Kas toliau?
(p. 3)
•35-erius metus prašiau lei-
dimo nuvažiuoti į Lietuvą
(p. 5)
•Panevėžio veiklios mote-
rys (p. 8)
•Baltoji knyga (p. 9)
•Valio Pasaulio lietuvių
centrui! (p. 10)
•Mokytojų tobulinimosi
kursai (p. 10)

Dėl vietos Seime daugiamanda-
tėje apygardoje besivaržysiantys
kandidatai susiskirstę į 16 sąrašų –
vienu daugiau nei 2004 metais.

Išrinktas į Seimą kandidatas ne
visada lieka ištikimas savo sąrašo
kolegoms – iš šios kadencijos Seimo
narių kas trečias per ketverius me-
tus bent vieną kartą pakeitė partiją.

„Lietuvos politinės sistemos yda
yra ta, kad politinis perbėgimas arba
politinis turizmas klesti. Tai, kad po
18 nepriklausomybės metų matome
tą patį reiškinį, yra išties nenormalu
ir rodo, kad Lietuvos politinė siste-
ma nėra tvirta, partijos yra silpnos”, –
mano politologas Algis Krupavičius.

Dauguma didžiųjų partijų pir-
muoju numeriu sąraše įrašė savo va-
dovus, tačiau po balsavimo jie gali
atsidurti ir sąrašo gale, jeigu rinkėjai
pirmenybę teiks ir į viršų iškels že-
miau išrikiuotus kandidatus. Pagal
naujas rinkimų įstatymo pataisas,
nuo šiol kandidatų eiliškumą lems
tik tai, kiek jie surinks rinkėjų balsų.

Nukelta į 6 psl.

Ambasadoriumi
Vatikane paskirtas
V. Ališauskas

Seimo rinkimuose dalyvaus 21 partija

Lietuva palaiko Bosnijâ
ir Hercegovinâ

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Bernardi-
nai.lt) – Artėjančiuose Seimo rinki-
muose dalyvaus 21 partija, o į vieną
Seimo nario vietą pageidauja patekti
maždaug 10 kandidatų.

Rinkimuose dalyvauti pageidau-

jančios partijos baigė teikti dokumen-
tus Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK). Politologai pastebi, kad per
šiuos rinkimus partijos itin aktyviai
vilioja rinkėjus, į sąrašus įtraukdamos
pramogų, sporto ir meno atstovus.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) –
Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos
dvišaliai politiniai santykiai yra geri,
bet abi šalys toliau sieks kurti glau-
desnius ekonominius santykius. Tai
pažymėjo ministras pirmininkas Ge-
diminas Kirkilas ir Lietuvoje viešin-
tis Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų

tarybos pirmininkas Nikola Špirič.
Svečias pasidžiaugė, kad jo šalies

ūkio padėtis yra gera, bet ekonomi-
nius santykius dar galima vystyti už
šalies ribų. Pasak jo, tam pasitarnaus
pasirašytas dvišalis susitarimas dėl
investicijų skatinimo ir apsaugos.

Nukelta į 6 psl.

Ryga, rugsėjo 9 d. (BNS) – JAV
karinių oro pajėgų (KOP) Europoje
vadas Roger Brady pritaria siūlymui
parengti bendrą Baltijos šalių gyny-
bos planą. Tai jis pranešė susitikime
su Latvijos gynybos ministru Vinets
Veldre.

Latvijos gynybos ministerijos
spaudos tarnybos atstovė Vineta
Kleinė sakė, jog V. Veldre pažymėjo

pokalbyje su R. Brady, kad kiekviena
Baltijos šalis turi savo gynybos planą,
bet reikėtų parengti ir bendrą.

,,Savo kolegas Estijoje ir Latvijo-
je aš paraginau tai padaryti dar ge-
gužę per Baltijos šalių gynybos minist-
rų susitikimą. Manau, kad toks bend-
ros gynybos planas turi būti ne tik su
Lietuva ir Estija, bet taip pat – su
Skandinavijos šalimis ir Islandija”, –

pabrėžė Latvijos ministras.
Susitikime taip pat buvo aps-

varstytas Latvijos ir Amerikos kari-
nis bendradarbiavimas ir Latvijos ka-
rių rengimas Jungtinėse Valstijose.

R. Brady apsilankymo tikslas –
pasitarti su NATO partneriais Latvi-
joje abiejų šalių saugumo ir bendra-
darbiavimo karinėje srityje klausi-
mais.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus paskyrė
Vytautą Ališauską Lietuvos nepap-
rastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu-
mi prie Šventojo Sosto ir palinkėjo
sėkmingai atstovauti Lietuvai.

Prezidentas pabrėžė, kad dera-
mas atstovavimas prie Šventojo Sosto
yra svarbus vertybiniu ir moraliniu
požiūriu. Prezidento nuomone, Šven-
tasis Sostas visada gynė žmonių tei-
ses ir ragino išsaugoti dvasios stipry-
bę. Lietuvos vadovo įsitikinimu, šios
vertybės padėjo Lietuvai išgyventi
sunkiais okupacijos metais, kovoti už
žmogaus ir tautos apsisprendimą.

Ambasadoriaus pareigas V. Ali-
šauskas pradės eiti rugsėjo 15 d. Jis
pakeis šiose pareigose dirbusį Algir-
dą Saudargą.

Partijos vilioja rinkėjus, į sąrašus įtraukdamos pramogų, sporto ir meno atstovus.
News Bridgepix nuotr.

JAV KOP vadas pritaria Baltijos šaliû gynybos planui

Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų tarybos pirmininkas Nikola Špirič (k.) ir Lietu-
vos premjeras Gediminas Kirkilas. ELTOS nuotr.

Vytautas Ališauskas.
Delfi.lt nuotr.
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DARBAS – DŽIAUGSMAS
AR PAREIGA?

Vasaros atostogos. Vaikai nebe-
lanko mokyklos. Šeimos keliauja į
įvairias turistines vietas. Tik ne ma-
no šeima. Mes vasaras praleidžiame
skautų stovyklose. Tai mūsų vasaros
atostogos. Pamokos pasibaigė – sa-
vaitė iki pirmos stovyklos. Pirmoji
stovykla pasibaigė. Namuose būsime
tik keletą dienų, laiko turime tik
išsiskalbti rūbams, susidėti lagami-
ną, įsėsti į didelį automobilį ir – į kitą
stovyklą. Ir taip visą vasarą. Ypač šią
vasarą.

Grįžome iš Amerikos skautų sto-
vyklos, išsiskalbėm rūbus. Ir vėl rei-
kėjo susiruošti Čikagos jūrų skautų ir
skaučių ruošiamai būriavimo stovyk-
lai Rako miškuose. Tėriukas ir Olivija
– ne jūrų skautai, bet teko ir jiems
šioje ypatingoje stovykloje dalyvauti.
O ką aš darysiu? Man Rake nereikia
būti iki liepos 19 d., kai reikės ruošti
,,Kernavės’’ pastovyklės virtuvę ruo-
šiamiems Čikagos tuntų paskiltinin-
kų kursams. Jau antri metai, kai
tenka šeimininkauti. Grįžti namo
galiu, bet benzinas labai brangus.
Hmmmm…

Žinojau, kad sesė Audra Linta-
kienė turėjo savo Rimutę taip pat
vežti į būriavimo stovyklą, ir sesė Da-
na Mikužienė, Rako stovyklos direk-
torė, turi ten būti Michigan valstijos
įsakymu. Sesė Audra žadėjo pasilikti
ir dirbti – sutvarkyti Kernavės pas-
tovyklę. Nusprendžiau pasilikti ir jai
padėti. Tai darbas – džiaugsmas ar
pareiga?

Kernavės pastovyklėje stovyk-
lauja ,,Aušros vartų/Kernavės” tunto
sesės. Tą pastovyklę jau ilgus metus
tvarko ir prižiūri sesės Audros
Lintakienės šeima bei brolis Jurgis
Augius. Sesė Audra vis sako: ,,Reikia
prižiūrėti”. Pati, kai buvau ,,Aušros
vartų/Kernavės” tuntininkė, žinojau,
kad šią pastovyklę reikia prižiūrėti,
kad mano dukra, anūkės, proanūkės
ir jų vaikai galėtų ilgus metus čia
stovyklauti. Bet kodėl Lintakų šeima
ir brolis Jurgis vis važiuoja šią pas-

tovyklę prižiūrėti? Tikrai reikėtų
visiems, ne tik vienai ar kitai šeimai
šią pastovyklę ir Rako stovyklą
prižiūrėti. Kas tai – darbas, džiaugs-
mas ar pareiga?

Atvažiavus į stovyklą, matau, kaip
sunkiai sesė Audra ir sesė Dana (bu-
vusi kernavietė) dirba. Plauna pas-
togės sienas – reikės dažyti. Pasista-
čiusi palapinę, paprašiau vaikų sus-
tatyti lovytes ir sunešti visus lagami-
nus į palapinę. Kibau į darbą. Kartu
su sese Audra važiavome pasiteirau-
ti, kas nutiko su elektra. Grįžome,
pavalgėme vakarienę ir vėl prie dar-
bo. Reikėjo vis dar plauti pastogės
laukines sienas. Turi būti švaru, kad
galėtumėm dažyti. Daug darbo, o
laiko – tik savaitė.

Varome, dirbame, plauname. Pa-
vargstam. Bet kažkodėl labai smagu.
Visos trys pastebime, kad pastogė
pradeda blizgėti. Nusišypsom.

Medžius reikia kirsti, šakas nuo
kelio patraukti, sutvarkyti. Kursan-
tai atvažiuos už savaitės. Atsisėdame
ir džiaugiamės gamta – grynas oras,
Rako miškai. Stovykla – antri namai.
Vėl dirbam, tvarkom, juokiamės,
džiaugiamės Dievo duota dovana –
gamta.

Tai ar ši ypatinga savaitė, pra-
leista Rako miškuose, ,,Kernavės’’
pastovyklėje, buvo darbas? Taip, bu-
vo darbas. Ar buvo džiaugsmas? Taip,
buvo džiaugsmas. Ar buvo pareiga?
Taip, buvo pareiga. Ar geriau aš bū-
čiau šią savaitę leidusi su atostogau-
tojais, kurie prie ežero sėdėjo ar su
kitais kur į įdomias turistines vieto-
ves važiavo? Niekados! Ši savaitė bu-
vo ypatinga. Turėjau progos su drau-
gėm padraugauti. Pasidžiaugti gamta
ir žinau, kad padėjau išlaikyti mūsų
gražią pastovyklę ateičiai. Ar žadu
vėl tokią savaitę praleisti betvarky-
dama ,,Kernavės’’ pastovyklę? Jei
Dievas man duos tą galimybę, tai
būtinai!

Sesė Aušra Jasaitytė-Petry

LIETUVOJE ATKURIAMA SKAUTAMS
REMTI DRAUGIJA

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Skautų organizacija, įkurta pa-
čioje XX a. pradžioje Anglijoje (įkūrė-
jas lordas R. Baden-Powel), dar prieš
Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo veiklą
Lietuvos mokyklose. 1940 metais
bolševikams okupavus Lietuvą, skau-
tų buvo apie penkiolika tūkstančių.
Buvo leidžiami žurnalai ,,Skautas”
(1922-1923), ,,Skautų aidas” (1923-
1940) ir jų priedai ,,Skautų vadas”
(1932-35), ,,Skautybė” (1936-40),
taip pat žurnalas skautų vadovams
,,Vadovė” (1929-40). Organizacijos
ideologiją geriausiai nusako šūkis
,,Dievui, tėvynei, artimui”. Toks pat
įžodis įpareigoja jauną žmogų ugdyti
asmenybę: palaipsniui atsisakyti
egoizmo, kasdien padaryti bent po
vieną gerą darbelį, kaupti žinias,
pažinti ir pamilti gamtą, mokytis
bendravimo meno, visas jėgas skirti
Dievui ir tėvynei. Tai puiki patriotiz-
mo ir pilietiškumo mokykla, papil-
danti šeimos ir valstybinio ugdymo
įstaigų pedagogiką. Nesunku supras-
ti, kodėl skautiją rėmė visuomenė.
Skautija buvo priešinga bolševikų
ideologijai. Organizacija uždrausta
praėjus vos mėnesiui nuo okupacijos
pradžios. Dabar mes žinome, kad
daug skautų buvo tarp partizanų,
politinių kalinių ir tremtinių. Po
Antrojo pasaulinio karo lietuvių
skautų organizacijos įsikūrė JAV, Di-
džiojoje Britanijoje, Australijoje ir
kitose šalyse.

Lietuvoje skautija atsikūrė Atgi-
mimo pradžioje. Ši organizacija kėlė
daug vilčių. Juk tai veikli patriotiz-
mo, pilietiškumo, vadovavimo meno
mokykla. Deja, viltys pamažu blėso.
Organizacija, kaip ir dauguma kitų
atsikūrusių organizacijų, ėmė skal-
dytis ar dirbtinai buvo skaldoma.
Dabar Lietuvoje yra apie dešimt
skautų organizacijų, o skautų pri-
skaičiuojama apie tris tūkstančius
(tai mažiau nei vienas procentas jau-
nimo). Jau kuris laikas veikia taip
vadinamas ,,apvalusis stalas”, sie-
kiantis skautų vienybės. Toliau rei-
kalai į priekį nejuda.

Rugpjūčio 19 dieną Vilniaus ka-
rininkų ramovėje generolo Jono
Algirdo Kronkaičio ir publicisto Vi-
liaus Bražėno iniciatyva buvo su-
šauktas skautams remti draugijos
atkuriamasis posėdis, į kurį atvyko
daugelio patriotinių visuomeninių
organizacijų atstovai. Lietuvos mote-
rų lyga, Politinių kalinių ir tremtinių
bendrija, Laisvės kovotojų sąjunga,
Laisvės kovos sąjūdis, Lietuvos sąjū-
dis, Lietuvos fronto bičiuliai, Miško
broliai, Lietuvai pagražinti draugija,
skautų akademikų filisterių sąjun-
ga…

Visi kalbėjusieji pabrėžė, kad
Lietuvos mokyklose vyrauja kos-
mopolitizmo, globalizmo idėjos. Tuo
tarpu patriotizmo, pilietiškumo, ide-
alizmo stokojama. Net kai į Peda-
goginį universitetą atvyksta tokie
įtaigūs, geri lektoriai kaip kunigai
Ričardas Doveika ar Robertas Gri-
gas, randa negausią auditoriją. Kita
vertus, įvykiai Gruzijoje parodė,
kokia netvari taika buvusioje sovietų
imperijoje. Lietuva, gindama Gru-
ziją, jau užsitraukė Rusijos rūstybę.
Ir Pabaltijo šalys gali susilaukti agre-
sijos. Turime būti pasirengę ginti
tėvynę. O kad norėtume ją ginti, pri-
valome išmokti ją mylėti, vertinti
trapią demokratinę patirtį, sukauptą
per atkurtos nepriklausomybės me-
tus. Visa tai įmanoma pasiekti ir

stiprinant bei vienijant skautų orga-
nizaciją. ,,Lietuvos skautų sąjunga
turi tapti suvienyta organizacija, pri-
menanti stiprų kumštį”, – sakė Vilius
Bražėnas. ,,Organizacija turi kryptis
– tai tarnavimas mūsų tėvynei, mūsų
valstybei. Kuo vieningiau veiksime,
tuo bus geresni rezultatai”, – tai ge-
nerolo Jono Algirdo Kronkaičio nuo-
monė. Lietuvos Sąjūdžio pirmininko
pavaduotojas Justas Dvarionas įsi-
tikinęs, jog Lietuvos Sąjūdis, turintis
savo skyrius visoje Lietuvoje, galėtų
prisidėti prie skautijos vienijimo ir
stiprinimo. Lietuvai pagražinti drau-
gijos pirmininkas Juozas Dingelis
patikino, kad jo vadovaujama organi-
zacija, veikianti jau keturioliktus
metus ir turinti net 63 skyrius, ga-
lėtų padėti skautams įsitvirtinti mo-
kyklose. Lietuvos moterų lygos pir-
mininkė prof. Ona Voverienė paža-
dėjo į atkuriamą draugiją deleguoti
savo atstoves, nes joms rūpi Lietuvos
ateitis ir jaunimas. Miško brolius
atstovavęs Albinas Kentra apgai-
lestavo, kad nuo 1988 metų įsikūru-
sios organizacijos sukaupta gausi
medžiaga apie Lietuvos kelią į laisvę,
mažai žinoma visuomenei. Tą me-
džiagą galėtų propaguoti skautai.
Tačiau reikia mokyklose sudaryti
sąlygas atsirasti ir veikti skautams.

Nukelta į 9 psl.

Sesė Dana Mikužienė ir sesė Audra Lintakienė ruošiasi pjauti medžius.
Sesės Aušros Jasaitytės-Petry nuotr.
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Juodasis scenarijus

PETRAS KATINAS

Vakarų Europos politikai, politologai ir panašūs naujai atgimusios
Rusijos imperijos gynėjai vėl apsijuokė. Vos Kremliaus šeimi-
ninkui („choziainui”) V. Putin paskyrus savo įpėdiniu Dmitrij

Medvedev, o „liaudžiai” sovietiniu papročiu surengtuose rinkimuose vie-
ningai jį išrinkus, pasigirdo liaupsės naujajam prezidentui. Koks jis korek-
tiškas, kokia sklandi jo kalba, laisvai kalba angliškai, netarnavo KGB kaip
jo pirmtakas, netgi demokratas. O su savo politiniais oponentais ar net
priešininkais jis kalbėsis ne tokia kalba kaip jo tikrasis šeimininkas V.
Putin ir nežadės jų skandinti išvietėse. Tačiau įpėdinis savo uolumu ėmė
lenkti net buvusį KGB pulkininką. Jeigu tas „skandino išvietėse”, tai po
puolimo prieš Gruziją prezidentas D. Medvedev paskelbė Gruzijos prezi-
dentą Michail Saakašvili ,,politiniu lavonu” ir pabrėžė, kad jis jam jau
nebeegzistuoja. Taigi leista suprasti, kad ir Saakašvili ištiks buvusių
Čečėnijos laisvės kovotojų prezidentų D. Dudajev ir A. Maschadov likimas.
Ko gero, netrukus ,,politiniu lavonu” bus paskelbtas ir Ukrainos prezi-
dentas Viktor Juščenka. Tuo labiau, kad jau pradėtas vykdyti tas pats
planas suskaldyti Ukrainą, atplėšiant nuo jos, bent jau pradžiai, Krymą.
Ne atsitiktinai Rusijos generalinis konsulas Kryme glėbiais dalija Rusijos
pasus ne tik vietiniams rusams, bet ir visiems, kas tik paprašo. O tie pasų
turėtojai, gavę atitinkamą signalą, paprašys Rusijos apgynimo. Šiaip ar
taip, netolimoje ateityje Kremliaus žygis į Ukrainą ir nuo Moldovos
atplėštą Padnestrę tikrai įvyks. Ir kodėl gi nežygiuoti ir nežvanginti gin-
klais, jeigu paskutinis Europos Sąjungos viršūnių susitikimas nesiryžo
įvesti jokių sankcijų Rusijai už atplėštų nuo Gruzijos Pietų Osetijos ir
Abchazijos „nepriklausomybės” paskelbimą.

Šiomis dienomis Lietuva minėjo tragiško Molotovo-Ribentropo pakto
69-ąsias metines. Matant Paryžiaus, Berlyno, Romos, Madrido nuolaidžia-
vimą niekas negarantuotas, kad tas paktas, vienokia ar kitokia forma,
nepasikartos. Ir nebūtinai, ar jį pasirašys Putin su Sarkozy ar Berlusconi,
ar apsiribos tik žodiniu susitarimu, didžiausia grėsmė kyla ne tik Uk-
rainai, bet ir Baltijos valstybėms. Pirmiausia todėl, kad Rusijoje visais in-
formaciniais kanalais prasidėjo „skriaudžiamų rusakalbių” gynyba Lie-
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ką ten Rusijos propagandinė mašina, jeigu so-
lidžiuose Vakarų Europos dienraščiuose vos ne kasdien pasirodo komen-
tarai, kuriuose pabrėžiama Rusijos teisės į visas buvusias SSRS teritori-
jas. Štai ryškiausias pavyzdys: Didžiosios Britanijos „The Times” (o tai ne
koks bulvarinis skaitalas) pasirodė politikos apžvalgininko Michael Bi-
nyon straipsnis „Matas Vakarams”. Jame rašoma: „Buvusių sovietinių
respublikų stūmimas į ‘laisvę’ buvo tik faktiškas Rusijos pažeminimas ir
atrišo rankas visoms priešiškoms Rusijai jėgoms tose respublikose. Nesi-
nori tikėti, kad Baltijos respublikose sovietinė okupacija prilyginama na-
cistinei. Rytų Europos populistai ir atėjo į valdžią tik naudodamiesi anti-
rusiška propaganda, susilaukdami Vakarų aplodismentų.” Tokius komen-
tarus iš Vakarų Europos laikraščių Rusijos dienraščiai spausdina pirmuo-
siuose puslapiuose iš karto po tradicinių Putin ir Medvedev pašlovinimų.
Šiaip ar taip, Vakarų nuolaidžiavimas ir bejėgiškumas rodo, kad Vakarai
jau iškėlė rankas į viršų, kaip tai savo metu padarė, iškeldami rankas
prieš Hitlerį ir Staliną.

Naivu būtų manyti, kad Rusija tokį pat scenarijų kaip Gruzijoje, pa-
naudos ir prieš Lietuvą. Tam nėra jokio reikalo. Vienas žinomas Lietuvos
politikos apžvalgininkas pažymėjo, kad Lietuvoje daugiau negu reikia
politikų, o ypač turtingų verslininkų, kuriuos jis pavadino ,,kvislingais”.
Galima priminti, kad Vidkun Quisling, Norvegijos politikas ir visuomenės
veikėjas, 1931–1933 m. Norvegijos karo ministras. Po Norvegijos okupaci-
jos tapo faktiškai hitlerininkų paskirtos vyriausybės ministru pirmininku.
Už kolaboravimą sušaudytas 1945 m. spalio 24 d. Taigi, tie lietuviškieji
,,kvislingai”, Seimo nariai, kurių daugiau kaip 30 pasirašė kreipimąsi į
Konstitucinį Teismą paskelbti, kad NATO pajėgų buvimas Lietuvoje, kaip
ir keturių naikintuvų, saugojančių Baltijos valstybių oro erdvę, priešta-
rauja Lietuvos Konstitucijai. Nereikia nė aiškinti, kad toks kreipimasis
Maskvoje buvo sutiktas audringais plojimais. O tai reiškia, kad po spalio
12 d. rinkimų Lietuvoje gali susiformuoti tokia valdančioji koalicija, labai
panaši į tą, kurią 1940-ųjų birželį suformavo Pozdniakov su Dekanozov. Ir
nesvarbu, kas užims joje J. Paleckio ar A. Sniečkaus vietas – R. Paksas, V.
Uspaskichas, K. Prunskienė ar koks nors A. Pekeliūnas. Bet blogiausia
tai, kad vėl galime likti vienui vieni, kaip ir tą baisiąją 1940-ųjų vasarą.

Rusija sutiko išvesti visas savo
karines pajėgas iš Gruzijos iki spalio
vidurio. Toks sutarimas buvo pasiek-
tas Maskvoje tarp Prancūzijos pre-
zidento Nicolas Sarkozy ir Rusijos
vadovo Dmitrij Medvedev, rašo ant-
radienio internetinis dienraštis
„guardian.co.uk”.

Šaltinio teigimu, Maskva yra pa-
siryžusi per savaitę panaikinti kont-
rolės punktus Gruzijoje ir per mėnesį
pašalinti visus karinius dalinius iš
separatistinių Gruzijos respublikų –
Pietų Osetijos ir Abchazijos.

ES pirmininkaujančios šalies
vadovas N. Sarkozy, Europos Komi-
sijos prezidentas José Manuel Bar-
roso ir ES užsienio politikos vadovas
Javier Solana antradienį atvyko į
Maskvą, kur buvo sutarta, jog nuo
spalio 1 dienos Europos Sąjunga (ES)
į Gruziją pasiųs 200 savo stebėtojų, o
spalio 15-ąją Ženevoje vyks tarp-
tautinis pasitarimas dėl Pietų Ose-
tijos ir Abchazijos ateities.

To paties šaltinio teigimu, po ke-
turių valandų pokalbio vakar popietę
vykusioje spaudos konferencijoje D.
Medvedev pabrėžė, kad Rusijos ka-
rinių pajėgų išvedimas priklauso nuo
to, ar Gruzija pasižadės nenaudoti
jėgos Pietų Osetijos ir Abchazijos
atžvilgiu, pasirašydama „antiagre-
sijos paktą”.

N. Sarkozy nuskrido į Gruzijos
sostinę Tbilisį pasikalbėti su šalies
prezidentu Michail Saakašvili. M.
Saakašvili parašė laišką, teigdamas,
jog pritaria šiam paktui.

Kaip tvirtina „guardian.co.uk”,
N. Sarkozy susitarimas su D. Medve-
dev yra svarus pasiekimas visai
Prancūzijai. Mat po to, kai Maskva
sulaužė ankstesnį rugpjūčio 12 die-
nos pažadą nutraukti ugnį, N. Sar-
kozy buvo plačiai sukritikuotas.

Hagoje įsikūręs Tarptautinis Tei-
singumo Teismas pradėjo nagrinėti
Gruzijos-Rusijos bylą, kurioje Tbilisis
kaltina Maskvą vykdžius „sistemingą
etninio valymo prog-ramą”.

Rusija neigia tokius Gruzijos
kaltinimus ir prašo juos atmesti.
Rusijos atstovas Roman Kolodkin
pareiškė, jog konfliktą pradėjo Gru-
zija, kuri, siekdama atgauti įtaką
Pietų Osetijoje, pirma panaudojo ka-

rinę jėgą, dėl to Rusijai nelikę nieko
kito, kaip tik įsikišti.

Rugpjūčio 7 dieną tarp Rusijos ir
Gruzijos įsiplieskęs konfliktas baigėsi
tuo, kad Rusija pripažino Gruzijos
separatistinių respublikų – Pietų
Osetijos ir Abchazijos nepriklauso-
mybę.

Pasauliui nesiteikiant sekti Ru-
sijos pavyzdžiu Rusijos ministras
pirmininkas Vladimir Putin netgi yra
pasakęs, kad dėl krizės Gruzijoje
kaltos yra Jungtinės Amerikos Vals-
tijos.

Po karinės invazijos į Gruziją
Maskvai pasijutus izoliuotai, V. Putin
pareiškė, kad karas Gruzijoje prasi-
dėjo Washington, DC, kuris esą šitaip
siekė atkurti Šaltojo karo atmosferą,
siekiant sustiprinti respublikonų
kandidato John McCain pozicijas ko-
voje dėl prezidento posto.

Rusijos sprendimą pripažinti
Gruzijos separatinių respublikų ne-
priklausomybę vieningai pasmerkė
septynių Didžiojo aštuoneto (G8)
valstybių vadovai. Be to, Rusijos pag-
rindinės sąjungininkės taip pat
atsisakė palaikyti Maskvą.

Prieš septynerius metus viršūnių
susitikime Tadžikistane Kinija, ke-
turios posovietinės Centrinės Azijos
šalys ir Rusija vieningai deklaravo
pagarbą teritoriniam valstybių vien-
tisumui ir kritikavo jėgos panau-
dojimą. D. Medvedev buvo nuvykęs į
Tadžikistano sostinę Dušanbę, šitaip
siekdamas gauti šių šalių paramą,
tačiau liko nieko nepešęs.

Rusijos prezidentui nepavyko
perkalbėti Kinijos, Kirgizijos, Ka-
zachstano, Uzbekistano ir Tadžikis-
tano vadovų, kad šie pritartų tiek Ru-
sijos veiksmams Gruzijoje, tiek
sprendimui pripažinti Pietų Osetijos
ir Abchazijos nepriklausomybę.

Septynios Didžiojo aštuoneto
narės – Kanada, Prancūzija, Vokie-
tija, Italija, Japonija, JAV ir Didžioji
Britanija irgi sako, kad Maskva,
pripažindama šių regionų nepri-
klausomybę, pažeidė Gruzijos integ-
ralumą ir suverenitetą.

D. Medvedev poelgis Dušanbėje
tik paryškino faktą, jog Rusija tampa
izoliuota. Nepaisant to, Rusijos am-
basadorius Briuselyje Jevgenij Čizov

RUSIJA ŽADA.
KAS TOLIAU?

tikina, kad „Rusija nesijaučia izo-
liuota ir nebijo tokia būti”.

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka buvo pareiškęs, kad
jo šalis svarstys klausimą dėl Pietų
Osetijos bei Abchazijos respublikų pri-
pažinimo. Tačiau tą darys tik po par-
lamento rinkimų rugsėjo pabaigoje.

A. Lukašenka jau kurį laiką ne-
pasiduoda Kremliaus spaudimui pri-
pažinti šių respublikų nepriklau-
somybę.

Kai tik prasidėjo karas Gruzijoje,

Baltarusijos valdžia ilgą laiką tylėjo ir
nekomentavo situacijos. Tik po to,
kai Rusija išreiškė viešą nepasiten-
kinimą Minsko pozicija, A. Luka-
šenka pareiškė, kad Kremliaus
veiksmai Gruzijoje yra „išmintingi ir
gražūs”.

Pietų Osetija ir Abchazija de
facto savo nepriklausomybę dekla-
ruoja nuo 1990-ųjų, tačiau de jure nė
viena pasaulio valstybė iki šiol ne-
buvo pripažinusi.

Geopolitika.lt
Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy ir Rusijos vadovas Dmitrij Med-
vedev. SCANPIC nuotr.
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KĄ DARYSIME SU
PALIKIMU?

VITALIJA DUNÇIENÈ

Į New Jersey Transit traukinio
vagoną įsitempiu du išsipūtusius la-
gaminus. Tie mano lagaminai nėra
labai dideli, bet užtveria 2/3 praėjimo
tarp suolų. Bandau juos pasukti vie-
naip, bandau kitaip – praėjimas ne-
padidėja. Susigūžiu ir nusiteikiu pik-
tų žvilgsnių ir pagiežingų žodžių
atakai. Deja, atakų nesulaukiu. Net-
gi atvirkščiai, žmonių draugiški
žvilgsniai, šypsenos ir raminantys
žodžiai, kad mano lagaminai visai
jiems netrukdo, mane padrąsina ir
nuramina. Aš lyg tampu kitu žmo-
gumi: pakeliu aukščiau galvą, įkvepiu
daugiau oro, nusišypsau. Suprantu,
kad man čia gera, kad čia aplinkiniai
su manimi pagarbiai elgiasi ne todėl,
kad aš visuomenėje kokias tai svar-
bias pareigas užimu, ar kad seksua-
liai atrodau, bet… kad aš esu žmo-
gus. Nusigąstu nuo tokių savo min-
čių. Juk aš grįžtu iš Lietuvos, kurio-
je gimiau, augau, mokinausi, kurioje
prabėgo mano linksmiausios gyveni-
mo dienos, kurioje gyvena mano ar-
timiausi giminės ir geriausi draugai!

Kodėl Lietuvoje žmogus jaučiasi,
kaip kokiame kare – niekada nežinai,
kas ir kada pastums, iškolios, pasi-
tyčios ar pro šalį skriejančios mašinos
purvais aptaškys. ,,Lietuvos ryte”
rašoma, kad tarpusavio ,,kariavimo”
pagrindų Lietuvoje pradedama mo-
kintis gana anksti: ,,Naujausiais Pa-
saulinės sveikatos organizacijos duo-
menimis, 2006 metais daugiausia pa-
tyčių patyrė vaikai Turkijoje, Lietu-
voje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje,
Rumunijoje, Kanadoje, Graikijoje…
Lietuvoje bendraamžių patyčias pa-
tiria kas ketvirtas vaikas. Jie pravar-
džiuojami, stumdomi, gauna grasi-
namąsias žinutes, iš jų atimami pi-
nigai. 70 proc. vaikų prisipažįsta, kad
iš jų bent kartą buvo tyčiojamasi.
Besityčiojantys iš kitų ir žeminimą
patiriantys vaikai nėra visiškai ats-
kiros grupės – dauguma jų ir patiria
patyčias, ir patys tyčiojasi iš kitų.”

Praėjus kokiai savaitei nuo at-
vykimo į Lietuvą ir mano elgesys pra-
dėjo keistis. Nebesileidžiau pastu-
miama autobuse, atsisakiau manda-
gaus vairavimo taisyklių ir pasiruo-
šiau ,,gintis”, kad kas nors manęs ar
mano vaikų visiškai ,,nesutryptų”.
Kodėl taip yra? Kodėl žmogus turi
užsidėti gynybinius ,,šarvus”, kad
išgyventų, kad nebūtų sutryptas
aplinkinių? Juk Lietuva yra krikš-
čioniška šalis! Kiek teko skaityti
spaudoje net ir dabar bent 70 proc.
lietuvių save laiko katalikais. Šven-
tajame Rašte rasime daugybę nuro-
dymų, kad reikia mylėt savo artimą,
kaip save patį, kad reikia tarnaut ki-
tam, nesididžiuot savimi, rūpintis
silpnesniais ir panašiai. Deja, kažko-
dėl visi žinome, kad anekdotai apie
pralinksmėjusį lietuvį dėl degančio
kaimyno kluono nėra iš piršto laužti.
Kodėl mes tokie nekrikščioniški savo
bendravime? Aš nežinau atsakymo. To-
dėl mano bandymai surasti atsaky-
mus į šį klausimą lieka spėlionėmis.

Sovietų okupacija atėmė iš lie-
tuvių viską – suvienodino. Visus ap-
vilko vienodais rūbais, sukišo visus į
vienodus butus, mokėjo visiems vie-
nodai už darbą ir visi vadinomės
draugais. Kiekvieną dieną buvome
raginami kariauti su buožėmis, ka-
pitalistais, ,,atsilikusių pažiūrų” tė-
vais, tikinčiaisiais, kunigais, ,,nesą-
moningais/nesusipratusiais” bendra-
moksliais ir bendradarbiais…. Nesą-
moningai įtikėjome! Visur iš įpratimo
vis tebeieškome priešų: tas niekšas,
kad išvažiavo iš Lietuvos, o tas ne-
vykėlis, kad pasiliko; ta išeivių banga
geresnė už aną; tas negerai laisva-
laikį leidžia; tie nemoka kultūringai
linksmintis; tie smerktini, nes vyres-
nio amžiaus, šitie – per jauni suprast
…. Smerkimui vertų sąrašą galima
tęsti iki begalybės. Jeigu turime daug
priešų, tai su daugeliu kariauti ar
gintis reikia!

Mokino sovietiniai ideologai, kad
žmogus yra tik darbo priemonė tolygi

arkliui ar kokioms nors akėčioms –
lengvai pakeičiama. Ir mes įtikėjome
– savo ir kitų žmonių vertę matuo-
jame sukauptų daiktų ar titulų skai-
čiumi! Šiandien skelbiame pasauliui
(pilni laikraščiai ir žurnalai tokių
savireklamų), kokie mes ypatingi,
kokia mes mašina važiuojam ir kokį
didžiulį namą nusipirkome ir kaip
skoningai išsiklijavome savo tualetus
indiškom plytelėm…. Pradedam ly-
ginti save su kaimynais. Dažnai
aplinkinių menkinimas/niekinimas
leidžia laikinai pasijusti svarbesniais
ir vertingesniais savo akyse. Tylus
džiaugsmas (gėda prisipažinti) sui-
ma, kai kaimynui nepasiseka – ne-
sąmoningai pasijuntame vertingesni.
Aplinkui matome daug ,,beverčių”
žmonių. Beverčiais žmonėmis giliai
širdyje ir patys jaučiamės. Juk visų
pasaulio daiktų ar titulų neįmanoma
turėti. Pvz., kalbant šią vasarą su
Lietuvos ūkininkais suprantau, kad
jie jaučiasi priklausą Lietuvos nelie-
čiamųjų kastai. Tyčiojasi iš jų valdi-
ninkai, gerdami kavutę ir ,,nepaste-
bėdami” už durų valandų valandas
laukiančių žmogelių. Tyčiojasi pieno
supirkėjai/perpardavinėtojai, mokė-
dami už pieno litrą vieniems 48
centus, o kitiems – 68. Tas pats litras
pieno parduotuvėje jau parduodamas
už 2 litus 60 centų. ,,Žemiausios kas-
tos” žmogeliai, neturėdami gynybos
priemonių ir jausdamiesi beverčiais
ir bejėgiais ką nors pakeisti (sulaukti
padorumo, pagarbos), dažnai pradeda
karą prieš save – nuodydami savo
kūną alkoholiu ar visiškai sunaikin-
dami savo gyvybę.

Norėdami išgyventi, turėjome
sugebėti veidmainiauti – kalbėti tik
tai, ką norėjo girdėti tuo metu ,,vir-
šininkas”. Gyvenome tarp šnipų –
kiekvienoje grupelėje draugų buvo
vienas ar keli saugumo darbuotojai.
Gyvenimas panašiomis sąlygomis iš-
naikino žmonių sąmonėje pasitikėji-
mo kitu jausmą. Jeigu niekuo nepa-
sitikime, tai visi yra priešai.

Taip iš lėto ir sistemingai buvo
,,išplautos” mūsų smegenys. Nors
laisva Lietuva greitai jau pasieks
pilnametystės amžių, mūsų mąsty-
sena, elgesys nelabai pasikeitė: nie-
kuo nepasitikime; nesugebame įver-
tinti nei savęs, nei šalia esančių, rū-
pinamės tik savimi, pavydime, lenk-
tyniaujame daiktų kaupime ir vis
kariaujame. Prieš svetimtaučius (per
didelis/galingas priešas!) susigūžtam
ir tampame paklusniais patarnauto-

jais, pritarėjais. ,,Kokie nuostabūs
lietuviai darbuotojai”, – giriamės
patys ir giria mus svetimtaučiai. Tuo
tarpu prieš silpnesnius, mažesnius
(savuosius) jaučiamės drąsūs, galingi,
pasipūtę, iš aukšto su panieka žiū-
rintys… ,,Saugokis, lietuvių!” – pata-
ria vienas kitam išeiviai.

Tikriausiai sakysite, kad labai
jau tragišką vaizdą piešiu – nėra taip
blogai toje Lietuvoje. Žmonės gyvena,
tuokiasi, vaikus augina, po svetimas
šalis važinėja, mašinas perka, dau-
gybę švenčių švenčia ir …. Visa tai
tiesa. Lietuva marga kaip ir visas pa-
saulis. Žinoma, kad ,,netilpo” visi
žmonės į šiuos charakterizavimo
rėmus.

Mes, atostogaudami Lietuvoje,
sugalvojome tokį žaidimą: užkalbinti
ir prajuokinti kiekvieną dieną nors
vieną nepažįstamą žmogų. Ne vieną
kartą teko patirti, kaip mūsų už-
kalbinimas ištirpino sutiktojo nepa-
žįstamo žmogaus abejingumo, šaltu-
mo, įtarumo, atsargumo ,,šarvus” ir
iš po ,,šarvų” pasirodė nuoširdi, gera,
šilta lietuviška siela. Smagu ir gera
tarp ,,priešų” netikėtai atpažinti
saviškį ir suprasti, kad šiuo momentu
nereikia nei pulti, nei gintis!?

Kodėl lietuvis, gyvendamas savo
tėvynėje, turi slėptis nuo visų po vi-
sokiausiais apsaugos/agresyvumo
šarvais, kad išgyventų? Kodėl jis
jaučiasi laukiniu, užspiestu į kampą
žvėriuku, kuris ginasi puldamas, nes
kitokių galimybių gintis neturi? Ką
mes turime daryti, kad visi žmonės:
benamiai, vargo iš Lietuvos išstumti
emigrantai ar iš 3 hektarų žemės
lopinėlio bandantys išgyventi ūki-
ninkai žinotų, kad jie yra didžiausia
Lietuvos valstybės vertybė?

Pabaigai parašysiu seniai seniai
girdėtą pasaką. Pragare prie ilgo
stalo sėdėjo grupė žmonių. Rankose
jie turėjo labai ilgais kotais šaukštus.
Ant stalo garavo pilnos lėkštės ska-
niausios košės. Žmonės vis bandė įsi-
dėti sau į burną košės, bet negalėjo,
nes šaukštų kotai buvo per ilgi.
Žmonės pyko, keikėsi, daužė šaukš-
tais vieni kitus ir kentėjo nuo bado.
Lygiai tokia pat situacija buvo ir
danguje. Bet ten žmonės maloniai
šnekučiavosi ir skaniai šveitė košę.
Jiems tie didžiuliais šaukštai nesu-
darė jokių sunkumų – jie maitino
vieni kitus. Atrodo, kad toks mažas
skirtumas (rūpinimasis tik savimi ar
rūpinimasis savo artimu) skiria gy-
venimą pragare nuo gyvenimo dan-
guje.

Gal atsakymas į mano klausimą,
ką daryti kad būtų kitaip, yra ge-
nialiai paprastas. Suprasti, kad sovie-
tų okupacija paliko mus visus su
,,šaukštais, kurių kotai yra labai
labai ilgi” (sunaikinti krikščioniškos
moralės pagrindai žmogaus sąmo-
nėje). Turime labai greitai apsi-
spręsti, ką darysime su tais ,,pavel-
dėtais ilgakočiais šaukštais”. Ar mes,
lietuviai, labai greitai išmoksime
,,maitinti vieni kitus” (mylėt ir gerbti
savo artimą kaip save patį), ar mes
pikti, pilni neapykantos, pavydūs,
,,badaujantys” dėl paprasčiausios
žmogiškos pagarbos nebuvimo, iš-
nyksime pasauliniame žmonių
skruzdėlyne?

O gal atsakymai slepiasi kitur?
Kaip jūs manote?Vilnius. Jono Kuprio nuotr.
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35-ERIUS METUS PRAŠIAU LEIDIMO
NUVAŽIUOTI Į LIETUVĄ

AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ

Rugpjūčio 6–9 d. vykusiame PLB
kraštų pirmininkų suvažiavime Ker-
navėje tarp kitų įdomių žmonių teko
sutikti ir Argentinos lietuvių veikėją,
Argentinos lietuvių centro direktorių
Artūrą Mičiūdą, kuris 1993 m. už
lietuvišką veiklą buvo apdovanotas
LR Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordinu.
„Aš, priimdamas Vyčio Kryžiaus or-
diną iš LR Prezidento Valdo Adam-
kaus rankų, sakiau, kad priimu tą
žymenį sąlygiškai. Jis turėtų būti
įteiktas mano dėdei, kuris žuvo kaip
partizanas kovoje prieš bermon-
tininkus”, – sakė A. Mičiūdas, gimęs
Argentinoje, bet puikiai kalbantis
lietuviškai. Jo tėveliai (tėvelis nuo
Biržų, mamytė – nuo Panevėžio) į
Pietų Ameriką atvažiavo 1925 m. Su
Artūru Mičiūdu praleidome per-
traukas tarp suvažiavimo posėdžių,
maloniai šnekučiuodamiesi.

– Kad Jūs veiklus lietuvis, ži-
nome, o iš ko Jūs valgėte duoną?

– Užsiėmiau įvairiomis profesi-
jomis. Buvau Teisingumo ministeri-
jos sprendimų vykdytojas, antstolis.
Taip pat esu žurnalistas. Dvejus me-
tus buvau didžiausios Argentinos
žinių agentūros TELAM darbuotojas.
Norint gauti žurnalisto pažymėjimą
kredencialą, reikia arba eiti į mokyk-
lą, arba dvejus metus dirbti tokį
darbą. Pasirinkau šį kelią. Buvau
tarptautinių žinių skyriaus virši-
ninkas. Gaudavau žinias iš DPA,
„Reuters” ir kt. Tas man daug davė.
Turėdamas tokį pažymėjimą pasie-
kiau didžiausius Argentinos dien-
raščius. Kai visi sprendė dilemą, ar
Lietuvos Prezidentas V. Adamkus
važiuos ar nevažiuos į Rusiją švęsti
karo pabaigos, aš parašiau platų
straipsnį į didžiausią Pietų Amerikos
dienraštį „Clarin” (Trimitas): ,,Kodėl
Adamkus nevažiuoja į Maskvą?
Pasirašiau kaip Lietuvos informaci-
jos biuro Argentinoje direktorius.
„Maskvoje susirinks švęsti karo per-
galės. Bet tuomet, kai vieni šventė
pergalę, prasidėjo Lietuvos okupacija.
Labai protinga, kad mūsų preziden-
tas pasakė ne”, – rašiau aš.

– Papasakokite apie savo vi-
suomeninę veiklą.

– Esu vienos iš dviejų didžiausių
organizacijų – Argentinos lietuvių
centro (ALC) pirmininkas. Mano tė-
velis buvo šios organizacijos vienas iš
steigėjų ir jos pirmininkas, brolis taip

pat yra buvęs pirmininkas. Kita orga-
nizacija yra Argentinos lietuvių susi-
vienijimas (ALS). Dar turime draugi-
jas „Nemunas”, „Mindaugas”, Lietu-

vių klubą ,,Rosario” Buenos Aires
priemiestyje ir kt. Visos jos sudaro
Argentinos lietuvių organizacijų ir
spaudos tarybą (ALOST).

Mes su broliuku augom lietuviš-
koj dvasioj. Mums nuolat buvo sako-
ma: kalbėkit lietuviškai. Mes pradžio-
je priešinomės: kur su ta lietuvių kal-
ba nueisi. Bijojome, kad mūsų drau-
gai mūsų nepajuoktų, nes pradžioje
buvome laikomi rusais. Lietuviškai
kalbėti buvo gėda, bet mamytė nuolat
sakydavo: „Kalbėkit lietuviškai. Už-
augsit, nuvažiuosit į Lietuvą, kaip jūs
susikalbėsit? Ten kalbama tik lietu-
viškai”. Namuose visada kalbėjom
lietuviškai. Tėvelis mirė, kai man
buvo 13 m. Kai mane pirmą kartą
išrinko ALC pirmininku, aš buvau
26-erių metų. Aš bandžiau priešintis,
kad esu per jaunas, bet tėvelio drau-
gai nenusileido. Posėdžiai vykdavo
lietuvių kalba, reikėjo pradėti rimtai
mokytis lietuviškai, nes virtuvės kal-
bos namuose su mama bepakako.
Mamytė buvo beraštė. Vyresni man
davė gerą patarimą: skaityk lietu-
viškus laikraščius. Ir aš pradėjau
skaityti, nes Argentinoje buvo lei-
džiami „Argentinos lietuvių balsas”
(leidžiamas Prano Ožinsko) ir „Lai-
kas” (tėvų marijonų). Žinoma, jie ne-
buvo labai stilizuoti, bet pagal mūsų
standartus ir tą laiką jie buvo geri.
Valdybos nariai atnešdavo laikraščių
ir iš kitų kraštų. Skaitydavau garsiai
ir tai man buvo geros pamokos.

Du kartus buvau ALC pirminin-
kas, politinio Visos Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto (VLIK’o) steigėjas Ar-
gentinoje, pirmininkas ir atstovas
Madride, Helsinkyje vykusiose konfe-
rencijoje. Politiniais reikalais ir kaip
žurnalistas apvažiavau pasaulį. 1992
m., kai Lietuva atgavo nepriklauso-
mybę, V. Landsbergio patarimu sukū-
riau Lietuvos informacijos biurą. Biu-
ras veikia mano namuose Buenos Ai-
res. Kai Lietuvos prezidentas A. Bra-
zauskas lankėsi Argentinoje, jis lan-
kėsi ir Lietuvos informacijos biure.

– Papasakokite, kaip gyveno
Jūsų tėvelių kartos lietuviai?

– Kai aš buvau jaunas, lietuviai
Argentinoje gyveno labai vargingai ir
jiems buvo sunku išlaikyti lietuvybę.
Mūsų tėvų dauguma buvo ribotos
kultūros, ūkio darbo žmonės. Baigu-
sieji pradinę mokyklą jau buvo laiko-
mi apsišvietusiais. Mano tėvelis 4 me-
tus lankęs pradinę mokyklą, jau buvo

laikomas apsišvietusiu. Mamytė mo-
kyklos nelankė nė vienos dienos ir
vos mokėjo pasirašyti. Man negėda to
sakyti, nes mūsų tėvai turėjo labai
stiprią lietuvišką dvasią. Jie įskiepijo
mums meilę Lietuvai. Mamytė kiek-
vieną dieną pasakojo apie Lietuvą, sa-
kė, kai nuvažiuosite, kad žinotumėte.

– Kada pirmą kartą atvykote
į Lietuvą?

– Aš 35 metus kasmet ėjau į So-
vietų Sąjungos ambasadą prašyti lei-
dimo nuvažiuoti į Lietuvą ir kiekvie-
ną kartą gaudavau atsakymą: „net”
(ne). Ir tik 1991 m. pagaliau atvažia-
vau, dar per Maskvą. Nujaučiau, kad
mane bandys angažuoti, todėl prieš
išvažiuodamas pasitariau su savo
svainiu, žmonos broliu, kuris yra vie-
nintelis lietuvis, gimęs užsienyje ir
užsitarnavęs generolo laipsnio, Faus-
tinu Švenčioniu. (Savo uniformą jis
padovanojo Kauno karo muziejui ir
aš ją atvežiau.) Jis nemalonumų atve-
ju patarė kreiptis į Argentinos kariuo-
menės atstovą Maskvoje, kuris buvo
jo draugas. Buvo incidentas, bet vis-
kas baigėsi laimingai. Kad mano la-
gaminas buvo apžiūrėtas, supratau iš
to, jog buvo dingęs vienas pakelis ka-
vos. Vilniuje susipažinau su preziden-
tu V. Landsbergiu. Likome draugai.

– Kiek Argentinoje lietuvių ir
kiek jų yra veiklių?

– XX a. pirmoje pusėje atvyko
apie 35 tūkst. Argentina labai didelis
kraštas, jie išsiblaškė po provincijas,
kiti mirė, kiti grįžo į Lietuvą. Kiek
yra dabar, sunku pasakyti, bet apy-
tikriai tokių, kurie priklauso organi-
zacijoms, lanko Mišias lietuvių para-
pijoje, gali būti apie 3 tūkst. Jie dau-
giau ar mažiau kalba lietuviškai,
susijaudina kalbėdami apie Lietuvą.
Pvz., San Martin miesto burmistras
dr. Ricardo Ivoškus, mano draugas,
taip pat gimęs Argentinoje. Bet daug
tokių, kurie sukūrė argentinietiškas
šeimas ir nutautėjo, užmiršo savo
kalbą. Pažįstu tokių. Kai jie man sako
– kur nueisi su lietuvių kalba, aš
jiems sakau, kad būti lietuviu yra
garbinga, nes Lietuvos yra labai
garbinga istorija, daug garbingesnė
negu Argentinos ir visos Pietų Ame-
rikos.

Nukelta į 11 psl.
Argentinos lietuvių centro lietuvių kalbos pratybų mokytoja Dana Mankus
su savo mokiniais.

Artūras Mičiūdas Vilniuje, prie Sei-
mo rūmų.

Argentinos lietuvių veteranų šokių grupė „Ugnė”. Šokių grupės vadovas Jonas Bačkis.
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„Google” perkels î internetâ
laikrašçiû archyvus

Argentinos lietuviû draugijai
,,Nemunas” – 99

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) –
Sostinės S. Daukanto aikštėje įsibė-
gėjo statybos darbai. Planuojama,
kad būsimasis šalies prezidentas jau
nuo 2010 m. turės dvi gyvenamąsias
patalpas: vieną Turniškėse, kitą – pa-
čioje Prezidentūroje.

Prezidento Valdo Adamkaus įpė-
diniai turės dar geresnes sąlygas nei
dabartinis ir anksčiau buvę šalies va-
dovai. Prezidentūros kieme jau ren-
čiama nauja rezidencija būsimiems

prezidentams. Dalis rezidencijos bus
įrengta pertvarkytoje buvusioje rati-
nėje, kita dalis – naujai iškilsiančia-
me priestate. Čia bus ne tik gyvena-
mosios prezidentų patalpos, bet ir
darbo kabinetas, patalpos užsienio
svečiams priimti.

Prezidento rūmų pertvarkos ir
priežiūros komisijos pirmininkas Ro-
mualdas Budrys tikisi, kad statybos
darbai bus baigti kitų metų pradžioje,
o patalpos galutinai įrengtos 2010 m.

Šokių grupė „Pipiras”. TMID nuotr.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (TMID/
,,Draugo” info) – Lietuvių savišalpos
ir kultūros draugija ,,Nemunas” pa-
minėjo savo 99 metų jubiliejaus su-
kaktį. Ši draugija yra seniausia lietu-
vių sambūris Pietų Amerikoje bei
tarp kitų tautų Berisso mieste. ,,Ne-
muno” draugija buvo įkurta 1909 m.
rugpjūčio mėn. 17 d.

Prieš sveikinimus ir vakarienę
buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos
valstybinės vėliavos, vadovai bei žiū-
rovai giedojo Argentinos ir Lietuvos
himnus. „Nemuno” draugijos pirmi-
ninkas Ricardo Cagliardi Semėnas ta-
rė sveikinimo žodį susirinkusiems. Į
minėjimą atvyko beveik 300 dalyvių.
Susirinkusius taip pat sveikino Be-
risso miesto savivaldybės meras En-
rique Slezack, Lietuvos Respublikos
Ambasados Argentinoje raštvedys
Algimantas Rastauskas ir kiti garbin-
gi svečiai.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių
grupė ,,Skaidra”, koncertavo jaunųjų

šokių grupė „Nemunas”, nauja lietu-
vių tautinių šokių grupė „Griausti-
nis” ir veteranų šokių ansamblis „Pi-
piras”. Ši grupė buvo įkurta 1985 m.
ir nuo tada puoselėja lietuviškumą
Argentinoje.

Koncertui pasibaigus ,,Nemuno”
lietuvių draugijos pirmininkas Ri-
cardo Cagliardi Semėnas mielai pak-
vietė visus dalyvauti ir prisidėti prie
,,Nemuno” šimtmečio programos, ku-
ri įvyks kitais metais. Minint draugi-
jos šimtmetį vyks kultūrinai, socia-
liniai renginiai, o viską vainikuos
paskutinis renginys – ,,Pietų Ameri-
kos lietuvių tautinių šokių šventė”,
kuri vyks 2009 m. gruodžio 20 d.

Šventės metu Buenos Aires pro-
vincijos lietuvių bendruomenė išrin-
ko savo karalienę, atstovaus lietuvių
bendruomenei Berisso mieste kasmet
švenčiamoje Imigrantų šventėje
(Fiesta Provincial del Inmigrante).
Joje savo kultūrą pristatys 19 tautų
atstovai.

Dovana ateities prezidentui

Išleista pirmoji lietuviška knyga,
sukurta interneto tinklaraštyje

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Balsas.lt) –
Bendrovė „Google” žengė dar vieną
žingsnį siekdama ambicingo tikslo –
susisteminti viso pasaulio informaci-
ją, skelbia britų dienraštis „Times”.
Ji ėmėsi skenuoti laikraščių archy-
vus, kuriuos kartu su paieškos gali-
mybe pateiks internete.

Naujasis laikraščių skenavimo
projektas, apie kurį paskelbė
„Google”, prasidės nuo kelių seniau-
sių Šiaurės Amerikos laikraščių, įs-
kaitant pirmuoju žemyne laikomo
„Quebec Chronicle-Telegraph”, turi-
nio skaitmeninimo.

Pasak dienraščio, nors stambūs
laikraščiai, tokie kaip „The New York
Times” ar „Times”, skaitytojams in-
ternete jau pateikė savo archyvus,
mažesni leidiniai paprastai neturi lė-
šų ir kitų išteklių savo fondams skait-
meninti.

„Google” siekia perkelti į inter-
netą milijardus tekstų, per pastaruo-
sius 250 metų paskelbtų laikraščiuo-
se. „Mes perkelsime į internetą išti-
sas rašytojų kartas, – San Francisco
vykstančioje ‘Tech Crunch’ konferen-

cijoje pareiškė ’Google’ vicepreziden-
tė Marissa Mayer. – Laikraščiai pa-
pildys didėjančią ‘popierinės’ infor-
macijos dalį, kuri bus pasiekiama in-
ternetu.”

Laikraščių redakcijoms, kurios
sutiks nemokamai internete skelbti
savo archyvus, „Google” padengs vi-
sas skenavimo ir kitas susijusias iš-
laidas. Šioje programoje dalyvaujan-
tys laikraščiai taip pat gaus neįvar-
dytą „Google” pajamų, gautų už rek-
lamos skelbimą skaitmeninių archy-
vų tinklalapiuose, dalį. „Google” atsi-
sakė pranešti, kiek laikraščių jau su-
tiko dalyvauti tokioje programoje ir
koks yra jos biudžetas.

Laikraščių archyvai internete
skaitytojams bus pateikiami tokiu
pat pavidalu, kaip turinys atrodo po-
pieriniuose puslapiuose. Prireikus
bus galima pasididinti dominančias
laikraščių puslapių vietas ar peržiū-
rėti visą laikraščio numerį. „Google”
skelbia, kad archyviniai laikraščių
tekstai paieškos rezultatuose bus
pradėti rodyti jau kitais metais.

Atkelta iš 1 psl.
„Partijų sudaryta eilė yra tik pa-

tariamoji ir, nustatant galutinę kan-
didatų sąrašų eilę, į ją nebus atsižvel-
giama. Rinkėjai sudarys kandidatų
sąrašo eilę patys”, – teigia VRK pir-
mininkas Zenonas Vaigauskas.

Politologai pažymi, kad per šiuos
rinkimus partijos itin aktyviai vilioja
rinkėjus, į sąrašus įtraukdamos su
politika iki šiol nesusijusių, kitais bū-
dais išgarsėjusių asmenų.

Tarp kandidatų į Seimą – aktorės
Gražina Baikštytė ir Vaiva Mainelytė,
žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas,
galiūnas Žydrūnas Savickas, dėl duk-
ros su buvusiu vyru vokiečiu kovojan-
ti Inga Rinau, o pramogų verslo ats-
tovas Arūnas Valinskas į Seimą ban-
dys atvesti visą pulką politikos naujo-
kų.

„Apskritai pasaulyje irgi tokią
nuostatą galime stebėti, kai pramogų
verslo žmonės ateina į politiką. Bet
yra vienas esminis skirtumas. Vaka-
ruose į politiką ateinantys pramogų
pasaulio žmonės labai gerai žino, ko
jie nori toje politikoje. Lietuvoje
nuostata yra kita. Pavyzdžiui, Tautos
prisikėlimo partija skelbia, kad su
jais Seime bus linksmiau. Bet ar bus
linksmiau ir politikoje?”, – teigia A.
Krupavičius.

Politologas pastebi, kad šįkart
dėl parlamentarų mandatų varžysis
gerokai mažiau verslininkų, nes į Sei-
mą prieš ketverius metus išrinkti
stambiojo verslo atstovai esą nerado
prasmės dalyvauti viešojoje politiko-
je.

Seimo rinkimai vyks spalio 12
dieną.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (ELTA) –
Telekomunikacijų bendrovė ,,Omni-
tel” kartu su leidykla ,,Vaga” išleido
pirmąją lietuvišką knygą, parašytą
interneto tinklaraštyje (blog), kur ga-
lima rašyti mobiliuoju telefonu arba
kompiuteriu.

Autoriaus, pasivadinusio Virgili-
jaus Šimaičio slapyvardžiu, socialinių
miniatiūrų romanas ,,Komunalinis
bliuzas” – tai ,,Omnitel” prizas auto-
riui, kurį šis, nepanoręs atskleisti sa-
vo tikrosios tapatybės, laimėjo bend-
rovės surengtame ,,Mobiliosios kny-
gos” konkurse.

Daugiau kaip 80 konkurso daly-
vių rungėsi rašydami knygas susi-
kurtuose tinklaraščiuose mobiliai-
siais telefonais ar kompiuteriu.

Anot ,,Omnitel” rinkodaros di-
rektoriaus Giedriaus Makausko, šiuo
konkursu bendrovė siekė paskatinti
kūrybingus žmones ieškoti naujų ra-
šymo ir skaitymo formų. Ši ,,mobi-

lioji” knyga parodo, kad internetas
tapo mūsų gyvenimo būdu, kūrybos
ir saviraiškos dalimi. Šiandien jis itin
patogus, nes telpa net mūsų kišenėje,
mobiliajame telefone.

Leidyklos ,,Vaga” direktoriaus
pavaduotojos Ramunės Kugytės nuo-
mone, konkurse dalyvavę ,,mobilieji”
literatai tapo naujo žanro – tinkla-
raščio romano – kūrėjais. Tokia iš-
raiška gali pritraukti nemažai jaunų
žmonių iš naujo susidomėti literatūra.

,,Komunalinis bliuzas” – lengvai
skaitomas, linksmas ir ironiškas kū-
rinys, pristatantis 17 įsimintinų vei-
kėjų portretų, gyvenančių kasdieniu
sostinės ritmu.

,,Mobiliosios knygos” konkurso
dalyvių kūrybą vertino rašytojas Gin-
taras Grajauskas, filosofas Kristupas
Sabolius, žurnalistas Arminas Vi-
šinskis, leidyklos ,,Vaga” ir ,,Omni-
tel” atstovai.

Seimo rinkimuose dalyvaus
21 partija

Atkelta iš 1 psl.
,,Esame gerame kelyje. Bendrojo

vidaus produkto didėjimas nuolat su-
daro 6 proc., tačiau turime didelį už-
sienio prekybos deficitą”, – spaudos
konferencijoje sakė Bosnijos ir Her-
cegovinos vyriausybės vadovas.

Pasak šalies premjero, pastarai-
siais metais beveik visos sritys Bos-
nijos ir Hercegovinos ekonomikoje
buvo pertvarkytos. N. Špirič įsitikini-
mu, Lietuva bei Bosnija ir Hercego-
vina ateityje turi sukurti geresnes są-
lygas ekonominiam bendradarbiavi-
mui.

,,Siekdami pagerinti ekonominę
padėtį mes sutarėme, kad sureng-
sime verslininkų susitikimą 2008 m.
pabaigoje ir tai bus puiki galimybė
verslo atstovams rasti būdų, kaip įsi-
lieti į trečiųjų šalių rinką”, – kalbėjo

N. Špirič. Svečias taip pat ragino Lie-
tuvą aktyviau investuoti jo šalyje bei
pakvietė G. Kirkilą į spalio mėnesį or-
ganizuojamą verslo forumą.

N. Špirič padėkojo Lietuvai už
dalyvavimą taikos palaikymo operaci-
joje jo šalyje ir paramą jo šalies euro-
atlantiniams siekiams.

G. Kirkilas pažymėjo, kad Lietu-
va nuosekliai remia Europos Sąjun-
gos (ES) bei NATO plėtrą ir pasisako
už šio proceso tęstinumą. Pasak G.
Kirkilo, Lietuva taip pat remia ES vi-
zų liberalizavimo dialogą su Vakarų
Balkanų valstybėmis.

Prezidentas V. Adamkus su Bos-
nijos ir Hercegovinos premjeru kal-
bėjosi apie padėtį Gruzijoje ir aptarė
tarptautinės bendruomenės galimus
veiksmus sprendžiant šį konfliktą.

Lietuva palaiko Bosnijâ
ir Hercegovinâ



DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 10 d., trečiadienis 7

KOLOMBAS
Šri Lankos vyriausybė paskelbė

numušusi pirmąjį tamilų ,,tigrų” lėk-
tuvą po to, kai sukilėliai surengė di-
delį sausumos ir oro puolimą, per ku-
rį karinėje bazėje žuvo 22 žmonės.
Pasak Šri Lankos gynybos ministeri-
jos, kariuomenė atrėmė išpuolį prieš
Vavunijos karinį kompleksą, esantį
už 260 km į šiaurę nuo Kolombo.
Pranešime pridurta, kad naikintuvai
numušė žemai skridusį sukilėlių lėk-
tuvą. Tamilų ,,tigrai” kol kas neko-
mentavo šių pranešimų.

HAVANA
Viesulas ,,Ike” antradienį pras-

linko virš Kubos ir pasuko Meksikos
įlankos bei JAV link, o jo atnešti vėjai
ir liūtys saloje nusinešė keturių žmo-
nių gyvybes. ,,Ike”, kuris kiek anks-
čiau pražudė 66 žmones stichinių ne-
laimių nualintame Haityje, šįkart
privertė palikti namus apie 2 mln.
Kubos gyventojų ir padarė saloje di-
delių nuostolių. Kubai smogusio vie-
sulo vėjo greitis siekė 130 km per
val., pranešė JAV Nacionalinė orų
tarnyba. Pasak pareigūnų, stipri aud-
ra aplenkė Kubos sostinę, o vėliau
nuslinks virš šiltų Meksikos įlankos
vandenų, kur telkiasi dauguma JAV
naftos gavybos ir perdirbimo įmonių.
Artėdamas prie Texas krantų viesu-
las vėl sustiprės.

KAIRAS
Teroristinio tinklo ,,al-Qaeda”

žiniasklaidos padalinys pranešė pa-
rengęs naują vaizdo įrašą 2001 m.
rugsėjo 11-osios Jungtinėse Valstijo-
se surengtų teroro išpuolių metinių
proga, kuris ,,pradžiugins žiūrovus”.
Ši pogrindinės islamistinės žinias-
klaidos organizacijos ,,as-Sahab” in-
formacija paskelbta interneto svetai-
nėje, kurioje paprastai patalpinami
,,al-Qaeda” pranešimai. Šis praneši-
mas paskelbtas kitą dieną po televizi-
jos ,,al Jazeera” parodytų vaizdo įra-
šo ištraukų, kuriose antrasis pagal
rangą ,,al-Qaeda” vadovas Ay-man al
Zawahiri ir kiti organizacijos nariai
kalba apie šventąjį karą.

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

Rusija pripañino Abchazijos ir
Pietû Osetijos nepriklausomybê VARŠUVA

Pietų Osetijos milicija ir Rusijos
kariai pirmadienį Gruzijoje sulaikė
du lenkų žurnalistus iš visuomeninio
transliuotojo TVP, pranešė TVP. Žur-
nalistas ir operatorius, taip pat gru-
zinas vairuotojas buvo sulaikyti tuo
metu, kai rengė reportažą TVP žinių
laidai Karaletyje, esančiame už 20
km nuo Gorio miesto. ,,Pasak TVP
biuro Tbilisyje darbuotojų, jie laiko-
mi karo belaisviais”, – sakoma TVP
pareiškime. Dar viena TVP žurnalis-
tų grupė, taip pat du Tbilisyje rezi-
duojantys lenkų konsulai rengiasi
vykti į regioną, kuriame buvo sulai-
kyti žurnalistai.

KIJEVAS
Tiesioginio prezidento valdymo

įvedimas Ukrainoje prieštarautų ša-
lies Konstitucijai, pareiškė ministrė
pirmininkė Julija Tymošenko ir pri-
dūrė, kad netiki galimybe įgyvendin-
ti tokį scenarijų. Laidoje ,,Žodžio lais-
vė” premjerė pranešė, kad, jos duo-
menimis, spaudžiami dalis sričių ad-
ministracijos vadovų, taip pat kai ku-
rios visuomeninės organizacijos
,,prezidento sekretoriato prašymu
kreipėsi į prezidentą, prašydamos
įvesti tiesioginį prezidento valdymą”.
Drauge J. Tymošenko pabrėžė, kad
tiesioginio prezidento valdymo įvedi-
mas prieštarauja Konstitucijai.

BEIJING
Mažiausiai 34 žmonės žuvo šiau-

riniame Kinijos miestelyje, kurį už-
liejo pramoninių kasyklų atliekų pur-
vo ir riedulių nuošliauža, užpylusi
namus ir turgavietę, pranešė Kinijos
vyriausybė. Šansi provincijos kalna-
kasių miestelyje įvykusi nelaimė tik-
riausiai pareikalavo daugiau gyvy-
bių, nes Kinijos valstybinė televizija
pranešė apie šimtus dingusių be ži-
nios, o žinių laidose buvo parodyta,
jog purvu užlietos ištisos miestelio
gatvės.

Pakistane prisaikdintas
išrinktasis prezidentas

Vilnius, rugsėjo 9 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusija užmezgė diploma-
tinius santykius su Abchazija ir Pietų
Osetija, pranešė Rusijos Užsienio rei-
kalų ministerijos (URM) vadovas Ser-
gej Lavrov.

,,Mes apsikeitėme notomis, ku-
riose buvo susitarimai dėl Rusijos
diplomatinių santykių užmezgimo su
Abchazija ir su Pietų Osetija”, – sakė
jis spaudos konferencijoje Maskvoje,
pasibaigus susitikimui su savo kole-
gomis iš Abchazijos ir Pietų Osetijos
Sergej Šamba ir Murat Džiojev.

Rugpjūčio 26 d. Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev pasirašė įsaką,
kad Rusijos Federacija pripažįsta Pie-
tų Osetijos ir Abchazijos nepriklauso-
mybę. Tą pačią dieną jis savo įsaku
pavedė Rusijos URM užmegzti diplo-
matinius santykius su Pietų Osetija
ir Abchazija ir parengti Draugystės,

bendradarbiavimo ir savitarpio pagal-
bos sutartį su šiomis respublikomis.

D. Medvedev taip pat pavedė Ru-
sijos užsienio politikos žinybai ,,su-
rengti dalyvaujant suinteresuotoms
vykdomosios valdžios federalinėms
tarnyboms derybas su Abchazija ir
Pietų Osetija dėl Draugystės, bend-
radarbiavimo ir savitarpio pagalbos
sutarties parengimo ir pateikti nus-
tatyta tvarka siūlymus dėl jos pasira-
šymo”.

Rusija, Abchazija ir Pietų Osetija
susitarė teikti viena kitai karinę pa-
galbą. Pasak diplomatinės žinybos va-
dovo, kuriai nors iš susitarimo valsty-
bių patyrus agresiją, kitos suteiks jai
pagalbą, taip pat – ir karinę, ir tai bus
daroma remiantis teise į kolektyvinę
savigyną, kaip numato Jungtinių
Tautų Įstatų 61-asis straipsnis.

Rusijos prezidentas D. Medvedev. SCANPIX nuotr.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (Balsas.lt) –
Asif Ali Zardari prisaikdintas 14-uo-
ju Pakistano prezidentu. Jis pakeitė
šiose pareigose Pervez Musharraf,
kuris atsistatydino vengdamas ap-
kaltos. A. A. Zardari didele persvara
laimėjo šeštadienį vykusius rinki-
mus.

Inauguracijos iškilmės įvyko
budriai saugomuose prezidento rū-
muose Islamabade. Į iškilmes atvyko

Afganistano prezidentas H. Karzai.
,,Ši diena labai reikšminga Pa-

kistano istorijoje. Tai tautos ir kan-
kinės Benazir Bhutto misijos perga-
lė”, – prieš iškilmes sakė parlamento
narė ir vyriausioji A. A. Zardari pa-
dėjėja Farzana Raja.

A. A. Zardari anksčiau pareiškė
manantis, jog taps ekstremistų taiki-
niu, kaip ir jo žuvusi žmona. Jis per-
ims valdžią šalyje, kurią krečia isla-
mistų kovotojų išpuoliai ir ekonomi-
nis nuosmukis.

53-ejų A. A. Zardari pradės darbą
naujose pareigose didėjant tarptauti-
nės bendruomenės susirūpinimui dėl
neramumų Pakistane, kuris valdant
P. Musharraf išreiškė palaikymą
Jungtinėms Valstijoms po 2001 m.
rugsėjo 11-osios teroro išpuolių ir vė-
liau surengto JAV įsiveržimo į Afga-
nistaną. Mainais už palaikymą buvo
teikiama milijardų dolerių vertės pa-
rama.

Tačiau per praėjusius metus ša-
lyje surengtų sprogdinimų ir mirti-
ni-kų išpuolių aukomis tapo 1,2
tūkst. žmonių. Manoma, jog ši smur-
to banga buvo atsakas į P. Musharraf
palankumą Jungtinėms Valstijoms.
Smurtas šalyje taip pat tęsėsi per šeš-
tadienį vykusius rinkimus.

AZIJA

EUROPA

CENTRINĖ AMERIKA

AFRIKA

Asif Ali Zardari.
Delfi.lt nuotr.
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Panevėžio veiklios moterys dalyvauja
ne tik politikoje

LORETA TIMUKIENÈ

Lietuvos istorijoje buvo daug
įvairių įvykių ir progų, kada moterys
rodė patriotizmo pavyzdį, dalyvavo
valstybės atkūrime, pasirodė kaip
tikros profesionalės, atliko pilietinę
pareigą. Apie tai byloja Lietuvos mo-
terų judėjimo istorija. XIX a. pabai-
goje – XX a. pradžioje prasidėjo or-
ganizuotas moterų judėjimas, kuris
sutapo su Lietuvos tautinio atgimimo
sąjūdžiu. Jo metu iškilo tokios as-
menybės kaip Julija Žymantienė-Že-
maitė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė,
Marija Pečkaukaitė-Šatrijos Ragana,
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Tai
buvo moterys, kurios skleidė tautiš-
kumo ir nepriklausomybės idėjas,
aktyviai dalyvavo jų įgyvendinime.

1920 metais į Steigiamąjį Res-
publikos Seimą buvo išrinkta net 10
moterų. Tų pačių metų Lietuvos
Konstitucija įtvirtino lygias moterų ir
vyrų teises, o vėlesnė 1922 metų
Konstitucija skelbė moterų balsavi-
mo teisę ir lyčių lygybę prieš įsta-
tymą. Šis pažangus jaunos valstybės
žingsnis buvo labai drąsus, atsi-
žvelgiant į tai, kad kai kuriose
Europos valstybėse balsavimo teisė
moterims buvo suteikta vėliau. Nors
visa tai jau istorija, tačiau pasėta
sėkla davė pirmuosius savo vaisius.
Šiandien jau nekyla klausimas apie
lygias moterų ir vyrų teises – tai už-
tikrina Lietuvos Konstitucija ir įsta-
tymai.

Rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė
1907 m., pradėdama pirmąjį Lietu-
vos moterų suvažiavimą Kaune, sakė:
,,Tik mokslu ir dora galima visus
žmonių skausmus užlopyti. (…) Kol
mūsų lytis bus perkama, o vyrai –
pirkėjai, tol turėsime vyruose matyti
savo interesų priešus, tol turėsime
jungtis į atskiras nuo vyrų draugijas
savo interesų apgynimui.” Ar galima
teigti, kad ir šiomis dienomis moterų
norą burtis į klubus, organizacijas,
sąjungas lemia tie patys visuomenės
gyvenimo dėsniai? O gal šiandien
moterys bando įrodyti, kad jos sugeba
ne tik laikyti visus keturis namų
kampus, bet kartu ir tarti svarų žodį
valstybės politiniame gyvenime?

Anuo metu G. Petkevičaitė-Bitė
ragino moteris: dirbkime, mylėkime
savo ir svetimus vaikus, siekime
mokslo, švieskimės, kovokime už
savo teises ir lygias galimybes, ir vis-
kas eis į priekį. Be abejonės, šiandien
kur kas daugiau viešosios erdvės
moterų: žurnalisčių, politikių, mote-
rų, užimančių ir gana aukštus visuo-
meninės-kultūrinės veiklos pareigas.
Ir savivaldoje, ir Lietuvos Seime, ir
Vyriausybėje moterų yra, nors iki
Skandinavijos šalių mums dar toli.

Ar visų moterų politikių veikla
galime pasidžiaugti? Ar galime pasa-
kyti, kad iš jų veiklos, iš jų viešųjų
kalbų sklinda daugiau žmoniškumo,
daugiau tikro, o ne parodomojo rū-
pesčio žmonėmis? Deja, dažnai po-
litikės, kartais galbūt ir to nesiek-
damos, būna aiškiai priklausomos
nuo didžiosios politikos, pajungtos
kitų valiai ar galiai.

Moterys turi progą įrodyti,
ko jos vertos

Kalbėdamas apie moterų politi-
kių bendrą veiklą, Panevėžio vysku-
pas J. E. Jonas Kauneckas sakė:
,,Lietuvoje trūksta bendravimo, mū-
suose labai gajus individualizmas.
Žmogus su savo bėdomis lieka vienas.
Sveikintinas veiklių žmonių būri-
masis, noras kartu brandinti politinę
visuomenę.” Galbūt šis J. E. vys-
kupo įvardytas siekis ir buvo ta prie-
žastis, paskatinusi Panevėžio miesto
politikes įkurti savo klubą.

Į politiką pasukusių moterų klu-
bas ,,Veiklios moterys” susibūrė prieš
dvejus metus. „Paprasčiausiai, ma-
tyt, buvo atėjęs laikas susiburti. Mes,
moterys, spręsdamos kai kurias
problemas, turime pamiršti, kokioms
partijoms priklausome”, – sako klubo
prezidentė Danutė Kriščiūnienė,
pasidžiaugdama, kad organizacijos
veikloje dalyvauja 88 miesto moterys
iš įvairių politinių partijų.

Pasak klubo moterų, jas susi-
burti paskatino kauniečių moterų
pavyzdys. Kaunietės vėliau tapo ir
pirmosiomis panevėžiečių rėmėjomis.
„Moteris yra ašis, apie kurią sukasi
civilizacija”, – įsitikinusi klubo pre-

zidentė D. Kriščiūnienė. Ji sako, kad
svarbiausias organizacijos veiklos
tikslas – siekti, jog moterys dar la-
biau burtųsi draugėn, šviestųsi.
Klubo moterys mokosi kurti, keisti
savo įvaizdį, bendrauja su kitomis
organizacijomis, užsiima kultūrine ir
labdaringa veikla. „Manau, jei nu-
megsime kojinaites ir kam nors jas
padovanosime, niekam nenusižengsi-
me, – sako klubo pezidentė. – O gal
kada ir kokį moterims naudingą
sprendimą vyrams politikams į ausį
pašnibždėsime.” Panevėžio politikės
įsitikinusios, kad organizacijoje jos
turi puikią progą įrodyti, ko yra
vertos.

Reikia palaikyti moterų
norą vienytis

Panevėžio apskrities viršininkė
Gema Umbrasienė, kalbėdama apie
moterų veiklą, sakė: ,,Moterų ir vyrų
lygybės ir vaidmens visuomenėje
klausimas senas, kaip ir pats pa-
saulis. Mūsų pasaulis negali būti
tobulas ir neturi ateities, jei jo liki-
mas priklauso nuo vienos lyties. Rei-
kia palaikyti moterų norą vienytis ir
jų siekį parodyti, jog kartu moterys
gali nuveikti daug gražių darbų.”

Apie dvejų metų Panevėžio
politikių klubo veiklą pasakoja dvi
vaizdo juostos: „Mums jau vieneri” ir
,,Antrieji augimo metai”. Jose apie
panevėžiečių darbus pasakoja ir
filmuoti vaizdai, ir pačios politikės.
Klubo moterys rengia susitikimus su
Seimo nariais bei žymiais politikais,
žiniasklaidos atstovais, dalyvauja
televizijos ir radijo laidose, kur pa-
sisako svarbiais politikos, kultūros,
kitais visuomenei svarbiais klausi-
mais. Per tą laiką moterys aplankė ne
vieną dešimtį daugiavaikių šeimų,
Panevėžio pataisos namams dovanojo
knygų, žaislų. Labdaros vakaro-
aukciono metu surinktais pinigais
„Veiklios moterys” parėmė gabius
vaikus, dalyvavo televizijos laidoje
„Bėdų turgus”, kur vienai šeimai
dovanojo tūkstantį litų. Klubo narės
dalyvavo „Išsipildymo akcijoje 2006”
– rėmė ir lankė A. Bandzos vaikų
globos namų ir Laikinųjų vaikų glo-
bos namų ugdytinius.

Panevėžietės surengė akciją
„Laiškas Motinai”, kurioje dalyvavo
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai,
tėvai, darbuotojai. Savo mintis mo-
tinai žodžiais ir piešinias panoro
išdėstyti 475 žmonės. Surašius 119
metrų ilgio laišką, buvo pasiektas

Lietuvos rekordas. Klubo moterys
parėmė ne vieno autoriaus (G. Pet-
kevičaitės-Bitės, S. Gedos, K. V. Mi-
kalauskaitės) knygų leidimą ir prista-
tymą, rūpinosi G. Petkevičaitės-Bitės
muziejaus, Skaistakalnio parko liki-
mu. Veiklios moterys randa laiko
susibėgti į talkas, padeda tvarkyti
parkus, bažnyčias. Politikės atsiliepia
ir į ligos ar kitos nelaimės ištiktų
žmonių pagalbos prašymus.

Kuoka neteko mosuoti

Tai, kad politikių veikla pastebi-
ma, liudija ir valdžios vyrų dėmesys.
Organizacijos įkūrimo proga Seimo
narys Skirmantas Pabedinskas pa-
nevėžietėms padovanojo simbolinę
kuoką, tačiau ja, pasak moterų, Pa-
nevėžio politikėms taip ir neteko
prieš nieką užsimoti.

Klubo moterys laisvalaikiu kartu
keliauja, jos aplankė ne vieną spek-
taklį, koncertą, parodą. Politikės
vyksta į seminarus, konferencijas, iš
kur parsiveža naujų minčių savo
veiklai plėtoti. Vienas renginys, ku-
riame dalyvavo panevėžietės –
Vilniaus moterų namų surengta kon-
ferencija „Moters teisės – visuotinės
žmogaus teisės” – buvo skirtas Euro-
pos Komisijos 2006–2008 m. skelbia-
mai kampanijai smurtui prieš mote-
ris. ,,Veiklių moterų” surengtoje
tarptautinėje mokslinėje konferen-
cijoje „Moteris: motina, politikė,
verslininkė” moterys dalijosi patir-
timi, kaip joms pavyksta suderinti
šiuos daug dėmesio ir laiko reika-
laujančius dalykus.

Panevėžietės džiaugiasi, kad per
dvejus metus klubui pavyko užmegzti
draugystės ryšius su Gruzija, Latvija,
Olandija, Vokietija, Švedija, Jungti-
nėmis Amerikos Valstijomis. Panevė-
žio politikės gražiai bendradarbiauja
ne tik su kitų Lietuvos miestų mote-
rimis, bet ir su tautinių mažumų
atstovais.

,,Veiklių moterų” klubas prieš
metus dalyvavo susitikime su daili-
ninke Janina Monkutė-Marks, kuri
papasakojo apie panašią moterų veik-
lą JAV, kur menininkė gyvena. J.
Monkutė-Marks iš Čikagos buvo at-
vykusi į Kėdainius, ten surengė savo
darbų parodą. Vėliau savo kūrinius
menininkė padovanojo pačios įkur-
tam muziejui-galerijai.

Ne viena Panevėžio politikė
džiaugėsi, kad klubo veikloje daly-
vaujančios moterys yra išsilavinusios,
veiklios, draugiškos, nepaisant to,
kad jos priklauso skirtingoms poli-
tinėms partijoms. Paklaustos, ar
dažnai jos susirinkusios kalba apie
politiką, panevėžietės tvirtino, kad
taip būna gana retai. Tai vis dėlto kas
vienija Panevėžio moteris – noras
nelikti politinio gyvenimo nuošalyje
ar poreikis susibūrus nuveikti tokius
darbus, kurie dar kartą bylotų apie
kilnią moters prigimtį?

Galima spėti, jog burtis moteris
skatina gilus gyvenimo prasmės
suvokimas ir galimybė patikrinti ver-
tybes, kuriomis grindžiamas ar tu-
rėtų būti grindžiamas žmogiškas
bendravimas, o drauge – ir mūsų val-
stybės pamatai bei pažanga.

Danutė Krikščiūnienė, Panevėžio
miesto ,,Veiklios moterys” klubo
prezidentė.

Ne viena Panevėžio politikė džiaugėsi, kad klubo veikloje dalyvaujančios
moterys yra išsilavinusios, veiklios, draugiškos, nepaisant to, kad jos
priklauso skirtingoms politinėms partijoms.
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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

SKAUTYBÈS KELIAS

Tėvai skaudžiai išgyveno tėvynės
netektį, mirė toli nuo Lietuvos, nors
tikiu, kad atkūrus valstybingumą jie
būtų grįžę namo. 

Daug kam atrodė, jog nesavo
noru iš tėvynės pasitraukę žmonės ir
jų atžalos sugrįš pirma pasitaikiusia
proga. Taip neįvyko. Iki šiol grįžo
saujelė. Geriausiu atveju ateityje bus
taip, kaip buvo tarpukario Lietuvoje -
išvyko tūkstančiai, grįžo šimtai, nors
pastarųjų ekonominis ir socialinis
poveikis tėvynei buvo milžiniškas. 

Tai gali pasikartoti, jeigu savo
pastangas nukreipsime į išeivių saitų
su tauta stiprinimą. Tam reikia Lie-
tuvos valstybės ir išeivijos lietuvių
suderintos veiklos, rūpesčio lituanis-
tiniu auklėjimu, reikia naikinti sug-
rįžimo į tėvynę kliūtis, skatinti inves-
tuoti Lietuvoje, kurti sąlygas likti
valstybės gyvenimo dalimi, išsaugoti
dvigubą pilietybę. 

Tokios strategijos šiandien Lie-
tuvoje nėra. Tačiau tenka pripažinti,
kad nors valstybė gali padėti arba
apsunkinti emigrantų grįžimą, tai
nenulems jų sprendimo. Lems pa-
dėtis šalies viduje, gebėjimas žmones
išlaikyti čia, namie. 

Dauguma naujųjų emigrantų
įvardija ekonominę gerovę kaip iš-
vykimo priežastį. Tą kartoja ir Lie-
tuvos politikai. Tačiau jauni žmonės,
svetur valantys tualetus ir dirbantys
kitus nepatrauklius darbus, kalba
apie tėvynėje patirtą pažeminimą,
korupciją, prievartą. Nors šalies
ekonominė padėtis gerėja, jauni
žmonės toliau dingsta iš jos. Šiandien
nei artimieji, nei valstybė nepateikia
įtikinamų argumentų elgtis kitaip. 

Stasys NOREIKIS
Reikėtų stengtis ugdyti daugiau

kūrėją, nei vartotoją. Jei žmogus jaus
didesnį malonumą kurdamas – jis

niekur nevažiuos – kurs ir tobulins
savo mylimą Lietuvėlę.

Jonas VAIŠKŪNAS
Jaunoji Lietuva iš Lietuvos va-

žiuoja – pinigų. Dažniausiai pinigų.
Be pinigų sunku išsilaikyti, ypač var-
totojų visuomenėje. Norint juos sug-
rąžinti, paprasčiausia būtų duoti
žmonėms daugiau pinigų – leisti už-
dirbti. Jei to kol kas nepavyksta pa-
daryti, tai reiktų liautis nuo pat lop-
šio formuoti jauną žmogų kaip fa-
natišką vartotoją. Galima būtų paža-
dinti iki šiol visaip guitą supratimą,
kad yra dar ir kitokių vertybių. Jei ir
tai švietimo politikai neįkandama,
reikėtų kuo skubiau susirūpinti, kad
emigrantai dar norėtų ir galėtų išlik-
ti lietuviai gyvendami svetur. Jei jie
išgyvens, o mes susitvarkysime –
dalis sugrįš.

Vilma URBANAVIČIENĖ
Lietuva – dvasiškai stipri šalis.

Tačiau nukirtus šaknis, ryšį su pro-
tėviais, tradicijomis, dvasingumu, ne-
bežinome, kas esame. Mes nejaučia-
me gyvenimo, gamtos virsmų. Todėl
mus užklumpa depresija, kai trūksta
saulės šviesos, nes nežinome, kaip tai
kompensuoti, kur pasisemti kitokios
šviesos. O ką galime dabar žmogui
pasiūlyti? ,,Išgerk alaus, būsi stiprus,
laimingas ir mylimas.” Tai yra lėta
savižudybė, nes žmogui iš tiesų reikia
visai kitų dalykų. Reikia pertvarkyti
ir vaikų darželius, kur būtų ugdoma
mažylių savimonė, ir suaugusiųjų
organizacijas, kur būtų puoselėjamas
dvasingumas ir sąmoningumas. Žino-
ma, turėtų būti humanizuoti mokes-
čiai, sukurta sunkiai besiverčiančių
bei senyvo amžiaus žmonių rėmimo
sistema ir kita.

Bus daugiau.

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

Nr. 27

Atkelta iš 2 psl.
Visų posėdyje dalyvavusių orga-

nizacijų atstovai sutarė, jog būtina
atkurti Skautams remti draugiją,
kuri bandytų suvienyti skautiją, teik-
tų jai visokeriopą pagalbą. Kol kas
posėdyje išrinkta iniciatyvinė grupė,
kurios pirmininku sutiko būti Vilius
Bražėnas. Artimiausiu metu grupė
susitiks su skautų vadovais nuošir-

džiam pokalbiui, išsiaiškins skilimo
priežastis, bandys pateikti organi-
zaciją vienijančių argumentų. Vėliau
teks apsilankyti pas Švietimo ir mok-
slo ministrą, prašant mokyklose
sudaryti sąlygas įsikurti ir veikti
skautams. Galbūt teks apsilankyti ir
Seime, reikalaujant išleisti skautiją
remiantį įstatymą.

LIETUVOJE ATKURIAMA SKAUTAMS REMTI DRAUGIJA

ŠVENČIAME 90 METŲ SUKAKTĮ
IX TAUTINĘ STOVYKLĄ REMIA:
(Papildyta)
fil. Juozas ir fil. Daila Liubinskai, Oak Lawn, IL,  dr. Stepas ir dr. Giedrė

Matai, Brecksville, OH,  Janina Miknaitienė, a.a. Sigito Miknaičio atminimui,
Darien, IL,  v.s.fil. Lilė Milukienė, Plainview, NY,  v.s. Alė ir v.s. Vytautas Na-
mikai, Elmhurst, IL,  j.v.s. Elena Namikienė, Wasaga Beach, ON,  Gintra Na-
rienė (c.o. Elena Namikienė) Darien, IL,  Nijolė Nelson, Chicago, IL,  v.s. An-
tanas ir Emilija Paužuoliai, Chicago, IL,  Regina Petrauskienė, Euclid, OH,
s.v.ps. Dainius ir s.fil. Nida Petroniai, Willowbrook, IL,  Vladas ir ps. Valerija
Plepiai, Lemont, IL,  ABR Printing/A.Augaitis, Chicago, IL,  Prel.s. Juozo
Prunskio fondas/LF, Lemont, IL,  Virginija Puzeris, Toronto, OH, ,,Šatrijos
Raganų” būrelis Hamiltone, per v.s. Antaniną Vilimienę,  Prisikėlimo Kredito
Kooperatyvas, Toronto, ON, per Ritą Norvaiša, ,,Sietuvos” draugovė, Lemont,
IL, per ps. Ireną Kirkuvienę ir s. Nijolę Balzarienę, s. Regina Smolinskienė,
Orland Park, IL, fil. Renata Variakojytė-Staniškienė, Burr Ridge, IL, Povilas
ir Nijolė Stelmokai, Orland Park, IL,  j.v.s. Genė Treinienė, Orland Park, IL,
Vincas ir Teresė Urbaičiai, Mayfield Hts., OH,  v.s. Marija Vasiliauskienė, To-
ronto, ON,  fil. Birutė Vilutienė, Schererville, IN.

Skautiškas ačiū!!!

Kviečiame ir visus kitus Seses ir Brolius savo dalyvavimu ir auka prisidėti
prie Lietuviškosios skautybės jubiliejaus šventės.

v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos pirmininkas,

IX Tautinės stovyklos viršininkas

IX Tautinė stovykla Jamboree, Camp Manatok, OH VIII.15-18.08.
Vytauto J. Šliūpo nuotr.
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Rugsėjo 7 d. įvyko evangelikų
liuteronų Tėviškės parapijos metinė
gegužinė „Reunion”. Joje dalyvavo
per du šimtus esamų ir buvusių para-
pijiečių bei svečių. Gegužinė prasi-
dėjo bendromis pamaldomis, kurias
parapijos kunigas Liudas Miliauskas
vedė lietuvių ir anglų kalbomis. Po
pamaldų šventė persikėlė į erdvų
parapijos kiemą. Čia visų laukė mais-
tas, labai gražus oras ir A. Barniškio

grojama nuotaikinga muzika. Nepa-
miršti buvo ir mažieji, jų džiaugsmui
organizatoriai parūpino daug žaidi-
mų ir užsiėmimų. Vaikučiai žaidė,
suaugusieji šoko, dainavo, dalinosi
savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Visi buvo geros nuotaikos ir
džiaugėsi šauniu renginiu. Esame
dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie
gegužinės organizavimo ir vedimo.

Parapijos taryba

GEGUŽINĖ TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Lietuviai, kur jie bebūtų, visada
būrėsi kartu: steigė klubus, organi-
zacijas, mokyklas. Dažnai tie susi-
būrimai būdavo tai vieno, tai kito
tautiečio namuose, didesniame kam-
baryje ar tiesiog rūsyje. Tačiau visi
suprato, kad veikla būtų naudinges-
nė, jei turėtų nuolatinius namus,
nuolatinę pastogę. Nebuvo lengva.
Reikėjo sukaupti pinigų, be to, suras-
ti tinkamą pastatą lietuviškai veiklai
vystyti. Proga pasitaikė – Lemonte
buvo parduodamas De Andreis Vin-
centian Order – kunigų seminarijos
pastatas, kuris ir buvo nupirktas
1988 m. rugpjūčio 8 d.  už 800,000
dol. 

Laikas skaičiuoja metus. Štai jau
20 metų prabėgo nuo tos dienos, kai
grupė drąsių lietuvių nupirko De
Andreis seminariją ir pavertė ją
Pasaulio lietuvių centru – savaran-
kiška, niekam nepriklausančia insti-
tucija, besitvarkančia narystės pag-
rindu, pagal Illinois valstijoje regis-
truotus PLC nuostatus. Dabar atrodo
viskas paprasta, bet ne vienas Centro
pradininkų turėtų ką papasakoti apie
nelengvą pastato įsigijimą.

Noriu priminti, kad pirmasis
PLC tarybos pirmininkas buvo Vy-
tautas Šoliūnas, o pirmasis PLC
valdybos pirmininkas – Rimas Do-
manskis. Ačiū Jiems.

Kad Centras išsilaikytų ir sėk-
mingai tarnautų lietuviškai veiklai,
vien nuomos pajamų neužtenka. Jau
nuo pat Centro gyvavimo pradžios
kiekvieną trečiadienio vakarą ener-
gingi savanoriai aukoja savo laiką
vesdami Bingo žaidimus. Savanorės
moterys prigamina ir parduoda tūks-

tančius koldūnų. Savanoriai orga-
nizuoja įvairius renginius. 

Šiuo metu Pasaulio lietuvių cen-
tre Lemonte po vienu stogu įsikūrę
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
ja, Lietuvių dailės muziejus, krautu-
vėlė „Dovanėlė”, Maironio litua-
nistinė mokykla, trys salės įvairiems
renginiams, moderni sporto salė
„Jaunimo rūmai”, posėdžių kam-
barys, privatūs butai vyresnio am-
žiaus žmonėms. Šiose patalpose
veikia Lietuvių Fondas, JAV LB
Lemonto apylinkės Socialinių reikalų
skyrius, Vydūno fondas, Montessori
mokyklėlė ,,Žiburėlis” amerikiečių
katalikų mokykla ,,White Pines
Academy”, Pipirų ratelis, Lietuvių
skautų organizacija, futbolo klubas
„Liths”, ČLKL krepšinio lyga, aka-
deminis sporto klubas „Lituanica”,
vyrų tinklinio lyga. Centre repetuoja
choras „Dainava”, misijos choras,
įvairios šokių grupės: „Grandis”,
„Spindulys”, „Vyčiai”, vaikų meno
kolektyvas „Pasaka”. 

20 metų jubiliejaus proga sveiki-
name ir dėkojame visiems PLC na-
riams, Centro įkūrėjams ir rėmėjams,
kurie prisidėjo finansine parama,
savanorišku darbu, o gal tiesiog apsi-
lankymu šiuose lietuvių namuose.
Visi Jūs esate labai svarbūs, nes be
Jūsų nebūtų ir Centro.

Tad, maloniai kviečiame visus
spalio 18 dieną 6 val. v. susiburti ir
atšvęsti Pasaulio lietuvių centro 20-
ies metų sukaktį, kurią organizuoja
Indrės Jeske vadovaujamas komite-
tas. Atvykite. Savo dalyvavimu prisi-
dėsite prie Centro gyvavimo.

Živilė Ramašauskienė

VALIO PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI
Lituanistinės mokyklos mokinukai prie Pasaulio lietuvių centro.

Gegužinė prasidėjo pamaldomis.

Smagu susitikti gegužinėje.                          Tėviškės parapijos archyvo nuotr.

Savanorės moterys kepa Užgavėnių blynus.

MOKYTOJŲ TOBULINIMOSI  KURSAI
JAV Švietimo taryba  tęsia kas-

metinę tradiciją suburti mokytojus į
vieną vietą, kad jie galėtų pasisemti
patirties, pabendrauti, pasidalinti
rūpesčiais ir pasiekimais. Šį kartą
rytinio pakraščio mokyklų mokytojai
ir vedėjai buvo pakviesti  į  Putnam, į
Mergelės Marijos vienuolyną.  Gaila,
kad renginys vyko Labor day savait-
galį ir į seminarą  atvyko tik  Boston
ir New York mokyklų mokytojai bei
JAV LB  Švietimo tarybos atstovai. 

Jaukioje  ir svetingoje vienuolyno
aplinkoje mokytojai porą dienų sė-
mėsi žinių, maloniai leido vakarą prie
spragsinčio laužo, diskutavo.

Seminarą pradėjo JAV Švietimo
tarybos pirmininkė Daiva Navickie-
nė. Pasveikinusi ir supažindinusi  da-
lyvius su dienotvarke, ji pristatė
prelegentę dr. A. Skrupskelienę, kuri
skaitė  paskaitas ,,Išmokimo teorija”
ir ,,Kultūros perteikimas per kalbos
mokinimą”. Prelegentė savo kalboje
pažymėjo, kad  labai svarbu mokyto-
jams pamokų metu įtraukti daugiau
žaismingumo, nebūti klasėse diktato-
riais, bet per emocinį išsireiškimą
bendrauti su klase. Dr. A. Skrupske-
lienės paskaitos buvo tikrai įdomios
ir naudingos. Išklausę paskaitas se-
minaro dalyviai buvo egzaminuojami.
Tai visus išjudino, privertė pagalvoti
ir pateikti  savo nuomonę  apie pas-
kaitoje  išdėstytas mintis. 

JAV Švietimo tarybos pirminin-
kė D. Navickienė seminaro dalyviams
pateikė nuorodas, kaip interneti-
niuose puslapiuose susirasti reikia-
mos medžiagos ruošiantis  pamo-
koms. Įdomus ir naudingas buvo Gai-
los Narkevičienės pokalbis apie mo-
kymą. 

Emocingai ir žaismingai dr. M.
Girniuvienė   pristatė Švietimo gaires
ir metinius pamokų planus aukštes-
nėms klasėms. Mokytojoms buvo
išdalintos lietuvių literatūros ir isto-
rijos gairės 7–10 klasėms. Norisi pa-
dėkoti visiems prisidėjusiems prie šių
gairių ir pamokų išdėstymo ruošimo.
Išties buvo atliktas didžiulis darbas.

D. Navickienė pranešė malonią
žinią, kad Lietuvos Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vyriausybės
skiria nemažą dėmesį užsienio lietu-
viškam švietimui. Reikia tikėtis, kad
draugiška ir  taip reikalinga pagalba
ir  toliau plėtosis.

Pabaigai noriu padėkoti visiems
šių kursų rengėjams, nuoširdus ačiū
ir seselei Margaritai už išsakytas
mintis bei rūpestingą globą kursų
metu. Dėkojame ir vienuolyno ad-
ministracijai už sudarytas puikias
sąlygas dirbti ir ilsėtis.

Fausta Šinkūnienė
New York Maironio mokykla

Seminaro  dalyvė
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Atkelta iš 5 psl.
Didelis lietuvybės skiepas pasiju-

to po Antrojo pasaulinio karo, kai at-
važiavo nemažas būrys lietuvių iš DP
stovyklų Vokietijoje. Tuo metu mes
jau buvome išsikvėpę, atrodė, kad to-
kie ir liksim. Atsirado tautinių šokių
grupės, susikūrė choras, lietuviai vėl
pradėjo lankyti bažnyčią, kuri buvo
pastatyta mūsų tėvų kartos. Nors dy-
pukai po kurio laiko išvažiavo, bet
lietuvybė atsigavo. 

– O dabar naujai atvykusiųjų
yra?

– Galima sakyti, kad nėra, bent
jau jie mūsų neieško. 

– Kaip praktiškai atrodo lie-
tuviškas gyvenimas?

– Kiekvieną šeštadienį, po pietų,
aš atidarau Lietuvių centrą. Tai pag-
rindinė diena, kada susirenka lietu-
viai. Būna repeticijos – vaikų ansam-
blio, vyresniųjų ansamblio „Inkaras”,
veteranų grupės „Ugnė” ir choro.
Visi repetuoja, geriame arbatą, šven-
čiame vardines ir kt. Atrodo, kad čia
Lietuva. 

– Lietuviai buriasi daugiau-
siai Buenos Aires?

– Argentinos lietuvių susivieniji-
mo, kurio nariai taip pat susirenka

šeštadieniais, centras yra Buenos Ai-
res priemiestyje. Lietuvių klubas yra
Rossario. Berisso mieste gerai veikia
draugijos „Mindaugas ir „Nemunas”.
Beje, turiu skubėti namo, nors dar
turėčiau Lietuvoje reikalų, nes 98-
ąsias metines švenčia „Nemunas”.
Tai pati seniausia lietuvių organizaci-
ja. Po to pagal amžių eitų Susivieniji-
mas, kuris įsteigtas 1914 m. 

– Ar Lietuva žinoma Argenti-
noje?

– O taip. Kai Lietuva paskelbė at-
kūrusi nepriklausomybę, aš nuėjau
pas Argentinos prezidentą, su kuriuo
buvome draugai, ir pasakiau, kad
Lietuva, mano tėvų gimtasis kraštas,
tapo laisvas ir būtų gerai, jeigu
Argentina pirmoji Amerikos žemyne
jį pripažintų. Prezidentas pasakė:
„Žinau, sveikinu, bet rytoj šeštadie-
nis, kanceliarija neveikia, ateikit kitą
savaitę”. „Prezidente, dabar”, –
prašiau jo. „Tada tas dekretas turės
būti paskelbtas rezidencijoje?” Sa-
kau: „Aišku, tai bus dar gražiau”.
„Gerai, ateikit su tautiniais rūbais”. 

Prezidentas dekretą pasirašė
sekmadienį savo rezidencijoje. Užri-
šom jam tautinę juostą. Pasaulyje
Argentina buvo penktas kraštas, pri-
pažinęs Lietuvos valstybę. 

35-ERIUS METUS PRAŠIAU LEIDIMO
NUVAŽIUOTI Į LIETUVĄ

IEÕKO DARBO

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.

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

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

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

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

* Pagyvenusi moteris, turinti
legalius dokumentus, rekomendaci-
jas, automobilį, pirktų gerai apmo-
kamą darbą prižiūrėti senelius pieti-

niuose rajonuose. Tel. 630-323-2785.

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

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Žalia korta, rekomendacijos,
anglų kalba, automobilis. Tel. 708-
289-9767.

* Moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomendaci-

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

A † A
VERONIKA PAOVIENĖ

PIVORIŪNAITĖ

Mirė 2008 m. rugsėjo 2 d., sulaukusi 91 metų. Gyveno Grand
Rapids, Michigan.

Giliai nuliūdę liko: seserėnai Lietuvoje  Alfredas Lukšėnas su žmo-
na  Aldona, Zenonas Lukšėnas su žmona Kristina ir kiti giminės.

Velionė gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Navikų km., Švenčionių
apskr.  Amerikoje išgyveno 58 m. Jos vyras Jonas mirė 1994 m.

A. a. Veronika buvo veikli LB GR apylinkės narė. Priklausė
Lietuvių RK Moterų sąjungai ir Šv. Petro ir Povilo parapijos chorui.
Ji yra Lietuvių Fondo ir Draugo Fondo garbės narė.

Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį ir penktadienį, rugsėjo 4 d.
ir 5 d. Barto and Son laidojimo namuose, 1401 Quarry  Ave., N.W.
Grand  Rapids, MI.

Laidotuvės ir šv. Mišios už velionės sielą įvyko šeštadienį,
rugsėjo 6 d., 10 val. ryto, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Veronikos sielą.

Nuliūdę giminės

P A D Ė K A
Maloniai prisimindamas visą

JAV, ypač Čikagos lietuvių bendrystė-
je prabėgusį laiką, nuoširdžiai dėko-
ju, kad galėjau su Jumis būti,
džiaugtis, daug ko iš Jūsų išmokti
bendruose darbuose. Pasiaukojimo ir
lietuvybės idealizmo liudijimas man
išliks nepamainomas. 

Nuoširdžiai dėkui už surengtas
išleistuves į Lietuvą tariu Brighton
Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijai, JAV LB Brigh-
ton Park apylinkei (pirm. V. Sendai),
Lietuvių katalikių moterų sąjungai
(pirm. S. Daulienei), Lietuvos Vyčių
36 kuopai (pirm. E. Oželienei), Brigh-
ton Park Lietuvių namų savininkų
bendrijai (pirm. P. Zailskui), ALR
Katalikų federacijai ir ALT (pirm. S.
Kupriui), parapijos lektoriams bei
kantoriams, parapijos chorui (maest-
ro A. Barniškiui), „Gabijos” kanklių
ansambliui (vad. G. Razumienei) bei
visiems muzikavusiems, maistą pa-

ruošusiems ir kitaip prisidėjusiems
ruošiant šią įspūdingą šventę. Didelė
padėka klebonui kun. Thomas Koys
ir kun. Jauniui Kelpšui už ilgametį
lydėjimą ir jautrią paramą parapijoje
ir asmeniniame gyvenime. Čikagos
Tėvams jėzuitams visuomet liksiu
dėkingas už nuolatinę, mane pri-
glaudusią, pastogę. Lietuvos Dukterų
draugijai ir pirm. Joanai Krutulienei
didžiai ačiū už svarbią pagalbą per-
sikraustant į Lietuvą. Visiems mane
nuolat globojusiems geradariams te-
atlygina Viešpats, kuriam už Jus
dėkoju maldoje.

Visų Jūsų pasiilgęs ir tikėdama-
sis pamatyti Lietuvoje, iš Šiluvos šil-
tai sveikinu su Dievo Motinos apsi-
reiškimo 400 metų jubiliejumi. Mari-
jos parodytasis Kristus tegul globoja
ir veda mūsų Tautą bei Tėvynę Lie-
tuvą, išeiviją ir visą pasaulį. 

Su pagarba maldoje,
Nerijus Šmerauskas

Nerijus Šmerauskas su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
Brighton Park lektoriais ir kantoriais per Nerijaus išleistuves į Lietuvą birže-
lio 1 dieną Čikagoje.
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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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

�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!

��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.

�,,Atviro žodžio” forume kalbės
LR generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Susitikimas su S.
Aniuliene vyks sekmadienį, spalio 5
d., 12:30 val. p. p. Pa saulio lietuvių
centro, 14911 127th Street, Lemont,
didžiojoje salėje. Visus maloniai kvie -
čia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”.

�ASS Čikagos skyriaus metinė
šventė įvyks spalio 11 d. 6 val. v. Atei -
tininkų namuose. Programoje: iškil -
minga sueiga, meninė dalis ir vaka -
rienė. Laukiame gausaus narių ir
sve čių apsilankymo. Registracija tel.:
630-257-2558 (Jolanda).

�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!

�Rug sėjo 20 d. 5 val. p. p. Ziono
bažnyčios salėje susirinksime į ,,Spin-
dulėlio” 5-ąjį gimtadienį.  Lauksime
mūsų šventėje! Nedelskite apsispręs-
dami, salėje – tik 100 vietų. Mūsų

tel.: 708-422-1433, ad resas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL, 60453.

��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.

�Š. m. rugsėjo 14 d.  Šv. And -
riejaus lietuvių bažnyčioje, Philadel -
phia, 10:30 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios Eleonoros ir Vinco Raste-
nių atminimui pagerbti. Malonūs
draugai, artimieji ir pažįstami esate
kviečiami tą dieną juos prisiminti
savo mintyse ir maldoje.

�Pokalbiai bei pamokos lietu-
viškai kalbantiems suaugusiems
šiemet vėl vyks šeštadieniais nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p. Dievo Motinos
parapijos patalpose, klasėje prie
scenos. Aptarsime XX ir XXI amžiaus
Lietuvos istorijos įvykius bei jų skir-
tingus vertinimus, to laikotarpio žy-
mesnius lietuvių literatūros kūrinius
ir lietuviams svarbias įvykius ak-
tualijas. Kas savaitę viena valanda
(9–10 arba 11–12, kaip dalyviai pagei-
daus) bus skirta lietuvių kalbos pa-
mokai. Pokalbiai ir pamokos prasidės
rugsėjo 20 d. Jeigu mėgstate pasida-
lyti mintimis arba norite išmokti tai-
syklingiau rašyti, atvykite. Galima
dalyvauti viso ryto programoje arba
tik vieną ar dvi valandas. Vadovė –
Vida Bučmienė. Tel. pasiteirauti:
216-481-0653. „Aušros” aukštesnio-
sios lituanistinės mokyklos lietuvių
kalbos, istorijos ir kultūros pa mokos
lietuviškai nekalbantiems ar ba silp-
nai kalbantiems suaugusiems bei pa-
augliams vyksta ten pat kas sekma-
dienį nuo 11:15 val. r. iki 12:30 val. p.
p. Tik ką prasidėjo naujas kursas.
Priimami nauji mokiniai.

��Šv. Kazimiero bažnyčios para -
pijos, Gary, IN, 11-osios Lauko Mišios
ir gegužinė vyks rugsėjo 28 d., sekma -
dienį, adresu: VFM Post 1563, 6880
Hendricks St., Merrillville, IN 46410.
Šv. Mišios – 12:30 val. p.p. Po Mišių –
gegužinė. Maistas – 12.50 dol. Da -
lyvaus akordeonistas Bronius Mūras.
Ruošia Lietuvos Vyčių 82 kuopa. Tel.
pasiteiravimui: 219-884-2220 (Joan -
na Rudzevičius); 219-980-5027 (Lo -
reta Vician) arba 219-322-4533 (Bi -
rutė Vilutienė). 

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

• Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas nuoširdžiai dėkoja
už 400 dol. auką a. a. Jadvygos Gruodienės atminimui.

KLAIDOS ATITAISYMAS. Amerikos Lietuvių tautinė sąjunga,
atsidėkodama už „Drauge” spausdintus skelbimus, paaukojo 100 dol. auką,
o ne 50 dol., kaip buvo skelbta š. m. rugsėjo 6 d. ,,Drauge”.  Atsiprašome už
įsivėlusį netikslumą ir nuoširdžiai dėkojame už paramą. 

�Visus kviečiame į Pasaulio lie -
tuvių centro organizuojamą Golfo
dieną sekmadienį, kuri rugsėjo 14 d.,
1 val. p. p. bus Old Oak Country
Club golfo aikštyne (143-ia ir Parker
Rd. san kryžoje, Homer Glen). Norin-
čius da lyvauti prašome skambinti
Linui Gy liui tel. 630-674-5414.

Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

Spalio 3 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje rodomas filmas ,,Dingę Ber -
lyne”. Tai vienas iš istorinės doku-
mentikos serialo XX amžiaus slaptieji
archyvai filmų (2006). Autoriai: LNK
žurnalistė Gražina Sviderskytė ir
istorikas daktaras Arvydas Anu -
šauskas. Trukmė: 49 min.

Antrojo pasaulinio karo metais,
nujausdami vėl artėjant sovietų oku-
paciją, tūkstančiai žmonių bėgo iš
Lietuvos, bijodami raudonojo teroro.
Kelyje į Vakarus KGB jiems spendė
spąstus. Vokietijoje sovietų agentai
klasta skverbėsi tarp pabėgėlių,
aktyvesnius sekė ir naikino. Ne vie-
nas lietuvis dingo vidury baltos

dienos – kai kurios žmonių grobimo
aplinkybės neaiškios iki šiol. Atkuria-
mo siomis scenomis ir Vokietijoje fil-
muota medžiaga atskleidžiama KGB
ypa tingosios operatyvinės grupės
Ber lyne veikla 1945—1947 m.: Lietu-
vos ir Vokietijos piliečių persekioji-
mas, grobimų organizavimas, dra-
matiški persekiotojų bei jų aukų liki-
mai ir netikėtas... britų žvalgybos
vaidmuo.  

Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500 

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Muziejaus info

Sekmadienį, rugsėjo 14 d. nuo
12 val. p. p. iki 5 val. p. p. Seneca
Greek State Park, 11950 Clopper Rd.,
Gaithersburg, MD vyks JAV LB
ruošia gegužinę ,,Vašingtono ruduo”.
Gegužinėje ne tik valgysime, vyks
tinklinio varžybos, gros muzika, vai-
kams bus įrengtos žaidimų aikštelės.
Įėjimas – 20 dol. Daugiau informaci-
jos:  www.dclac.org  

Penktadienį, rugsėjo 19 d.
nuo 6:30 val. v. iki 10:30 val. v. lietu-
viai dalyvaus ,,Europos naktyse”,
kurios vyks La Maison Francaise,
4101 Reservoir Road, N.W., Wa-
shington DC. Įėjimas – 25 dol. (Bi-
lietus įsigyti galite tik tinklalapyje
www.instantseats.com).

Spalio mėn. visi kviečiami daly-
vauti vaikų Eurofestivalyje, kuriame
dalyvaus per 100 vaikų teatrų ir

klubų iš įvairių Europos šalių, tarp jų
ir lietuviai. Spalio 28 d. teatro grupė
iš Lietuvos ,,Atviras ratas” parodys
muzikinį vaidinimą ,,Senelės pasaką”
pagal S. Nėries eiles. Muziką šiam
spektakliui sukūrė Aidas Giniotis.
Įėjimas nemokamas.

Antradienį, spalio 14 d. 12 val.
p.p. Woodrow Wilson International
Center for Scholars, Ronald Reagan
Building and International Trade
Center, One Woodrow Wilson Plaza,
6th Floor Auditorium, 1300 Pennsyl-
vania Ave., NW Washington, DC
20004 paskaitą ,,A Litmus Test of the
Century and its Social and Moral
Order: Lithuania in the Twentieth
Century” skaitys televizijos laidų ve-
dėjas, filosofas prof. Leonidas Dons-
kis iš Lietuvos. Įėjimas nemokamas.
Daugiau informacijos: www.vdu.lt
arba www.wilsoncenter.org

Renginiai Washington, DC


