
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 18, 2008 Vol. XCIX Nr. 183Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O

N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
9
-1
7
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.43 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Lietuvių telkiniuose.
Šiluvos jubiliejaus mi-
nėjimai Rytų pakrantėje
(p. 2)
•Lietuvos saugumas –
mūsų pačių atsakomybė
(p. 3, 9)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Nuomonė. Stebuklai ir
medaliai (p. 5)
•Mūsų stalui. Dievas su-
kūrė maistą, o velnias –
virėją (p. 8)
•Baltoji knyga (32) (p. 9)
•JAV LB XVIII Tarybos 3
sesijai artėjant (p. 10)

Rusija turi pripažinti sovietinès
okupacijos neteisètumâ

IAE uñdarymas yra teisinis îsipareigojimas

Dar 1953 m. sudaryta speciali JAV Kongreso komisija patvirtino, kad ,,Sovietų Są-
junga neteisėtai ir prievarta užkariavo Baltijos valstybes”.

LR Seimo archyvo nuotr.

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Lietu-
viams.com) – Būsimosiose Lietuvos
ambasados Jungtinėje Karalystėje
patalpose Londone rugsėjo 21 d. dis-
kutuoti su rinkėjais atvyks Liberalų
sąjūdžio keliama Airijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Jurga Vi-
dugirienė, Naujosios sąjungos atstovė
aktorė Gražina Baikštytė ir finansų
ministras socialdemokratas Riman-
tas Šadžius.

Šie politikai kandidatuoja į Sei-
mą Vilniaus Naujamiesčio apygardo-
je, kurioje balsuoja ir visi užsienyje
gyvenantys Lietuvos piliečiai. Disku-
siją ves Londone gyvenanti ir dirban-
ti rašytoja, publicistė Zita Čepaitė.
Tikimasi, kad prie diskusijos ras gali-
mybę prisijungti ir kiti Naujamiesčio
apygardoje į Seimą kandidatuojantys
politikai.

Į diskusiją kviečiami visi, ku-
riems rūpi Lietuvos ateitis ir kurie
nori susipažinti su ketinančiais jiems
atstovauti tautos atstovybėje – Lie-
tuvos Respublikos Seime.

Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS) –
Europos Komisijos (EK) vadovas dar
kartą pareiškė, kad diskusijos dėl Ig-
nalinos atominės elektrinės (IAE)
darbo pratęsimo nevyksta.

,,IAE uždarymas, kad būtų visiš-
kai aišku, yra teisinis įsipareigojimas
Lietuvos stojimo į Europos Sąjunga
(ES) sutartyje. Teisiniai įsipareigoji-

mai nėra Lietuvos ir EK diskusijų ob-
jektas. EK gali tik pasakyti – sutartis
reikia gerbti”, – Briuselyje bendroje
spaudos konferencijoje su premjeru
Gediminu Kirkilu tvirtino Jose Ma-
nuel Barroso.

J. M. Barroso susitikime su G.
Kirkilu pasiūlė parengti bendrą Bal-
tijos regiono sujungimo su ES energe-

tikos tinklais veiksmų planą, kuria-
me būtų išskirtas EK ir Lietuvos
veiksmų planas. Šio plano tikslas –
imtis visų įmanomų priemonių padi-
dinti Lietuvos energetinį saugumą iki
2009 m. pabaigos. Teigiama, kad J.
M. Barosso sutiko siūlyti šiuos klau-
simus aptarti būsimuose ES Vadovų
Tarybos susitikimuose.

Londone diskutuos
kandidatai î Seimâ

Iškilmingos pamaldos vyko stovyklos koplyčioje. Bernardinai.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS) –
JAV Senatas posėdyje vienbalsiai
patvirtino pareiškimą, kuriame pa-
reikšta, kad Rusija turi pripažinti
Lietuvos, Latvijos, ir Estijos sovieti-
nės okupacijos neteisėtumą, praneša
naujienų agentūra ,,RIA-Novosti”.

,,Kongresas prašo JAV preziden-
tą ir JAV valstybės sekretorę para-
ginti Rusijos Federacijos vyriausybę
pripažinti, kad Latvijos, Estijos ir
Lietuvos sovietinė okupacija pagal
Molotov-Ribbentrop paktą 51-erius
metus buvo neteisėta”, – sakoma pat-
virtinto dokumento tekste.

Ši nuostata įtraukta į pareiški-
mą, kuriuo JAV Senatas pasveikino
Latviją ir jos tautą Latvijos neprik-
lausomybės, paskelbtos 1918 m. lap-
kričio 18 d., 90-ųjų metinių proga.

Pabrėžę, kad po nepriklausomy-
bės paskelbimo ,,Latvija 21-erius me-
tus gyvavo kaip nepriklausoma ir sa-
varankiška valstybė, būdama visiškai
pripažinta Tautų Lygos narė”, doku-
mento autoriai primena, kad ,,prisi-
dengiant Molotov-Ribbentrop paktu,

1940 m. birželio 17 d. Latvija, Estija
ir Lietuva buvo prievarta įtrauktos į
Sovietų Sąjungos sudėtį, pažeidžiant
esamas iki to taikos sutartis”.

,,JAV niekada nepripažino šios
neteisėtos ir prievartinės okupacijos,

ir po to buvę JAV prezidentai palaikė
nenutrūkstamus diplomatinius san-
tykius su šiomis šalimis per visą so-
vietinę okupaciją, niekada nepripaži-
nę jų ‘sovietinėmis respublikomis’”, –
sakoma dokumente.

Afganistane kariai šventè
Šiluvos jubiliejû

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Bernar-
dinai.lt) – Rugsėjo 9 d. Afganistano
Goro provincijos septintosios atkūri-
mo grupės (PAG-7) kariai susirinko į
stovykloje įsikūrusią koplyčią pami-
nėti vieną gražiausių šio rudens šven-
čių – Švenčiausios Mergelės Marijos

apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų
jubiliejų. Tą patį vakarą Ramovėje
buvo rodomas Daliaus Ramanausko
sukurtas dokumentinis filmas ,,Ke-
lias į Šiluvą”.

Jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje
Afganistane Nukelta į 6 psl.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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LIETUVIÛ TELKINIAI

EUGENIJA MISEVIÇIENÈ

„Graži, Marija, Tu esi, pradėta
nekaltai. Tamsios nakties žvaigždė
šviesi, iškilusi aukštai. Būk mūsų
Motina meili, globos rankas ištiesk,
dvasia kai blaškos nerami, jos ūkanas
nušviesk.”

Šiemet ruduo mums, lietuviams,
prasidėjo labai iškilmingai. Prieš 400
metų Dievo Motina nužengė nuo dan-
gaus, kad sustiprintų katalikų tikėji-
mą savo sūnumi Jėzumi, kuris tuo
metu buvo gerokai susilpnėjęs. Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimas Šilu-
voje 1608 metais laikomas pirmuoju
jos pasirodymu Europoje.

Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Lietu-
voje didingai pažymėta viena didžiau-
sių katalikų švenčių – Šiluvos Merge-
lės Marijos apsireiškimo Lietuvoje
400 metų jubiliejus. Rugsėjo 6 dieną,
šeštadienį, prasidėjo Šiluvos atlaidai.
Savaitgalį šioje šventėje dalyvavo
apie 5,000 tikinčiųjų. Šiluvoje šia
proga buvo atidengta bronzinė skulp-
tūra, kurios autorius – lenkas C.
Dzwigaj, sukūręs ne vieną pamin-
klą popiežiui Jonui Pauliui II. Na, o

pirmadienį, rugsėjo 8-ąją, paminėta
pagrindinė iškilmių diena – Švč. M.
Marijos Gimimo šventė, kurios proga
ir čia, už Atlanto, Harrisburg (PA)
vyskupas mons. Kevin C. Rhoades
laikė šv. Mišias Motinos Cabrini baž-
nyčioje Shamokin, PA. Kasdien šio
Jubiliejaus iškilmių metu daugybė
maldininkų susitaiko su Dievu, išda-
lijama tūkstančiai šv. Komunijų. Į
šias iškilmes Lietuvoje suskrido lietu-
viai iš įvairiausių pasaulio šalių. O
tie, kas šiemet į mūsų Tėvynę šiai
šventei negalėjo nuvykti, Švč. Mariją
pagarbina lietuvių bendruomenės
rengiamuose minėjimuose Amerikoje
ir visame pasaulyje. Pirmasis JAV
Rytų pakrantėje toks renginys rug-
sėjo 14 d. įvyko Connecticut valstijo-
je.

Susitikimas prieš Šiluvos Merge-
lės Marijos šventę, minint jos pasiro-
dymą Šiluvoje prieš 400 metų, vyko
Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
seserų dvasinio atsinaujinimo centre
Putnam, CT. Nuo šeštadienio rytme-
čio iki sekmadienio pabuvę kartu
susitikimo dalyviai vyko į iškilmingas
pamaldas Šv. Andriejaus bažnyčioje

Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje

minėjimai Rytų pakrantėje

New Britain (CT), skirtas N. Anglijos
lietuviams šiai šventei pažymėti.
Buvo smagu šioje lietuvių šventovėje
matyti neįprastai daug žmonių, kurie
į New Britain atvyko ne tik iš kitų
Connecticut miestų, bet ir iš aplin-
kinių valstijų, net Čikagos. Buvo
surengta nuostabi procesija, o šv.
Mišias atnašavo Connecticut sos-
tinės Hartford arkivyskupas mons.
Henry J. Mansell. Su juo kartu pa-
maldas laikė vysk. Paulius Baltakis,
OFM ir daugiau kaip 10 kitų svečių
lietuvių kunigų. Į šią šventę atvažia-
vo ir LR generalinio konsulato New
York vadovas ambasadorius Jonas
Paslauskas su žmona Dalia. Šių pa-
maldų metu nepaprastai gražiai gie-
dojo bažnyčios choras, lydimas nuos-
tabaus balso solistės V. Osborne. Lie-
tuviai, atsidėkodami mons. H. Man-
sell, įteikė jam Šiluvos Marijos pa-
veikslą ir įžymųjį gardųjį Liūdžių
iškeptą šakotį bei po pamaldų kartu
su kitais pakvietė jį į parapijos salę,
kur vietinių parapijiečių rūpesčiu
buvo suruoštos vaišės bei parengta
kultūrinė programa. Susirinkusiems
pašoko grupė ,,Berželis”, po to visi
buvo pakviesti pasistiprinti parapijos
moterų paruoštais užkandžiais ir sal-
dumynais su kava, tarp jų puikavosi
ir specialiai šiam jubiliejui paga-
mintas šventinis tortas.

Katalikams ši šventė lyg ir pri-
minimas, kad, nepaisant nieko, pri-
valome neprarasti savo tikėjimo, ir
jei yra labai sunku jį išlaikyti. Tu-
rime prašyti Motinos Marijos, kad ji
mums vėl nušviestų kelią, kaip tai
padarė prieš 400 metų, pasirodyda-
ma piemenėliams ir „pažadindama”
visų tikinčiųjų širdis.

„Nenuženk nuo akmens, O Mari-
ja, pušynėly žaliam Šiluvos, nes
krauju ten ir ašarom lyja, nepalik,
nepalik Lietuvos. Tas akmuo – tai
tvirtovė po kojų, nėr jėgos, kas paju-
dintų jį, ten atšvęsim mes laisvės ry-
tojų, apraudosim skriaudas ten visi.
Nenuženk nuo akmens, o Marija, pie-
menėliams pravirkus kadais. Mes
išpuošim šventovės lelijom ir nevys-
tančių rožių žiedais.”

Šiluvos šventė Šv. Andriejaus bažnyčioje New Britain, CT.
E. ir L. Misevičių nuotr.



DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis 3

Ar tikrai visi
juodaodžiai Amerikoje

yra skriaudžiami?
ALEKSAS VITKUS

Liberalioje Amerikos spaudoje visi esame daug kartų skaitę, kaip
vis dar iki šiol yra skriaudžiami juodaodžiai, save mėgstantys va-
dinti afroamerikiečiais. Gal tai ir teisybė, ypač jei pažiūrėtume į

Amerikos daugiau kaip dviejų šimtų metų istoriją. To joks bešalis žmogus
negalėtų nuneigti. Su tokiu tvirtinimu turbūt turėtų sutikti ir konserva-
toriško polinkio amerikiečiai politikai. Bet kaip yra šitame pakantos ir
plačiai pasklidusių žmogaus teisių XXI šimtmetyje?

Ypatingai mėgsta skųstis pačių juodaodžių visuomenės politiniai vei-
kėjai, tokie kaip pastoriai Jesse Jackson, Jeremiah Wright ir kiti, o taip
pat – ir gausūs jų komentatoriai, ir net didžiųjų Amerikos laikraščių veda-
mųjų autoriai. Jei juodųjų bendruomenėje atsiranda kokia problema, jie
visuomet skelbia, kad dėl to kalta yra baltųjų visuomenė ir jos nusistaty-
mas prieš juodąją rasę.

Kas mane sugundė rašyti šia tema, tai prieš kelias dienas „Chicago
Tribune” komentarų puslapyje išspausdintas straipsnis, rašytas visoje
Amerikoje žinomo komentatoriaus, juodosios rasės atstovo Leonard Pitts.
Straipsnis mane nustebino savo antrašte: „Memo to African-Americans:
Sometimes Blacks Are Guilty”, kur autorius be baimės aprašo Detroit
miesto mero, juodaodžio Kwame Kilpatrick politinę karjerą, pasibaigusią
kalėjimu.

Pitts savo straipsnį pradeda šitaip: „Jei Kwame būtų buvęs baltas, jį
iš Detroit miesto mero kėdės būtų jau seniai išmetę, jis gal ir savo kalėji-
mo bausmę būtų jau atlikęs.” Bet Kwame yra juodaodis, ir kai prieš dau-
giau kai metus iškilo į šviesą jo daugybė nusikalstamų veiksmų, jo ginti
tuojau puolė juodųjų amerikiečių spauda, politikai, pastoriai ir vos ne visi
Detroit miesto juodieji gyventojai, kaltindami baltuosius rasizmu ir „Jim
Crow” linčo teismo teisingumu. Kwame vis dėlto turėjo nusileisti, nes jo
nusikaltimų jau nebebuvo galima apginti. Jis atsisakė mero posto, pats
pasisiūlydamas išbūti 120 dienų kalėjime, paskui praleisti penkerius me-
tus bandomojo laikotarpio ir užmokėti 1 mln. dolerių baudą.

Tai, kad juodaodžiai yra dar ir šiandien skriaudžiami, gal geriausiai
atremia žurnalistas ir komentatorius, 1992 m. buvęs kandidatas į prezi-
dentus Patrick J. Buchanan. Čia noriu paminėti tik kai kurias jo mintis,
ne kartą reikštas spaudoje ir kitokiuose forumuose.

Gal laimingiausi juodosios rasės žmonės gyvena Amerikoje. Jų pro-
tėviai buvo atvežti į šį kraštą kaip vergai, toks gyvenimo būdas nedaug
skyrėsi nuo jų gyvenimo Afrikoje. Iš tokių atvežtų vergų, kurių buvo gal
apie 600,000, užaugo naujos kartos, jau nebe vergai, bet pagaliau – laisvi
žmonės, ir šiandien jų priskaičiuojama Amerikoje daugiau nei 40 milijonų.
Kaip ir tarp baltų, nemažas jų skaičius dar ir dabar gyvena ką sociologai
vadina „žemiau neturto lygio”, kuris vis dėlto yra gerokai aukštesnis negu
bet kokioje, išskyrus gal Pietų Afriką, juodųjų valdomoje Afrikos valsty-
bėje. Todėl tokie agitatoriai kaip Sharpton ir kiti turėtų pulti ant kelių ir
dėkoti, kad jų protėviai turėjo laimės atsirasti Amerikoje.

Nuo prez. Lyndon B. Johnson laikų niekas pasaulyje juodosios rasės
žmonėms nėra padaręs tiek gero, kaip Amerikos baltieji. Trilijonai (taip,
ne milijardai, bet trilijonai) dolerių buvo išleista įvairiausių rūšių pašal-
poms juodiesiems, pvz., maisto produktų talonai, būstų nuomų priedai,
Pell įstatymo studijų pašalpos, paskolos studentams, teisminės paslaugos,
medicininiai patarnavimai, mokesčių kreditai ir kitokios „neturto” prog-
ramos, bandant įvesti juoduosius į vidurinę Amerikos ekonominę klasę.

Federalinė vyriausybė, įvairios valdžios įstaigos, savivaldybės, verslo
įmonės ir universitetai diskriminuoja baltuosius, remdamiesi „affirmative
action” potvarkiais ir kvotomis verslo pobūdžio sutartyse bei priimant į
universitetus. Religinės, karitatyvinės bei įvairios pilietinės organizacijos,
fondai, mokyklos ir net pavieniai asmenys aukoja pinigus ir laiką išlai-
kant maitinimo virtuves bedarbiams ir neįgaliems, teikiant paramą pen-
sininkams, vaikų priežiūrą – viskas su ypatingu dėmesiu juodųjų porei-
kiams.

Jei dar ir to mažai, rugsėjo 11 d. laikraščiuose buvo paskelbta dar vie-
na programa, pagal kurią kai kurių Čikagos viešųjų mokyklų mokiniams
(juodųjų rajonuose), gavusiems pažymį „A” (labai gerai), numatoma mo-
kėti po 50 dolerių. O tesigirdi tik juodųjų agitatorių ir net kandidato į pre-
zidentus Barack Obama nuolatiniai priekaištai, dejonės ir aimanavimai.
Kur dėkingumas? Tegu Obama apsilanko kokioje nors privačioje katalikų
mokykloje ir paklausia mokytojų ar mokinių, kiek ten buvo apsilankę eli-
tinių Amerikos universitetų atstovai, siūlančių stipendijas jų nusipelniu-
siems baltaodžiams vaikams?

Ar baltieji yra kalti, kad procentais juodaodžiai padaro nusikaltimų
septynis kartus daugiau negu kitų rasių atstovai? Ir kad jų tiek sėdi ka-
lėjimuose? Ar Obama žino, jog tik 3 proc. baltųjų nusikaltėlių savo auka
pasirenka juodaodžius, tuo tarpu kai 45 proc. juodųjų nusikaltėlių pasi-
renka aukomis baltuosius? Ar jis žino, kad „juodas prieš baltą” prievar-
tavimai yra 100 kartų dažniau vykdomi negu „baltas prieš juodą”? Api-
plėšimų atveju tas santykis dar didesnis – 139!

Savo stebėtinai atvirą straipsnį komentatorius Pitts, skaitytojui pri-
minęs ir garsiąsias O. J. Simpson, Michael Jackson ar Mike Tyson bylas,
baigia mintimi, kad „Mes (juodieji) turėtume atprasti nuo įsitikinimo, kad
dėl kiekvienos juodaodžio piktadarystės reikia kaltinti baltųjų rasizmą.”

LIETUVOS SAUGUMAS –
MŪSŲ PAČIŲ ATSAKOMYBĖ

JONAS ALGIRDAS
KRONKAITIS

JAV kariuomenėje ištarnavęs 27-
erius metus, iš kurių 2-ejus metus
karo lauke, ir 5-erius – Lietuvos ka-
riuomenės vadu, suprantu ne tik,
kaip svarbu išvengti ginkluoto kon-
flikto, bet ir kaip sunku įtikinti abe-
jingus piliečius, kad laisvė turi kaštą,
daug mažesnį už jos praradimą. Tai
įrodo mūsų XX a. patirtis.

Rusijos įsibrovimas į kaimyninę
Gruziją atvėrė nemažai akių, tačiau
dar daug kas nenori pripažinti to, kas
labai akivaizdu. Rusija užvaldyta be
saiko ambicingų, kerštingų, ,,tvarkos
ir teisingumo” robotų. Milžiniški
pinigai iš naftos ir dujų suteikia jiems
galimybę kištis į kitų valstybių poli-
tiką, skverbtis į jų ekonomiką ir dar
lieka pakankamai lėšų modernizuoti
savo karines pajėgas. Dujos ir nafta
naudojamos kaip priemonė skaldyti
Europos Sąjungos ir NATO solida-
rumą.

31 Valstiečių liaudininkų sąjun-
gos, Darbo bei Tvarkos ir teisingumo
partijų Seimo narys kreipėsi į Kons-
titucinį Teismą, kad būtų įvertintas
NATO pajėgų teisėtumas ginti Lietu-
vą. Tai mūsų rinkti atstovai, prisiekę
ištikimybę valstybei. Galima spėlioti,
kad dar tiek pat nedrįso prieš rinki-
mus parodyti savo spalvos. Reikia
taip pat atsiminti, kad A. Paulauskas
buvo vienas iš tų, kurie reikalavo re-
ferendumo dėl NATO narystės.

Trapus būtų mūsų krašto saugu-
mas, jeigu per ateinančius Seimo
rinkimus tos partijos padidintų savo
atstovų skaičių Seime. Ar neišvestų
jie Lietuvos iš NATO? Ar nerastų
Rusija preteksto įsibrauti į Lietuvą
neva ginti savo tautiečių teisių, kaip
Gruzijoje?

Atsakingi už mūsų krašto sau-
gumą valdančiosios koalicijos parei-
gūnai aplaidžiai žiūri į labai rimtą
padėtį. Nei krašto apsaugos minis-
tras, nei Seimo nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas ne-
nori pripažinti to, kas akivaizdu. Jie
nori įtikinti visuomenę, kad NATO
mus apgins, žinodami, kad ir mes
patys esame atsakingi už NATO sau-
gumą, kad NATO pajėgumas priklau-
so nuo kiekvieno nario įnašo. Sutar-
ties 3 straipsnis mus įpareigoja turėti
savigynos pajėgumų.

Vyriausybė atsisako vykdyti įsi-
pareigojimą skirti 2 proc. nuo BVP
krašto apsaugai, mažina aktyvios ka-
riuomenės bei atsargos pajėgas ir jų
kovinį pasirengimą. Prezidentas net
perspėja politikus nediskutuoti dėl

Seimo priimto sprendimo, kuris, pa-
žeisdamas Konstituciją, panaikina
privalomąją karinę tarnybą, tuo žy-
miai mažindamas mobilizacinį poten-
cialą. Nenuostabu, kad politologai
prieš Seimo rinkimus skiria daug
daugiau dėmesio krašto apsaugai.
Nuostabu tai, kad socialdemokratų
vadovaujama koalicija taip nuvertina
mūsų laisvę, skirdama tik 1,16 proc.
nuo BVP krašto apsaugai. Tai yra
vienos mažiausių lėšų tarp visų
NATO šalių. Ateityje planuojama
lėšų skirti dar mažiau.

• • •
Įvertinęs Tėvynės sąjungos-Lie-

tuvos krikščionių demokratų (TS-
LDK) programą, galiu sakyti, kad, ją
įgyvendinus, jau kurį laiką vykstanti
karinio pajėgumo degradacija būtų
sustabdyta. Palaipsniui grįžtume prie
krašto apsaugos stiprinimo, parody-
dami tiek potencialiam priešui, tiek
sąjungininkams valią ir ryžtą ginti
kraštą ir laisvę ir kad esame verti
paramos.

TS-LKD programa gerbia Kons-
titucijos nuostatą, kad visi piliečiai
privalo atlikti karinę tarnybą ir ginti
kraštą. TS-LKD siūlomas septynių
savaičių bazinis karinis apmokymas
visiems fiziškai tinkantiems vyrams
parengs mobilizacinę atsargą ir
piliečius krašto gynybai. Stipendijos
mokslui profesinę tarnybą atli-
kusiems kariams pritrauks aukštes-
nio intelekto jaunimą į kariuomenę ir
suteiks galimybę siekti mokslų tiems,
kurie dėl finansinės padėties to ne-
įstengtų.

Kadangi Lietuvoje yra labai ma-
ža kariuomenė, gerai parengtas,
organizuotas ir, atsižvelgiant į grės-
mių riziką, atitinkamo dydžio akty-
vusis rezervas (Savanorių pajėgos)
yra būtinas. TS-LKD programa nu-
mato 12,000 žmonių aktyvųjį rezer-
vą, tuo tarpu dabartinė valdžia nu-
mato neadekvatų – 5,000 žmonių
skaičių.

Deja, dabartinis Seimo patvirtin-
tas kariuomenės transformavimo
planas turi labai neigiamų ilgalaikių
pasekmių krašto apsaugai, pradedant
nuo štabų perorganizavimo, kenkian-
čio veiksmingam vadovavimui bei
kontrolei, iki drastiško rezervo maži-
nimo. Toks planas yra būdingas poli-
tikams, kurie nejaučia atsakomybės
dėl ateinančių kartų.

TS-LKD programoje į krašto
saugumą žiūrima atsakingai, pasi-
rengus atitaisyti padarytą bei dar
planuojamą žalą. Vykdoma programa
užtikrintų adekvatų kovinį pajėgumą
stabdyti įsibrovėlį, kol sunaikinti
agresorių visu pajėgumu įsijungtų
NATO.

Užsienio politika yra glaudžiai
susijusi su krašto apsauga. TS-LKD
programa numato priemones, kurios
stiprins Lietuvos ekonomiką, atriš ją
nuo Rusijos energetikos ir stiprins
Lietuvos įtaką Europos Sąjungoje.
Taip pat numatoma įgyvendinti ben-
drą ES energetikos politiką, gyvy-
biškai svarbią Lietuvos saugumui ir
ekonomikai vystyti. Ši sritis pasta-
ruosius 8 metus buvo skandalingai
apleista.

TS-LKD programa pripažįsta
didelę spragą koordinuojant užsienio
ir saugumo politiką ir numato inici-
juoti konstitucinę Nukelta į 9 psl.

Atsakingi už mūsų kraš-
to saugumą valdančiosios
koalicijos pareigūnai ap-
laidžiai žiūri į labai rimtą
padėtį. Nei krašto apsau-
gos ministras, nei Seimo
nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmi-
ninkas nenori pripažinti
to, kas akivaizdu.

LIETUVOS RINKIMAI-2008
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Visus lietuviukus sveikiname su prasidėjusiais mokslo metais. Tikimės, kad ir šiemet bendrausime. Lauksime Jūsų laiškų,

rašinėlių, piešinių. Taip pat kviesime Jus dalyvauti ir konkursuose, kuriuos manome paskelbti. O mūsų susitikimą noriu
pradėti žinomos rašytojos Emilijos Liegutės pasakojimu apie Vytauto V. Landsbergio knygelę ,,Briedis Eugenijus”, kurią, perskaitę
rašytojos pasakojimą, galbūt norėsite įsigyti. 

Redaktorė
laimaa@hotmail.com 

DIEVIŠKOJI MEILĖ
(pasakos apie meilę ir kitus nesusipratimus)

Vytautas V. Landsbergis.
,,Brie dis Eugenijus”. – Vilnius,
,,Kronta”, 2007 

2007 metais Vilniaus knygų
mugėje buvo pristatyta naujoji Vy -
tauto V. Landsbergio pasakų vaikams
ir tėvams knyga ,,Briedis Eugenijus”.
Pagal ją Vytautas parašė pjesę ir
Keistuolių teatras pastatė spektaklį
tuo pačiu pavadinimu. Siūlome skai -
ty tojams  gerai žinomos rašytojos
Emi  lijos Liegutės rašinį apie šią
knygą. Manau, kad jį perskaitę užsi -
no rėsite perskaityti ir  knygutę. Pa -
skambinkite ,,Draugo” administraci-
jai tel. 773-585-9500 ir mes pasis-
tengsime, kad Jūs galėtumėte šią
knygutę nusipirkti ir perskaityti. Tik -
rai nepasigailėsite.

EMILIJA LIEGUTÈ

Pagaliau vaikų literatūroje švys-
telėjo dvi šviesios žvaigždės. Pirmoji –
liaujamės pataikavę komercinei lite -
ra tūrai. Antroji, būtinų būtiniausia
vaikų literatūroje, – atsisakome gry -
nos didaktikos ir mokome vaikus
man dagiai, kilniai, gražiai ir dar vi -
saip kitaip gerai elgtis. Ne tiesmukai,
ne pamokslaudami, o žaisdami su
jais, teikdami gražių pavyzdžių ir
šitaip ugdydami jų charakterį. Ir visa
tai rašoma nei į kokį „multiką” nu -
sižiūrint, o remiantis gimtosios kal-
bos žaisme, turtingumu, tautosaka. 

Aš pati esu prirašiusi krūvą kny -
gų knygelių vaikams, kurias savo
gim tąja kalba skaito latvių, lenkų,
baltarusių, rusų, azerbaidžaniečių,
prancūzų, vokiečių, anglų vaikai, su -
p  rantama, ir lietuvaičiai, bet vis tiek
lietuvių kalbos dar mokausi. Iš senų
žmonių, senų knygų, tarmių, etnog -
rafijos, tautosakos. Tačiau šį kartą
mokausi iš jauno rašytojo Vytauto V.
Landsbergio knygos „Briedis Eugeni -
jus”. Toji, sakau, toji „Kronta”, toji
maža leidyklėlė taip išaugo, taip ištį-
so, kad ne tik gražiai sudėstytas pa -
sakas nepasakas, bet ir tikrų tikriau -
sią gyvenimą pavaizduoja (ne vien
„kaip danguj, taip ir žemėj”, bet ir
„kaip žemėj, taip ir vandeny”). Ir net
iš Australijos dailininką Vaidą Žvirblį
pasikvietė, kurio iliustracijų nebuvo -
me nei girdėję, nei regėję. 

Ko moko ši knyga? Pirmiausia,
kaip jau minėjau, – gyvos, žaismingos
kal bos. Ir ne tik žaismės, bet ir so -
cialumo mokomės. Antai upėtakis
Igo ris „pasileido pasroviui tarsi strė -
lė, norėdamas kuo greičiau emigruoti
iš šio nelaimingo krašto – kur nors į
Airiją ar Ameriką. Ten (...) tvenki -
niuo se plaukioja riebios aukso žu -
vys...” (p. 12). Lakštingala Izabelė ir -
gi nusivylusi Labanoro giria, ji pa -
sakoja briedžiui: „Matai, tamsta, kar-
tais čia jų devynios galybės privažiuo-
ja su savo juodom, velniškai praban-

giom mašinom. Jiems buvo visiškai
neįdomu, ką giedu aš. Tie nevidonai
daug mieliau klausosi savo pragariš -
kos muzikos, atsilapoję mašinų dure-
les” (p. 17). Beje, tokios švelnios sie-
los dainininkei kiek per grubūs šie
žo džiai... 

Knygoje veikėjų daug, bet dau-
giausia meilės, o tuo pačiu – kančių,
pavydo, keršto... Juk kas nemyli, tas
nekenčia, – sako lydeka Ifigenija ir
rašo upės dugno smėlyje ilgesingas ei -
les. Vytautas turi įgimtą kalbos jaus-
mą. Jo knyga linksma. Ir nejuokingos
situacijos mus verčia šypsotis, kaip
dažniausiai būna dramoje, o būtent
turtinga, žaisminga, dažnai „atbu-
linė” ar „išvirkštinė” kalba, pvz.,
vaikai gali atspėti, iš kokios liaudies
pasakos paimti šie žodžiai: „Jei gyva,
atplauk pieno puta, / Jei negyva,
atplauk be putų...” (p. 26). Žodžių
spalvingumas gerai nusako veikėjų
savybes: „žioplas gružliukas” (p. 20),
„varto ašarotas akis kaip kokia iste -
riška aukšlė”, „susinervina kaip eše -
rys” (p. 12), senų šamų patarlė – „kas
kalba – nežino, o kas žino – nekalba”
(p. 6). „Aš kiaurą dieną kiurksau čia
nejudėdamas ir žvejoju...” – skun -
džia si gandras. Upelis atsiliepia: „Jei
tavo dienos kiauros, tai reikia jas
susiūti” (p. 62). Tačiau bene gražiau-
siai Vytauto „sužaista” su bjauriais
kirminais Aldonu ir Aldute. Jie visą
gy venimą graužia vienas kitą, taip
pa sisotina ir parodo kitam dėmesį.
Net žvirblis, lesdamas juos, užsiima
nosį ir sako: „Ko tik nesuvalgai
gražesnio pasaulio vardan” (p. 52).
Vėžiui labai tinka epitetas „atbula-
galvis”. O briedis dažnai sapnuoja
košmarus, nuo kurių visi sapnai išsi-
laksto, vieni kairėn, kiti dešinėn. Tai
štai kaip atrodo gražioji lietuvių kal -
ba į geras rankas pakliuvusi. Beje,
au toriui daug padeda ištiktukų žino-

jimas, pvz., „triokšt girgžt klerkt –
narvo durys palengva atsivėrė!” (p.
86). O pelėda Izadora čiūūkšt nuo
klevo šakos, šmūūkšt prie pat tvenki -
nio, tik šmakšt nagais upėtakį Igorį,
nunešusi į Žeimeną – šlabankšt šalta-
jan vandenėlin...” (p. 76). Visa ši kny -
ga tokiais lietuvių kalbos perliukais
mesta ir atausta, tik stebėtis ir mo -
kytis belieka. 

Pelėda Izadora – protingiausia
mei lės žinovė. Ji teigia, jog yra trys
rūšys: meilė iš susižavėjimo, kuri
greit praeina, meilė iš pripratimo – ji
išlieka ilgam kaip draugystė, ir
dieviškoji meilė, pati didingiausia ir
gražiausia, išlieka amžinai, šviečia
kaip saulė, dėl nieko nepyksta ir
niekada neliūdi. Tačiau pasiaukojimo
jai išlaikyti tikrai reikia. Mat Žemėje
kilo baisi liūtis – lijo keturiasdešimt
dienų ir naktų, ir visiems gyvento-
jams, išskyrus vandens gyvūnus, teko
gelbėtis net Kernavės piliakalnyje.
Tik per žvyno juodymą lydeka Ifi -
genija ir upėtakis Igoris išsigelbėjo
Labanoro girioje, o Kernavės pilia -
kalnio viršūnėje susibūrė žmonės,
žvė rys, ropliai ir paukščiai. 

Briedis Eugenijus su briedaite
Leokadija atsidūrė Kauno zoologijos
sode. Ir būtent ten, narve, jis išgirdo
tolimą lakštingalos giesmę: „Ei geni-
jau Eugenijau, / Kur tu esi, kur tu esi,
/Man atsiliepk, man atsiliepk, / Už -
baubk, mielasis, pamaurok, / Trrrrr...”
Ir nors dabar jau dėl meilės Eu genijui
liūdėjo briedaitė Leokadija, briedis
atstūmė jos sužeistą širdį, o atskri-
dusi Izabelė prisiekė jam am žinąją
dieviškąją meilę. 

Knygoje daug paskirų pasakų,
sapnų, tačiau jie siejasi, įsiterpia į
veiksmą. Man labiausiai limpa prie
širdies Izabelės pasaka apie Saulę ir
Mėnulį. Mėnulis nesugeba kitų my -
lėti, o meilės reikalauja sau. Lai -
mingas tampa, tik išmokęs padėti ki -
tiems. Lyriškas ir prasmingas pasa -
kojimas gerai žinomus veikėjus pa -
daro sudėtingus, daugiaplanius. 

Norėčiau autoriui prikišti tik
ūmai atsiradusį tvaną. Regis, nežino-
ta, kaip čia toliau elgtis, – tegul būna
tva nas. Ir ne iš karto susigaudžiau:
vienas tvanas ar du? Buvo briedis su
Leokadija ant to piliakalnio, ar ne?
Kaip ten žmonės ir žvėrys gyveno, ką
valgė? 

Prasmingi ir puslapių pabaigoje
esantys paaiškinimai. Pvz., „brako -
nieriai – tai tokie dėdės, kurie vaikys-
tėje labai mylėjo gamtą, bet paskui
užaugo...” (p. 18). Arba „komplimen-
tai – tai labai komplikuoti dalykai,
sun ku net paaiškinti. Gal geriau
paprašykit tėvelių, kad jie vienas ki -
tam pasakytų kokių nors gražių kom -
p  limentų...” (p. 38). Apie dailininko
iliustracijas jau buvome užsiminę –
jos tikrai puikios. Ypač lakštingalos
Izabelės „portretas” – tikrų tikriau-
sia nūdienė panelė. Ir tie šlykštūs kir -
minai, graužiantys vienas kitą, dai -
lininko akimis gražiai sėdi, simpatiš-
ki. Ir upėtakis labai išraiškingas, ir
lydeka Ifigenija tokia, kaip piešia
vaikai: abi akys vienoje pusėje, su ka -
sa... Gražios ir masinės scenos. Tikrai
žavu, kad dailininkas sugebėjo iš trijų
spalvų padaryti bent trisdešimt rus-
vai žalsvų atspalvių. 

Vytauto V. Landsbergio knygelę iliustravo Vaidas Žvirblis, gyvenantis
Australijoje. 2008 m. IBBY apdovanojimas už iliustracijas.

Rašytojas. V. V. Landsbergis knygų
mugėje pristato knygą ,,Briedis
Eugenijus”.      rubinaitis.lnb.lt nuotr.
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NUOMONĖNUOMONĖ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija
kviečia dalyvauti mūsų Bendruomenės Mišiose 

rugsėjo 21 d. 10:00 val. r. 
Tą savaitgalį bus tik vienos Mišios Matulaičio Misijoje.

14911 127th St., Lemont, IL 60439  (630)257-5613

Vaikų choras                                          
Zakristijonai
Vaikų Mišios/vaikų tarnyba                     
I-oji Komunija
Skaitytojai/os                                          
Suaugusių religinis ugdymas
Patarnautojai                                          
Sutvirtinimas
Rinkliava/tvarka
Šeimų ruoša Krikštui
Rekolekcijos/seminarai                                                  

Šv. Rašto būrelis
Biblioteka/spauda/video/DVD
Misijos taryba
Komunijos dalintojai
Suaugusiųjų choras
Moterų choras     
Raštinė/nauji nariai
Maldos būrelis
Ligonių lankymas
Žinios/biuletenis/ryšiai
Renginių komisija

Kitos organizacijos, kurios dalyvaus: Baltic Jesuit Project, ,,Vaiko vartai į mokslą”, ,,Spindulys”,
,,Grandis”, Skautai, Ateitininkai, Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondas ir kt.

Mūsų Misija šiuo metu turi 580 prisirašiusių šeimų, įskaitant pavieniai gyvenančius. Sekmadienį
pamaldas lanko beveik 800 asmenų.  Šv. Velykom džiaugėmės 2,400.  

Tad, kviečiam prisirašyti ir tapti Misijos nariais.  Reikia tik užpildyti anketą ir tapsite Misijos nariais.  

,,Bendrystę žmonės sukuria patys, ji neateina iš kito, ji visų pirma ateina iš manęs, nes
trokštu su kitais žmonėmis, su kitu žmogumi kuo nuoširdžiau bendrauti ir taip rasti ramy-
bę...” (Tėvas A. Saulaitis, SJ)

„Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esame skirtingų darbų, tačiau tas
pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška
bendram labui.“

1 Kor 12, 5-7 

KODĖL? Bus proga kartu pasimelsti, pavalgyti, pabendrauti, susitikti kitus Misijos narius ir prisi-
rašyti prie tarnysčių.
KUR?  Mišios bus lauke.  Jeigu lis, būsime sporto salėje PLC.
KAS YRA TARNYSČIŲ MUGĖ? Bus proga prisirašyti prie tarnysčių.
KAS YRA TARNYSTĖS? Kiekvienas turime tam tikrų talentų bei gebėjimų, kuriais mus apdovano-
ja Dievas.  Esame kviečiami tai panaudoti kilniam tikslui ir kiek kas galime prisidėti prie mūsų
Misijoje esančių tarnysčių: 

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Tik ką šiandien (rugsėjo 10 d.)
gavau rugpjūčio 28 d. „Draugą”.
Griebiau skaityti dr. Romualdo
Kriaučiūno vedamąjį „Aštuoni JAV
lietuvių išeivijos stebuklai”. Autorius
visad įdomiai užkabina neeilinę
temą, mums itin aktualią, ir, regis,
stengiasi įtraukti skaitytojus veikliai
spręsti lietuviškus  reikalus. O jam
tai daugiau negu pasiseka!

Kadangi pati pasijutau lyg ir
kalta, it „pieną paliejusi”, pirmoji pa-
rašiusi vedamąjį apie 7 naujus pa-
saulio stebuklus (ogi mūsų profesio-
nalas psichologas vykusiai bei žais-
mingai išplėtęs ir pritaikęs Lietuvos
ir JAV lietuvių išeivijai), nuspren-
džiau atkreipti rimtesnį žvilgsnį į žo-
dį „stebuklas”.

Antanas Paužuolis buvo teisus
net porą kartų laiškų skyriuje prieš
tai pasisakęs. Nors visi lietuviški žo-
dynai plačiai atveria vartus, mesda-
mi žalią šviesą, vartoti žodį „stebuk-
las”, tačiau tai nėra šimtanuošim-
tiniai „košer”. Sekant anglų kalba,
„miracle” yra tikras stebuklas ant-
gamtine prasme, o „wonder” – nuste-
bimas, nuostaba, stebuklas (žmogus
sukurtas).

Lietuva patyrė tikrą stebuklą
Šiluvoje prieš 400 m. Tad mes ste-
buklu laikome, ką Dievas, Kristus pa-
darė, ar kitokį antgamtinį stebuklą.

Stiprokai apie tikrąjį stebuklą
yra pasakęs XVIII a. žymus Prancū-
zijos rašytojas  Voltaire (Jean  Fran-
cois Marie de Arouet). Gimęs XVII a.
pabaigoje, baigęs jėzuitų kolegiją Pa-
ryžiuje, anksti išgarsėjęs savo sąmoju
bei raštais, o pavardę Voltaire pasi-
ėmė būdamas 24 m. amžiaus, dažnai
spaudoje buvo cituojamas jo paties
šmaikščiu prisipažinimu: „Knygos –
mano ginklas; jomis nukariavau visą
pasaulį”. Taigi, štai ką jis sako apie
stebuklą: „Jei kas bandytų paneigti,
kad Dievas gali daryti stebuklus, per
daug garbės būtų jam rimtai atsa-
kyti, užtektų jam parūpinti vietą sa-
natorijoje, kur siunčiami  pakrikusio
galvojimo žmonės.” Ergo, taip ir per-
šasi mintis antgamtinį stebuklą va-
dinti jo tikru vardu, o mūsų dabar va-
dinamus „stebuklus” (kaip „Seven
Wonders of the World”), žmogaus
sukurtus „stebuklus” – nuostabo-
mis. Įdomu, ar mieli skaitytojai su-
tiktų su tuo?  Ar ne tiesa, kad tada ir
vilkas būtų sotus, ir ėriukas sveikas?!

Papildomai išpildau gerb. kūry-
bingo  autoriaus prašymą ir siunčiu
jo laukiamą savo „nuosprendį” apie
medalininkus. Be jokios abejonės,
pirmoji premija – aukso medalis –
beveik 100-mečiui „Draugui”, sidab-
ro – Lietuvių Fondui, bronzos – bos-
toniškėms Lietuvių enciklopedijoms
(lietuvių ir anglų kalba).

Beje, šia pačia proga pilnai prita-
riu pastabios Ritonės Rudaitienės ap-
gailestavimui dėl suvestinėje nepa-
stebėtų nei Vydūno fondo, nei Lietu-
vos  Dukterų draugijos.

Nuoširdi padėka R. Kriaučiūnui
už mūsų visų išjudinimą, kad mes
nesėdėtume, anot amerikiečių popu-
liaraus priminimo, kaip „couch pota-
to”, supamame krėsle prie televizijos
ir nepavirstume į tą nusistovėjusį
tvaikų vandens liūną...

Lauksime ir daugiau R. Kriau-
čiūno šmaikščių sumanymų! Iki!

Stebuklai ir
medaliai

HHÜÜTTTTEENNFFEELLDD,, VVOOKKIIEETTIIJJAA

Pratęsiamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti 
Vokietijoje veikiančios Vasario

16-osios gimnazijos kuratorija šiais
metais paskelbė konkursą gimnazijos
direktoriaus pareigoms užimti. Įver-
tinus iki rugsėjo pradžios įteiktus pa-
reiškimus, kuratorija nusprendė
skelbti antrąjį atrankos etapą, kuris
tęsis iki spalio 15 d. 

„Konkurso pratęsimu ypač nori-
ma atkreipti dėmesį tų pedagogų,
kurie šiuo metu eina vadovaujančias
pareigas Lietuvos gimnazijose bei
vidurinėse mokyklose,” – aiškino
kuratorijos valdybos pirmininkas Ri-
mas Čuplinskas. 

Vasario 16-osios gimnazija, įsikū-
rusi Vokietijoje, Hüttenfelde, gyvuoja
nuo 1951 metų, siekdama užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės vai-
kams sudaryti sąlygas puoselėti lietu-
vių kalbą, kultūrą ir tradicijas.

1999 metais gimnazija įgijo vals-
tybės pripažintos dvikalbės mokyklos
statusą, suteikiantį teisę išduoti vo-
kišką brandos atestatą bei ilgainiui

užtikrinantį dalinį gimnazijos finan-
savimą. Po šios reformos lietuvių
kilmės mokinių gretas kasmet papil-
do ir vokiečiai moksleiviai. Šiuo metu
gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10
administracinių/ūkinių darbuotojų,
mokosi 200 lietuvių bei vokiečių
moksleivių.

Jaunesniųjų klasių mokiniams
dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai
dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba,
o vyresniems, šalia vokiškoms gim-
nazijoms įprastų mokomųjų dalykų,
suteikiama galimybė lankyti lietuvių
kalbos, literatūros bei Lietuvos istori-
jos pamokas.

Kaip rašoma skelbime, direkto-
riaus pareigoms užimti ieškomas
asmuo, išlaikęs pirmuosius ir antruo-
sius valstybinius mokytojo egzami-
nus Vokietijoje arba turintis kitoje
šalyje įgytą atitinkamą pedagoginę ir
mokslinę kvalifikaciją. Atsižvelgiant į
ypatingą gimnazijos profilį, kandi-
datas privalo puikiai mokėti lietuvių

ir vokiečių kalbas. 
Šiuo metu gimnazijai vadovauja

ilgametis jos direktorius Andrius
Šmitas, kuris 2009 m. vasarą išeina į
pensiją.

Oficialų konkurso skelbimą gali-
ma rasti gimnazijos svetainėje adresu
www.gimnazija.de

Rimas Čuplinskas
Vasario16-osios gimnazijos 

kuratorijos valdybos
pirmininkas
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Prekyba žmonèmis: fizinê�  
prievartâ� keiçia psichologinè�

Afganistane kariai šventè
Šiluvos jubiliejû�

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Lietu-
viams.com) – Siekiant krovinių per-
vežimams kuo geriau panaudoti jūrų
transportą ir mažinti sunkiojo trans-
porto srautus keliuose, norima su-
kurti jūrų greitkelį tarp Lietuvos
Klaipėdos ir Lenkijos Świnoujście
uostų. Šio jūrų greitkelio sukūrimo
galimybes Susisiekimo ministerijoje
svarstė bendra Lenkijos ir Lietuvos
laivybos komisija.

Galimybė atidaryti nuolat vei-
kiančią laivybos liniją tarp Lietuvos
ir Lenkijos jūrų uostų pradėta svars-
tyti 2002 m. Šiam siekiui buvo pritar-
ta šių metų birželį vykusiame Lietu-
vos Susisiekimo ministerijos ir Len-
kijos Infrastruktūros ministerijos
valstybės sekretorių susitikime. Tęs-
dama šalių bendradarbiavimą, Len-
kijos ir Lietuvos laivybos komisija
nagrinėja teisines ir ekonomines są-
lygas minėtam jūrų greitkeliui su-
kurti, taip pat tariasi dėl bendrų
veiksmų Europos Sąjungos (ES) pa-
ramai gauti ir šio projekto ekonomi-
niam naudingumui užtikrinti.

Atsižvelgiant į ES keliuose vis di-
dėjančius sunkiojo transporto srau-
tus, jūrų transportui, kaip galimai
krovinių pervežimų galimybei, teikia-
ma didelė reikšmė. Siekis kuo dides-
nę keliais gabenamų krovinių dalį
perkelti į jūrų transportą atitinka ES
transporto, energetikos ir aplinko-
saugos politiką. Tačiau iki šiol trūks-
ta teisinių ir ekonominių sąlygų, ku-
rios užtikrintų pervežimų jūra eko-
nominį naudingumą ir skatintų ve-
žėjus rinktis šią transporto rūšį.

Susisiekimo ministerijos duome-
nimis, per pastaruosius 3 metus kro-
vininio transporto srautai Lietuvos
keliuose išaugo apie 2,5 karto, Len-
kijoje – 3 kartus. Ministerijos sekre-
toriaus A. Vaitkaus teigimu, tokie au-
gimo tempai verčia susimąstyti ir ieš-
koti išeičių tiek Lietuvoje, tiek Len-
kijoje, tiek visose ES valstybėse. Bū-
tina ES politika, kuri padėtų tvarkyti
krovinių gabenimo sąlygas – šiuo me-
tu ES valstybės tariasi dėl skirtingų
transporto rūšių naudojimo.

Imigracija î Airijâ mažèja, 
emigracija iš jos auga

Kaunas, rugsėjo 16 d. (ELTA) –
Eidamas 61-uosius metus, mirė ilga-
metis Kauno valstybinio dramos teat-
ro aktorius ir režisierius Viktoras
Šinkariukas.

V. Šinkariukas 1966–1968 m. mo-
kėsi Kauno valstybinio dramos teatro
aktorinio meno studijoje, nuo 1966
m. –  Kauno valstybinio dramos teat-
ro aktorius. 1974 m. baigė Maskvos
N. Lunačiarskio teatrinio instituto
(GITIS) neakivaizdinį skyrių. 1986
m. Kauno dramos teatre pradėjo dar-
bą kaip režisierius spektakliu Niko-
lajaus Koliados ,,Ragatkė”.

V. Šinkariukas buvo Lietuvos nu-
sipelnęs artistas, įvairių teatro pre-
mijų laureatas.

1994–1996 m. vadovavo Kauno
aukštesniajai teatro mokyklai. Su
auklėtiniais sukūrė spektaklius ,,Ne-
patekę į Rojų” ir ,,OPS” (pagal Vla-
dimir Nabokov romaną ,,Kvietimas
bausmei”).

V. Šinkariukas išgarsėjo Svidri-
gailov (Fiodor Dostojevskij, ,,Nusi-
kaltimas ir bausmė”), Piemens (So-
foklis, ,,Oidipas karalius”), Dorno
(Anton Čechov, ,,Žuvėdra”),  Daili-
ninko (Juozas Grušas, ,,Barbora Rad-

vilaitė”) ir daugybe kitų vaidmenų.
Aktorius palaidotas Kauno Ro-

mainių kapinėse. 

Mirè aktorius Viktoras
Šinkariukas

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Lietu-
viams.com) – Prekybos žmonėmis
apimtys Lietuvoje mažėja, keičiasi ir
šių nusikaltimų pobūdis – fizinę prie-
vartą prekiaujant žmonėmis keičia
psichologinė.

Tai spaudos konferencijoje teigė
Vidaus reikalų ministerijos (VRM)
sekretorius Stanislovas Liutkevičius
ir Lietuvos kriminalinės policijos biu-
ro Prekybos žmonėmis tyrimo sky-
riaus viršininkė Reda Sirgedienė.

Anot R. Sirgedienės, 2008 m. pir-
mą pusmetį skyrius pradėjo 11 iki-
teisminių tyrimų dėl prekybos žmo-
nėmis, 2007 m. tokių tyrimų buvo 19.
Didžiausia skirta bausmė – 8 metai,
mažiausia – 4. „Bausmės didėja, pa-
dėtis gerėja, nebėra smurtinių, žiau-
rių nusikaltimų, bet tyrimų skaičius
nemažėja”, – sakė R. Sirgedienė.

S. Liutkevičiaus teigimu, 2002–
2004 m. nukentėjusių nuo prekybos
žmonėmis iš Baltijos regiono buvo
700–800 asmenų. 2005–2008 m. tokių

asmenų buvo 50–70.
S. Liutkevičius pažymėjo būtiny-

bę pradėti kalbėti apie prekybą žmo-
nėmis ne tik prostitucijos tikslais, bet
ir priverstinio darbo. „Į šią sritį gali
patekti ne tik moterys, bet ir vyrai” ,
– teigė pareigūnas.

„Prieš keletą metų nukentėju-
sieji nuo prekybos žmonėmis ar prie-
vartos daugiau patirdavo fizinę prie-
vartą, dabar vyrauja psichinė prie-
varta” , – sakė Lietuvos kriminalinės
policijos biuro Prekybos žmonėmis
tyrimo skyriaus viršininkė R. Sirge-
dienė.

Dingusių žmonių šeimų paramos
centro direktorė Ona Gustienė džiau-
gėsi Lietuvos pasiekimais užkertant
kelią prekybai žmonėmis. „Man la-
bai džiugu, kad Lietuva paskutiniais
metais pripažinta geriausiai kovojan-
ti su prekyba žmonėmis, – sakė O.
Gustienė. – Iš trijų Baltijos valstybių
daugiausiai šiai problemai dėmesio
skiria Lietuva.”

Çikagoje nuskendo lietuvis

Lietuvos ir Lenkijos uostus
jungs jùrû� greitkelis

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Delfi.lt) –
Stiprus praėjusį savaitgalį JAV Čika-
gos regioną užklupęs lietus sukėlė
potvynius ir nusinešė ne mažiau kaip
6 žmonių gyvybes. Tarp žuvusių – ir
vietos lietuvis, 83 metų Eduardas Jo-
kubauskas, kuris nuskendo savo na-
mo kieme. 

Lietuvis gyveno Oak Lawn mies-

telyje – Čikagos priemiestyje. Beveik
penktadalis šio miestelio gyventojų
yra kilę iš Lenkijos. Bent keliose Či-
kagos regiono apygardose buvo pas-
kelbta nepaprastoji padėtis, apie 300
gyventojų iškeldinta iš namų. Regio-
ne uždaryti keli greitkeliai ir laikinai
sustabdytas traukinių eismas kelio-
mis linijomis.

Vilnius, rugsėjo 17 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas pasirašė įsakymą dėl šaukimo
į privalomąją pradinę karo tarnybą
sustabdymo. Įsakymas įsigaliojo nuo
rugsėjo 15 d.

Ministro įsakymu taip pat nusta-
toma, kad dabar privalomąją pradinę
karo tarnybą atliekantys kariai tar-
naus iki 2009 m. liepos 1 d., o vėliau
bus paleisti.

,,Seimas, patvirtindamas Krašto
apsaugos sistemos ribinius skaičius,
priėmė politinį sprendimą pereiti prie

profesiniu ir savanoriškumo pagrin-
du sudaromos kariuomenės. Šiais
metais buvo pašauktas beveik visas
suplanuotas jaunuolių skaičius, labai
sėkmingai vyksta priėmimas į profe-
sinę karo tarnybą, todėl buvo nusp-
ręsta tolimesnio šaukimo nebevyk-
dyti”, – sakė ministras.

,,Konstitucinė pareiga ginti Tė-
vynę išlieka ir kviečiame visus jau-
nuolius ją vykdyti užsirašant į Krašto
apsaugos savanorių pajėgas ir atei-
nant tarnauti į profesinę kariuome-
nę”, – sako J. Olekas. 

V. Šinkariukas su aktore 
D. Kazragyte. 

ELTOS nuotr.

Atkelta iš 1 psl. tar-
naujantis karo kapelionas kapitonas
Jo-nas Tamošiūnas kvietė PAG-7
karius ir civilius darbuotojus ruoštis
didelei šventei, kuri suvienys tūs-
tančius Lie-tuvos žmonių. 

Pirmasis žingsnis į jubiliejaus
minėjimą buvo žengtas rugsėjo 5 d.
Vakare PAG-7 kariai ir civiliai susi-
rinko prie kapeliono rankomis pasta-
tyto altoriaus švęsti Sutaikymo sak-
ramentą. Nors ir būdami toli nuo na-
mų, nuo šeimos narių ir artimųjų,
misiją vykdantys lietuviai save sutai-
kė su Dievu ir artimu. 

Kai Šiluvos šventovėje Lietuvoje
rugsėjo 9 d. susirinkę kariai, šauliai,
partizanai šventė tradicinius Šilinių
atlaidus, kurių metu meldėsi už taiką
Lietuvai ir pasauliui, PAG koplyčioje
buvo švenčiama Eucharistija. 

Kartu su Lietuvos kariais jubi-
liejų minėjo kariai iš Kroatijos, Ka-
nados, Slovakijos. Ši šventė Šiluvos
žinią paskleidė po pasaulį.  Jubilie-
jaus proga išleistame ženkle parašyti
žodžiai: „Per amžius tebus garbina-
mas Dievo Sūnus” nuskambėjo ir Af-
ganistano Goro provincijoje tarnau-
jančių karių lūpose.

Tai ne pirma krikščioniška šven-
tė, kurią minėjo PAG-7 kariai. Prieš
kelias savaites stovyklos koplyčioje
buvo švenčiama Žolinė. Misiją atlie-
kantys kariai Eucharistiją čia švenčia
kiekvieną sekmadienį. Anot kapelio-
no, malda skiriama ne tik ypatin-
goms progoms. Kiekvienas tikintysis
turi galimybę su draugais pasimelsti
už sau svarbų gyvenimo tarpsnį: su-
tuoktuvių metines, vaiko gimimą, ar-
timojo sugrįžimą į Tėvo namus.

Pareiga ginti Tèvynê išlieka

Vilnius, rugsėjo 17 d. (Lietu-
viams.com) – Nauji Airijos centrinio
statistikos biuro duomenys rodo, kad
šios šalies gyventojų skaičius krenta.
Tam daugiausia įtakos turėjo imig-
racijos mažėjimas į šalį bei pačių ai-
rių emigracijos augimas į tokias šalis
kaip Australija.

Į Airiją per šiuos metus iki ba-
landžio mėnesio atvyko 83,000 imig-
rantų. Tai 26,000 mažiau nei tuo pa-
čiu laikotarpiu pernai. Tuo tarpu per
šį laikotarpį iš šalies emigravo 45,300
airių ir tai yra daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai.

Imigracija iš Europos Sąjungos
(ES) šalių sumažėjo labiausiai, ypač
lyginant su tuo antplūdžiu, kuris vy-
ko po 2004 m. Airija buvo viena iš ne-
daugelio valstybių, iškart atvėrusių

savo darbo rinką 10 naujų ES narių,
prisijungusių prie sąjungos prieš 4
metus. Vis dėlto augant algoms ir
apskritai ekonomikai gimtosiose tų
imigrantų šalyse, nemaža dalis jų
grįžta į savo kraštus.

O statistika rodo, kad tuo pat
metu vis daugiau ir daugiau airių iš-
vyksta į tokias šalis kaip Australija ir
Naujoji Zelandija. 19,800 Airijos pi-
liečių, imigravusių į šalis, kurios sta-
tistikoje vadinamos „likusiomis pa-
saulio valstybėmis” (ne ES, ne JAV ir
ne Jungtinė Karalystė), 11,300 iške-
liavo į Australiją ir Okeaniją. Aust-
ralija pastaruoju metu tapo itin pat-
rauklia imigrantams šalimi dėl jos
taikomų itin palankių imigracinių
taisyklių kvalifikuotiems darbuoto-
jams.
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laikymo praėjus beveik lygiai dve-
jiems metams po to, kai kariškiai nu-
vertė Thaksin Shinawatra.

SEULAS
Pietų Korėja pranešė gavusi ra-

ketas ,,Patriot”, kurios skirtos apsi-
saugoti nuo galimų Šiaurės Korėjos
puolimų, o šių ,,žemė-oras” klasės ra-
ketų sistema pradės veikti per arti-
miausius dvejus metus. Raketos gau-
tos vykdant Seulo planą sukurti savo
gynybos sistemą. Pietų Korėjoje
esančiose JAV karinėse bazėse, ku-
riose yra 28,5 tūkst. karių, įrengta
šiuolaikiška raketų sistema, kuri ge-
riau apsaugo karius ir jų bazes. Šiuo
metu JAV taip pat kuria sistemas,
skirtas apsisaugoti nuo tolimojo nuo-
tolio raketų.

MORELIJA
Įtariamiems narkotikų prekeivių

gaujos smogikams metus dvi grana-
tas į Meksikos nepriklausomybės die-
ną švenčiančių žmonių minią, ma-
žiausiai 8 žmonės žuvo ir per 100 bu-
vo sužeista. Sprogimai, siejami su ša-
lies vyriausybės ir narkotikų prekei-
vių susivienijimų karu, pirmadienio
vakarą nugriaudėjo ispanų koloniza-
torių įkurto Morelijos miesto aikštė-
je. Joje tuo metu vyko triukšminga
Meksikos nepriklausomybės dienos
šventė, kuriai vadovavo Mičoakano
valstijos gubernatorius.

LAGOSAS
Nigerijos pietiniame Nigerio del-

tos regione veikiantys kovotojai pra-
nešė trečiadienio rytą susprogdinę
svarbų šalies naftotiekį. Šis išpuolis –
tai jau ketvirtas jų puolimas prieš
naftos pramonės objektus per pasta-
rąsias dvi dienas. Nigerio deltos iš-
laisvinimo judėjimas (MEND) sek-
madienį paskelbė ,,naftos karą” prieš
šalies naftos pramonę ir vyriausybės
saugumo pajėgas. ,,Labai didelis naf-
totiekis, kuris gali priklausyti ‘Agip’
ir ‘Shell’ įmonėmis, buvo susprog-
dintas prie Rumuekpės, Riverso vals-
tijoje”, – sakoma MEND pranešime.
Nigerija pagal naftos eksportą pa-
saulyje užima aštuntąją vietą.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) paskelbė,

kad vokiečių diplomatas Hansjoerg
Haber vadovaus stebėtojų misijai
Gruzijoje. 55-erių H. Haber dabar
yra Vokietijos ambasadorius Beirute,
o anksčiau jis yra dirbęs pasiuntiniu
Maskvoje ir Ankaroje. Naujas parei-
gas – vadovavimą 200 Europos ste-
bėtojų, kurie dirbs Gruzijoje, – jis
pradės eiti spalio 1 d. ES stebėtojams
užėmus savo vietas Gruzijoje, rusų
taikdariai galės per 10 dienų pasi-
traukti iš vietovių prie Gruzijos sienų
su Abchazija ir Pietų Osetija, kurių
nepriklausomybę Maskva yra oficia-
liai pripažinusi.

KIJEVAS
Ukrainos Aukščiausiosios Rados

pirmininkas Arsenij Jaceniuk, kurį
išrinko antradienį iširusi ,,oranžinė”
sąjunga, atsistatydino, bet kol kas eis
parlamento vadovo pareigas, pranešė
pats A. Jaceniuk parlamento posė-
dyje. Pagal šalies konstituciją, parla-
mentas skiria ir atleidžia pirminin-
ką, bet pagrindiniame įstatyme ne-
nurodyta pirmininko, kuris savo
noru atsistatydino, atleidimo tvarka.
Nepriklausomo politologo Aleksandr
Dergačiov nuomone, tokio A. Jace-
niuk sprendimo reikėjo tikėtis, nes jo
pareigos tapo ,,keičiama moneta” de-
rybose dėl naujos sąjungos sudarymo
parlamente.

BANKOKAS
Tailando parlamentarai naujuo-

ju premjeru išrinko Somchai Wong-
sawat, nuverstojo vyriausybės vado-
vo Thaksin Shinawatra svainį, nors
protestuotojai grasino neleisti jam ei-
ti šių pareigų. Naujienų agentūros
AFP duomenimis, už Somchai Wong-
sawat balsavo daugiau nei 60 proc.
parlamento narių. Naujasis pre-je-
ras pradės eiti pareigas, kai jo kandi-
datūrai pritars Tailando kara-ius, o
tai gali užtrukti keletą dienų. Nu-
verstojo premjero svainis sulaukė pa-

AZIJA

Rusija su Gruzijos regionais
pasirašè draugystès sutartis

Sana, rugsėjo 17 d. (AFP/BNS) –
Per išpuolį prie JAV ambasados Je-
meno sostinėje Sanoje žuvo 16 žmo-
nių. Islamistai prie ambasados sus-
progdino automobilį su sprogmeni-
mis ir apšaudė ją raketomis. 

Liudininkai sakė, kad užpuolikai
apšaudė prie ambasados budėjusius
jemeniečių policininkus, prie  vartų
mirtininkas susprogdino automobilį
su sprogmenimis. Vėliau ambasada
buvo apšaudyta raketomis.

,,Islamo džihadu Jemene” pasi-
vadinusi grupuotė AFP atsiųstame

pareiškime prisiima atsakomybę už
išpuolį prieš JAV ambasadą Sanoje ir
grasina panašiais veiksmais prieš Di-
džiosios Britanijos, Saudo Arabijos ir
Jungtinių Arabų Emyratų misijas Je-
meno sostinėje.

Pastaraisiais metais kovotojai Je-
mene, vienoje skurdžiausių pasaulio
valstybių, iš kurios yra kilę ,,al-Qae-
da” vadovo Osama bin Laden protė-
viai, įvykdė ne vieną išpuolį.

2000 m. spalį ,,al-Qaeda” užpuolė
Amerikos karo laivą, stovėjusį prie
šalies pietuose esančio Adeno uosto.
Tada, susprogdinus prie laivo valtį su
sprogmenimis, žuvo 17 JAV jūreivių.

Rugpjūčio 12 d. Gynybos minis-
terija po ginkluotų susirėmimų, per
kuriuos žuvo du policininkai, paskel-
bė, kad žuvo vienas vietos vadas ir
dar 4 ,,al-Qaeda” nariai.

Praėjusį mėnesį Jemeno saugu-
mo pajėgos paskelbė, kad šalies ry-
tuose vykdydamos operaciją prieš
,,al-Qaeda” suėmė 30 įtariamų šio ko-
votojų tinklo narių ir išardė ekstre-
mistų kuopelę.

Po JAV naftininkų gyvenamojo
rajono apšaudymo raketomis balan-
džio mėnesį JAV valstybės departa-
mentas nurodė išsiųsti iš šios amba-
sados visus nebūtinus diplomatinius
darbuotojus, bet tas įsakymas praė-
jusį mėnesį buvo atšauktas.

Tai jau antras išpuolis prieš gerai įtvir-
tintą šios ambasados pastatą per 6 mė-
nesius.            ,,News Bridgepix” nuotr.

AFRIKA

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

ŠIAURĖS AMERIKA

Prie JAV ambasados 
Jemene îvykdytas išpuolis 

EUROPA

Maskva, rugsėjo 17 d. (AFP/
BNS) – Rusija pasirašė susitarimus
su dviem atsiskyrusiais Gruzijos re-
gionais diplomatinių ir karinių santy-
kių srityje, nors tuo piktinasi Tbilisis
ir jo sąjungininkai Vakaruose.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev ,,draugystės, bendradarbiavi-
mo ir abipusės pagalbos” susitarimus
pasirašė su Pietų Osetijos ir Abchazi-
jos vadovais – Eduard Kokoity ir Ser-
gej Bagapša. Šių dviejų regionų ne-
priklausomybę pripažįsta tik Rusija
ir Nikaragva.

Per iškilmes, kurios vyko Krem-
liuje, D. Medvedev šį įvykį pavadino
,,istoriniu” ir sakė, kad jis yra ,,logiš-
ka pasekmė” karų dėl nepriklauso-
mybės, kuriuos šie du regionai kovo-
jo su Gruzija praėjusio dešimtmečio
pradžioje.

D. Medvedev taip pat pažadėjo
,,karinę paramą” šiems regionams ir
sakė, kad tai juos apsaugos nuo bet

kokių naujų ,,karinių avantiūrų”.
Anksčiau D. Medvedev sakė, kad

į šiuos susitarimus bus įtraukti ir ka-
riniai klausimai, o kiti aukšti rusų
pareigūnai yra užsiminę, kad Maskva
planuoja Pietų Osetijoje ir Abchazi-
joje steigti karines bazes.

Šie draugystės ir bendradarbiavi-
mo susitarimai, sudaromi po simbo-
linio apsikeitimo diplomatinėmis no-
tomis praėjusią savaitę, turėtų apib-
rėžti Rusijos ir tų dviejų regionų dip-
lomatinių santykių gaires.

,,Pasirinkimas laikyti Rusijos pa-
jėgas Pietų Osetijoje ir Abchazijoje
yra nepriimtinas”, – sakė NATO ge-
neralinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer, kurio Londone leidžiamam
laikraščiui ,,Financial Times”.

D. Medvedev yra sakęs, jog rusų
pajėgų abiejose minėtose teritorijoje
reikia tam, kad būtų užkirstas kelias
gruzinų armijos ,,agresijos” atsinau-
jinimui.

Abchazijos gyventojas.           SCANPIX nuotr.
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Mūsų stalui

Dievas sukūrė maistą,
o velnias – virėją

(Rytų išminčių posakis)

Šiandien susipažinkime su tei-
giamomis ir neigiamomis maisto
savybėmis. Daugeliui mūsų ,,mityba”
– tai puikus maistas, vis nauji recep-
tai, o svarbiausia – maisto gausa ir
įvairovė. Pasiklystame tarp įvai-
riausių kulinarinių knygų, dietų ir
įvairiausiomis prekėmis perkrautų
parduotuvių.

Mūsų gyvybė priklauso nuo
maisto. Mūsų svoris, ūgis, grožis,
protas, pažiūros, kūno audinių atsta-
tymas ir apsauga, gyvybinės jėgos,
talentas, sėkmės ir nesėkmės, ligos –
visa tai mitybos rezultatai. Anglų
gerontologas G. Glass rašo, kad tė-
vams būtų ne pro šalį žinoti, jog
,,sunkus” vaiko charakteris neretai
susiklosto dėl neteisingos mitybos.
Jei vaikas darosi irzlus, jei jis neak-
tyvus, be energijos arba pernelyg
aktyvus, jei nuolatos serga, sunkiai
mokosi, yra sunkiai sukalbamas, tai
pirmiausia mama turėtų pakeisti jo
valgiaraštį, patikrinti vaiko imuninę
sistemą, kuri dėl netinkamos mitybos
darosi silpna ir nebepajėgianti kovoti
su silpstančiu organizmu. Teisinga
mityba ugdo vaikų gebėjimą mąstyti,
stiprina atmintį, jiems lengviau
mokytis. Dėl mamos apsileidimo vir-
tuvėje vaikai pradeda darytis lyg
kamuoliukai, dvejų metų vaikas jau
nesugeba atsistoti ant kojų, jo kū-
nelis išsipučia, o mama jį tempia pas
gydytojus, ieško ligų ir nuo tokio am-
žiaus vaikas jau auga su gydytojų ir
vaistų pagalba. O ką daro mama? Ar
ji domėjosi  teisinga vaikų mityba? Ar
ji skaitė medicinines knygas, žur-
nalus? Skaitė tik reklamuojamus
naujus greitus receptus, girdėjo apie
naujas prekes, tik iš televizijos pasi-
gaudama neteisingas žinias, kurios
kasdien keičiasi. Amerikiečių šeimo-
se tvirtas pozicijas užėmę makaronai,
picos, McDonald’s ir kt. panašūs val-
giai.

Miltai

Pakalbėkime apie miltus. Jie ga-
minami sumalant javų grūdus. Ne-
šveistiniuose miltuose yra vitaminų
B, PP, F, mineralinių medžiagų, fer-
mentų, taigi viso to, kas būtina mūsų
organizmui. Kaip tik tokiais miltais
mito mūsų senoliai kaime. Dar ir da-
bar Lietuvoje kaimuose žmonės kepa
blynus iš tokių miltų, kepa duonas. 

Šveistiniai, rafinuoti miltai ap-
valkalėlio neturi, taigi, neturi to, kas
grūduose geriausia ir žmogui reika-
lingiausia. Suvirškinti baltos duonos
riekelei ar mielinei bandelei reikia
ištisos grupės medžiagų. Tos me-
džiagos imamos iš mūsų organizmo.
Šveistiniuose miltuose yra daug
krakmolo, todėl virškinami sunkiai, o
nesuvirškintos liekanos papildo rie-
balines mūsų kūno sluoksnį. Kiek-
viena šeimininkė žino, kas nutinka
įbėrus miltų į šiltą vandenį. Jie
išbrinksta, susidaro kleisteris – klijus
primenanti medžiaga.  Nesuvirškin-
tas krakmolas brinksta mūsų žar-
nose ir trukdo virškinimui, be to, ne-
suvirškintas krakmolas yra pagrindi-
nis kraujo, kraujagyslių teršėjas ir
šlapimo pūslės akmenų gamintojas.
O kiek dar pridedama į duoną, ban-

deles, įvairius kepinius, sausainius
įvairių dažiklių, saldiklių, kvapiųjų
medžiagų ir t.t., kad tik būtų skaniau
ir patraukliau. Tos visos priemaišos
lieka mūsų organizme.  Dėl šių prie-
maišų kraujagyslės ,,sustingsta”. 

Ryžiai

Tą patį galima būtų pasakyti apie
ryžius. Ryžius perkame baltus, šva-
rius, dažnai greitai, per vieną minutę
išverdamus. Jie paprastai yra jau ra-
finuotu būdu apdoroti, o tai nepriim-
tina mūsų organizmui. Ryžiai yra
sveikas produktas, jis gerai veikia
žarnyną, tik reikia atsisakyti baltų,
apdorotų, be apvalkalėlio ryžių. Ži-
nokime, kad rafinavimo procese (va-
lant suteikiama prekinė išvaizda  –

apdorojama termiškai, verdant) mais-
tas netenka pagrindinės ,,biologinės”
informacijos, gautos iš saulės, žemės
ir vandens. Toks maistas tampa  sve-
timas organizmui. Jį savindamas or-
ganizmas  pradeda prarasti savo pa-
ties atsargas. Pvz., matome skirtumą
tarp nuskinto iš savo daržo pomi-
doro, kuris užaugo ir sunoko saulės,
oro ir vandens veikiamas, ir tarp to,
kurį nuperkame žiemos metu par-
duotuvėse.  Jie buvo nuskinti anksti
ir sunoko sandėliuose, todėl neturi
jokių vitaminų ir skonio. Pasak di-
džiojo Hipokrato: ,,Tavo vaistais pri-
valo tapti maistas!” 

Mėsa ir sveika 
mityba

Dauguma vegetarų mano, jog at-
sisakę mėsos būsią sveiki. Tačiau rei-
kėtų žinoti, kad vegetariškas gyveni-
mo būdas gali būti netgi pavojinges-
nis už įprastąjį, nes vegetarai valgo
daug duonos, grūdų, makaronų, mil-
tinių gaminių, kuriuose apstu balty-
mų. Per daugybę metų nuo tokio
maisto nusilpsta imuninė sistema.
Didžiausia  vegetarų klaida – mėsos
iškeitimas į makaronus.  Verčiau jau
iškeisti į pupeles, kurias yra sveika
valgyti. Pupelės turi geležies, pro-
teinų ir baltymų. Pietų Amerikos
kraštuose žmonių kasdieninis mais-

tas – ryžiai ir pupelės, ypač juodo-
sios. Mėsos nevalgo, nes ne visada jos
turi. Todėl jie sveiki, aktyvūs, linksmi
ir draugiški. 

Patariama mėsos valgyti nedaug,
porą kartų per savaitę. Mėsoje yra
mums būtinos geležies, proteinų
(nesveikiausia mėsa yra kiauliena,
bet sveika yra veršiena, aviena, jau-
tiena, paukštiena, triušiena). Porą
kartų per savaitę reiktų  valgyti žu-
vies ir, žinoma, kuo daugiau šviežių
daržovių, vaisių. Nesveika yra val-
gant užsigerti, ypač kava, nes skran-
dyje maistas, susimaišęs su skysčiais,
gamina rūgštis. Net ir po valgio bent
30 min. nieko nereikia gerti, o jei
troškina, geriau obuolį suvalgyti. 

Obuolius reikia valgyti kiekvieną
dieną, ne veltui sakoma, kad obuolys
per dieną – daktaro nė vieno. Už-
tenka gerai juos nuplauti, tačiau ne-
nulupkime žievelės, nes taip  pašali-
name viską, kas yra svarbiausia.
Klaidingai galvojame, kad tik žievelė-
je yra visokių pesticidų, jei jų yra, tai
yra ir visame vaisiuje. Geriausia žie-
mai obuolių prisiskinti iš ūkininkų,
tada jie bent bus sveikesni. Dar ir
dabar parduotuvėse galime apsirū-
pinti sveikais, iš ūkininkų atvežtais
obuoliais.

Sveikai maitinantis – nereiks 
nė vaistų

Sveikai gyvenantis ir sveikai be-
simaitinantis žmogus neturėtų gerti
jokių vaistų. Reikia pačiam stebėti
savo organizmą. Jei ką suskaudo,
tuojau pergalvokite, ką vakar val-
gėte? Japonai net juokauja: ,,Jei
sutuoktiniai pradėjo dieną vaidu,
tegu pamąsto, ką išvakarėse valgė.”
Daktarai taip sujaukė mūsų smege-
nis, kad ,,natūralu” atrodo gerti vais-
tus. Vartojame kalcio tabletes ir
kaulai jau nelūžta, bet trupa. Nau-
dokime kalcį iš natūralių produktų.
Jo gausu obuoliuose, abrikosuose,
kopūstuose, morkose, serbentuose,
agrastuose, ridikėliuose, svogūnuose,
pienėse, migdoluose, kiaušiniuose,
salotose ir t.t. Daug naudos maistui
duoda tokie priedai, kaip jodas, varis,
kobaltas, magnis ir kt. O jų esama
ankštinėse daržovėse, kepenyse,
kiaušiniuose, jūros gėrybėse. Vos tik
daktarai paskelbė, kad reikia vartoti
aspiriną, tuoj visi ir griebėsi už as-
pirino, o kad nuo jo kasdien suserga
ir miršta 30,000 žmonių, nes gauna
skrandžio opas, tai neminima. Varto-
jame aspirino tabletes tirpdyti cho-
lesterolį, bet vis tiek  mus ištinka šir-
dies priepolis, infarktas. Reikia at-
kreipti dėmesį, kad ne tabletės padės
būti sveikiems, o tik sveikas gyveni-

mo būdas. 

Sultys 

Gerdami natūralias citrinų, bu-
rokėlių sultis galime stiprinti kraują
ir kraujagyslių sieneles. Krautuvėje
pirktų sulčių geriau nė nevartoti, nes
yra daug cukraus ir dėl pasteriza-
vimo jos nėra sveikos. Reikia patiems
išsispausti sulčių, jų dėka mūsų orga-
nizmas gaus visų reikalingų natūra-
lių vitaminų.

Burokėlių sultys naudingiau-
sios kraujo raudonųjų kūnelių gamy-
bai, puikiai pagerina kraujo sudėtį
(ypač jų reikia duoti vaikams, jos
stiprina imuninę sistemą, saugo nuo
mažakraujystės, leukemijos). Mote-
rims atitolina menopauzę, šalina
kraujotakos sistemos, virškinamojo
trakto, storosios žarnos ligas, tirpdo
kepenų, inkstų ir šlapimo pūslės
akmenis – ypač geriant su morkų sul-
timis.

Morkų sultys valo kepenis.
Įvairių alerginių ligų priežastis yra
netinkamas kepenų darbas. 

Bulvių sultyse yra gausu C, B
grupės vitaminų, sieros, fosforo, kalio
ir kt. elementų. Bulvių sultys pašali-
na iš organizmo bakterijas, sutvarko
skydliaukės ir virškinamojo trakto
darbą, puikiai išvalo veido ir viso kū-
no odą – pašalina įvairias dėmes, eg-
zemas. Žmonės metų metais kenčia
skrandžio opas, jiems nepadeda jokie
gydymo metodai,  o čia paprastas bū-
das: ryte nevalgę išgerkite mažytę
taurelę šviežių bulvių sulčių. Išgėrę
pagulėkite pusvalandį, pasidėję ant
skrandžio elektrinę šildyklę. Taip
kartokite 10–14 dienų ir išsigydysite. 

Agurkų sultys geriausia natū-
rali priemonė skatinanti šlapimą.
Mūsų nagams ir plaukams ypač rei-
kia tų elementų, kurių yra agurkų
sultyse. Agurkų sultyse yra 40 proc.
kalio, 10 proc. natrio, 7,5 proc. kalcio,
20 proc. fosforo ir 7 proc. chloro. Dėl
kalio gausumo agurkų sultys labai
vertingos gerinant kraujospūdį. 

Rudens pabaigoje ir pavasario
pradžioje reikia gerti citrinų sultis
nuo gripo epidemijos ir peršalimo. Iš
viso per dešimt dienų reikia išgerti
trisdešimties citrinų sultis. Jei nepa-
jėgiate jų išgerti vienų, galima sumai-
šyti su medumi, jokiu būdu ne su
cukrumi. Aš paprastai įvairias sultis
maišau kartu. Jos būna gaivinančios
ir skanios. Prisispaudžiu jų kelioms
savaitėms ir geriu po pusę litro kas-
dien.

Nereikia išsigąsti, jei suvalgius
ar išgėrus ką naujo, neįprasto, staiga
pajuntate negerumą, net silpnumą.
Po kelių minučių visa tai praeis. Čia
tik ženklas, kad organizme tie pro-
duktai pradėjo savo darbą. Taip atsi-
tinka žmonėms, pirmą kartą išgė-
rusiems juodų ridikų sulčių, kurios
valo kepenis ir visą bronchų sistemą.
Jau kitą dieną to negerumo nebus.
Lygiai taip pat pasijusime suvalgę
skiltelę česnako. Jį būtina valgyti.
Lengviausia česnaką sukramtyti kar-
tu su obuoliu, net ir kvapo nebus.

Per pastaruosius 25 metus visuo-
se turtinguose pramoniniuose kraš-
tuose padvigubėjo naujagimių su
įgimtomis ligomis. Tad šaukštu ir ša-
kute patys kasamės kapą. 

Naudotasi dr. M. Oz ir dr. Roi-
zen, MD knygomis, Kevin Trudeau,
,,Sveikatos žinynu”, dr. S. Gupta, MD
mintimis apie ilgaamžiškumą ir pa-
čios praktika.

Paruošė 
Nijolė Nausėdienė

El. paštas: nausediene@aol.com
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Skelbimai

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

IŠNUOMOJAPARDUODA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Jonas VAIŠKŪNAS
Savižudybių būna visokių. Į

aukojimo ugnį įžengęs legendinis
Prūsų vaidila Brūtenis, degančios
pilies liepsnose susideginę Pilėnai,
bunkeriuose susisprogdinę Lietuvos
partizanai, Laisvės alėjoje gyvu deglu
plykstelėjęs Romas Kalanta, iš aukš-
tai ant Neries krantinės nukritęs
Saulius Gricius, savo išsikastame ka-
pe užgesęs Henrikas Rimkus, į Ne-
ries gelmes panirusi Ida Stankevičiū-
tė... Ir daug kitų mažiau žinomų, ne-
paviešintų, tyliai išėjusiųjų. Išeinama
įvairiai, bet visada – kai nėra prasmės
būti: kai nepajėgi pakeisti gniuž-
dančių aplinkybių, iškęsti fizinio ir
dvasinio skausmo, kai nėra prasmės
kitais būdais priešintis negandoms, o
kartais – kai nenorima pasiduoti ir
būti nugalėtam, įveltam į aplinkui
kliunksinčią bjaurastį, tiesiog išeina-
ma, kai nėra išeities... 

Kartais išeinantieji mėgina kreip-
tis į mus, pasiliekančiuosius: ,,... išei-
nu ten, kur geriau, kur lygybė, teisy-
bė ir ramybė, su paskutiniu indėliu į
čempionišką Tėvynės savižudžių sta-
tistiką. Nebūčiai prisistatysiu trum-
pai: LAISVAS! Laisvas nuo prievar-
tos ir pagiežos, lydėjusių mane tiek
metų. Ką išdraskė žmonės, užgydys
mirtis. Perplaukiau Dusią ir Metelį,
bet pražudė tvanas tų pilkų tipų
žydromis kiaulių akelėmis, kurie
užplūdo ne gabumų ar darbo, o ryšių-
kyšių ir ,,primazų” jėga, skandindami
šalį, žmones ir žmoniškumą. Buvau
baltavarniu tarp vagių, vergų ir paš-
lemėkų. Manimi naudojosi, bet nepa-
kentė. Nepriklausiau klanams, nesi-
lanksčiau vadams... Idealistams dera
mirti tada, kai žlunga jų idealai...
Žinau, kad pilkieji nepraleis į jokias
kultūros ar švietimo įstaigas. Neduos
nė šluotos ,,teisybės ieškotojui”, ku-
ris ,,rašinėja” ir yra kitoks – ne maz-
gotė kojoms... Laisvas išeinu ten, kur
nėra politikos nei korupcijos, kur
susilygina runkeliai ir elitas, iš kur
nematysiu tautos, kultūros ir visko,
kas branginta, agonijos” (H. Rimkus).

Savižudybių buvo ir bus, kol bus
jautrios sielos žmonių, negalinčių
susitaikyti ir išgyventi prievartos, be-
prasmybės ir grimasinės kultūros tri-
umfo. Ar privalome siekti, kad tokių
žmonių nebūtų? Manau, turime siek-
ti, kad jų būtų – daugiau ir tuo pačiu
– mažiau niekšų ir pašlemėkų, pil-

kųjų ir tamsiųjų... 
Kaip nugalėti blogį? Kaip išsi-

laikyti? Jei apsisprendei pasitraukti
iš gyvenimo šiandien, pasistenk ati-
dėti tai rytdienai. Juk moki atidė-
lioti... Prisimink seną protėvių išmin-
tį: ,,rytas už vakarą protingesnis”.
Bet jei ir toliau čia tave viskas mirti-
nai slegia, jei nieku gyvu nieko negali
ar nenori pakeisti, paskutinė išeitis iš
tiesų yra – išėjimas. Bet ne iš šio Pa-
saulio, o atvirkščiai – į Pasaulį. Ne-
būk vienas. Nesiilgėk Amžinybės, ten
ir taip būsi pakviestas. Palik viską ir
išeik – nosies tiesumu. Seniau tai da-
rydavo taip – lazda su ryšulėliu ant
pečių ir pirmyn, kur akys veda. Ne-
gali pakeisti gyvenimo aplinkybių –
eik ir jos keisis. Savo kojomis ateisi į
permainas, į meilės ir gyvenimo mo-
kyklas. Užsigrūdinsi, įgysi draugų ir
galių. Tuomet prisikelsi ir sugrįši į
save.

VI. Kaip pakeisti savižudišką
mąstyseną

Jūratė BARANOVA
Žmonės žudosi ne tik Lietuvoje ir

ne tik šiuo metu. Žudėsi jau antikos
laikais. Žudėsi netgi pirmieji krikš-
čionys. Patristikos tėvas Tertulianas
skatino pirmuosius krikščionis kank-
inius ugdyti panieką kūnui, sekant
pagonių, t.y. antikos žmonių sav-
ižudybių pavyzdžiu. Tik IV amžiuje
po Kr. Augustinas knygoje ,,Dievo
miestas” praplėtė draudimo ,,nežu-
dyk” trajektoriją. Nežudyk Dievo
sukurto žmogaus, vadinasi, nežudyk
ir savęs. Tačiau savižudybės negali
uždrausti. Nuo jos gali tik sulaikyti.
Galbūt – besąlygišku solidarumu.
Savižudybės problema, mano galva,
vis dėlto šiuo metu daugiau psi-
chologinė nei socialinė. Kaip pastebi
psichologas S. Šneidmanas, kiekviena
savižudybė liudija tam tikrą slaptą
psichologinį skausmą, tam tikrą
nepatenkintą esminį poreikį. Tai gali
būti nutrūkę asmeniniai ryšiai, gėdos
ir pažeminimo patirtis, pažeista kon-
trolės galia, prarasta globa, sustip-
rėjęs pyktis ir priešiškumas. Gali būti
ir kitokių motyvų. Žmonės yra skir-
tingi, unikalūs. Todėl ir jų krizinės
situacijos yra unikalios, kaip unika-
lūs ir savižudybės motyvai, jų į vieną
formulę nesuvesi. 

Bus daugiau.

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

Nr. 32

Atkelta iš 3 psl.   Valstybės gynimo
tarybos (VGT) pertvarką. Ši taryba
būtų performuota į Nacionalinio
saugumo tarybą (NST), į kurią būtų
įtrauktas užsienio reikalų ministras
ir kiti šios srities pareigūnai bei būtų
įsteigtas nuolat veikiantis analitinis
ir koordinavimo organas.

Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) skandalas, susijęs su V.
Pociūno žūtimi, atskleidė didelius
trūkumus ne tik žvalgybos veikloje,

bet ir VSD atsakomybės, valdymo ir
priežiūros srityse. TS-LKD programa
numato užtikrinti reikalingą prie-
žiūrą, apsaugančią VSD veiklą nuo
politinės įtakos.

Mano vertinimu, TS-LKD pro-
gramos įgyvendinimas sustiprintų
krašto apsaugą, ekonomiką ir įtaką
tarptautinėse organizacijose, ginant
gyvybiškai svarbius Lietuvos intere-
sus. 

Delfi.lt

LIETUVOS SAUGUMAS – MŪSŲ
PAČIŲ ATSAKOMYBĖ

„Hubble“ teleskopas aptiko neatpažintą
Visatos objektą

Regis, metas prisiminti tai, jog
Visatoje dar yra daugybė neatskleis-
tų paslapčių ir nesurastų astrono-
minių objektų. „Supernova Cosmolo-
gy Project” projektą vykdantys ast-
ronomai praėjusią savaitę žurnale
„Astrophysical Journal” paskelbė
straipsnį apie tai, jog jiems pavyko
aptikti naują objektą, apie kurio
savybes jie iš viso neturi jokio supra-
timo. Tai dar ne viskas – pasirodo,
jog objektas po kurio laiko tiesiog
paslaptingai išnyko...

Projekte dirbantys mokslininkai
savo tyrimams naudoja „Hubble” or-
bitinį teleskopą, kuriuo stebimos
labai nutolusiosių galaktikų klaste-
riai. Čia tikimasi aptikti supernovų
apraiškų. 2006 metų vasario 21 dieną
buvo atliekami nutolusio klasterio
kodiniu pavadinimu CL 1432.5
+3332.8, esančiu Jaučiaganio žvaigž-
dyno kryptimi, stebėjimai. Objekto
raudonasis poslinkis 1,112, nuotolis –
8,2 milijardai šviesmečių. Būtent
tada šioje erdvės dalyje buvo pastebė-

tas nežinomas šviesulys, kuris ryš-
kėjo dar maždaug 100 dienų. Vėliau
jis panašia sparta išnyko.

Paslaptingas objektas nesielgė
kaip jokio kito žinomo tipo superno-
va. Jis atsirado erdvės dalyje, kurioje
nėra jokios žinomos galaktikos.
Mokslininkai teigia, jog užfiksuotas
objekto spektras neatitiko super-
novoms būdingo spektro, dėl to jie
daro prielaidą, jog tai gali būti
visiškai naujos klasės objektas.

Koks objekto nuotolis nuo mūsų?
Tai, žinoma, būtų pravartu sužinoti
pirmiausia, tačiau mokslininkai nuo-
tolį iki jo išmatavo vėlgi labai apytik-
sliai. Pagal objekto paralakso mata-
vimų rezultatus daroma prielaida,
jog jis nebuvo arčiau kaip 130 švies-
mečių nuotoliu; vandenilio juostos
nebuvimas absorbcijos spektre lei-
džia manyti, jog objektas nebuvo
nutolęs toliau kaip 11 milijardų
šviesmečių atstumu. Bet kuriuo atve-
ju paklaida yra milžiniška.

,,Technologijos.lt”

Margumynai

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500
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JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII tarybos 
trečiosios sesijos vyksiančios Boston

Sheraton Braintree Hotel, Braintree, MA
2008 m. rugsėjo 26–28 dienomis

D A R B O T V A R K Ė  
Penktadienis, rugsėjo 26 d.

11 val. r. – 1:30 val. p. p. Registracija

1:30 val. p.p. – 3:45 val. p.p. Pirmas posėdis
Atidarymas – Tarybos prezidiumo pirmininkė Danguolė Navickienė 
JAV ir Lietuvos himnai 
Invokacija  ir mirusiųjų pagerbimas 
Sesijos ruošimo komiteto sveikinimo žodis – Rima Girniuvienė,

Bostono apylinkės pirmininkė 
Bostono apygardos pirmininko Mindaugo Žukausko sveikinimas 
Garbės svečių pristatymas ir sveikinimai  
Tarybos narių prisistatymas 
Apylinkių pirmininkų prisistatymas 
Darbotvarkės priėmimas 
Praėjusios sesijos protokolo tvirtinimas – prezidiumo sekretorius Jurgis

Joga
Lietuvių Fondo pranešimas 
Prezidiumo pranešimas – Danguolė Navickienė, pirmininkė
XIII Lietuvių tautinių šokių šventės komiteto pranešimas – Jurgis Joga
LR Seimo ir PLB komisijos pranešimas – Dalia Puškorienė
Klausimai/diskusijos apie pranešimus 

3:45 val. p. p. – 4 val. p.p. Kavos pertrauka

4 val. p. p. – 6:15 val. v. Antras posėdis
JAV LB įstatų ir taisyklių pakeitimo pristatymas – Tarybos Įstatų komisija 

a.      JAV LB apygardos įstatų
b.      JAV LB apygardos veiklos taisyklių
c.      JAV LB tarybos rinkimų taisyklių

JAV LB Įstatų ir Taisyklių siūlomų pakeitimų diskusijos 
Bendri JAV lietuvių paveldo išlaikymo klausimai – Algis Lukas

7 val. v. Išvyka į South Bostono Šv. Petro parapiją

7:30 val. v.- – 10:30 val. v. Susipažinimo vakaras Šv. Petro para pi jos
salėje.  

Šeštadienis, rugsėjo 27 d.

7:30 val.r. – 8:30 val. r. Pusryčiai

8:30 val. r – 10:30 val. r. Trečias posėdis
Laikinai einančių pareigas Krašto valdybos (KV) narių tvirtinimas
Elona Vaišnienė – Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė
Birutė Bublienė – vykdomoji vicepirmininkė
Daina Krivickaitė – iždininikė
Gabrielius Mironas – sekretorius
KV pirmininko Vyto Maciūno, KV tarybų pranešimai.
Klausimai ir komentarai apie Krašto valdybos pranešimus 

10:30 val. r – 10:45 val. r. Kavos pertrauka

10:45 val. r – 12:45 val. p. p. Ketvirtas posėdis
JAV LB apyskaitų ir 2009 m. sąmatos pristatymas – Ramutis Pliūra
Kontrolės komisijos pranešimas ir tvirtinimas 
2009 metų sąmatos patvirtinimas 
Garbės teismo pranešimas 
Lietuvių Fondo įstatų pakeitimų pristatymas ir patvirtinimas – Arvydas

Tamulis
Pranešimas ,,Dviguba pilietybė: sekantys žingsniai” – Regina Naru-

šienė
Tarybos narių klausimai ir pasiūlymai  

12:45 val. p. p. – 1:45 val. p. p. Pietūs

1:45 val. p. p. –  4:45 val. p. p. Penktas posėdis
PLB valdybos/Valdovų rūmų komiteto pranešimas – Regina Narušienė
JAV atstovų paskyrimas į 2009 m. PLB Seimą – Regina Narušienė
Tarybos komisijų posėdžiai. Komisijų posėdžiuose svarstomi joms prik-

lausančių sričių klausimai. Komisijų pirmininkai pristato tik visos komisijos
narių patvirtintas rezoliucijas

4:45 val. p. p. – 5:15 val. p. p. Komisijų pirmininkai prezidiumui pristato
rezoliucijas 

6:30 val. v. – 7:30 val. v. Šv. Mišios Šv. Petro lietuvių bažnyčioje

7:45 val. v. – 10:30 val. v. Vakaro programa S. Boston Lietuvių pilie-
čių klube: meninė programa, kokteiliai, vakarienė, šokiai, pabendravimas

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Rugsėjo 26–28 dienomis vyks
JAV LB XVIII Tarybos trečioji sesija.
Šiais metais ją  ruošia JAV LB Boston
apylinkė. Tarybos sesijos dienotvarkę
sudaro JAV LB Tarybos prezidiumas,
vadovaujamas pirmininko. 2008 m.
sesijai dienotvarkę sudarė Danguolė
Navickienė iš Los Angeles su savo
komanda. 

Įdomu, kad paskutinė Tarybos
sesija, kurią ruošė dr. Laima Karo-
sienė su savo komanda, Naujojoje Ang-
lijoje vyko 2000-aisiais metais, Hart-
ford, Connecticut.

Kaip pasirenkama  vieta  Tary -
bos sesijai, klausėme keletos Lietuvių
Bendruomenės veikėjų.

Svarbiausias dalykas, kurį pa brė-
 žė visi kalbinti  – viešbučių kainos.
New York apygardos pirmininkė Ra -
mutė Žukaitė  mielai suruoštų sesiją,
bet NY viešbučio kainos neleidžia to
padaryti. Be to niujorkiečiai neturi
parapijų salių, kaip sakysim Detroit,
kur Tarybos sesija vyko 2005-aisiais.
Detroit lietuviai į pokylį pakvietė
prof. Vytautą Lansbergį, kuris pasakė
labai įspūdingą kalbą ir ,,nuskraidi-
no” mus M. N. Čiurlionio muzikos
pasaulį.

Pernai vykusi Tarybos sesija Či-
kagoje  leido susipažinti su Pasaulio
lietuvių centru, jame esančiu mu -
ziejumi, kitais lietuvių židiniais. Ire -
na Vilimienė, buvusi Lemont apy lin -
kės pirmininkė, pasakojo, kad pasi -
ruošimas sesijai – labai geras apy -
linkės valdybos ir jos narių susibūri-
mas. Visi stengiasi, kad atvykę į Ta -
rybos sesiją dalyviai turėtų geras
sąlygas dirbti ir gerai pailsėti po
dienos darbų.

Anot Teresės Gečienės, buvusios
Philadelphia LB pirmininkės ir ruo-
šusios Tarybos sesiją 2006 metais,
daug kas priklauso nuo vietinių vieš-
bučių tinklo. Visi gerai mena vakarą
Philadelphia Lietuvių namuo se, pui-
kią vietos lietuvių pagamintą vaka-
rienę.

Man pačiai labai įsiminė JAV LB

Tarybos sesija suruošta Washington,
DC – tada teko pirmą kartą dalyvau-
ti JAV LB Tarybos sesijos darbe, gal
todėl ta sesija paliko man didžiausią
įspūdį. Buvo nuostabu  pamatyti tiek
lietuvių, pasišventusių lietuviškai
veiklai. 2002 m. Algi man tas Gečys
pakvietė mane į Krašto val dybą. Kaip
Krašto valdybos narė ir važiavau į
minėtą sesiją. Washington, DC lietu-
viai pakvietė Tarybos sesijos narius
dalyvauti žymių lietuvių juvelyrų iš
Lietuvos gintaro parodos  ati da  ryme. 

Reikia pastebėti, kad smukusi
ekonomika atsiliepė ir lietuviškai
veiklai. Pabrangę kelionės bilietai
mažina lietuvių skaičių renginiuose.

Kaip jau sakiau JAV LB XVIII
Tarybos trečioji sesija ruošiama Bos -
ton, MA. Pakalbinau šios apy linkės
pirmininkę Rimą Girniu vienę,
kaip vyksta pasiruošimo sesijai  dar-
bai.

Boston apylinkėje sesija ruošia-
ma antrą kartą. Nuo pirmosios pra -
bėgo jau daug daug metų. Sesijos
suruošimas yra didelis darbas apy -
linkei. Pirmininkė džiaugiasi, kad į
sesijos ruošos komitetas, kurį sudaro
apylinkės valdyba – Estera Sužie de -
lienė, Regina Balčaitienė, Erikas
Nar kevičius, Diana Žlibaitienė ir dr.
Edvardas Bubnys bei JAV LB XVIII
Tarybos nariai bostoniečiai – Daiva
Navickienė, Gintaras Čepas, Jonas
Stundžia, Irena Veitienė, tikrai šau-
nus. Bostoniečiai  nepaprastai džiau-
giasi savo visur spėjančiais bendruo-
menininkais Gintaru Čepu ir Daiva
Navickiene, kurie turi daug patirties
rengiant įvairius renginius.

Kiekvienas ruošos komiteto na -
rys turi savo įsipareigojimus, kuriuos
sėkmingai vykdo. Dr. E. Bub nys –
apylinkės iždininkas, tad visi fi nan-
siniai reikalai, susiję su Tarybos ruo-
šimu,  yra jo valdžioje. Jis atsakingas
už narių registraciją, meniu pasirin-
kimą.

Dr. E. Bubnys informavo, kad
rugsėjo 5 dieną  į JAV LB XVIII  Ta-
rybos trečiąją sesiją jau buvo užsire
gistravę 32 Tarybos nariai, 8 JAV
Krašto valdybos nariai, 3 apygardų
pirmininkai, 5 apylinkių  pir minin-
kai, 8 svečiai. 

R. Girniuvienė  džiaugiasi, kad
keletas apylinkės narių užsirašė visos
sesijos klausytojais, sumokėdami re-
gistracijos mokestį.

Penktadienio susipažinimo va-
karas vyks Boston Lietuvių klube.
Šeštadienio pokylis vyks toje pačioje
patalpoje. Vakaro metu sesijoje daly-
vaujantys nariai susipažins su Boston
lietuviais, matys meninę programą,
kurią atliks vietiniai saviveiklininkai.

Tikėsimės, kad ši JAV LB XVIII
Tarybos trečioji  sesija  bus darbinga
ir naudinga Lietuvių Bendruomenės
veiklai toliau sėkmingai vystyti. 

Boston apylinkė  visus nuošir-
džiai kviečia dalyvauti sesijos darbe.
Daugiau informacijos rasite Boston
apylinkės tinklalapyje www.boston.
javlb.org

JAV LB XVIII Tarybos 
trečiajai sesijai artėjant

JAV LV Boston apylinkės pirmininkė
Rima Girniuvienė

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 

Apsilankykite —
www.draugas.org
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LIETUVA, ARGENTINA

LENKIJA

TALINAS, ESTIJA

NEW YORK, NY

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
IRENA REGIENĖ

Laikui niekuomet nesustojant,
štai jau metai, kai netekome mielos
žmonos ir motinos. Tačiau visuome-
ninės veiklos atmintis ir jos rūpesčiai
jungia mus visus ir toliau.

Šios skaudžios netekties atmintyje šv. Mišios bus aukojamos
rugsėjo 21 d. 10:30 val. r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620  S. Clare-
mont  Ave., Chicago, IL.

Po šv. Mišių važiuosime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ap-
lankyti kapo ir dalyvauti kapinių direktoriaus kun. J. Kuzinsko pa-
minklo pašventinimo apeigose. Po iškilmių bus pietūs „Seklyčioje”,
2711 W. 71st St.

Kas galite prašome dalyvauti šios liūdnos sukakties prisimini-
me.

Liūdesyje vyras Algis, sūnūs Algis, Linas ir Audrius,
marti Emilija ir artimieji

Sekmadienis, rugsėjo 28 d.  

8 val. r. – 9 val. r. Pusryčiai

9 val. r. – 11 val. r. Šeštas posėdis
Tarybos komisijų rezoliucijų pristatymas, diskusijos ir tvirtinimai. 
1.   Organizacinių reikalų
2.   Visuomeninių reikalų
3.   Įstatų  pakeitimų 

a.    JAV LB Apygardos įstatų  
b.    JAV LB Apygardos veiklos taisyklių  
c.    JAV LB Tarybos rinkimų taisyklių  

4.    Kultūros reikalų

11val. r. – 11:15 val. r. Kavos pertrauka

11:15 val. r. – 1 val. p. p.Tarybos komisijų rezoliucijų pristatymas, diskusi-
jos ir tvirtinimai

Finansinių reikalų
Ekonominių reikalų
Religinių reikalai
Socialinių reikalų
Sporto reikalų
Jaunimo reikalų
Švietimo reikalų

1 val. p. p. – 2 val. p. p. Pietūs

2 val. p. p. – 3:30 val. p. p. Septintas posėdis
Kitos sesijos vietos ir datos paskyrimas
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo komiteto pranešimas 
JAV LB Tarybos narių pasisakymai, klausimai ir patikslinimai 

Sesijos uždarymas 

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės pristato Lie-
tuvos skaitytojams Argentinos lietu-
vių autorių sudarytą biografijų rin-
kinį ,,Beriso lietuviai”. Šioje, gausiai
fotografijomis iliustruotoje knygoje,
įdomiai pateiktos per 400-tų lietuvių,
atvykusių iš įvairių Lietuvos regionų
į tolimąją Argentiną XX a. pradžioje,

biografijos bei keli šimtai trumpai
aprašytų istorijų iš jų gyvenimo.

Berisso miestas yra Argentinos
emigrantų sostinė, kurioje prasidėjo
daugumos emigrantų naujas gyveni-
mas. Knygoje gausu autentiškų nuo-
traukų iš asmeninių albumų. Džiugu,
jog Lietuvos žmonės galės iš arčiau
susipažinti ne tik su emigrantų lietu-
vių ir jų vaikų gyvenimu praėjusio
šimtmečio pradžioje, bet ir aptikti
savo seniai išvykusių artimųjų pėd-
sakus.

Knygos pristatyme dalyvaus kny-
gos autoriai Ona Paulina Semėnas,
Stella Maris Borba bei Jonas Pran-
ciškus Klimaitis, kurie pristatys savo
darbą bei papasakos apie lietuvybę
Argentinoje. Knygos pristatymo me-
tu meninę programą atliks Argenti-
nos lietuvaitė aktorė Jesicca Repsys.

Knygos ,,Beriso Lietuviai” pris-
tatymai vyks:

Rugsėjo 18 d. 16 val. – Lietuvių
išeivijos institute (Kaunas)

Rugsėjo 19 d. 11 val. – Šilalės
rajono viešojoje bibliotekoje (Šilalė)

Rugsėjo 20 d. 16 val. – Palangos
miesto viešojoje bibliotekoje (Pa-
langa)

Bernardinai.lt

Knygos ,,Beriso Lietuviai” pristatymas

Niujorko lituanistinėje Maironio 
mokykloje prasidėjo naujieji mokslo metai
ASTA CHEONG

Nurimus rugsėjo pirmosios šur-
muliui, Niujorke gyvenančių lietuvių
vaikai atvėrė lituanistinės mokyk-
lėlės duris. Rugsėjo tryliktąją prasi-
dėjo naujieji mokslo metai, sukvietę
gausų būrį vaikučių ir jų tėvelių.
Šiais mokslo metais įvyko kelios per-
mainos: buvusią mokyklos vadovę
Audrę Lukoševičiūtę pakeitė Fausti-
na Šimkūnienė, darnų mokytojų ko-
lektyvą papildė keturios mokytojos.

Oficialioji dalis prasidėjo giedant
Lietuvos himną. Naujoji mokyklos
vadovė F. Šimkūnienė pasveikino su-
sirinkusiuosius ir palinkėjo įdomių,
kupinų naujų atradimų mokslo metų.
Sveikinimą generalinio konsulo Niu-

jorke vardu sakė konsulato sekretorė
Asta Guobienė.

Naujųjų mokslo metų pradžiai
pakilios nuotaikos suteikė Lietuvių
fondo direktorių tarybos narys Lau-
rynas Misevičius, iškilmingai įteik-
damas 1,000 dolerių paramos čekį. Tai
Lietuvių Fondo skirta premija, kurią
iškovojo Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) vyrų ,,B” krepšinio tur-
nyro laimėtojai – Niujorko lietuvių
atletų klubas (LAK).

Po pamokėlių vaikučiai linksmi-
nosi, žaisdami smagius lietuvių liau-
dies žaidimus.

Niujorke esanti Maironio mokyk-
la saugo lietuvybės židinį jau daugiau
kaip 50 metų. Kiekvienais metais į ją
susirenka apie 60 vaikų, taip pat yra
suaugusiųjų klasė. Mokykloje laukia-
mi ir mažieji lietuviukai, kurie lanko
lopšelį, darželį, ir vyresnieji vaikai,
kurie mokosi šioje mokykloje iki
dešimtos klasės.

Per pamokas dėstoma lietuvių
kalbos gramatika, literatūra, Lietu-
vos istorija ir geografija, mokiniai
supažindinami su lietuvių papročiais,
tautodaile, mokomi šokti lietuvių
liaudies šokius, žaisti žaidimus, dai-
nuoti dainas. Vyksta tikybos pamo-
kėlės, norintieji ruošiami Pirmajai
komunijai.

Pamokos vyksta kiekvieną šešta-
dienį. Mokyklos adresas: 64 – 31 Per-
ry Avenue, Maspeth, Niujorkas. In-
ternetinė svetainė: www.nymairo-
niomokykla.org.

Delfi.lt
Niujorko lituanistinė Maironio mo-
kykla.

Nuo spalio 1-osios išeivijai skirtą
nacionalinio transliuotojo kanalą
„LTV World” galės matyti ir Lenkijos
lietuviai. Tai numatyta Lietuvos radi-
jo ir televizijos bei lenkų kompanijos
VECTRA S.A. pasirašytoje sutartyje,
praneša LRT.

„LTV World”, kurios programą
sudaro geriausios LTV ir LTV2 lai-
dos, bus transliuojama skaitmeniniu
formatu kabelinės televizijos VEC-
TRA „Platininiame pakete”. Išei-
viams skirtas kanalas bus matomas

23 Lenkijos miestuose.
Tai Baltstogė, Belsko-Biala, By-

tomas, Elbingas, Glivicės, Jelenia
Gura, Kelcai, Legnica, Silezijos Mias-
tečkas, Olštynas, Radomas, Radzion-
kuvas, Silezijos Ruda, Rybnikas,
Slupskas, Suvalkai, Sventochlovicės,
Tarnovske Gurai, Ustka, Vroclavas,
Zabžas, Žoros, Lomža.

„LTV World” turi galimybę ma-
tyti daugelio Europos šalių ir Šiaurės
Amerikos gyventojai. 

Delfi.lt

„LTV World” per kabelinę televiziją 
matys Lenkijos lietuviai

Lietuvos ambasados Estijoje salė-
je rugsėjo 13 dieną vyko lietuvių ben-
druomeninės šeštadieninės mokyklė-
lės naujų mokslo metų pradžios šventė.

Į šventę susirinkusius mažuosius
moksleivius ir jų tėvelius pasveikino
Lietuvos ambasadorius Estijoje Juo-
zas Bernatonis ir Estijos Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė Rasa Cecilja
Unt. Šeštadieninės mokyklėlės moky-

tojai parodė trumpą vaidinimą, po jo
vyresnieji mokiniai dalyvavo orien-
taciniame žaidime Talino senamies-
tyje, o mažieji mokinukai gamino me-
dalius šio žaidimo nugalėtojams, taip
pat visi bendrai dainavo lietuvių
liaudies dainas ir žaidė žaidimus.

Mokyklėlę lanko 10 ikimokykli-
nio ir 7 mokyklinio amžiaus vaikai. 

Lietuviams.com
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�Lietuvos Dukterų drau gija
švenčia savo organizacijos įkūrimo
50-ties metų sukaktį. Daug nesigar-
sindamos jos visada pirmosios ištiesia
ranką vargšams, sunkaus likimo už-
kluptiems. Lietuvos Dukterys nepa-
miršta ir lietuviškos spaudos. Kaip ir
kiekvienais metais jos įsigijo 10 bilie-
tų į ,,Draugo” metinį pokylį. Sveiki-
name Lietuvos Dukterų draugiją su
gražia sukaktimi ir dėkojame už
paramą ,,Draugui”.

�JAV LB Le  monto apylinkės val-
dyba rugsėjo 21 d., sekmadienį, 4 val.
p. p. maloniai kviečia į Lietuvių ope -
ros pa ge rbimo vakarą, kuris vyks
Jau   nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Cla remont Ave., Chicago.
Susitiksite su buvusiais ir dabarti -
niais Lie tuvių operos solistais ir at -
likėjais. Va karą ves svečias iš Lie -
tuvos, muzi kologas Vaclovas Juodpu -
sis. Bilietus galima įsigyti paskambi-
nus Zitai Litvinienei tel. 630-243-
8075. Gautos lėšos bus skiramos Lie -

tuvių operai paremti ir JAV LB Le -
monto apylinkės valdybai. Renginio
bilieto kaina 35 dol. (kokteiliai, va -
karienė, programa, šokiai). Tel. pa -
siteiravimui: 708-424-9345 (Nijolė
Pe nikaitė). Lemonto ir apylinkių gy -
ventojai į renginį galės nuvykti auto-
busu, kuris  PLC išvyks 3 val. p. p.
Au tobuso bilieto kaina – 10 dol. as-

meniui. Norintys važiuoti autobu su
prašomi kreiptis į R. Kroną  tel.: 630-
968-0184. Visi esate nuoširdžiai lau-
kiami.

�Lietuvos Dukterų draugijos
tra diciniai ,,Rudens pietūs” ir draugi-
jos 50-mečio paminėjimas įvyks spa -
lio 5 d. 3 val. p.p. Camelot pokylių sa -
lėje, 8624 W. 95th Street, Hickory
Hills, IL; tel.: 708-598-6680. Stalus ir
vietas galite užsisakyti tel. 708-499-
4845 (Aldona Rukuižienė) arba 708-
599-5727 (Irena Gelažienė).

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan/Lake County apylinkė
ruošia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros: egzotiškieji Ar vy-
das ir Virgis iš „Cigarų”. Vietų skai-
čius labai ribotas.  Prie apskrito stalo
gali susėsti 8 žmonės. Prie įėjimo bi-
lietai nebus parduodami. Bi lie tus (70
dol.) galite užsisakyti  tel.: 847-623-
7927 (Ele na Skališienė). 

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Renginiai Rytinėje pakrantėje

��Šv. Kazimiero bažnyčios para -
pijos, Gary, IN, 11-osios Lauko Mi-
šios 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). Buvusi Lietuvių operos solistė Audronė

Simonaitytė-Gaižiūnienė

Spalio 29 d., trečiadienį, 6:30 val. v. Susivienijimas Lietuvių Ame ri koje
(Lithuanian Alliance of Ame ri ca), 307 West 30th Street, New York, NY 10001,
rengia susitikimą su rūbų modeliuotoja Vida Leonavičiūte-In sodiene. Įėjimas
– auka.  Tel. pasi tei ra vimui: 212-563-2210.

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p. Švč. Mergelės Apsireiškimo
parapijoje, 259 North Fifth Street, Brooklyn, NY 11211, vyks Vilniaus uni-
versiteto  mišraus choro ,,Pro musica” koncertas. Koncerte skambės lietuvių
bei Šiaurės Europos kompozitorių klasikiniai kūriniai. Įėjimas – 15 dol. auka.

Lapkričio 23 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Švč. Mergelės Apsireiškimo para-
pijoje, 259 North Fifth Street, Brooklyn, NY 11211, aktorės Dalios Michele-
vičiūtės kūrybos popietė. Įėjimas 10 dol. auka.

Vilniaus universiteto choras ,,Pro musica”. Choro vadovė Rasa Gelgotienė.

Siūlykite kandidatus JAV LB Kultūros
tarybos premijoms gauti

JAV LB Kultūros taryba kviečia
lietuvių visuomenę siūlyti kandida-
tus 2008 metų kultūros  premijoms
gauti. Pristatant kandidatus prašome
pateikti kuo daugiau duomenų apie
kandidatą, apibūdinti kandidato nuo-
pelnus lietuviškoje kultūrinėje veik-
loje. Prašom pateikti kandidato adre-
są ir telefoną. Kandidatus siūlyti su-
darytoms komisijoms. Komisijų pir-
mininkų pavardės ir adresai nurody-
ti. Pristatant kandidatą pa teikti ir
savo pavardę bei susisiekimo infor-
maciją. Kandidatus komisijoms
siūlyti iki š. m. spalio 30 d. Pre-
mijos – po 1,000 dol. Šiais metais pre-
mijų rėmėjas yra JAV LB Krašto val-
dyba.

Dailės premija –  skiriama JAV
lietuviams dailininkams, kurie daly-
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės pre-
mija apima visas meno šakas – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją,
keramiką ir tekstilę-audinius. Komi -
sijos pirmininkė Laima Apana vičie-
nė, Čiurlionio galerijos direkto rė.
Adresas: Laima Apanavičienė, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Iki šiol Dailės premijas yra gavę
visa eilė dailininkų: Albinas Elskus,
Vytautas Ignas, Algimantas Kezys,
Ramojus Mozoliauskas, Kęstutis Zap -
kus, Alfonsas Dargis, Vytautas Ka -
šūba, Zita Sodeikienė, Elena Urbai -
tytė, Adolfas Valeška, Romas Viesu -
las, Viktoras Vizgirda, Eleonora Mar -
čiulionienė, Jurgis Daugvila, Ada
Sutkuvienė, Magdalena Stankūnie-
nė, Jadvyga Paukštienė, Juozas
Mieliu lis, Rimas Vizgirda, Giedrė
Žumba kienė, Vytautas Virkau, No-
meda Gru mada. 2007 m. premija bu-
vo įteikta Rimui Čiurlioniui.    

Teatro premija skiriama JAV
lietuviams teatralams, kurie dalyvau-
ja kultūrinėje veikloje. Apima teatro
vienetus, režisierius bei ilgamečius ir
nusipelniusius teatro darbuotojus.
Komisijos pirmininkė yra Laima
Šileikyte-Hood. Adresas: Laima Šilei -
kytė Hood, 40 Fifth Ave., New York,
NY 10011.

Teatro premijas nuo 1980 metų,
kai premijos buvo įsteigtos, jau yra
gavę 22 teatre dirbantys asmenys ir
vienetai: ,,Antras kaimas”, Jurgis
Blekaitis, Arūnas Čiuberkis, Henri -
kas Kačinskas, Algirdas Landsbergis,
Darius Lapinskas, Los Angeles dra -
mos sambūris, Lietuvių Opera Čika -
goje, Dalilė Mackialienė, Petras Ma -
želis, Povilas Mažeika, Vytautas Va -
liu kas, Vitalis Žukauskas, Jonas Ju -
rašas, Ema Dovydaitienė, Kostas Ost -
rauskas, Albinas Elskus, Algimantas
Žemaitaitis, Julija Dantienė, Ilona
Čiapaitė, Audrė Budrytė-Nakienė.   

Spaudos darbuotojo – ben-
dradarbio premija skiriama tiems,
kurie dalyvauja JAV lietuviškoje
spau doje. Ypatingas dėmesys skiria-
mas tautiškumo, bendruomenišku-
mo, lietuvių telkinių veiklos, Lietu -
vos valstybingumo temoms. Apima
žurnalistus, spaudos darbuotojus
(korespondentus) bei redaktorius.
Spaudos darbuotojo komisijos pir mi -
ninkas – Edvardas Šulaitis. Adresas:
Edvardas Šulaitis, 1330 S. 51st Ave.,
Cicero, IL 60804.

2006 metais Spaudos darbuotojos
premija buvo suteikta Ramunei Ku -
biliūtei, o 2007 m. –  Aleksui Vitkui.
Šią premiją jau yra gavę 19  žurnalis -
tų ir spaudos darbuotojų.

2007 metų JAV LB Kultūros premijų laureatai. Stovi iš kairės: Dailės
premijos laureatas Rimas Čiurlionis; Tautinių šokių mokytojos premijos
laureatė Nijolė Pupienė;  Spaudos darbuotojo premijos laureatas Aleksas
Vitkus; Dalė Lukienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė, įteikusi žymenis,
ir Arvydas Tamulis, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas, įteikęs laureatams
premijas.  Nuotraukoje nėra Muzikos premijos laureato Stasio Sližiaus.

JAV LB Kultūros tarybos arch. nuotr.

,,DRAUGO” 99-ŲJŲ METŲ SUKAKTIES POKYLIS 
ĮVYKS SPALIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, WILLOWBROOK POKYLIŲ SALĖJE 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ 

Meninę programą atliks tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė

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

IÕ ARTI IR TOLI...


