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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Beisbolas. Įvairios
žinios (p. 2, 11)
•Lemia ir programos, ir
žmonės (p. 3, 9)
•Lietuvos rinkimai–2008:
Tautos prisikėlimo parti-
jos kandidatė R. Daunie-
nė (p. 4, 8)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•20–oji Ambasados diena
Maryland (p. 5)
•Mažoji Lietuva (p. 8)
•Baltoji knyga (41) (p. 9)
•A. Kezys – formos ir
šviesos estetas (p. 10)

JAV Senatas priekaištauja Lietuvai

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministerijai leista par-
duoti Lietuvai priklausantį poreikių
nebeatitinkantį šalies ambasados
Varšuvoje pastatą.

Pastato vertė Lenkijos sostinėje
pagal atliktą turto vertinimą – 10
mln. 650 tūkst. litų. Šis pastatas ir
žemės sklypas buvo pirkti 1995 m.
Lietuvos ambasadai Lenkijoje įkurti.
Plečiantis Lietuvos ambasados Len-
kijoje veiklai, pastatas nebeatitiko
naujų ambasados poreikių, todėl bu-
vo įsigytas kitas, reprezentacijos,
darbo ir saugumo reikalavimus la-
biau atitinkantis pastatas.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų profesinių
sąjungų susivienijimas (LAMPSS)
pranešė, kad kitą savaitę aukštosios
mokyklos rengia įspėjamąjį streiką.

LAMPSS šių priemonių imsis dėl
to, kad Vyriausybė bei Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM) ,,pastarai-
siais metais nevykdo Aukštosioms

mokykloms ir susivienijimui duotų
pažadų bei Konstitucinio Teismo
sprendimo”.

Streiko metu bus reikalaujama
iki spalio pabaigos atlyginti aukšto-
sioms mokykloms jų prarastas lėšas
dėl studentų, besimokančių valstybės
finansuojamose vietose, atleidimo
nuo dalinio mokesčio už studijas ir

per tą patį laikotarpį grąžinti universi-
tetams 41 mln. litų, anot LAMPSS, nu-
savintų mokytojų algoms padidinti.

Vyriausybei ir ministerijai iki
spalio 30 d. neįvykdžius šių reikalavi-
mų, LAMPSS teigia prisiimanti teisę
organizuoti visuotinį ilgalaikį aukš-
tųjų mokyklų darbuotojų streiką.

Vilnius, spalio 2 d. (ELTA/ ,,Drau-
go” info) – JAV Senatas pasmerkė
Lietuvos valdžios nesugebėjimą ap-
saugoti istorines žydų kapines Vil-
niuje. Rezoliucijoje, kurią rugsėjo 25
d. patvirtino JAV Senatas, jos auto-
rius Mike Ferguson teigia, kad šis JAV
valdžios vertinimas atkreips tarp-
tautinės bendruomenės dėmesį į Lie-
tuvos valdžios nesugebėjimą sustab-

dyti daugiabučių statybas Šnipiškių
žydų kapinių teritorijoje.

„Mes daug kartų kartojome Lie-
tuvai, kad statybas reikia sustabdyti
tol, kol bus išspręsti kapinių teritori-
jos ribų klausimai. Lietuvos valdžia
nesugebėjo išsaugoti šventų žydų že-
mių. Tikiuosi, kad ši rezoliucija pas-
katins Lietuvos valdžią elgtis dera-
mai”, – teigia M. Ferguson. Jau bai-

giantis savo kadenciją JAV Kongrese
M. Ferguson tikino, kad Lietuva pa-
žeidinėja dvišalį JAV ir Lietuvos su-
sitarimą dėl kultūrinio paveldo sau-
gojimo, įskaitant kapavietes, abiejose
valstybėse.

Lietuvos diplomatai sako esantys
,,įskaudinti” dėl Jungtinių Valstijų
Kongreso priimtos rezoliucijos, kuria
smerkiamas tariamas Lietuvos val-
džios nesugebėjimas apsaugoti istori-
nes žydų kapines Vilniuje.

Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Informacijos ir viešųjų ryšių
departamento direktorė Violeta Gai-
žauskaitė pažymėjo, kad dar prieš
metus pradėtoje rengti rezoliucijoje
neatsižvelgta į tai, kad Lietuvos Vy-
riausybė pastaraisiais metais skyrė
daug dėmesio kultūros paveldo įam-
žinimo Šnipiškėse klausimams, glau-
džiai bendradarbiaudama su žydų
specialistais.

,,Manytume, kad tokio pobūdžio
JAV Kongreso rezoliucija neatspindi
tikros padėties”, – teigė V. Gaižaus-
kaitė.

Parduodamas
Lietuvos ambasados
Varšuvoje pastatas

Prezidentas pabrèžè NATO
gynybos svarbâ

Namas prie Vilniaus sporto rūmų. Andriaus Vaitkevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Šiauliai, spalio 2 d. (ELTA) –
Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus lankėsi Karinių oro
pajėgų bazėje Zokniuose. Šioje bazėje
tarnauja NATO kariai, saugantys
Baltijos valstybių oro erdvę. Šalies
vadovas pabrėžė, kad kertinis mūsų
saugumo akmuo yra NATO kolekty-
vinės gynybos principas.

JAV ambasada Aviacijos bazėje
surengė svečių ir žiniasklaidos dieną.
Šventėje dalyvavo JAV ambasadorius
Lietuvoje John A. Cloud, JAV karinių
oro pajėgų Europoje Ramšteino avia-
cijos bazės karinių oro pajėgų opera-
cijų štabo direktorius generolas majo-
ras James P. Hunt.

V. Adamkus lankėsi Karinių oro pajėgų bazėje Zokniuose, kur įsikūrė ir Baltijos
šalių erdvę saugantys JAV kariai. President.lt nuotr.

Aukštosios mokyklos grasina streiku
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” vyrų futbolo ekipa
šį sekmadienį, spalio 5 d., žais tre-
čias šio sezono  pirmenybių rungty-
nes. Mūsiškiai susitiks su ukrainiečių
„Wings” komanda Roselle miestelio
Lake Park High School stadione (500
W. Bryn Mawr gt.). Pradžia 2 val. p. p.

„Lituanica” rungtyniaus ir spalio
8 d. (trečiadienį). Tos dienos vakare
(8 val.) „Lituanica” žais atidėtas
rungtynes su „Lightning” vienuolike.

Šios rungtynės numatytos Redmond
Park, Bensenville, IL.

Nors praėjusį sekmadienį „Litua-
nica” ilsėjosi, visos kitos „Metropoli-
tan” lygos I divizijos komandos rung-
tyniavo. Susitikimas tarp „Kickers” –
„Morava”, „Lions” – „Real FC” ir
„Belgrade” – „Highlanders” baigėsi
3:0 pergale (laimėjo pirmosios eki-
pos). Tik „International” nugalėjo
„Wings” rezultatu 3:1.

„Fire” įveikė „Galaxy” su  David Beckham

„Lituanicos” futbolininkai žais su „Wings”

Praėjusį ketvirtadienį Toyota
Park, prie Čikagos „Fire” futbolinin-
kai net 3:1 sutriuškino Los Angeles
„Galaxy” ekipą su daugiausia  pinigų
iš visų MLS lygos žaidėjų gaunančiu,
pasaulinio garso žaidėju David Beck-
ham. Čikagiečiai pergalę  pelnė neat-
sitiktinai. Jie gerokai spaudė svečius
iš tolimosios California valstijos
beveik visą žaidimo laiką.

Čikagiečiams du įvarčius  pelnė
Chris Rolfe, o trečiąjį – meksikietis
Cuauhtemoc Blanco „Galaxy” ko-

mandai vienintelį įvartį uždirbo
Eddie Lewis (34-ąją minutę). Čia
nieko negalėjo padaryti ir „Galaxy”
komandoje rungtyniaujantis Landon
Donovan, kuris yra geriausias šios
lygos įvarčių medžiotojas: jis per 20
rungtynių yra pasižymėjęs 19 kartų.

Po šios pergalės čikagiečiai turi
91 tašką ir, atrodo, yra užsitikrinę
vietą atkrentamosiose varžybose.
Tuo tarpu Vakarų konferencijoje
„Galaxy” turi tik 29 taškus su maža
viltimi patekti į posezoninį turnyrą.

Lietuvos rinktinės vėl laukia dvejos rungtynės
Lietuvos futbolo rinktinė netru-

kus vėl žais 2 rungtynes – 2010-ųjų
metų pasaulio čempionato atrankos
turnyre. Spalio 11 d. Lietuvos vyrai
išvykoje rungtyniaus prieš Serbijos
rinktinę, o po keturių dienų – spalio
14-ąją namuose priims Farerų salų
futbolininkus.

Serbai iki šiol turi 3 taškus iš
dviejų pirmųjų rungtynių. Tuo tarpu
Farerų salų rinktinė spėjo pralaimėti

abu susitikimus: ji nusileido Serbijai
0:2 ir Rumunijai 0:1.

Lietuvos rinktinė iki šiol neturi nė
vieno pralaimėjimo: ji įveikė rumunus
3:0  (išvykoje) ir antras 2:0 (namuose).

Daug nerimo lietuviams kelia
rungtynės su Serbija, kuri mūsiš-
kiams yra neparankus varžovas. Ta-
čiau susitikimas su Farerų salų fut-
bolininkais, neturėtų kelti rimtesnių
problemų.

2012 m. Europos futbolo čempionatas 
vyks Lenkijoje ir Ukrainoje

Europos futbolo federacijų  są-
junga (UEFA) šiomis dienomis pa-
tvirtino, kad 2012-ųjų  Europos fut-
bolo čempionatas įvyks Lenkijoje ir
Ukrainoje, kaip ir buvo anksčiau
numatyta.

Tačiau paskutiniu metu daug kas
abejoja, ar verta šiose valstybėse
ruošti tokią didelę futbolo šventę.
Buvo aiškinama, kad jose yra prasta
susisiekimo infrastruktūra, nebėra
daug geros kokybės viešbučių, sun-
kiai vykdomas stadionų atnaujinimo

procesas.
Šiuo metu kaip tik įvyko skan-

dalas Lenkijos futbolo sąjungos va-
dovybėje. Buvo sustabdyta Lenkijos
futbolo sąjungos veikla ir iš pareigų
pašalinti vadovybės žmonės su prezi-
dentu Michalu Listkiewicz. Lenkijos
Sporto ir turizmo ministras Miroslav
Drzewiecki laikinuoju prezidentu
paskyrė Robert Zawlocki. Nežinoma,
ar tokie įvykiai turės didesnės įtakos
2012 m. Europos baigiamojo turnyro
rengimui Lenkijoje ir Ukrainoje.

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos vyrų beisbolo čempi-
onatą šiemet laimėjo Vilniaus „Juo-
dojo vikingo” ekipa. Ji superfinale
įveikė kitą Vilniaus miesto komandą
– „Logipoliją”. „Juodasis vikingas”
iškovojo tris pergales, o jo varžovai
turėjo pasitenkinti tik viena.

„Logipolijos” vyrai į superfinalą
pateko trečią kartą iš eilės, tačiau ir
vėl liko antri. O praėjusių metų čem-
pionai Kauno „Lituanica” šį kartą iš-
krito pusfinalyje. „Juodojo vikingo”
komanda iškovojo ir Interlygos tau-
rę. Čia, kaip ir Lietuvos pirmenybėse,
ji baigiamosiose varžybose kovojo su
„Logipolija”.

„Juodasis vikingas” pusfinalyje
sunkiai (6:5) įveikė baltarusių
„Minsk” beisbolininkus, o „Logipo-
lija” taip pat nelengvai (10:9) nu-
galėjo kitą baltarusių ekipą – Bresto
„Zubry”. Pradžioje labiau sekėsi vil-
niečiams (4:0), bet vėliau į priekį
išsiveržė baltarusiai, kurie pirmavo
rezultatu 9:4. Tačiau vilniečiams
pavyko laimėti šešis taškus iš eilės ir
švęsti pergalę – 10:9.

Interlygos finalas vyko taip pat
įtemptai: čia prireikė net 12 kėli-
nukų, kol pagaliau „Juodojo vikingo”
vyrai išplėšė pergalę (4:3) ir laimėjo
didžiąją taurę.

Rungtynėse dėl trečios vietos
Bresto „Zubry” ekipa nugalėjo savo
tautiečius – „Minsk” komandą 1:0.

Kauno „Lituanicai” nepasisekė

Antverpeno mieste Belgijoje
surengtame atrankiniame Europos
taurės turnyre „Lituanicos” vyrai
liko trečioje vietoje ir neiškovojo
vietos taurės varžybose.

Pirmą dieną kauniečiai nugalėjo
šeimininkus 2:0, tačiau antrose rung-
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2008 m. rugsėjo 14 d. Cleveland: Algirdas Bielskus, vienas iš „Žaibo”
lengvosios atletikos komandos steigėjų  Cleveland ir ilgametis koman-
dos treneris, apsuptas jauniausių komandos narių, sveikina turnyro da-
lyvius. Algirdas lankėsi vasaros sezono užbaigimo varžybose. Jis džiau-
gėsi, kad prieš daug metų suburta „Žaibo” komanda gyvuoja ir kad ji su-
silaukė tiek gražaus prieaugio.  Danguolės Bielskienės nuotr.

,,Žaibo” lengvosios atletikos komandos
vasaros sezono užbaigimas 

Teniso mėgėjų dėmesiui!
8-asis Cleveland sporto klubo "Žaibas" lauko teniso turnyras įvyks š. m. spalio 11 d. Highland Heights

Community parko teniso aikštelėse (važiuojant nuo Dievo Motinos parapijos: važiuoti I-90 rytų kryptimi iki I-271 į
pietus. Išvažiuoti į Wilson Mills kelią ir važiuoti vakarų kryptimi apie 1 mylią. Highland Heights Community parkas

bus iš dešinės Alpha Dr.). Registracijos pradžia 10:00 val. ryto. Varžybos prasidės 10:30 val. r.
Dėl papildomos informacijos prašome paskambinti Romualdui Tarasevičiui tel.: (440) 354-7739, 

(440) 796-0701 arba parašyti el. paštu: romuald@basicisp.net

NAUJI LIETUVOS BEISBOLO ČEMPIONAI
tynėse belgai įkrėtė lietuviams 11:1.

Belgai laimėjo ir baigiamąjį susi-
tikimą, du kartus įveikdami Šveica-
rijos atstovus 8:2 ir 6:0. Taip jie iš-
kovojo galimybę žaisti 2009 metų
Europos taurės varžybose.
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Popiežiaus kelionės 
į JAV palikimas       

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Apklausinėjimo rezultatai, surinkti tuoj po popiežiaus Benedikto
XVI apsilankymo Amerikoje, rodo, kad popiežius turėjo stiprią
įtaką viešajai nuomonei apie katalikų Bažnyčią ir jį patį. Apklausa

buvo užsakyta Kolumbo vyčių organizacijos, o ją atliko Marist kolegijos
Viešosios nuomonės institutas 2008 m. balandžio 22 ir 24 dienomis. Ap-
klausoje dalyvavo 1,013 suaugusių katalikų iš visos Amerikos. Panaši ap-
klausa buvo surengta tos pačios kolegijos prieš popiežiaus atvykimą, todėl
dabar galima gautus rezultatus palyginti. Apklausos rezultatų santrauka
buvo paskelbta ,,Columbia” žurnalo 2008 m. liepos numeryje.

Vyriausio Kolumbo vyčių vado Carl A. Anderson teigimu, apklausos
duomenys rodo, kad popiežiaus atvykimas sudarė puikią galimybę Ame-
rikos katalikams suartėti su savo ganytoju bei religija. Pasak jo, amerikie-
čiai yra religingi žmonės ir jie labai teigiamai atsiliepė į popiežiaus tikėji-
mo, vilties ir meilės misiją šio neseno apsilankymo metu. Tereikia toliau
eiti pro popiežiaus apsilankymo atidarytas duris ir kartu dirbti meilėje
Bažnyčios ir civilizacijos naudai. Tai vieno asmens apibendrinimas, o ką
atrado minėtos apklausos?

Apklausos rezultatai pateikiami prieš ir po popiežiaus apsilankymo.
Abiem atvejais rezultatai toliau duodami praktikuojančių katalikų, ne-
praktikuojančių katalikų ir abiejų grupių kartu. Prieš atvykimą 76 proc.
praktikuojančių katalikų teigiamai apibūdino popiežių kaip dvasinį vadą.
Po Benedikto XVI apsilankymo tas procentas padidėjo 8 proc. Tarp ne-
praktikuojančių katalikų teigiamas popiežiaus įvaizdis padidėjo nuo 79
proc. prieš apsilankymą iki 96 proc. po apsilankymo. Abiejų grupių – visų
atsakiusiųjų katalikų – procentas pakilo nuo 70 iki 82 proc. Pastebėtas tei-
giamas pakilimas vertinant popiežių kaip pasaulio vadą: 56 proc. visų at-
sakovų taip galvojo prieš jo atvykimą, o po išvykimo jau 74 proc. žmonių į
popiežių žiūrėjo kaip pasaulio vadą.

Padidėjo proporcija atsakovų, manančių, kad popiežius skatina gerus
santykius su kitomis religijomis. Prieš Benedikto XVI atvykimą taip manė
64 proc. savo religiją praktikuojančių atsakovų, o po apsilankymo procen-
tas pakilo iki 83. Tarp savo religijos nepraktikuojančių katalikų pakilimas
buvo didesnis — nuo 44 iki 72 proc., taigi, pastebimas 28 proc. šuolis į tei-
giamą pusę. Abiejose apklaustųjų grupėse padidėjo skaičius manančių,
kad popiežiui tikrai rūpi į atsakovus panašūs žmonės. Tarp praktikuo-
jančių tas pokytis buvo nuo 71 į 80 proc., o tarp nepraktikuojančių teigia-
mas pokytis buvo dar didesnis – nuo 51 iki 81 proc.

Prieš atvykimą 80 proc. katalikų buvo labai geros ar geros nuomonės
apie popiežiaus asmenį. Po apsilankymo taip galvojo jau 90 proc. Po
popiežiaus vizito 66 proc. visų atsakovų labiau įvertina savo narystę Ka-
talikų Bažnyčioje. Pusė atsakovų dabar teigia, kad daugiau dėmesio skirs
savo šeimai. Tiek pat teigė, kad pagerins savo moralinį gyvenimą. Antroje
apklausoje 45 proc. teigė nusprendę dalyvauti religinėse apeigose; tik 41
proc. apklaustųjų sakosi dabar dalyvausią lapkričio mėnesį vykstančiuose
rinkimuose; 39 proc. sakėsi nutarę padidinti savo įnašą savo gyvenamoje
vietovėje. Vienu procentu mažiau – 38 proc. – planuoja būti aktyvesni
Bažnyčioje (katalikų bendruomenėje). Visas trečdalis pasiryžo ateityje
Bažnyčiai daugiau aukoti. Beveik trys ketvirtadaliai atsakovų – 73 proc.
— sakė turį teigiamą įvaizdį apie Kolumbo vyčius, šįmet švenčiančius 125
metų sukaktį nuo jų įkūrimo.

Popiežiaus apsilankymas JAV visiems davė gerą progą popiežių pažin-
ti iš arčiau. Matėme jį sveikinantį minias tikinčiųjų, atnašaujant šv. Mi-
šias ir sakant pamokslus. Šventasis tėvas rado bendrą kalbą su įvairaus
amžiaus ir padėties žmonėmis. Jis plojimais minios buvo sutiktas Natio-
nal parke ir Yankee stadione. Jis artimai bendravo su jaunimu šv. Juozapo
seminarijoje Younkers mieste. New York mieste lankėsi terorizmo aukų
vietoje (,,Ground Zero”). Jis bendravo su seksualinio piktnaudžiavimo
aukomis, su dvasininkija, vienuoliais, klierikais ir pedagogais. Jis ieškojo
progų šnekėtis ekumeninėmis temomis ir buvo pirmasis popiežius, apsi-
lankęs sinagogoje Amerikoje. Jis kalbėjo Jungtinėse Tautose, duodamas
gaires vadovams jų vaidmeniui besikeičiančiame pasaulyje. Popiežius
kvietė mus visus visuomenines problemas spręsti tikėjimo ir meilės
šviesoje. Jis kvietė mus visus būti meilės nešėjais ne tik Bažnyčioje, bet
visame pasaulyje. Jis kvietė statyti nauja viltimi ir meile pagrįstą pasaulį.
Tokiame pasaulyje būtina pagarba žmonėms ir jų teisėms. Tarp tų teisių
yra negimusieji kūdikiai, žmonės su negalia, paliegusieji, seneliai. Tokio
pasaulio šeimose vienas kitą mylintys tėvai myli savo vaikus, savo tarpan
priima nepažįstamus ir su priderama pagarba rūpinasi vargšais. 

Apklausos apžvalga baigiama visus kviečiant toliau statyti tai, kas jau
pradėta popiežiaus apsilankymu. Turime progą plėsti savo patirtį ir ug-
dyti savo tikėjimą. Turime progą rodyti artimo meilę ne tik tarp savo šei-
mos ir bičiulių, bet ir tų, kurių gal niekada nesutiksime, bet kuriems taip
pat reikalinga mūsų meilė ir pagalba, labui. 

Maždaug tais žodžiais buvo užbaigtas tas apžvalginis  rašinys apie
anketos  rezultatus.  Iš savo pusės dar noriu kai ką pridėti. Nesitikėtina,
kad  pristatyti rezultatai tokiame lygyje liks. Žmonės gal ir nuoširdžiai pa-
siryžo savo gyvenimą kaip nors pakeisti, bet  tai tik pirmas žingsnis. Nau-
jus ryžtus turi sekti įpročių pakeitimai. Bet kokie dideli ir svarbūs įvykiai
sukelia tų įvykių liudininkų  nuotaiką, gaunasi emocinė euforija, kuri su
laiku išblėsta. Iš dalies išblėsta todėl, kad žmonių dėmesį pagauna kiti įvy-
kiai,  kuriuos  žiniasklaida  kurį laiką visaip tąso ir tarsi propaguoja.  Šio-
mis dienomis didžiausią dėmesį spaudoje ir kitur gauna sparčiai kylan-
čios benzino kainos.  Tai, aišku, neveda į euforiją, bet didina visuomenės
nerimą, vedantį prie jų automobilių važinėjimo įpročių peržiūros ir pa-
keitimo.  Su pagrindu reikia įtarti, kad popiežiaus apsilankymo Amerikoje
pasekmės ir žmonių sau pasidarytos rezoliucijos su laiku sušvelnės, o ben-
zino kainų kilimui sustojus, automobilistai grįš prie savo senų įpročių.  

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Politinių skirtumų ženklai, pa-
sak Juozo Brazaičio, atsispindi pir-
miausia politinių partijų programose.
Programa – tai lyg politinės grupės
veidrodis: ji parodo, ko grupė siekia ir
kokiomis priemonėmis. Nenuostabu,
kad partijų programas vertina žino-
vai, politologai, žurnalistai, daro iš-
vadas, padeda susigaudyti rinkėjams,
kurie patys galbūt neturi tiek laiko
įsigilinti, kritiškai jas įvertinti. Ta-
čiau tinkamai parengta rinkimų pro-
grama yra, deja, tik sąlyga, bet toli
gražu ne esminis kriterijus vertinti
partijos politines galimybes. Todėl J.
Brazaitis įspėja saugotis klaidos: per-
vertinti politinės programos reikšmę.
Programos gali būti gerai ir labai ge-
rai parašytos, bet programą skelbian-
čios politinės partijos darbai gali eiti
šalia programos ar net prieš ją.

Pavyzdys – socialdemokratų par-
tija. Kairiąja save vadinanti politinė
grupė, skelbianti į socialines proble-
mas nukreiptą politinę programą, sa-
vo sprendimais (ryškiausias pavyzdys
– „Leo LT” projektas) išreiškia kraš-
tutinės dešinės arba ekonominio li-
beralizmo ideologiją, iš esmės atsto-
vaujančią stambiojo kapitalo, ne
dirbančiųjų interesams. Nuo pat
1992-ųjų, kada į valdžią atėjo LDDP,
ir 1996-ųjų, kai ją perėmė konserva-
toriai, ligi pat šių dienų yra vykdoma
ekonominio liberalizmo politika, ne-
kreipianti dėmesio į mažiausiai ap-
gintų visuomenės sluoksnių reikmes.
Tokios politikos padariniai – dėsnin-
gi.

(…)
Peržiūrėjau dabar apklausose

pirmaujančių – Tėvynės sąjungos-
krikščionių demokratų ir Tvarkos ir
teisingumo – partijų rinkimų progra-
mas, taip pat – Valstiečių liaudinin-
kų, kuri, nors ir nepatenka tarp pir-
maujančiųjų populiarumu, vis dėlto
patraukia dėmesį pakankamai daly-
kiškai parengta savo programa.

Pirmiausiai krenta į akis tai, kad
visos trys partijos daug kalba apie
„spartų visuomenės vystimąsi”, „ge-
rovės Lietuvą”, jei tik joms būtų
patikėtas valstybės valdymo man-
datas, tačiau vengia aiškiau pasisa-
kyti už kokį ekonominės raidos mo-
delį jos pasisako: tolimesnį kapitalo
telkimo protegavimą ar geresnes są-
lygas smulkiam ir vidutiniam vers-
lui? pramonininkų ir stambiųjų darb-
davių interesų laidavimą ar darbinin-
kų ir profesinių sąjungų atstovų
gyvybinių reikmių apsaugojimą? že-
mės ūkio paskirties žemių konsoli-
davimą, spekuliaciją žeme ir perdir-
bėjų vyravimą žemės ūkyje ar šeimos
ūkininkų interesų gynimą ir verslų
stiprinimą kaime?

Atsakymų į šiuos ir panašius
klausimus nė vienoje iš minėtųjų pro-
gramų, deja, nerasime. Iš netiesiogi-
nių duomenų galima daryti išvadą,
kad šios programos, ypač konserva-
torių ir valstiečių liaudininkų, labiau-
siai nukreiptos į tuos, kurie, Svenno
Arne Lie žodžiais tariant, „geria ka-
pučino kavą”, t.y. gauna gerokai
didesnes nei vidutines pajamas. Net
ir Tvarkos ir teisingumo partijos pro-
gramoje, kurioje daugiau dėmesio
matyti „skurdo ir neteisybės išgyven-

dinimui”, šia prasme apdairiai ven-
giama susitapatinti.

Detali Tėvynės sąjungos-
krikščionių demokratų 

programa

Jeigu partijoms būtų skiriami
apdovanojimai už programų platumą
ir detalumą, tai nepranoktu lyderiu
čia būtų Tėvynės sąjunga-krikščionys
demokratai. Antros partijos, kuri šia
prasme prilygtų konservatoriams
šiuose rinkimuose, be abejo, nėra. Jų
programa, užimanti net 276 pus-
lapius, parengta rimtai, išsamiai, vi-
sapusiškai. Akivaizdu, kad prie jos
dirbo ne vien politikai, t.y. partijos
vadovybės branduolys, bet ir atitin-
kamų gyvenimo sričių žinovai. Tai
gana aiškiai matomos, dalykiškai pa-
rengtos kelio gairės, kurių kryptimi
savo pasiryžimą judėti skelbia ši par-
tija. O tai – ekonominio liberalizmo
krytis, siekiant dėmesio dar ir tra-
dicinėms vertybėms, ir šeimai.

Konservatorių programoje aiš-
kiai juntamas nusistatymas optimi-
zuoti valstybės institucijų valdybą bei
kontrolę, keisti jų santykius iš nusis-
tovėjusio pasyvaus administracinio-
hierarchinio pavaldumo į kaštų ir
naudos santykiu išreikštą veiklos
veiksmingumo matmenį. Aukštesnės
institucijos, pagal konservatorius,
darytų įtaką žemesnėms per veiklos
tikslų korekciją ir finansavimo me-
chanizmus, bet ne per veiklos būdus.
Programoje jie numato įdiegti tikrą,
ne tariamą subsidiarumo principo
įgyvendinimą visose valdymo gran-
dyse, nebiurokratizuoti institucijų,
sudaryti vieningą valstybės tarnybos
sistemą, pertvarkyti Vyriausybės
kanceliariją, įdiegti priemones korup-
cijai mažinti, atkurti „saulėlydžio”
komisijos veiklą. Savivaldos lygmeny-
je numato padidinti savivaldybių
finansinį savarankiškumą, rinkti se-
niūnus ir seniūnijų tarybas, 10 proc.
savivaldybių lėšų perskirstyti per
seniūnijas, apskritis pertvarkyti į
regioninius centrus. Tai naudingi ir
reikalingi, tačiau nuosaikūs pertvar-
kymai, nežadantys valstybėje radika-
lių permainų.

Radikaliau atrodo konservatorių
švietimo pertvarkos programa, pa-
remta ne tik išsamia padėties analize,
bet ir gana aiškiomis, konkrečiomis
priemonėmis padėčiai taisyti, įskai-
tant ir akligatvyje atsidūrusią aukš-
tojo mokslo reformą. Partija nevengia
pasakyti tiesiai, jog imsis aukštųjų
mokyklų ir mokslinių tyrimų insti-
tutų tinklo „optimizacijos”, t.y. pa-
siūlys priemonių, kurios paskatins
šias mokymo ir mokslo įstaigas „kon-
kuruoti per kokybę”, o toms, kurios
neįstengs jos užtikrinti, „bus nu-
karpytos nekokybiškos studijų pro-
gramos”. Tai tinkamas politinės
valios pareiškimas, kadangi šiandien
visiems aišku, kad 22 universitetai
(vien Kaune – 7!) Lietuvai – nepake-
liama našta, tačiau stinga drąsos ir
politinės valios viešai tai pripažinti.

Impozantiška Valstiečių 
liaudininkų programa

Valstiečių liaudininkų partijos
programa atrodo taip pat gana im-
pozantiškai –     Nukelta į 9 psl.

LIETUVOS RINKIMAI-2008

LEMIA IR PROGRAMOS,
IR ŽMONĖS



4                         DRAUGAS, 2008 m. spalio 3 d., penktadienis

LIETUVOS RINKIMAI-2008

R. DAUNIENĖ: SĄŽININGUMAS, VIEŠUMAS IR
ATSAKOMYBĖ – POSTULATAI, KURIAIS REMSIUOSI

,,Drauge” apie Raimondą Dau-
nienę jau rašėme, bet ne kaip apie
politikę, o smuikininkę, įkūrusią jau-
nimo meninę-muzikinę studiją „Reg-
num musicale”, bei motiną, kuri
netikėtai žuvus vyrui Vaidotui Dau-
niui viena pati užaugino penkis ga-
bius vaikus. Prieš keletą mėnesių įsi-
kūrusi nauja partija Lietuvoje – Tau-
tos prisikėlimo partija į savo gretas
pakvietė ne vieną pramogų verslo
atstovą, menininką, tarp jų – ir R.
Daunienę. Šiuose pirmuosiuose tiek
naujai partijai, tiek ir Daunienei rin-
kimuose į LR seimą, ji kandidatuoja
Vilniaus miesto vienmandatėje Nau-
jamiesčio apygardoje, šalia kitų
,,Drauge” jau kalbintų kandidatų
(Irenos Degutienės, Vytauto Bogušio,
Jurgos Vidugirienės, Andriaus Mazu-
ronio). Dar kartą primename, jog bal-
suoti reikės š. m. spalio 12 d., o iš
anksto tą galima daryti jau nuo spalio
1 d. LR ambasadoje Washington, DC
arba konsulatuose.

Jūsų dėmesiui pokalbis su Tau-
tos prisikėlimo partijos kandidate
Raimonda Dauniene.

– Pabandžius surasti biogra-
finių žinių apie Jus internete,
teko nusivilti. Jų neradau ir Jū-
sų partijos tinklalapyje. Gal galė-
tumėte trumpai išvardyti pagrin-
dines svarbiausias savo gyveni-
mo datas, prisistatyti?

– Lietuvoje mane daugelis pažįs-
ta kaip poeto Vaidoto Daunio našlę,
informacinės priemonės per pasta-
ruosius 10 metų dažnokai minėjo mū-
sų šeimą. Esu meno pasaulio žmogus,
smuikininkė. Su pagyrimu baigiau
Lietuvos konservatoriją (Muzikos
akademiją), 7 metus dirbau pedago-
ginį darbą ir koncertavau kaip atlikė-
ja solistė. Įkūriau Kauno kamerinį
ansamblį, kuris keletą metų atstova-
vo Kauno miestui. Vėliau tapau
penkių vaikų šeimos mama, patyriau
nemažus gyvenimo išbandymus žu-
vus vyrui. Pastačiau vaikams namą,
išmokslinau juos, jie dabar žinomi
Lietuvoje, kaip žymūs jauni atlikėjai,
apdovanoti tarptautiniuose konkur-
suose, o taip pat Lietuvos Respub-
likos Prezidento Valdo Adamkaus
padėkomis. Gyvenime teko dirbti
labai daug organizacinio darbo, tad
turiu energijos ir didelio noro savo
patirtimi padėti Lietuvai.

– Iš tiesų, iki šiol esate labiau
žinoma kaip žuvusio poeto ir
kultūros veikėjo Vaidoto Daunio
žmona. Kodėl nusprendėte ir –
būtent dabar – įsitraukti į poli-
tiką, tuo labiau – kandidatuoti į
LR Seimą?

– Tėvynei pareigą atlikau, vaikai,
galima sakyti, užauginti. Tačiau mū-
sų Tėvynė labai serga, „vėžys” išsi-
kerojęs. Gal dar įmanoma jai padėti?
Būtent dabar ir reikia apjungti visas
demokratines pajėgas bei kiekvieno
gebėjimus, o ne kalbėti ir dejuoti, kur
mus įstūmė valdantieji. Ši padėtis tik
parodo, kad naujos energingos jėgos
turi perimti valstybės vairą kuo
greičiau, nes tūpčiojimas gresia ka-
tastrofa. Seimas yra valstybės orga-
nizmo širdis, ją reikia stiprinti, su-
rasti visus nukrypimus nuo normų,
kuo greičiau pertvarkyti pažeidimus,

sutvarkyti apkrovas ir t.t. Suprantu,
kaip ir kuo galėčiau prisidėti labai
konkrečiai. Tikiu, kad kartu su Tau-
tos prisikėlimo partija (partijų sąraše
Nr.9) prikelsime Lietuvą, maloniems
rinkėjams padedant.

– Pasirinkote ką tik susikū-
rusią Tautos prisikėlimo partiją.
Ar tai reiškia, kad Lietuvos poli-
tiniame gyvenime egzistuojan-
čios, ilgesnes tradicijas turinčios
partijos neatitinka Jūsų politi-
nių, moralinių įsitikinimų, o gal
tokį žingsnį žengėte dėl kitų
priežasčių? Kokių?

– Kitos partijos, deja, neatitinka
ne tik mano, bet ir daugumos Lietu-
vos gyventojų politinių ir ypač mora-
linių įsitikinimų. Apie moralios poli-
tikos galimybes rašė ir garsūs Lietu-
vos filosofai – A. Maceina, L. Karsa-
vinas, A. Šliogeris ir kt. Nemoralios
politikos nėra, yra tik moralūs arba
amoralūs žmonės, kurie prie jos
prisiliečia. Atrodo, kad Seime su-
sirinko viena didelė partija, kuri vyk-
do oligarchų valią, aplenkdama pi-
liečius, ir matome, kad nėra jokios
pozicijos ir opozicijos. Aš, kaip Lie-
tuvos pilietė, nesutinku su tokia pa-
dėtimi, man ne tas pats, kokioje vals-
tybėje mes gyvename, aš nenoriu
išvažiuoti laimės ieškoti ir dėl to ryž-
tuosi prisidėti prie bendraminčių
pertvarkant valstybę. 

– Ar manote, jog Jūsų turi-
mos patirties užteks dirbti Sei-
me?

– Patirtis įgaunama praktikoje,
kai yra didelis noras, pasišventimas
ir energingas darbas. Mūsų Seime
nematau profesionalų politikų, ypač
vertinant pagal etinius, moralinius
aspektus. Visi jie atėjo kaip įvairių
profesijų atstovai. Vieninteliai social-
demokratai turi savo gretose buvusių
sovietinių valdininkų. Jie trumpare-
giais ir liko, nes labai prisidėjo prie
valstybės sugriovimo, pažeisdami
Konstituciją privatizavo ir privati-
zuoja strateginius Lietuvos objektus
– elektros, šilumos, ryšių ir t.t. Jei
būčiau išrinkta į Seimą, skirčiau
visas pastangas demokratizuojant
valstybę, įtraukiant ekonomikos,
mokslo ir meno elitą į Lietuvos
atkuriamąjį — nebijau to pasakyti —
darbą. 

– Ne tik išeivijoje, bet ir Lie-
tuvoje politinėje padangėje esate
naujas ir beveik nepažįstamas

žmogus. Galbūt galėtumėte pris-
tatyti programą, su kuria kandi-
datuojate šiuose LR Seimo rin-
kimuose?

– Visada būna pirmas kartas.
Savotiškais politikais esame visi. Po-
litika – graikų kalboje reiškia ,,valdy-
mo menas”. Įsiklausykime – MENAS.
Šiuo žodžiu labai daug pasakyta. Kū-
rybiškas pradas, mąstymas – labai
svarbios žmogaus savybės. Kaip įro-
dyta tyrimais, menininkų ir kūrėjų
sąmonė dažnai yra žymiai plates-
nė, negu kitų profesijų atstovų. O
(su)valdyti savo asmeninius gyveni-
mus – taip pat patirtis. Štai tokias

patirtis turime turėti kaip pagrindą
aukštesnės veiklos baruose. Išvardy-
siu keletą svarbių mano programinių
nuostatų: 1) Visų valstybės valdymo
sferų visiška demokratizacija; 2)
Vakarų civilizacija ir krikščioniškos
vertybės; 3) Švietimas: Lietuvos atei-
tis – išsilavinęs jaunimas naujoje in-
formacijos epochoje; 4) Sveikatos ap-
sauga ir tikra medicinos reforma, tar-
naujanti žmogaus gerovei; 5) Socia-
linė politika: ori senatvė, šeimos
institucijos pakylėjimas, demografijos
problemos; 6) Kultūra – valstybės
veidas; 7) Lietuviai pasaulyje – mūsų
broliai ir seserys; 8) Teisingumas vi-
siems; 9) Progresyvinių pelno mokes-
čių įvedimas; 10) Decentralizavimas
ir demonopolizavimas, verslo galimy-
bių įteisinimas smulkiųjų įmonių
naudai; 11) Lietuvos kaimas, jo kul-
tūra — neatsiejama Lietuvos visuo-
menės dalis; rūpestis žemės ūkiu,
alternatyviais verslais, ES lėšų sąži-
ningu įsisavinimu, ekologine žemdir-
byste.

Galima vardyti dar daug punktų,
tačiau skaitytojas pavargs nuo to.
Dirbdami Seime nariai vieną darbą
išmoko gerai – sukurti ir užrašyti
rinkimines programas. Bėda ta, jog
šios programos po rinkimų palieka-
mos stalčiuose iki kitų rinkimų ir
niekas jų neprisimena bei nevykdo. Ir
atsakomybės už tai neneša. Aš būčiau
iš tų narių, kurie pareikalautų įvesti
tiesioginę partijų atsakomybę už
neįvykdytas programas, išbraukiant
tokią partiją iš ateinančių rinkimų.

– Vieni į Seimą eina su šūkiu
– laikas keisti(s), kiti – žada pri-
versti valdžią dirbti žmonėms, o
Jūs?

– Mūsų partijos šūkis – Grąžinki-
me valstybę žmonėms. Grąžinkime
pasitikėjimą valstybe, grąžinkime
žemę, grąžinkime teisingumą ir t.t.

Grąžinkime!

– Kaip vertinate savo kaden-
ciją jau baigiančio Seimo darbą
ir į ką ypač kreipsite dėmesį, jei
būsite išrinkta į Seimą?

– Jau turbūt buvo galima supras-
ti iš mano atsakymų, kaip aš vertinu
Seimo darbą. Pagrindinį dėmesį
kreipsiu į visų sričių demokratiza-
vimą, nes kol kas demokratiškiausi
yra žurnalistai, informacijos priemo-
nės. Sąžiningumas, viešumas ir atsa-
komybė – štai trys pagrindiniai pos-
tulatai, kuriais remsiuosi.

– Kaip vertinate dabartinę
Lietuvos padėtį? Kas Jus ypač
skaudina, neramina, o kas – džiu-
gina?

– Skaudina ir neramina tai, kad
per nepriklausomybės laikotarpį dau-
gumos Lietuvos gyventojų ekonomi-
nė padėtis tapo blogesnė, negu buvo
okupacijos metu. Žmonės nuskur-
dinti keičiant pinigus ir sąmoningai
sunaikinus daugelį bankų. Teismai
neteisingi, smulkus verslas žlugdo-
mas, nusikalstamumas auga, refor-
mos nevyksta. Valstybe nepasitiki 85
proc. piliečių! Buvusiems Seimo na-
riams turėtų būti gėda už tokį gyve-
nimo nuvertėjimą ir patys turėtų išei-
ti dirbti pagal savo profesijas, bet,
kaip sakiau, jie išmoko gerai sukurti
programas ir, lyg nieko neatsitiko,
toliau mulkina rinkėjus. Rinkėjai tu-
rėtų rinkti naujus, veržlius, energin-
gus žmones ir pareikalauti iš jų pil-
nos atsakomybės. Džiugina už Euro-
pos Sąjungos lėšas gerėjantys keliai,
statybos, europinio lygio transporto
priemonės.

– Kadangi kandidatuojate
Naujamiesčio apygardoje, į kurią
suplauks visų išeivijoje gyvenan-
čių lietuvių balsai, jei būsite
išrinkta į Seimą, atstovausite ir
jų teises. Ar sekate išeivijos gyve-
nimą ir veiklą? Kokias išeivijos
problemas įžvelgiate šią dieną?
Kaip jas siūlytumėte spręsti?

– Išeiviai lietuviai turėtų būti
pakviesti į Lietuvą perduoti savo pa-
tirtį. Tame matau dideles ir bran-
džias atsargas. Jiems turėtų būti pa-
galiau (!) suteikta pilietybė, turėtume
ypač rūpintis jaunąja karta, sutei-
kiant sąlygas jai grįžti į Lietuvą ir
pagal specialybę dirbti bei uždirbti ne
mažiau, nei kitose šalyse. Būtinas
kultūrinis bendradarbiavimas, iden-
titeto klausimai, švietiminis bendra-
darbiavimas, nes kalba prarandama
jau po vienos kartos, ir tuo pačiu pa-
mažu nutautėjama. O Lietuvai svar-
bus kiekvienas jos sūnus ir dukra.
JAV išeiviją ypač gerbiu, reiktų
kviesti ją padėti mums politiniame
gyvenime teisingai susigaudyti. Ši
diaspora yra didelė, ten yra daug Lie-
tuvą mylinčių ir pasirengusių jai
padėti lietuvių. Lietuvai labai reika-
linga išeivijos pagalba. Jei išeiviai
rinks naujus žmones į Seimą, bus
darbo visiems mums kartu. Reikėtų
organizuoti JAV lietuvių, atstovų
suvažiavimą ir aptarti visus strate-
ginius Lietuvos ir pasaulio lietuvių
klausimus.

Nukelta į 8 psl.

APIE RAIMONDĄ DAUNIENĘ:

Raimonda Daunienė – Lie-
tuvos pramogų verslo atstovo
Arūno Valinsko įkurtos Tautos
prisikėlimo partijos narė. Ji
penkių vaikų mama, turi sūnų
Augustiną bei keturias dukras –
Joaną, Vitą Mariją, Eleną ir
Kotryną Ugnę. Pagal profesiją R.
Daunienė yra smuikininkė, da-
lyvauja savo įkurtos jaunimo
meninės-muzikinės studijos
„Regnum musicale” veikloje. R.
Daunienės vyras Vaidotas Dau-
nys yra miręs.
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LAIKO GALVOTI NEBÈRA
,,Rinkimai pagal partijų sąrašus

– nevykėlių užuovėja” – rašo Kęstutis
Girnius (,,Draugas”, 2008 m. rugsėjo
30 d., persispausdinta iš www.Alfa.
lt). Šiuo metu rinkimai pagal partijų
sąrašus Lietuvai pražūtingi… Reikia
gavoti apie jų pašalinimą, – teigia
straipsnio autorius.

Labai taikli pastaba, tik gaila,
kad mano bičiulis Kęstutis apie tai
taip ilgai tylėjo, o ir dabar siūlo apie
rinkimų sistemos keitimą tik pa-
galvoti. Apie šią ,,nevykėlių užuovė-
ją” pradėjau rašyti gal prieš dešimt
metų, siūlydamas tuojau pat jos at-
sikratyti. Klausimą judinau prieš
kiekvieno naujo Seimo rinkimus,
ypač stipriai sistemos pakeitimo rei-
kalavau šiais metais savo rašiniuose
,,Amerikos lietuvyje” ir internetinia-
me dienraštyje ,,Balsas.lt”, iš kurio
mano straipsnius ,,Draugas” dabar
persispausdina kaip vedamuosius.
Išsijudino ir kiti Lietuvoje leidžiamų
internetinių dienraščių autoriai. Ta-
čiau tuos sąrašus sudarinėjantys ir jų
pagalba save nuolat į Seimą per-
sirenkantys partijų vadai, atrodo,
nieko apie tai ,,negirdi”. Tai mato ir
K. Girnius. ,,Seimas rinkimų įstaty-
mo nepakeis; per daug veteranų nu-

kentėtų”, – tiksliai pastebi jis. Todėl
tai reikia daryti mums, ,,liaudžiai”.
Kaip – esu net kelis būdus nurodęs.
Deja, niekas nejuda. Todėl ir šį Seimą
galim turėti ne tokį, kurio mes, toji
,,liaudis”, norim, bet tokį, kurį pagal
partijų sąrašus jų vadovai, įsirašę į
juos pirmaisiais, jau iš anksto išsi-
rinko. Ką daryti?

Vis dėlto yra būdas dar ir šiuose
rinkimuose reikalus pakreipti kitaip
ir tos Lietuvai pražūtingos išdavos
išvengti. Tik nebe galvoti reikia, nes
nebėra laiko, bet daryti. O daryti
taip: visiems eiti į rinkimus, tačiau
balsuoti ne už partijų sąrašus, bet tik
už pavienius kandidatus vienman-
datėse apygardose. Aišku, patvorin
nutrenkę sąrašus, išrinksim tik 71
narį, taigi tik pusę Seimo. Užteks. Iš
tikrųjų gausesnio nė nereikia. Tačiau
sėkmės atveju, kai partijų sąrašai
negaus balsų arba gaus jų labai
mažai, nevykusi Lietuvos ,,politinė
žemė” bus išjudinta iš pagrindų. K.
Girniaus išryškinta ,,nevykėlių užuo-
vėja” sužlugs savaime. Tad… nebe-
galvokim, o veikim. 

Bronius Nainys
Lemont, IL

KAIP ILGAI ,,MARGUTÎ II” GIRDÈSIME?

APIE LIETUVIUS IR ÑYDUS

Nuo 1995 m. persiorganizavusi
lietuviška radijo programa gyvuoja
13 metų. Per tuos 13 metų ,,Margu-
čiui II” vadovauja iš visuomeninių
organizacijų sudaryta valdyba, kuri
įvairiais būdais stengiasi toliau dirb-
ti, eiti ,,Margučio” įsteigėjo, muziko
Antano Vanagaičio pėdomis.

Norime to ar nenorime, prieš
mūsų akis blėsta išeivijos kultūrinė
veikla, klestėjusi daugelį metų. Aiš-
kiai matome, kad praradome savo
jaunimą, kuriam nerūpi nei lietuviš-
ka spauda, nei lietuviška radijo pro-
grama ,,Margutis II”. ,,Margučio II”
programose vis dažniau girdime mir-
ties pranešimus tų asmenų, kurie
remdavo šią radijo laidą.

Gyvenimas eina savo keliu. Di-

pukų emigracija išgyvena ,,gyvastin-
gumo senatvę”. Apleidome ir nesisie-
lojame, kas vyksta su radijo ,,Margu-
čio II” programa. Kaip liūdna! Gal
daugelis pasakys – ne mūsų reikalas.
Tačiau turi būti visų reikalas išlaikyti
senąsias lietuviškas institucijas.

Paskutiniu metu labai sumažėjo
aukos. ,,Margutis II” nieko neperka
ir nieko neparduoda, išsilaiko tik iš
geradarių aukų. Jis neturi jokio fi-
nansinio užnugario, jokio fondo.
Valdyba negauna jokio atlyginimo ir
visas išlaidas patys susimoka. Vieną
mėnesį išlaikyti radijo laidą kainuoja
5,000 dol. 

Kas sudaro ,,Margučio II” išlai-
das? Radijo stočiai kiekvieną mėnesį
tenka sumokėti 3,640 dol. Džiaugia-

Donato Janutos straipsnis „Ir vėl
apie lietuvius ir žydus” „Drauge” (š.
m. 09.23 ir 09.24) įdomus, bet neiš-
sako visos esmės. Kaip teisininkas
Januta su savo parinktais faktais
truputį šlubuoja. Kai reikalai tais
kryžkelės metais klostėsi, daugelis
mūsų „didvyrių” buvo nešami išgy-
ventos asmeninės tragedijos ir ieško-
jo būdų atsikeršyti. Kitiems buvo
proga pasigerinti karjerą ir pratur-
tėti. Siūlyčiau palikti šią temą Lie-
tuvos teisėsaugai, o ne barškinti ją
„Draugo” puslapiuose. Norint iš viso
į šį reikalą pažiūrėti objektyviai,
tektų mums visiems žvilgterėti į savo
sąžines. Būnant miško nuotaikoj py-
kome ant tų, kurie anksčiau lakstė su
raudonomis vėliavėlėmis ir kurių
vardai buvo ne visai lietuviški. Daug
kraujo buvo išlieta, kad tik suvedus
sąskaitas.

Mačiau, kai Palangos autobusų
stotyje dr. Jonas Basanavičius bandė

kreiptis į vokiečio kario sąžinę ir gel-
bėti nelaiminguosius. Gerai, kad vie-
na moterėlė jį iš sakyklos ištraukė, o
šiaip būtų atsidūręs už Birutės kalno.

Ši tema yra giliai susijusi su mū-
sų tautos tragedija kovojant su rusų
ir vokiečių okupacijomis ir yra vis dar
sprendžiama. Tikiuosi, kad mūsų da-
bartinė Lietuvos teisėsauga suras
atvirą ir tikrą kelią šią temą  išspren-
džiant, nepaisant, kiek tai būtų skau-
du mums visiems.

Aišku, kai kurios žydų organi-
zacijos išnaudoja šią temą politiniam
žaidimui. Politiniai žaidimai tęsis,
nors jie ir būtų faktais neparemiami.
Pasaulis mūsų nesupras, nors ir kaip
aiškintume. Tema per daug giliai
paslėpta mūsų tautos kančių pusla-
piuose. Palikime tą darbą užsienio
reikalų ministerijai.

Algirdas Venckus
Canadian Lakes, MI

MONIKA RAMANAUSKAITÈ
Specialiai ,,Draugui’’ 
iš Washington, DC

Ambasados diena šiais metais
buvo švenčiama rugsėjo 25 d., ketvir-
tadienį, Pasaulio prekybos centro ins-
titute (World Trade Center Insti-
tute). Kiekvienais metais organizuo-
jamas renginys sukvietė apie 600
dalyvių, atstovaujančių  daugiau kaip
60 pasaulio tautų. Ambasados dienos
šerdis – galimybė užmegzti verslo
ryšius, palaikyti diplomatinius san-
tykius, išgirsti apie kultūros,  ekono-
mikos naujoves ir jos plėtrą. 

Diplomatinė prekybos paroda
sužavėjo ne vieną. Tačiau šalia to
Ambasados dieną papildė pietų metu
skaityti pranešimai, kuriuos pristatė
Sodexo-North American Operations
įmonės atstovas George Chavel,
dalyvis iš Johns Hopkins Carey Bu-
siness School  – Yash Gupta Dean ir
Maryland Department of Transpor-
tation sekretorius John Porcari. Tuo
tarpu pertraukų metu buvo galima
išgirsti Aeras Global TV Vacine
Foundation & Social & Scientific Sys-
tems, Inc. remiamą projektą „Pasau-
linio sveikatos tyrimas: ateities vil-
tis” (Global Health Research: Hope
for the Future) ir Shuman, Rogers,
Gandal, Pordy & Ecker, P.A. globo-
jamą projektą „Verslo ir žmonių
judėjimas per sienas: sėkmės strate-
gijos tarptautiniuose sandėriuose”
(Moving Bussines & People Across
Borders: Strategies for Success on
Int’l Transactions).

Ambasados dienos šventėje lan-
kėsi ir JBANC atstovai Karl Altau ir
Monika Ramanauskaitė, kurie susi-
tiko ir kalbėjosi su Baltijos ir kitų
šalių ambasadų atstovais, Maryland
žemės ūkio departamento tarptau-
tinio marketingo specialiste Susan
Frick Payne, Maryland valstijos sek-
retoriumi John P. McDonough (kuris,

2009 m. birželį kartu su Maryland
gubernatoriumi ketina aplankyti Bal-
tijos valstybes) ir Mary E. (Mendy)
Nitsch, Maryland vyriausybės atsto-
ve, Tarptautinių santykių direktore.
Tai buvo puiki galimybė susipažinti
ir susitikti su pažįstamais, pažvelgti į
naujus iššūkius ir naujas bendradar-
biavimo galimybes.

Malonu prisiminti, kad artimas
bendradarbiavimas tarp Maryland ir
Estijos valstybių tęsiasi nuo 1993 m.
prasidėjus draugystės saitams tarp
Maryland valstybinio saugumo (Ma-
ryland National Guard) ir Estijos
(Kaitseliit) Gynybinės lygos (Esto-
nian Defense League). Šiuo metu
stiprėja taip vadinama pilietis-pilie-
čiui bendradarbiavimo grandis, įskai-
tant vis glaudesnius ir veiksminges-
nius valstijų (Maryland ir Estijos)
miestų santykius. Be to, įsibėgėja ofi-
cialūs Maryland ir Estijos  ryšiai.
Galima pasidžiaugti gausiomis mai-
nų programomis tarp švietimo ir
individualių įstaigų. Partneriai Mary-
lande siekia draugiškų jungčių su ki-
tomis  Baltijos šalimis – Lietuva ir
Latvija. 

Malonus pokalbis Ambasados
dienoje užsimezgė su Mary Nitsch,
kuri neatsisakė padėti siekiant at-
gaivinti Maryland valstijos ir Lietu-
vos draugystę. Tikimasi, kad Anykš-
čių ir Catonsville bendradarbiavimas
abi šalis praturtintų kultūros, verslo,
mokslo, turizmo srityse. Todėl džiau-
giamės galėję š. m. rugsėjo 15 d. susi-
tikti su Anykščių meru Sigučiu Obe-
levičiumi, kuris optimistiškai žvelgia
į projektą ir pasiruošęs prisidėti prie
gražaus tikslo. Tikime, kad Catons-
ville apylinkės atstovai, kolegos iš vy-
riausybinių institucijų ir visi, susi-
domėję šiuo projektu, neliks abejin-
gais prieš 10 metų suliepsnojusiems,
bet vėliau kiek priblėsusiems drau-
gystės žiburiams.

20–oji Ambasados diena
Marylande

mės, kad štai jau keletą metų moke-
stis yra tas pats. Padidėjo telefono
išlaidos – pakilo 30 dol. per mėnesį
(227 dol. per mėnesį). Radijo laidos
perduodamos telefonu. Programų
pranešėjams atlyginimai nedidėja –
1,240 dol. per mėnesį. Šalia šių iš-
laidų prisideda dar apie 1,000 dol.
kompiuteriui, popieriui, rašalui, paš-
to ženklams ir kt. 

2007 m. išlaidų buvo 59,263 dol.,
o pajamų gauta 57,234 dol. Pajamas
sudaro geradarių aukos, verslininkų

skelbimai, mirties pranešimai ir
5,000 dol. Lietuvių fondo parama.

Sunku rašyti tokį straipsnį, bet
nėra kitos išeities. ,,Margutis II” šau-
kiasi pagalbos. Ar po 76-rių metų gar-
bingos veiklos teks uždaryti šią radi-
jo programą? ,,Margutis II” yra pelno
nesiekianti organizacija. Visos aukos
nurašomos nuo federalinio mokesčio.

Marija Remienė
,,Margučio II” valdybos

pirmininkė

Iš kairės: Toomas Moor, trečiasis sekretorius ekonomikos klausimais, Esti-
jos ambasada, Milton Davis, buvęs pulkininkas, šiuo metu Maryland/Estija
bendradarbiavimo tarybos direktorius, Vilve Ladon, Estų laikraščio ,,Bül-
letään” žurnalistas Baltimorėje, Karl Altau, JBANC direktorius John P.
McDonough, Maryland valstijos sekretorius, Toivo Tagamets (Estų ben-
druomenės pirmininkas Baltimorėje).
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Vingio ir Kalnû� parkams 
skirti pinigai dingo 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Li-
kus kelioms savaitėms iki Seimo rin-
kimų Katalikų bažnyčios dvasininkai
egzaminavo rinkimuose dalyvaujan-
čių partijų atstovus.

Kauno arkivyskupijos organizuo-
tame susitikime su dvasininkais ir ti-
kinčiaisiais, kuriame dalyvavo ir
Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevičius, politikai turėjo at-
sakyti į dvasininkų klausimus – kiek
jiems ir jų atstovaujamoms partijoms
svarbus kultūrinis ir religinis pavel-
das, kaip jie ketina ginti tradicinę šei-
mą ar kitas bendro gyvenimo formas.

Dvasininkai taip pat domėjosi
rinkimuose besivaržančiųjų požiūriu
į gyvybės apsaugą, numatomus
veiksmus apsaugant paauglius nuo
alkoholio, pertvarkant švietimą, stip-
rinant dorinį ugdymą.

Atsakydami į šiuos klausimus
dauguma susitikime dalyvavusių 12
partijų atstovų tikino esantys už tra-
dicinę šeimą ir žadėjo patriotiškai
auklėti ateinančias kartas.

Atsakydami į renginio organiza-
torių pateiktus klausimus, 12 iš 16
rinkimuose į Seimą dalyvaujančių
partijų atstovai sutartinai pabrėžė
šeimos svarbą. Politikai taip pat pa-
sisakė už gyvybės apsaugą. Kalbėda-
mi apie kovą su alkoholizmu, jie ža-
dėjo riboti alkoholio reklamą ir ska-
tinti jaunimo užimtumą.

Baigdamas susitikimą, Kauno
arkivyskupijos atstovas spaudai Da-
rius Chmieliauskas pasiūlė susitiki-
me dalyvavusiems politikams sau pa-
tiems atsakyti į nespėtą užduoti ne-
kilnojamo bažnyčios turto grąžinimo
klausimą.

Jùrose esantis cheminis
ginklas kelia susirùpinimâ

Užsienio lietuviai gali prašyti
pinigû savo sumanymams

Vilniuje – filmas apie Tibeto
kovâ už laisvê�

Politikai pasisako uñ
tradicinê õeimâ

Vilnius, spalio 2 d. (ELTA) – Sa-
vanoriai taps draugais pilnametystės
sulaukusiems vaikų globos namų
auklėtiniams ir padės jiems įžengti į
naują gyvenimo tarpsnį.

Nyderlandų karalystės ambasa-
da bei labdaros ir paramos fondas
,,Tekantis vanduo” spalio mėnesį
pradeda projektą ,,Mano kelias”. Juo
savanoriai globos namų auklėtiniams
padės susirasti darbą, gyvenamąją vie-
tą ar įgyvendinti savo sumanymus.

Kaip sakė atsakinga už projekto
įgyvendinimą psichologė Jūratė Či-
žauskaitė, savanoriais galės tapti visi
geros valios žmonės, norintys padėti
globos namų auklėtiniams.

Gražaus sumanymo dalyviams
jau antroje spalio pusėje bus rengia-
mi mokymai apie vaikų, augančių
globos namuose, psichologijos ypaty-
bes, bendravimą, konfliktų sprendi-
mą, krizes, taip pat įsidarbinimo gali-
mybes bei darbuotojų teises. 

Vilnius, spalio 2 d (Lietuviams.
com) – Rugsėjo 23 d. prasidėjo projek-
tų paraiškų teikimas Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentui (TMID).
Užsienio lietuviai, norintys gauti fi-
nansavimą savo sumanymas įvykdyti,
gali parengę projektus teikti juos  de-
partamentui iki gruodžio 23 d. Pagal
nuostatus vienas projektas gali gauti
nuo 100 iki 50,000 litų.

Kaip rašoma konkurso nuosta-
tuose, paramos savo veiklai finansuo-
ti gali prašyti užsienio lietuvių bend-
ruomenės ar jų įsteigtos organizaci-
jos, besisteigiančios bendruomenės,
įvairaus pobūdžio užsienio lietuvių
mokyklos ir nevyriausybinės organi-
zacijos. 

Šiais metais vykdomiems projek-
tams daugiausia pinigų skirta žurna-
lui „Pasaulio lietuvis” (44,000 Lt),
35,000 Lt skirta Vokietijoje veikian-
čios Vasario 16-osios gimnazijos plėt-
rai ir lietuviškumui puoselėti, 30,000
Lt gavo Didžiosios Britanijos lietuvių
projektas „Lietuvių žygis per Brita-
niją”. Kasmetinė Europos lituanisti-
nių mokyklų stovykla „Draugystės til-
tas”, rengta Ispanijos lietuvių, irgi su-
laukė 30,000 litų Lietuvos paramos.

Pernai daugiausia pinigų skirta
Arvydo Baryso filmų kūrimo įmonės
kuriamam filmui „Pasaulio lietuviai”
(35,000 Lt). Baltarusijos Lietuvių Ben-
druomenės reikmėms skirta 34,200
Lt. Gardino lietuvių visuomeninio su-
sivienijimo „Tėvynė” projektas gavo
32,000 Lt. Lietuvos TV laida „Emig-
rantai” sulaukė 31,000 Lt paramos.

Peržvelgus prieš 2 metus finan-
suotus projektus, galima pastebėti,
kad daugiausia lėšų skirta JAV Lietu-
vių Bendruomenės projektui „VIII
Lietuvių dainų šventė” (100,000 Lt).
Taip pat nemažai atseikėta Urugva-
jaus lietuvių kultūros draugijos pra-
šymui (70,000 Lt). Treti pagal gautą
sumą liko Baltarusijos lietuviai, gavę
33,000 Lt.  2006 m. tarpininkaujant
TMID iš Vyriausybės rezervo fondo
Kanadoje vykusiam Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos kongresui buvo
skirta 200,000 Lt.

Norintiems prašyti finansinės
paramos derėtų žinoti, kad pirmeny-
bė teikiama švietimo, kultūros, leidy-
bos ir informacijos kryptims. Be to,
pavieniams asmenims parama netei-
kiama. Ši naujovė buvo įvesta pernai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pageidavimu.

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Jū-
rose paskandintas cheminis ginklas
yra tarptautinė problema, Vilniuje
vykusiame seminare sakė Užsienio
reikalų ministerijos valstybės sekre-
torius Deividas Matulionis.

,,Apie 40 valstybių pripažino, kad
jos yra tiesiogiai ar netiesiogiai susi-
jusios su jūrose paskandinto chemi-
nio ginklo problema. Atitinkamai di-
desnis sąmoningumas dėl praeities
palikimo sukėlė vyriausybių ir visuo-
menių susirūpinimą dėl galimos rizi-
kos sveikatai, saugumui ir jūrų ap-
linkai. Baltijos jūra, kurioje yra pas-
kandintas didelis kiekis įvairių che-
minių ginklų, nėra išimtis”, – kalbėjo
D. Matulionis seminare, skirtame
tarptautinio bendradarbiavimo, spren-
džiant jūrose paskandinto cheminio
ginklo problemą, galimybėms.

Šiuo renginiu Lietuva siekia pa-
raginti valstybes keistis sukaupta in-
formacija apie paskandintus chemi-

kalus, mokslinių tyrimų rezultatais ir
konkrečiais patarimais, kaip panai-
kinti ar sumažinti šią grėsmę.

Lietuva nuolat kelia paskandinto
cheminio ginklo klausimą tarptauti-
niuose forumuose. Tikimasi, kad šis
renginys bus dar viena paskata su-
rasti tinkamiausius tarptautinio bend-
radarbiavimo būdus šia svarbia tema.

Seminare dalyvavo 27 valstybių
atstovai, taip pat nevyriausybinių or-
ganizacijų ir privačių įmonių, dirban-
čių su paskandintu cheminiu ginklu,
atstovai.

Daugelio valstybių tyrimai rodo,
kad paskandinto cheminio ginklo
esama Atlanto ir Ramiajame vande-
nynuose, Viduržemio, Šiaurės, Balti-
jos ir kitose jūrose. Žinoma, kad po
Antrojo pasaulinio karo Baltijos jūro-
je paskandinta apie 40 tūkst. tonų
cheminio ginklo, kurio sudėtyje yra
apie 13 tūkst. tonų kovinių nuodingų
medžiagų.

Po Antrojo pasaulinio karo Baltijos jūroje paskandinta apie 40 tūkst. tonų chemi-
nio ginklo. Alfa.lt nuotr.

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Sos-
tinės Vingio parkui ir jo estradai bei
Kalnų parkui sutvarkyti šiemet buvo
numatyta apie 10 mln. litų.

Į šias vietas įžengs vienas svar-
biausių Lietuvos tūkstantmečio prog-
ramos renginių – dainų šventė ,,Am-
žių sutartinė”. Bet neseniai šven-
tės rengėjai išgirdo, jog pinigų šioms
vietoms sutvarkyti nėra.

Lietuvos liaudies kultūros cent-
ro (LLKC) direktorius Saulius Liausa
nuogąstauja, jog gali užgriūti pernykš-
tės bėdos, kai dainų šventės dalyvius
šiurpino gyvenimo ir koncertų sąly-
gos, valstybė vėlavo vykdyti savo fi-
nansinius įsipareigojimus.

LLKC yra atsakingas už pasiren-
gimą artėjančiai dainų šventei. ,,Gir-
dėjau, kad tam skirti pinigai atiteko

viešajai įstaigai ‘Vilnius – Europos
kultūros sostinė’. Dėl dainų šven-
tės pats metas skambinti pavo-
jaus varpais. Visi šio renginio objek-
tai yra baisios būklės, o valstybės įsi-
pareigojimai nevykdomi”, – teigė S.
Liausa.

Jo teigimu, Vingio parko estra-
dos pertvarka turėjo prasidėti iš kar-
to po paskutinių vasaros koncertų,
tačiau jos projektas tebederinamas.

,,Šimtas galvų ginčijasi dėl smulk-
menų, o estradai ir parkui tvarkyti
skirti pinigai prapuolė. Tokia pat ap-
gailėtina ir Kalnų parko padėtis”, –
teigė LLKC direktorius.

Šokių diena turėtų vykti ,,Žalgi-
rio” stadione, bet dar neskirta lėšų ir
jam tvarkyti.

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) – Ko-
votojai už Tibeto laisvę pastaruosius
įvykius šiame regione primins Vil-
niuje surengta dokumentinio filmo
,,Sukilimas Tibete” (,,Uprising in Ti-
bet”) peržiūra. Juostą, kurioje įam-
žinti pastarojo pusmečio įvykiai prieš
60 metų Kinijos okupuotame regione,
į Lietuvą atsiuntė Indijoje, Dharam-
saloje įsikūręs Tibeto žmogaus teisių
ir demokratijos centras.

Filmo peržiūrą organizuojančio
Tibeto laisvės rėmimo judėjimo ats-
tovų teigimu, data šiam įvykiui pasi-
rinkta neatsitiktinai, kadangi  spalio
1 d. nuo 1949 m. minimos Kinijos
Liaudies respublikos įkūrimo meti-

nės. Būtent tais metais Kinija paskel-
bė Tibetą ,,istorine kinų žeme”, o
1951 m. gegužę okupavo, paversdama
autonominiu savo regionu.

Kovotojai už Tibeto laisvę tikina
norintys neleisti pamiršti neseniai ki-
lusių protestų prieš Kiniją ir to, dėl
ko jie buvo rengti, kadangi padėtis re-
gione ir po protestų mažai pasikeitė.

Lietuva, nors ir laiko Himalajų
kalnuose esantį Tibeto regioną Kini-
jos dalimi, kartu su kitomis ES šali-
mis yra pareiškusi susirūpinimą dėl
neramumų Tibete bei pasisakiusi už
taikų Kinijos valdžios ir tibetiečių
dvasinio vadovo Dalai Lamos bei jo
atstovų santykių sutvarkymą.

Globos namû auklètiniams �  
padès savanoriai

Projektus vertina TMID generalinio di-
rektoriaus A. Petrausko sudaryta koor-
dinacinė taryba.  Lietuviams.com nuotr.
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Vilnius, spalio 2 d. (Alfa.lt) –
Vienas po kito Europos vadovai reiš-
kia savo nuomonę apie pasaulinę fi-
nansų krizę. „Mintis, kad rinkomis
visuomet galime pasikliauti, nebuvo
gera”, – tikina Prancūzijos preziden-
tas Nicolas Sarkozy. JAV „laisvės
veikti” ideologija „buvo per paprasta
ir pavojinga Amerikai”, tikina Vokie-
tijos finansų ministras Peer Steinb-
rück, o jo kolega iš Italijos Giulio Tre-
monti pateisina savo knygoje išsaky-
tas mintis apie globalizacijos pavojus,
rašo „Economist.com”.

Šią savaitę Belgijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Airijos ir Nyderlandų vy-

riausybės paskelbė savo finansinės
pagalbos bankams planus, patvirtin-
damos, kad krizės JAV banga atsirito
ir iki Europos. Vis dėlto atsakas į JAV
finansines problemas kelia grėsmę
žemynui. ,,Mes visada žinojome, kad
nevaldoma laisvoji rinka nėra gerai,
tačiau buvome išjuokiami už tokias
mintis, o dabar mokame už tai”, – ra-
šoma tinklalapyje.

Vis dėlto nežinia, kaip atėjusi
krizė pakeis Europos valstybių poli-
tikos kryptis. Centro-dešinės pažiū-
roms atstovaujantis Prancūzijos pre-
zidentas N. Sarkozy per 2 dienas du-
kart pasisakė prieš laisvąją rinką.
„Visada teisinga ir galinga rinka
griuvo”, – teigė jis. 

Jo pasakyta kalba apie laisvosios
rinkos žlugimą atskleidžia daug. N.
Sarkozy tvirtina, kad ant kapitalizmo
pamatų išaugo visa vakarų civilizaci-
ja. Jis taip pat pabrėžia, kad valstybė
turi būtinai kištis į šalies ekonomiką
ir ją tvarkyti.

Dėl esamos padėties jis paragino
sukviesti G-8 valstybių vadovus ir
kartu apmąstyti pasaulinę finansų
padėtį. Didžiosios Britanijos, Pran-
cūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovai
šeštadienį susitiks Paryžiuje tartis
dėl Europos atsako į pasaulinę fi-
nansų krizę, paskelbė Prancūzija. Šis
pranešimas apie didžiųjų Europos
ekonomikų viršūnių susitikimą pasi-
rodė tokiu metu, kai Nyderlandai pa-
siūlė Europos atsargų fondui padėti
dėl krizės nukentėjusiems bankams.

Koks bus Europos atsakas 
î finansû krizê? 

George W. Bush ir Nicolas Sarkozy.
AFP nuotr. 

DOVILIS
Europos Sąjungos (ES) stebėtojų

misija Gruzijoje prasidėjo gerai ir ne-
susidūrė su jokiomis problemomis,
sakė ES užsienio politikos vadovas
Javier Solana. Trečiadienį misijos na-
riai, kurių bus mažiausiai 200, pra-
dėdami stebėti ugnies nutraukimą
Gruzijoje, pateko į Rusijos kontro-
liuojamą teritoriją aplink Pietų Ose-
tijos regioną. Pagal taikos planą Ru-
sijos ir Gruzijos konfliktui užbaigti
rusų kariai iki spalio 10 d. turi pasit-
raukti iš teritorijos aplink Pietų Ose-
tiją ir Abchaziją.

***
ES šalys, tarp jų – ir Lietuva, su-

tiko surengti kovos su piratavimu
operaciją Somalio pakrantėse, kuri
tikriausiai bus pradėta kitą mėnesį,
sakė Prancūzijos gynybos ministras
Herve Morin. Ši operacija pradėta
planuoti po to, kai Somalio preziden-
tas Abdullahi Yusuf Ahmed paragino
somaliečius ir tarptautinę bendruo-
menę kovoti su plintančiu piratavi-
mu prie šalies krantų, kur vien šie-
met pagrobta 60 laivų.

KIJEVAS
Ukrainos ministrė pirmininkė

Julija Tymošenko susitiks Maskvoje
su kolega Rusijoje Vladimir Putin.
Tikimasi sudaryti susitarimą dėl du-
jų tiekimo, kuris bus jai parama per
galimus pirmalaikius parlamento rin-
kimus. Tačiau tiekimo 2009 m. kaina
tebėra neaiški ir gali būti iš viso ne-
paminėta dokumente, pranešė agen-
tūra ,,Interfax”.

STOKHOLMAS
JAV žurnalistė, ginekologė iš Vo-

kietijos ir aktyvistai iš Indijos ir So-
malio pelnė šių metų Teisingo gyve-
nimo premiją, taip pat vadinamą ,,al-
ternatyviąja Nobelio premija”. JAV
pilietė Amy Goodman apdovanojimo
iškilmėse buvo pagerbta už neprik-
lausomą politinę žurnalistiką, o gi-
nekologei iš Vokietijos Monika Hau-
ser premija skirta už pagalbą seksua-
liai išnaudojamoms moterims. Soma-

lietė Asha Hagi apdovanota už pas-
tangas stiprinti taiką, o paskutinioji
premijos dalis atiteko sutuoktiniams
iš Indijos Krishnammal ir Sankara-
lingam Jagannathan už socialinio tei-
singumo įgyvendinimą. 

MASKVA
Ukrainos prezidentas Viktor Juš-

čenka pardavinėjo ginklus Gruzijai,
kad ji galėtų kovoti su separatistine
Pietų Osetija ir Rusija, pranešė Rusi-
jos dienraštis ,,Izvestija”, kurio teigi-
niai grindžiami matytais dokumen-
tais. Per pastaruosius 2 metus Ukrai-
na pardavė Gruzijai 7 priešlėktuvinės
gynybos sistemas ,,Buk-M1”, rašo
dienraštis.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas patvirtino 700 mlrd.

JAV dolerių rinkų gelbėjimo planą.
Šiandien dėl plano antrą kartą turėtų
balsuoti Atstovų rūmai. Po to planą
dar turės pasirašyti JAV prezidentas
George W. Bush. Gelbėjimo planas
suteiktų galimybę JAV iždo sekreto-
riui Henry Paulson supirkti proble-
minį finansinių įstaigų turtą ir jį per-
duoti specialiai įkurtai naujai įstai-
gai. Planas taip pat apribos bendro-
vių, kurioms suteikiama pagalba, va-
dovų atlyginimus, nustatys iždo
sprendimų priežiūrą. Dokumente bu-
vo padaryta keletas pakeitimų. 

LOS ANGELES
Atokioje California vietovėje vie-

nas žygeivis rado daiktų, kurie grei-
čiausiai priklausė daugiau nei prieš
metus mįslingai dingusiam aviatoriui
Steve Fossett, pranešė policija. Kal-
nuota vietovė, kurioje buvo rasti
daiktai, yra netoli privataus aerodro-
mo, iš kurio S. Fossett 2007 m. rug-
sėjo 3 d. išskrido vienmotoriu lėktu-
vu. Gelbėtojai nerado jokių be žinios
dingusio 63 metų nuotykių ieškotojo
pėdsakų. Čikagos akcijų biržoje ka-
pitalą susikrovęs multimilijonierius
buvo pasiekęs dešimtis buriavimo,
sklandymo ir oreivystės pasaulio re-
kordų.

RUSIJA

JAV

EUROPA

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

Vilnius, spalio 2 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel pareiškė, kad būtina su-
kurti naują saugumo sistemą pa-
saulyje.

,,Mes neturime tokios formos
pasaulinės saugumo sistemos, ko-
kios reikia. Mums reikia sustiprinti
Jungtines Tautas (JT), JT Saugumo
Tarybą, reikia galbūt naujo Tarp-
tautinio valiutos fondo vaidmens,
naujų taisyklių finansų rinkose”, –
pareiškė A. Merkel, kalbėdama Sankt
Peterburge vykstančiame forume
,,Peterburgo dialogas”.

Pasak jos, ,,Vokietija visada ragi-
na laikytis daugiapusiškų požiūrių”.
A. Merkel pažymėjo, jog ,,nūdienos

pasaulyje neįmanoma jokių proble-
mų išspręs vienam”.

Vokietijos kanclerė pareiškė,
kad Vokietija vertina Maskvos veiks-
mus Gruzijoje kaip neproporcingus
ir pabrėžė būtinybę atkurti pasiti-
kėjimą tarp Rusijos ir Vakarų.

Pasak A. Merkel, siekiant susi-
grąžinti pasitikėjimą tarp Rusijos ir
Vakarų, buvo ,,parengtas Europos
siūlymas – 6 punktų planas (Medve-
dev-Sarkozy planas), kuris žingsnis
po žingsnio dabar įgyvendinamas.

,,Po to mums reikia išaiškinti
vienas kitam, kaip toliau bus galima
plėtoti Europos Saugumo ir Bend-
radarbiavimo Organizacijos vaidme-
nį”, – sakė kanclerė.

A. Merkel pareiškė, kad būtina vesti Rusijos ir Vakarų ,,dialogą ir dėl kitų regio-
nų, kur galėtų įvykti kažkas panašaus į konfliktą Gruzijoje”. SCANPIX nuotr.

Raginama kurti naujâ�  
saugumo sistemâ�
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

IŠNUOMOJA

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinès
mokyklos mokytoja

Greitai prabėgo vasaros atosto-
gos, rudenėjančiais laukais atskubėjo
rugsėjis. Skambutis sukvietė į klases
ir Karaliaučiaus krašto moksleivius,
besimokančius lietuvių kalbos. 

Šiame krašte dirbantiems moky-
tojams ir moksleiviams vasara buvo
turininga. Moksleiviai važiavo į išvy-
kas po Karaliaučiaus kraštą ir Lietu-
vą, dalyvavo vasaros stovyklose Lie-
tuvoje, Žemaičių etnomuzikavimo ir
liaudies amatų kursuose Kelmėje.
Mokytojai žinių sėmėsi seminaruose
Vilniuje ir Baltarusijoje.

Rugsėjo 13 dieną lietuvių kalbos
ir etnokultūros mokytojai susirinko
Tilžėje į tradicinę konferenciją, skirtą
mokslo metų pradžiai.  Joje dalyvavo
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (TMID), Kaliningrado
Švietimo ministerijos, Socialinės pe-
dagoginės kolegijos Įsrutyje (Černia-
chovske), Mažosios Lietuvos fondo,
Marijampolės atstovai.

Susirinkusius eilėmis, dainomis,
šokiais pasveikino Tilžės (Sovetsko)
lopšelio-darželio „Šaltinėlis” lietuviš-
kos grupės vaikučiai (auklėtojos Re-
gina Kopkova ir Sandra Tkačenko,
vedėja Tatjana Jaroc).

Lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos pirmininkas Aleksas Bartni-
kas pasveikino su naujaisiais mokslo
metais, palinkėjo stiprybės ir sėkmės
mokant lietuvių kalbos. Pirmininkas
apžvelgė praėjusius mokslo metus,
kalbėjo apie aktualiausius darbus
šiais mokslo metais.

Sveikinimo žodį tarė Kalining-
rado švietimo ministerijos atstovas
Vladislav Burdeinyj, linkėjo sėkmin-

go darbo ir padėkojo už bendradar-
biavimą Lietuvos Švietimo ministeri-
jai, TMID, Mažosios Lietuvos fondui. 

Kaliningrado srities socialinės-
pedagoginės kolegijos direktorius Ju-
rij Komarnickij pasidžiaugė, kad
kolegijoje kasmet organizuojama
lietuvių kalbos olimpiada, kuri vadi-
nama srities olimpiada. 

Su naujaisiais mokslo metais
sveikino Mažosios Lietuvos fondo
atstovė Rūta Mačiūnienė ir linkėjo
dirbti taip, kad moksleiviai išmoktų
kalbėti lietuviškai. Tilžės (Sovetsko)
lietuvių tautinės-kultūrinės auto-
nomijos pirmininkas Algis Paukštys
irgi pasveikino susirinkusius ir lin-
kėjo sėkmės.

Violeta Raulynaitienė perdavė
Departamento generalinio direkto-
riaus Antano Petrausko sveikinimus
ir padėkojo už bendradarbiavimą Ka-
liningrado srities įstaigoms. 

* * *
Departamento užsienio lietuvių

skyriaus lituanistinio švietimo pos-
kyrio vedėja Daiva Žemgulienė kalbė-
jo apie lituanistinio švietimo aktuali-
jas. Šiais metais 30-tyje pasaulio vals-
tybių veikia 191 lietuviško švietimo
įstaiga, kur mokosi 7,400 moksleivių.

Karaliaučiaus krašte veikia 26
švietimo įstaigos: 18 lietuvių kalbos
ir etnokultūros fakultatyvų, ketu-
riose mokyklose lietuviškos klasės,
dvejose mokyklose – lietuviškų klasių
pamokos, dvi lituanistinės mokyklos
ir lietuviška darželio grupė. Iš viso
Karaliaučiaus krašte lietuvių kalbos
mokosi 915 mokinių (2007 metais
mokėsi 1,200). Sutartys dėl darbo
pasirašytos su 20-čia mokytojų, 2
kultūros darbuotojais ir viena dėsty-
toja.

Lietuvos švietimo ir mokslo mi-
nisterija aprūpina reikiamais vadovė-
liais. Tautinių mažumų ir išeivijos

Rugsėjis vėl sukvietė 
į klases

Atkelta iš 4 psl.

– Lietuvos politikoje moterys
nėra toks jau retas reiškinys, vis
dėlto pakliūti į Seimą kol kas pa-
vyko nedaugeliui iš jų. Gal turite
kokios nors moters politikės ide-
alą, Lietuvoje ar svetur?

– Anot astrologų, artėja moterų
era. Jei tuo tikėti, patriarchatą gali
pradėti keisti matriarchatas (juokau-
ju). Tačiau, tam tikrų požymių jau
matyti. Moterys pradeda vyrauti kie-
kybės ir atsparumo prasme. Matyt,
vyrai per mažai gerbia moteris, moti-
nas, tad jos kabinasi į gyvenimą ypač

aktyviai, nenusileidžia nei protu, nei
energija. Gerbiu aktyvias, išmintin-
gas moteris, nes jos dažniausiai seka
savo misija, neša kūrimo, taikos
kultūrą. Lietuvoje yra puikių moterų.
Idealiomis laikau: mąstytojas – profe-
sorę V. Daujotytę bei mokslų daktarę
V. Zaborskaitę, nusipelniusią Lietu-
vai, buvusią disidentę N. Sadūnaitę,
išmintingąją ekonomistę D. Grybaus-
kaitę. Aš labai džiaugčiausi, jei Lie-
tuvos vyriausybės vairą perimtų bū-
tent pastaroji. Tai yra ir mūsų parti-
jos siekis.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

R. DAUNIENĖ

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

departamentas – pratybų sąsiuvi-
niais, žurnalu „Gimtasis žodis”,
„Žvirblių takas”, prenumerata, meto-
dinėmis mokymo priemonėmis, rai-
dynais, tautine simbolika ir atributi-
ka. Šeši mokytojai praeitais mokslo
metais dalyvavo Departamento orga-
nizuotame kvalifikacijos kėlimo se-
minare. Mokslo ir studijų lituanis-
tinėje savaitėje dalyvavo ir studentai
iš Kaliningrado I. Kanto universiteto.
Jie susipažino su Lietuva, dalyvavo
išvykose. Šią vasarą 100 vaikų iš 25
kraštų pabuvojo Lietuvos vasaros
stovykloje, 14 jų – Karaliaučiaus
krašto moksleiviai. 

* * *
TMID užsienio lietuvių skyriaus

lituanistinio švietimo poskyrio vy-
riausioji specialistė Aušra Dumb-
liauskienė supažindino su ataskaitų
paruošimo aprašais, užsienio lietuvių
finansavimo eiga, paraiškų paramai
gauti pateikimu. 

Ragainės (Nemano) 2-os viduri-
nės mokyklos mokytoja Loreta Chasi-
jeva papasakojo apie darbą mokant
lietuvių kalbos. Mokykloje dirba ke-
turi lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytojai ir vienas muzikos mokyto-
jas Jie pasiskirstę atskiromis veiklos
sritimis. Lietuvių kalbos besimokan-
tys moksleiviai dalyvauja mokyklos
renginiuose, švenčia lietuvių tautos
šventes, dalyvauja visuose Karaliau-
čiaus krašte organizuojamuose rengi-
niuose, pažymi atmintinas dienas,

važiuoja į keliones. Mokykla ben-
drauja su Šiaulių „Saulėtekio” vidu-
rine mokykla.

* * *
Marijampolės kolegijos Eduko-

logijos ir socialinio darbo fakulteto
dėstytojos pranešimo tema – „Lietu-
vių kalbos gebėjimų ugdymas organi-
zuojant integruotas veikas”. Dėsty-
toja pristatė metodinę medžiagą –
„Lietuvių kalbos įgūdžių tobulini-
mas”, kuri yra skirta Suvalkų, Kara-
liaučiaus krašto (Kaliningrado sri-
ties) bei kitų pasienio regionų mo-
kyklų mokytojams, moksleiviams,
studentams. Leidinyje pateiktos
krašto pažinimo temų nagrinėjimas
mokant lietuvių kalbos, supažindini-
mas su Lietuvos istorija, tautosaka,
kalendorinėmis šventėmis, pateikti
svarbiausieji raiškiojo skaitymo
klausimai. Knyga išleista lietuvių ir
rusų kalbomis, gausiai iliustruota ir
labai reikalinga mokant lietuvių kal-
bos.

Svečiams, dalyvavusiems konfe-
rencijoje, kai kuriems mokytojams,
buvo įteikti Karaliaučiaus krašto lie-
tuvių kalbos mokytojų asociacijos
padėkos raštai. Kelionės išlaidas,
kaip ir kitais kartais, apmokėjo Ma-
žosios Lietuvos fondo atstovė Rūta
Mačiūnienė.

Po oficialios dalies susirinkusieji
klausėsi Tilžės  Kūrybos namų kolek-
tyvų nuotaikingo koncerto, nusifoto-
grafavo bendrai nuotraukai. 

Koncertuoja darželinukai. 

Konferencijos dalyviai.                  Emilijos Algaudės Bukontienės nuotraukos
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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.. SSttss.. 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

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

Nr. 41

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Diagnozė: dabar daug daroma,
kad būtų būtent priešingai. Perspek-
tyvos – išliksime tiek, kiek sugebė-
sime tam atsispirti asmeniškai ir kar-
tu. Ar sugebėsime? Taip. Bet ne visi.

Jūratė BARANOVA
Lietuviai paprastai didžiuojasi

savo darbštumu. Tai iš tiesų pagirti-
na savybė ir man ji patinka. Aš pati
šiek tiek linkusi į darboholiją. Darbš-
tumas liudija žmogaus patikimumą.
Tačiau ir darbštumas turi turėti kokį
nors aukštesnį tikslą. Nes kitaip
niekuo nesiskirsime nuo skruzdėlių.
Dėl ko dirbame? Dėl gerovės? Iš
gyvenimo baimės? Nemokėjimo dary-
ti nieko daugiau? Ar darbas neuž-
tušuoja ir neužgožia meilės artima-
jam, vyrui, vaikui, draugui, praeiviui,
tolimam Tailando gyventojui dėl jį
ištikusios nelaimės? Ar darbštumas
neliudija mūsų polinkio susikoncen-
truoti ir susitelkti į save? Palinkėčiau
įsileisti į savo širdis daugiau erdvės –
gal šiek tiek nuotykio ir avantiūros.
Ir, žinoma, daugiau šilumos. Reikėtų
atsibusti iš to begalinio stingdančio
šalčio, kaustančio mūsų sielas, iš to
nuolatinio sakymo ,,ne”. Nuolatos
liepiame kitiems (o gal ir sau) kažko
nesakyti, nerašyti, neskaityti, nema-
tyti, negalvoti, nesvajoti, nemylėti,
negailėti ir t.t. Nietzsche tokį polinkį
sakyti ,,ne” vadino ressentimentu,
t. y. nuolatine nuoskauda dėl kitų
pranašumo ir nepasitenkinimo pačiu
savimi. 

Mes piktinamės, kad kažkas kaž-
ką sako, kažkas kitaip rašo, kažkas
kitaip galvoja, kitaip kuria filmus ar
spektaklius. Kodėl? Sakykime kažką
patys, sakykime kitaip, nesvarbu
kaip, kaip pajėgiame: mokykimės
teigti gyvenimą savimi, sakyti jam
,,taip” savo energija ir laikysena. Tik
tada, kai išmoksime vertinti nau-
jumą, entuziazmą, iniciatyvą, prak-
tikuoti smegenų šturmą, imsime
generuoti naujas idėjas ir produkuoti
ateičiai perspektyvą teikiančius pro-
jektus. Ne tik kultūroje, bet ir poli-
tikoje ar ekonomikoje – visos sferos
neatskiriamos viena nuo kitos. Tada
iš tiesų suklestėsime kaip bendruo-
menė. Atsikratykime kompleksų ir
atpalaiduokime savo kūrybinę galią –
toks būtų mano palinkėjimas mums
visiems. 

Gediminas STORPIRŠTIS
Gražiausios: darbštumas, atkak-

lumas, vidinės laisvės poreikis. Kiek
televizijose ir žiniasklaidoje skiriama
dėmesio patriotizmui ir moralei, tiek
to gėrio ir turime. 

Vytautas BUBNYS
Daug apie tai yra kalbėta nuo

seno, apie tai pasamprotaujama ir
šiandien. Aš galiu nebent tiek: tikiu
Lietuva, tikiu jos žmogumi. Į ne vie-
ną tautietį stengiuosi pažvelgti at-
laidžiai, net su šypsenėle, nepamirš-
damas Vaižganto minties: nors jis ir
,,podlecas”, bet užtat lietuvis. 

Leonidas DONSKIS
Bijau nusiristi į klišes, bet jei su-

rizikuočiau išskirti gražų lietuvių
bruožą, kurį mėgstu, tai būtų atkak-
lumas. Lietuviai yra geri kovotojai –
tiek sporte, tiek pasipriešinimo poli-
tikoje. Juos palaužti labai sunku.
Man patinka ir lietuvių gebėjimas
kone viską pasigaminti – nedaug
surastumėm lietuvių, kurie patys
nepasistatytų namo (jei galėtų, žino-
ma). Jei grėstų pavojus su grupe
žmonių atsidurti negyvenamoje salo-
je, norėčiau ten atsidurti su lietuviais
– jie yra pašėlusiai praktiški ir nagin-
gi (aš, beje, tikrai toks nesu). Į ką
žiūriu skeptiškiau? Į lietuviams bū-
dingą įtarumą, išankstinį nepasiti-
kėjimą jokiu idealizmu ir kilnesne
motyvacija, netikėjimą gražiu gestu.
Kad ir kaip būtų, esame normali tau-
ta, kurioje tikrai yra kilnių, sąmo-
ningų, dorų žmonių. Beje, tikiu Lie-
tuvos moraliniu atgimimu ir praei-
ties pančių atsikratymu. Visų pirma
mums būtina kaip galima greičiau
atsikratyti vasalo mentaliteto, servi-
lizmo ir baimės – ypač administrato-
rių ir biurokratų baimės. 

Leonarda JEKENTAITĖ
Man visada patiko lietuvių dai-

ningumas, vaišingumas, prisirišimas
prie savo krašto, giminiškumo jaus-
mas, drovumas, poetiškumas. Deja,
pastaruoju metu į pirmą planą iškilo
savanaudiškumas, agresyvus ir pri-
mityvus cinizmas, moralinis provin-
cialumas, polinkis į depresiją ir gir-
tuoklystę, patriotizmo stygius. 

Bus daugiau.

GERBIAMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, Škleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzinavi-
čiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tu-
leikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A. Savicko, Martinaičio, Ciplijausko ir
daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų paveikslų, grafikos darbų. Taip pat
norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie sutiko parduoti savo turimus dailės
kūrinius.

Tel.: 617-459-9952 (USA) El. p.: modeboston@yahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34 S. Boston, MA 02127, USA

Atkelta iš 3 psl.        130 puslapių
knyga, aprėpianti 12 svarbiausių
gyvenimo sričių. Pakankamai dalyk-
iška kiekvienos iš jų sklaida: pirmiau-
siai apibrėžiamos esamos problemos,
nurodomi keliai, ką privalu daryti
padėčiai pakeisti, taip pat pažymima
tai, kas toje srityje jau padaryta.

Šios partijos programoje, galbūt
labiau nei konservatorių, pabrėžia-
mas socialinis dialogas sprendimų
priėmimo procese, vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų part-
nerystė. Pabrėžiama politinė etika ir
valstybės tarnautojų elgesio kodeksas
bei sankcijos už jo pažeidimą. Prog-
ramoje palyginti trumpai, bet daly-
kiškai ir konkrečiai aptariamos ko-
vos su korupcija priemonės bei būdai
jai apriboti. Pasisakoma už partijų
ir politinių kampanijų finansavi-
mo skaidrumą, valstybės institucijų
auditą, administracinių gebėjimų
ugdymą, net naujų Seimo narių mo-
kymą. Kaip ir konservatoriai, vals-
tiečiai liaudininkai siektų įdiegti
kaštų ir naudos analizė grindžiamą
valstybės valdymą, įtvirtinti sub-
sidiarumo principą, decentralizuoti
valstybės aparatą, įvykdyti apskričių
reformą, tiesiogiai rinkti seniūnus ir
merus, suteikti didesnį vietinės val-
džios finansinį savarankiškumą. Ta-
čiau Felicijos Bartkevičienės (1873-
1945) laikų valstiečiai liaudininkai
pirmiausiai pasisakytų, ką jie darys
su žemės nuosavybe, tūkstančiais
hektarų telkiamais vienose rankose.
Mūsų laikų „valstiečiai” apie tai savo
programoje tyli.

Tvarkos ir teisingumo 
programa – radikaliausia

Radikaliausiai iš šių trijų, be
abejo, atrodo Tvarkos ir teisingumo
partijos programa. Jie žada konsti-
tucinę reformą, per pusę sumažinti
Seimo narių skaičių, juos rinkti tik
vienmandatėse apygardose, įstatymu
įtvirtinti galimybę nevyriausybinėms
organizacijoms kelti kandidatus į
Seimą ir savivaldybių tarybas, tiesio-
giai rinkti ne tik savivaldybių merus

ir seniūnus, bet ir teisėjus bei pro-
kurorus, miestų ir rajonų policijos va-
dovus. Tvarkiečiai nusiteikę reikš-
mingai mažinti valdymo aparatą,
įgyvendinti „gero valdymo” princi-
pus, nustatyti asmeninę pareigūnų,
įskaitant ir aukščiausiųjų – Prezi-
dento, Seimo pirmininko ir Ministro
pirmininko – atsakomybę už pri-
imamų sprendimų padarinius, valsty-
bės tarnautojams įvesti „skaidrią ir
aiškiais kriterijais apibrėžtą darbo
atlyginimo sistemą, kurioje skirtu-
mas tarp didžiausio ir mažiausio atly-
ginimo neviršytų 7 kartų”, jie nori
panaikinti apskričių viršininko ad-
ministracijas, vietoj jų įteisinti ke-
turis regionus – Aukštaitiją, Žemaiti-
ją, Suvalkiją ir Dzūkiją. Jie sieks
Konstitucijoje įtvirtintos piliečių tei-
sės, surinkus 100,000 parašų, inici-
juoti referendumą visuomenei svar-
biais klausimais, taip pat laiduoti fi-
zinių asmenų teisę kreiptis į Kons-
titucinį Teismą. Be to, jie sieks pa-
naikinti senaties terminą už valsty-
bei ir jos ekonominiams interesams
padarytą didelę žalą. Pasisako už
diferencijuotus mokesčius, žada 5-10
mažinti pajamų mokestį mažas ir
vidutines pajamas gaunantiems as-
menims.

Vis dėlto tikruosius partijų vei-
dus, labiau nei jų programos, parodo
darbai. Apie juos būtų atskira ir ilga
kalba. Čia tik pažymėsiu, kad pro-
gramų vykdymas priklauso nuo par-
tijų asmeninės sudėties: kokie žmo-
nės, tokia iš dalies ir partija. Partijoje
susitelkę pažangūs žmonės, t.y. iešką
visuomeninio gyvenimo atnaujinimo
formų, naujų idėjų socialinių grupių
pusiausvyros, savo partijos veidą pa-
darys kitokį, nei su ta pačia programa
konservatyvios dvasios žmonės. Vie-
naip su ta pačia programa pasirodys
partija, kurioje vyraus principingi
asmenys, kitaip – kurioje persvarą
turės oportunistai, siekiantys prisi-
derinti prie esamos padėties ir plauk-
ti pasroviui.

Straipsnis sutrumpintas.

Balsas.lt 

LEMIA IR PROGRAMOS, IR ŽMONĖS
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

ALGIMANTAS KEZYS – FORMOS
IR ŠVIESOS ESTETAS

IEVA ŠADZEVIÇIENÈ

Išjausta ir išgryninta architektū -
rinių detalių visuma, šviesos žaismas,
netikėtai pakeičiantis fotografuojamo
objekto paskirtį, mistinė aplinkos pa -
jauta – visa tai susijungia Algimanto
Kezio kūrybos parodoje „Formos ir
šviesos estetas”, skirtoje menininko
80-mečiui ir šiuo metu eksponuoja -
moje Lietuvos dailės muziejaus Rad -
vilų rūmuose. Fotografijose užfik-
suoti vaizdai apima didžiulį laiko
tarpą – XX amžiaus 7-tą dešimtmetį
ir 2007-uosius XXI amžiaus metus.
Parodoje atsispindi 40 kūrybos metų.
Radvilų rūmų salėse matome išieško-
tus Algimanto Kezio kūrybinius spren  -
dimus, nepaliaujamą grožio ir es-
tetikos paiešką mus supančioje ap -
linkoje ir ištikimybę architektūrinių
detalių formų žaismui, ir iš jų gims -
tančiai kitokiai – naujai fotome ni -
ninko sukurtai meninei tikrovei. 

Septinto dešimtmečio fotografijo -
se atsispindi tobulos Čikagos miesto
architektūrinių geometrinių formų
paieškos. Devintajame dešimtmetyje
dėmesys nukreipiamas į Europą: A.
Kezys kuria svajingą Lietuvos kam -
pe lių ciklą („Senoji technika. Rum -
šiškės” (1983) ar fiksuoja didmiesčio
gy venimo akimirkas („Autobusų sto -
telė. Paryžius”. 1987). 2004-ųjų vaiz-
duose vėl atsigręžia į Čikagą, stebi-
mas pasikeitęs jos veidas ir Tūks tant -
mečio parke išdygę naujosios archi -
tektūros objektai ir pastatai. Vėliau -
siuose, 2007-ųjų metų darbuose, A.
Kezys atsiduoda filosofinės prasmės
kupinai fotografijai. Kurdamas seriją
„Dvigubi atspaudai. Mūsų pasaulio
sukūrimas” (2007) realius vaizdus
ap jungia su mistiniais elementais,
bando  įminti didžiąją pasaulio sukū-
rimo mįslę. 

Parodoje „Formos ir šviesos este-
tas” Čikaga ir jos architektūra užima
pagrindinę vietą 7-to dešimtmečio
vaizduose. Prieš mūsų akis atsiveria
juodai-baltos harmonijos kupinos
fotografijos: „Sraigtiniai laiptai. Či -
ka ga” (1968), „Continental centras.
Čikaga” (1967), „Automobilių sto vė -
jimo aikštelė. Čikaga” (1967). Įdomu
tai, kad tiek fiksuodamas pro didžiu -
les jonėnines kolonas einantį žmogų
(„Continental centras”), tiek sutelk-
damas dėmesį į kelių aukštų automo-
bilių stovėjimo aikštelę („Auto mo -
bilių stovėjimo aikštelė”), A. Kezys
visur sugeba atkartoti tobulos geo -
metrijos pagalba mūsų pasaulyje per -
si duodančią Dievišką tvarką. Šviesa,
šešėlis ir čia užfiksuojamos formos
savyje neša vien idealumą ir harmo -
niją. 

Toks pats formų dermės pojūtis
ryškėja ir XX amžiaus 10-to dešimt-
mečio fotografijose („Marina City. Či -
kaga” (1992) ir „Miestovaizdžių II”
(1995) serijoje. „Miestovaizdžiuose”
II šalia juodai-baltų geometrinių foto-
kompozicijų jau atsiranda ir dvigubo
kadravimo, šalia architektūrinių de -
talių netgi įvedamas netikėtas žmo-
gaus kūno formų elementas (pvz:.
šokėjų kojos, kurių forma perauga į
vi duramžiškos bažnyčios interjero
fragmentus). Tokios fotografijos tam -
pa atspirties tašku 2007-aisiais su -
kur  tai „Dvigubų atspaudų. Mūsų pa -
saulio sukūrimo” serijai, apjungian -
čiai itin įvairias – tiek tematine, tiek
kompozicine prasme – fotografijas.
Jos gali būti spalvotos (kartais net
spe cialiai pakeistomis ar paryškinto -
mis spalvomis), o taip pat ir juodai-
baltos. Šioje serijoje matome miškely-
je išsirikiavusias mergaites – skautes,
ir ritmingus jų pačių šešėlius, tįstan -
čius priešais, ant žemės. Kompo zi -
cijos viduryje įterpiamas mistinėmis
spalvomis mirgantis laumžirgis, leng-
vas ir žaižaruojantis, kaip lakios mer-
gaičių ateities svajonės. Kitur boluoja
apsnigti kalnai, vėlgi suvirpinami
mėlynai – violetinių fotomontažo de -
talių. Pasaulio sukūrimas apjungia
skirtingus laikmečius, vietas ir
žmones. 

„Formos ir šviesos estetas” – ne -
nutrūkstama Algimanto Kezio kelio -
nė laiku. Fotografijose fiksuojamas
tobulas architektūrinis pasaulis – au -
to riaus dovana Lietuvos dailės mu -
zie jui – dar viena galimybė kitaip pa -
žvelgti į mus supančią aplinką ir at -
rasti ten Dieviškos tvarkos harmoni-
ją.       

EDVARDAS ŠULAITIS

Amžinybėn iškeliavo 
dar vienas tautietis

Ne taip jau ir gausi Cicero lietu-
vių grupė sumažėjo dar vienu nariu:
rug sėjo 21 d. sustojo plakusi Beno
Dun dos, gyvenusio Amerikoje nuo
1949 m., širdis. Šis 94-erių metų am-
žiaus Meškučiuose Lietuvoje gi męs
tautietis buvo palaidotas rugsėjo 26
d. Šv. Kazimiero kapinėse šalia anks-
čiau mirusios savo žmonos Ste fanijos.
Prieš tai Šv. Antano parapijos baž-
nyčioje buvo aukojamos gedulingos
Mišios už mirusiojo sielą.

Velionis paliko dvi podukras: Ni -
jolę, Jūratę  ir jų šeimas. Nijolės vy -
ras Aloyzas Baronas, buvęs garsus
rašytojas, ,,Draugo” redakcijos narys,
jau seniai ilsisi Šv. Kazimiero kapi -
nėse.

Lietuvių susibūrime – 
viešnia iš Boston

Paskutiniame rugsėjo mėnesį Ci -
cero lietuvių sekmadieniniame susi-
būrime dalyvavo viešnia iš Bostono.
Tai buvusi Cicero lietuvių kolonijos
gyventoja Irena Suvaizdytė,  atvykusi
į Morton East gimnazijos (joje vyksta
Lietuvių operos kolektyvo pastaty-
mai) į prieš 50 metų ją baigusių gim-
nazistų susitikimą.

Į susitikimą ji atėjo kartu su tą
gimnaziją prieš 50 metų baigusia ir
Čikagos apylinkėse tebegyvenančia
bendramoksle Viktorija Remeikyte.
Viešnia šiek tiek papasakojo apie save
ir prisiminė keletą savo pažįstamų iš

prabėgusių jaunystės dienų.

Tęsė pasakojimą apie 
išvyką į Lietuvą

Susitikime kalbėjusi Jonė Bobi -
nienė plačiai papasakojo apie rugsėjo
pirmoje pusėje įvykusią turistinę iš -
vyką į Lietuvą, apie kurią jau trum-
pai buvo užsiminusi ankstesnį sek-
madienį.

Ji pažymėjo, jog nors kelionė bu -
vo brangi (kainavo 3,500 dol.), tačiau
daug ką pamatė, nakvojo geruose
viešbučiuose ir t. t. Pagrindinis kelio -
nės tikslas buvo jubiliejiniai atlaidai
Šiluvoje, tačiau paviešėta ir daugelyje
įdomesnių vietovių Lietuvoje. Užsuk -
ta ir į lietuvių istorines apylinkes
dabartinėje Lenkijoje – Seinų kraštą.

Kalbėtoja pasidžiaugė, jog Lie -
tuva gerokai pasikeitusi ir jai paliko
ge rą įspūdį. J. Bobinienė taip pat at-
sakė į gausius susirinkusiųjų klau -
simus.

Renginys lietuviškam 
švietimui paremti

Didesnis Cicero lietuvių susiėji-
mas rudenį bus spalio 5 d. buvusiame
mokyklos pastate tuoj po lietuviškų
pamaldų Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje. Čia JAV LB Cicero apylinkės
valdyba (pirm. Mindaugas Baukus)
ruo šia kugelio pietus – pabendravi -
mą. Renginio pelnas skiriamas kil -
niam tikslui – lietuviškam švietimui
Amerikoje paremti. Organizatoriai
tikisi gausaus mūsų tautiečių daly-
vavimo, taip pat laukia svečių iš kitų
vietovių.

Cicero lietuvių padangės 
trumpos žinios

Rugsėjo 3 dieną Cleveland (JAV)
mirė lietuvių rašytoja Aurelija Ba -
lašaitienė. Jai buvo 85 metai.

Išeivijoje gyvendama A. Bala -
šaitienė parašė romanus „Skir tingi
uostai”, „Gaisro pelenuose”, „Užbur -
tame rate”, „Vidurnakčio serenada”,
išeivijos savaitinio laikraščio „Dirva”
premijuotą romaną  „Rau donas auto-
mobilis”, romanus „Ske veldros”,
„Ža rijos ir pelenai”. Noveles „Juodoji
ponia”, „Sus iti kimas pamary”. Rašė
ji ir poeziją.

,,Draugo” knygynėlyje skaityto-
jai gali nusipirkti šios rašytojos nove -
lių knygą ,,Susitikimas pamary”,
,,Vilties” leidyklos išleistą 1982 m.
Knygoje išspausdintos 8 novelės. Jos
visos skirtos moterims, jų gyve nimui
ir likimui. 

Manau, kad skaitytojams tai bus
gražus susitikimas su kažkada tarp
mūsų gyvenusia rašytoja.

Kaina  —  10 dol. Knygą galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.

Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

„Sus iti kimas pamary"

Algimanto Kezio parodą Radvilų rūmuose atidarė Lietuvos dailės muzie-
jaus direktorius Romualdas Budrys (pirmas iš dešinės).

Aušrelės Gibežienės nuotraukos

Algimantas Kezys laimingas – paro-
da Radvilų rūmuose susilaukė dide-
lio žiūrovų dėmesio.                                              

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Seserų RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS,
mirusiųjų prisiminimas ir Vienuolijos 90 metų nuo įsteigimo paminėjimas
įvyks lapkričio 2 d. Vienuolyno centre, Putnam, CT. Programa prasidės
11 v. r. šv. Mišiomis. Kviečiame visus atvykti į šį metinį Rėmėjų suvažia-
vimą. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 24 d.  Telefonu –
860-928-7955.
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PAGUODOS TEL. 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Îvairios sporto ñinios

Antrą pergalę tarptautiniame
„Bitburger Open 2008” badmintono
turnyre Vokietijoje iškovojo ir į
aštuntfinalį pateko Beijing olimpinių
žaidynių dalyvis Kęstutis Navickas.
Antrajame vyrų vienetų varžybų rate
dešimtąjį įvertinimą turnyre turintis
Lietuvos badmintonininkas spalio 2
d. per 28 minutes 21:15, 21:17 nu-
galėjo vokietį Daniel Benz ir pateko

tarp šešiolika stipriausiųjų.
Aštuntfinalyje K. Navickas susi-

tiks su šeštuoju pagal skirstymą čeku
Petr Koukal, kuris šešioliktfinalyje
21:15, 21:23, 21:13 įveikė anglą Ben
Beckman. Moterų vienetų varžybų
aštuntfinalyje Akvilė Stapušaitytė
žais su Rosaria Yusfin Pungkasari iš
Indonezijos.

BNS

Geriausia Lietuvos tenisininkė –
tarp keturių stipriausių Suomijoje.
363-iąją vietą Moterų teniso asociaci-
jos (WTA) klasifikacijoje užimanti
Lina Stančiūtė iškopė į ITF serijos
„OrtoLaakarit Open” teniso turnyro
Suomijoje vienetų varžybų pusfinalį.
Ketvirtfinalyje Lietuvos tenisininkė
spalio 2 d. 6:3, 6:3 nugalėjo aštuntąją
turnyro raketę kanadietę Marie-Eve

Pelletier, kuri WTA klasifikacijoje yra
294-a.

Ketvirtąja 22 metų L. Stančiūtės
varžove turnyro Suomijoje pusfinaly-
je bus austrė Patricia Mayr (WTA-
139), ketvirtfinalyje 6:0, 6:4 įveikusi
latvę Iriną Kuzminą (WTA-317).

Teniso turnyro Helsinkyje prizų
fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.

BNS

Štutgartas, spalio 2 d. Olimpinis
ir pasaulio disko metimo čempionas
estas Gerd Kanter (d), kaip ir dauge-
lis kitų disko metikų, savo idealu lai-
ko lietuvį Virgilijų Alekną (k). ,,Jis
nuo 2000 metų visiškai dominavo
mūsų rungtyje. Esu laimingas, kad
galiu su juo kovoti”, – pažymėjo G.
Kanter.       

ELTA

Nuotraukoje Gerd Kanter
džiaugiasi, galėdamas kovoti su
Virgilijumi Alekna.    

Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

K. Navickas pateko į aštuntfinalį 

L. Stančiūtė pateko į ITF serijos 
Helsinkio teniso turnyro pusfinalį 

Rungtynėms Serbija-Lietuva teisėjaus vienas
geriausių pasaulio teisėjų

FIFA paskyrė teisėją spalio 11-
ąją Belgrado „Crvena Zvezda” sta-
dione vykstančioms 2010-ųjų metų
pasaulio čempionato atrankos rung-
tynėms tarp Serbijos ir Lietuvos fut-
bolo rinktinių. Joms teisėjaus vienas
geriausių planetos arbitrų ispanas
Manuel Mejuto Gonzalez. Šis teisėjas
dirbo 2004 ir 2008 metų Europos
čempionatuose, vadovavo daugybei
UEFA Čempionų lygos rungtynių,
tarp kurių ir 2005-ųjų metų finalui

tarp „Liverpool” ir „Milan” klubų.
Praėjusią vasarą vykusiame

Sezono žemyno čempionate teisėjas
Gonzalez pasižymėjo rungtynėse tarp
Austrijos ir Vokietijos, kai į tribūnas
išvijo abiejų komandų strategus,
atitinkamai Josef Hickersberger ir
Joachim Loew. FIFA kategorija M.
Mejuto Gonzalez buvo suteikta 1999-
aisiais. Ispanijos ,,La Liga” čempio-
nate teisėjas dirba nuo 1995-ųjų.

Ivartis.lt

Regatoje „Rudens vėjas 2008” varžysis 
stipriausi pasaulio buriuotojai 

Spalio 2 d. Kauno mariose pra-
sidėjo aštuonioliktoji tarptautinė bu-
riavimo regata „Rudens vėjas 2008”.
Spalio 2-5 dienomis vyksiančioje re-
gatoje dalyvaus per pusantro šimto
stipriausių buriuotojų, kurie varžysis
keturiose jachtų klasėse.

Pasak Lietuvos buriuotojų sąjun-
gos generalinio sekretoriaus Lino
Tamkvaičio, šiuometinė regata „Ru-
dens vėjas 2008” pelnytai bus vadina-
ma legendine. „Šiais metais „Rudens
vėjo” regatoje dalyvaus daugkartiniai
olimpiniai ir pasaulio čempionai net
iš keleto šalių. Todėl šios buriavimo
varžybos Lietuvoje tikrai bus išskir-
tinės ne tik dalyvių iš užsienio, bet ir
aukštus įvertinimus pelniusių spor-
tininkų gausa”, – teigė L. Tamkvai-
tis.

Tradiciškai šiai regatai ruošiasi
Beijing olimpinių varžybų vicečem-
pionė Gintarė Volungevičiūtė, kuri
šiemet Olandijoje vykusioje tarp-
tautinėje buriavimo regatoje „Delta
Lloyd 2008” „Laser Radial” jachtų

klasėje iškovojo sidabro medalį.
Regatoje taip pat dalyvaus ir kita

lietuvaitė, 1-ą vietą Europos čempio-
nato jaunimo grupėje 2006 m. užė-
musi Aušra Milevičiūtė.

„Rudens vėjas 2008” laukia dar
trijų Beijing olimpiados dalyvių: ru-
sės Anastasijos Černovos, 2007 m.
pasaulio čempionės baltarusės Tatja-
nos Drozdovskajos bei daugkartinio
olimpinio prizininko ir čempiono,
brazilų buriuotojo Roberto Šeito.
Regatoje tradiciškai turėtų dalyvauti
ir buriuotojai iš Latvijos, Estijos,
Lenkijos bei kitų šalių.

Keturias dienas buriuotojai Kau-
no mariose varžysis keturiose jachtų
klasėse. Vaikai iki 16 m. jėgas bandys
„Optimist” jachtų klasės varžybose, o
jaunimas iki 21 m. – tarptautinėje
„Laser 4.7” klasėje. Taip pat vyks
varžybos „Laser-Standard” (olimpinė
vyrų) ir „Laser-Radial” (olimpinė
moterų ir tarptautinė vyrų) jachtų
klasėse.

,,Vakarų ekspresas”
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�Antanas ir Elena Pesteniai iš
Philadelphia, PA atsiuntė 100 dol.
au ką ,,Draugo” šimtmečio istorinei
kny gai paremti. Pesteniai išvyksta
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. Jie
nepamiršta ,,Draugo”, kuris juos
lankė ilgus metus, ir prisideda savo
auka. ,,Draugo” vadovybė nuoširdžiai
dėkoja už šią auką ir linki sėkmingai
įsikurti tėvynėje bei ilgų sveikų metų.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, spalio 4 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Antanas Markus, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonas.

��Dailininkų J. Šileikio ir T. Pet -
raičio vardo konkursinės darbų paro-
dos „Lietuvos tūks tantmečio aidas
išeivijoje” atidarymas ir premijų įtei -
kimas vyks spalio 4 d. 5:30 val. p. p.
Lie tu vių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th Street,
Le mont.

�Sekmadienį, spalio 5 d., veiklos
metus iškilmingai pradės Daumanto-
Dielininkaičio jaunų jų Ateitininkų
kuopos nariai.  Vaikų Mišiose (9 val.
r.) Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje jaunieji ateitininkai dalyvaus
su savo būreliais, vilkės uniformomis.
Jaunučiai renkasi prie misijos 8:45
val. r. Po Mišių, 10:15 val. r. Ateiti -

ninkų namuose įvyks  susirinkimas.
Kvie čiame atvykti ir norinčius įsi-
jun g ti į mūsų veiklą! Dėl registracijos
an ketos prašome kreiptis į Laimą
Alek sienę: laleksa@ameritech.net 

�Spalio 10 d. 6 val. v. prieš pra -
sidedant Teatro festivaliui visus kvie -
čia me į Čiurlionio galeriją Jaunimo
centre, kur vyks dailininko iš Cali-
for nia Si gito Šniro parodos atidary-
mas. Kviečiame visus dalyvauti. Tel.
pasiteiravimui: 708-296-3192 (Laima
Apa navičienė).

�Spalio 19 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. kviečiame į ateitininkų akade-
minio sąjūdžio metinę šventę Brook-
side Country Club, Pasadena. Pagrin-
dinis pranešėjas – pulkininkas Romas
Kilikauskas. Vietas užsisakyti galite
telefonais: 323-378-5782 (Birutė Vis-
kantienė); 661-296-8410 (Onutė Keb-
lienė); 818-248-5180 (Aldona Kudir-
kienė) ir 310-373-2914 (Danutė Ba-
siulienė).

�Gruodžio 14 d., sekmadienį, 5
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros
mu ziejuje įvyks iškilmingas pokylis
,,Metų žmogus 2008”. ,,Metų žmo-
gaus” žymuo bus įteiktas Lietuvos
Respublikos ambasadorei Kanadoje
Gintei Damušytei. Bilietus į pokylį
galima užsisakyti paskambinus arba
užėjus į muziejų. Taip pat kviečiame
siųsti sveikinimus ir reklamas į
pokylio programą. Muziejaus adre -
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Informacija teikiama tele-
fonu: 773-582-6500. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Programoje: Spalio 10 d. – 7:30 val. v. ,,Eglė žalčių karalienė” – miuzik-
las, vaidina Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija ,,Žalios lankos II” ;
spalio 11 d. – 11: 30 val. r. ,,Išdykėlis broliukas” – pasaka, vaidina litu-
anistinės mokyklos ,,Ąžuoliukas” (Fort Myers, FL) Vaikų teatras; spalio 11 d.
– 2 val. p. p. ,,Nauji karaliaus drabužiai” – pasaka, vaidina Toronto
Prisikėlimo parapijos Teatro studijos ,,Žalios Lankos I” Vaikų teatras. Ko-
medija vaikams ir suaugusiems; spalio 11 d. – 5:30 val. p. p. ,,Serenada” –
satyra, vaidina: Detroit mėgėjų teatras ,,Langas”; spalio 11 d. – 8 val. v.
,,Provincijos aistros” – komedija, vaidina teatro grupė ,,Provincija”, Fort
Myers, FL; spalio 12 d. – 2 val. p. p. ,,Upė ant asfalto” – tragikomedija, vai-
dina Čika gos teatro sambūris ,,Žaltvykslė”.

Spalio 12 d. – 4 val. p. p. festivalio uždarymas ,,XII Teatro festivalio
žvaigždutės”. Meninę programą atliks solistė Violeta Leškytė-Cucchiara.
XII Teatro festivalio žymenų įteikimas – Audrė Budrytė-Nakienė. Po oficialios
dalies – vaišės ir vakaronė Jaunimo centro kavinėje.

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 50 dol. 
Bilietai parduodami Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių centre prieš ir po

šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Prieš kiekvieną spektaklį bi -
lietai bus parduodami prie įėjimo durų.

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

JAV LB Kultūros taryba

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

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

Toronto (Canada) teatro sambūris  ,,Žalios lankos”.
Nuotr. iš sambūrio arch.

,,Nors tapome vyresni ir Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės gretos vis
mažėja, bet  rinktinės vado Juozo Bagdžiaus ir jo žmonos Zitos raginimų
dėka šauliai vis dar gyvuoja. Mažas mūsų būrelis dalyvavo Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park) ir Hilton viešbutyje vykusiuo-
se Šiluvos Marijos apsireiškimo jubiliejinėse iškilmėse ir paminėjime.

Garbaus amžiaus J. Bagdžius ir jo žmona dažnai dalyvauja įvairiuose
renginiuose. Būdami geri dienraščio ‘Draugas’ bičiuliai jie užsakė stalą
dešimčiai žmonių į ‘Draugo’ metinį pokylį”, – rašo mums Stasė Viš čiuvienė. 

Ačiū dienraščio draugams.

Nuaidėjo Lietuvių operos žymiau-
sių solistų, choristų balsai. Nuaidėjo
tam, kad vėl ir vėl primintų mums
visiems, kokius solistus Lietuvių
opera turėjo praeityje ir turi dabar.
Džiaukimės, kad rugsėjo 21-osios
pavakarę juos išgirdome, kad buvome
kartu kaip viena šeima, nepaisant kai
kurių techninių nesklandumų. Kartu
galėjome susimąstyti apie ateities
darbus. Norėtųsi, kad Lietuvių ope-

ros garsas pasiektų kiekvieną JAV
gyvenantį tautietį. Operos pagerbimo
vakaro metu nuskambėjęs ,,Ilgiausių
metų!” gausiai susirinkusiems operos
gerbėjams, rėmėjams bei talkinin -
kams tarsi suteikė vilties, kad kaitri
šio sambūrio kūrybinė ugnis tikrai
neges. Dėkime visas pastangas, kad
taip ir būtų.

Nuoširdžiai,
Nijolė Penikaitė

Buvęs ilgametis Lietuvių operos valdybos pirmininkas Vytautas Radžius ir
Lietuvių operos pagerbimo vakaras vedėjas Vaclovas Juodpusis turi apie
ką pakalbėti.                                                            Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvių operos pagerbimo vakarui praėjus

ČIKAGOJE VĖL KONCERTUOS ROMAS DAMRAUSKAS
Šeštadienį, spalio 4 d., 8 val. v. koncertas vyks 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont. 
Bilietus galime nusipirkti kavinėje ,,Smilga” ir ,,Lithuanian Plaza”.

Tel. pasiteiravimui: 708-705-9318 arba 630-669-4055.
Sekmadienį, spalio 5 d. 5 val. p. p. koncertas vyks restorane 

,,Two Rivers”, 10997 S. Archer Ave., Lemont. 
Vietas užsisakyti galite tel. 630-257-8178.


