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,,The Economist” paskelbė straipsnį ,,Teisingumo vykdymas ir persekiojimas. Lie-
tuva turi nustoti kaltinusi aukas”.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (BNS) –
Lietuvos politikai ir pareigūnai at-
meta įtakingo britų savaitraščio kal-
tinimus, kad Lietuvos prokurorų
bandymas apklausti holokaustą iš-
gyvenusius žydus yra panašus į kerš-
tą ir bandymą išvengti atsakomybės

už lietuvių dalyvavimą žydų žudynė-
se per Antrąjį pasaulinį karą.

Lietuvos politikai ir pareigūnai
laikosi nuomonės, kad visi prokurorų
įtarimai turi būti išaiškinti teisiniu
keliu, nepaverčiant jų politiniais ir
tuo labiau nesiejant su tariamais Lie-

tuvos siekiais perrašyti pokario isto-
riją, ištrinant iš jos savo kaltę prieš
žydus ar kitų tautybių žmones.

Premjero Gedimino Kirkilo pa-
dėjėjo Viliaus Kavaliausko, atsakingo
už su žydais susijusius klausimus,
teigimu, Generalinė prokuratūra tu-
rėtų paskubėti tirti šias bylas, ka-
dangi ilgai delsiant į Lietuvą žvai-
ruoja tiek JAV, tiek Izraelis, tiek kitos
valstybės. Vyriausybė, anot V. Kava-
liausko, šio proceso paspartinti ne-
gali.

,,Vakaruose žmonės nesupranta
mūsų specifikos, kas vyko pokariu.
Lietuvos vardas tampomas po užsie-
nio spaudą, apie mūsų ketinimus
peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo is-
toriją klausiama Lietuvos diplomatų,
apsilankiusių Izraelyje, mes tarsi ‘pa-
kibę’ užsienio akyse. Todėl šią vals-
tybės dydžio problemą reikia kuo
greičiau spręsti teisiškai. Prezidentas
jau prašė prokuratūros vienaip ar ki-
taip išaiškinti šį klausimą”, – kalbėjo
premjero padėjėjas.

Nukelta į 6 psl.

Vilniuje lankysis
Vokietijos
kanclerè

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas pirmadienį po susitikimo
su Rusijos ambasadoriumi Vladimir
Čchikvadze sakė neišgirdęs grasini-
mų, jog dėl Vilniaus paramos Gruzijai
gali pablogėti dvišaliai Lietuvos ir
Rusijos santykiai.

Tačiau, pasak ministro, pripa-
žinta, kad Lietuvos ir Rusijos nuos-
tatos skiriasi. Lietuvos diplomatijos
vadovas taip pat atmetė priekaištus,
kad Lietuva neobjektyviai vertino
Rusijos ir Gruzijos karinį konfliktą.

Išsakiau Lietuvos nuostatą – ji,
kaip ir Europos Sąjungos (ES) bei

NATO požiūris, remiasi Gruzijos te-
ritorinio savarankiškumo besąlygiš-
ku pripažinimu”, – teigė P. Vaitiekū-
nas. Ministras sakė taip pat išreiškęs
mūsų šalies nuostatą, kad tokie klau-
simai, kurie buvo nesprendžiami jau
ne vieną dešimtmetį, neturi būti
sprendžiami jėga.

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Antradienį vakare į Vilnių atskris
Vokietijos Federacinės Respublikos
federalinė kanclerė dr. Angela Merkel.

Prezidento Valdo Adamkaus ir
A. Merkel susitikimo metu bus ap-
tartas dvišalis Lietuvos ir Vokietijos
bendradarbiavimas ir jo plėtros gali-
mybės, Europos Sąjungos (ES) atei-
tis ir Lisabonos sutarties įgyvendini-
mas. Šalies vadovas su kanclere ap-
tars padėtį Gruzijoje, ES santykius
su Rusija ir ES Rytų kaimynėmis.

Lietuvos vadovas su Vokietijos
kanclere kalbėsis ir apie Europos
energetikos saugumo klausimus.
Prezidentas A. Merkel pristatys bū-
simą Lietuvos energetikos padėtį po
2010 m. ir mūsų šalies pastangas
spręsti energetikos klausimus sta-
tant naują atominę elektrinę bei tie-
siant elektros jungtis su Lenkija ir
Švedija.

Vokietijos kanclerė viešnagės
Lietuvoje metu taip pat susitiks su
ministru pirmininku Gediminu Kir-
kilu. Tikimasi, kad bus kalbamasi
apie svarbius ES reikalus, taip pat –
dvišalius santykius, įskaitant nesu-
tarimus dėl dujotiekio iš Rusijos į Vo-
kietiją tiesimo Baltijos jūros dugnu.

Tai antrasis Vokietijos federali-
nio kanclerio apsilankymas Lietuvo-
je. Pirmoji VFR federalinio kanclerio
Gerhard Schroeder viešnagė Lietu-
voje vyko 2000 m birželio 7 d. Kanc-
lerė A. Merkel Lietuvoje lankysis pir-
mą kartą.

Lietuvos jaunučiai džiaugiasi pergale. fibaeurope.com nuotr.

•Ilgo gyvenimo paslaptis
(p. 2)
•Ką Rusija pralaimėjo
Gruzijoje? (p. 3)
•Galiu padaryti įtaką
moters sveikatai (p.4)
•ALRK Kunigų vienybės
seimas (p. 5)
•Kodėl norėta nutildyti
Vytautą Pociūną? (p. 6)
•Mes už lietuvišką šeimą
(p. 8)
•Baltoji knyga (p. 9)
•Pokalbis su Gintare
Raugalyte (p. 10)

Politikai atmeta savaitrašçio
,,The Economist” kaltinimus

Lietuvos šešiolikmeçiai krepšininkai –
Europos çempionai!

Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS) –
Pergalingai įspūdingą jaunųjų Lietu-
vos krepšininkų sezoną baigė šešio-
likmečiai vaikinai, sekmadienį Itali-
joje tapę Europos jaunučių (iki 16 me-
tų) čempionais.

Pirmenybių finale Lietuvos rink-
tinė be didesnio vargo 75:33 sutriuš-
kino bendraamžius iš Čekijos ir iško-

vojo visas aštuonias pergales. Rezul-
tatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė
Vytenis Čižauskas, Deividas Pukis ir
Jonas Valančiūnas.

Šią vasarą Europos aukso meda-
lius iškovojo ir Lietuvos jaunių (iki 18
metų) merginų rinktinė, o kitos 2 vai-
kinų komandos – aštuoniolikmečiai ir
dvidešimtmečiai – iškovojo sidabrą.

Tikimasi, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai neblogès
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Daigeliai – ilgo
gyvenimo paslaptis

Maždaug prieš dešimtį metų
daiginti grūdai buvo pačioje popu-
liarumo viršūnėje. Apie jų nau-
dingąsias savybes kalbėta daug ir
išsamiai, o kiekviena savimi ir savo
šeima besirūpinanti moteris tiesiog
privalėjo vartoti daigintus grūdus.
Palaipsniui mados vėjai nutilo, pa-
augliai nustojo valgyti „karvės” mais-
tą, tačiau daiginti grūdai niekur
nedingo. Beje, ar žinote, kad indų
jogų meniu net 50 procentų sudaro
daiginti grūdai?

Ką gali daiginti grūdai?

• Aprūpinti jūsų organizmą vi-
taminu E, B grupės, A, C, kai kuriais
enzimais bei skaidulinėmis medžia-
gomis.

• 3,5 oz daigintų grūdų – tik 17
kcal – jie padeda lieknėti.

• Pagerinti jūsų odos, gleivinių
būklę.

• Pasitarnauti geresnio regėjimo
labui.

• Pagerinti tiek vyrų, tiek mote-
rų vaisingumą.

• Paskatinti jūsų darbingumą.
• Mažinti cholesterolio kiekį

kraujyje bei pasitarnauti jūsų širdies
ir kraujagyslių sveikatai.

• Didina hemoglobino kiekį.
• Dėl juose esančių antioksidaci-

nių medžiagų, mažina vėžinių ligų ti-
kimybę.

Kam reikia daiginti?

• Daigintuose grūduose du kar-
tus daugiau vitamino E ir B, be to,
juose atsiranda vitamino C.

• Daigintų grūdų ląsteliena –
efektyvesnė.

• Naudingos medžiagos geriau
pasisavinamos nei iš grūdinių kul-
tūrų, maistui vartojamų kitomis for-
momis.

• Dygstančiose sėklose baltymų
kiekis didesnis nei „neaktyviose”.

• Juose daugiau nepakeičiamųjų
riebalų rūgščių.

Iš kur gauti daigintų grūdų?

Nusipirkti prekybos centre –
greita ir patikima, bet ne visada
galite gauti tai, ko tikitės ir tada, kai
to norite.

Naudoti daigintų grūdų kapsules
ir jas vartoti (mažiausiai vargo).

Daiginti grūdus savarankiškai –
paprasta, patikima ir visada po ran-
ka.

Kaip daiginti grūdus?

Daiginti galite praktiškai visas
grūdines kultūras, žirnius, daržovių
sėklas ir net riešutus. Dažniausiai vis
dėlto daiginami kviečiai, rugiai, gri-
kiai, saulėgrąžos.

1 žingsnis. 1,75–3,5 oz pasirink-
tų grūdų išplaukite šaltame vandeny-
je (tai vieno žmogaus paros norma).
Nenaudokite į paviršių iškilusių
sėklų, jos nedygs.

2 žingsnis. Plokščią stiklinį,
emaliuotą, porcelianinį ar keraminį
indą išklokite marle ar medvilne ir
suberkite grūdus. Sluoksnis turi būti

ne storesnis nei 0,8 in, kitaip grūdai
dygs netolygiai. Kitu marlės sluok-
sniu uždenkite grūdus ir užpilkite
kambario temperatūros vandeniu iki
grūdų paviršiaus. Indą pastatykite
šiltoje tamsioje vietoje.

3 žingsnis. Vos pradžiūvus audi-
niui, jį sudrėkinkite.

4 žingsnis. Rekomenduojamo
0,04–0,15 in ilgio daigeliai atsiranda
per 1–2 paras, taigi ilgai laukti
nereikės.

5 žingsnis. Sudygusius grūdus
išplaukite šiltu, po to šaltu vandeniu,
kol vanduo bus visiškai skaidrus.

Ar daiginti grūdai gali būti
pavojingi sveikatai?

Deja, kai kurie grūdai gali būti
užkrėsti ligų sukėlėjais, pvz., žarnine
lazdele ar salmonelėmis. Taigi ne-
naudokite abejotinos kokybės grūdų.
O prieš daigindami nepamirškite grū-
dus gerai išplauti. Be to, kai kurie
grūdai gali būti toksiški, termiškai
neapdorotų nerekomenduojama var-
toti pupų, pupelių ir kitų šios grupės
kultūrų. Dygstant grikiams, gami-
nasi medžiaga fagopirinas. Pavalgius
daigintų grikių, gali pasireikšti jaut-
rumas saulės spinduliams, dėl to oda
ima rausti, niežėti. Taigi šių grūdų
negalima valgyti dideliais kiekiais.

Nevalia pamiršti

Daiginimui nenaudokite aliu-
minio indų.

• Nemalkite daigintų grūdų ka-
vamale.

• Neapdorokite daigintų grūdų
verdančiu vandeniu.

• Daigintus grūdus geriausia su-
vartoti iš karto, tačiau šaldytuve juos
galite laikyti 2 paras.

• Jei nusprendėte daigintus grū-
dus palaikyti porą dienelių, juos ge-
riausia sumaišyti su medumi arba
citrinos sultimis (šie produktai pasi-
žymi konservuojamosiomis savybėmis).

• Jeigu šaldytuve laikomi grūdai
patamsėjo, maistui jų verčiau nevar-
toti.

Kaip juos valgyti?

Daigintus grūdus galite valgyti

užpylę jogurtu bei paskaninę bet
kokiais jums patinkančiais vaisiais ar
uogomis arba paprasčiausiai sumaišę
su medumi. Tačiau jie puikiai tinka
ir „gudresnėms” salotoms ar net
sriuboms pagardinti. Spaudoje ne-
maža receptų, kaip iš daigintų grūdų
pagaminti paplotėlius, blynelius,
kotletus, tačiau nepamirškite, kad,
termiškai apdorojus daigintus grū-
dus, jie netenka nemažos dalies savo
naudingų savybių, taigi mes reko-
menduojame juos vartoti termiškai
neapdorojus.

KELETAS RECEPTŲ

Vaisių mišrainė

1 bananas
1 kivis
3,5 oz varškės sūrio
3 valg. šaukštai granato sėklų
2 valg. šaukštai daigintų kviečių

grūdų
2 valg. šaukštai daigintų saulė-

grąžų
2 valg. šaukštai medaus
½ citrinos sultys
Sumaišyti sudedamąsias dalis,

bananą ir kivį supjausčius nesto-
romis skiltelėmis ir paskatinti medu-
mi bei citrinos sultimis. Jeigu medus
susicukravęs, pakaitinkite jį vandens
vonelėje iki suskystės.

Daigintų grūdų salotos

3,5 oz maltų daigintų grūdų
3,5 oz morkų
3,5 oz džiovintų abrikosų
1,75 oz spanguolių (arba 1 citri-

nos sultys)
medaus pagal skonį
Morkas sutarkuoti, džiovintus

abrikosus susmulkinti. Visas sude-
damąsias dalis sumaišyti bei, paska-
ninus spanguolėmis arba citrinos
sultimis, užpilti medaus. Nepamirš-
kite, kad salotos turi būti suvartotos
netrukus po pagaminimo.

Daigintų avižų salotos

1,75 oz daigintų avižų
0,7 oz linų sėmenų
1 vidutinio dydžio obuolys
1,75 oz lazdyno riešutų
1-2 šaukštai medaus
¼ citrinos sulčių
3,5 oz kefyro
0,17 oz cinamono
Daigintus grūdus, linų sėmenis

ir riešutus sumalti, sumaišyti plakik-
liu ir sudėti į salotinę, tuomet užpilti
kefyru, įdėti medaus, citrinos sulčių
bei cinamono bei paskaninti skil-
telėmis pjaustytais obuoliais.

Daigintų žirnelių sriuba

1 stiklinė daigintų žirnelių
1 salieras
Ryšulėlis svogūnų laiškų
Prieskonių pagal skonį
produktus susmulkinti smulkin-

tuvu, pripilti virinto vandens iki no-
rimo tirštumo, paskaninti prieskoni-
ais. Sriuba valgoma šalta, termiškai
neapdorojus, galima pa-skaninti gri-
etinėle.

Ne tik maistas...

Daiginti grūdai gali būti vartoja-
mi ne tik mitybos tikslais, bet ir odos
priežiūrai.

Sausos ir normalios odos prie-
žiūrai galite paruošti daigintų kvie-
čių kaukę, ji ne tik suminkštins, bet
ir atgaivins odą, ypač nukentėjusią
nuo žalingų veiksnių poveikio (šalčio,
saulės, vėjo). 1 arbatinį šaukštelį dai-

gintų kviečių sumaišykite su 1 arba-
tiniu šaukšteliu praskiestų iki košės
pavidalo mielių, 2 valgomaisiais
šaukštais alyvuogių aliejaus ir 1
kiaušinio trynių. Visus komponentus
sumaišykite ir truputį pašildykite.
Ant veido bei kaklo kaukę dėkite
šiltą, o, jai išdžiūvus, nuplauti šiltu
vandeniu.

Jeigu jūsų plaukai silpni, išmė-
ginkite tokią plaukų kaukę: 2 valgo-
muosius šaukštus grietinėlės sumai-
šykite su 1 valgomuoju šaukštu dai-
gintų kviečių sulčių (daigintus kvie-
čius sumalkite ir nusunkkite), 1
arbatiniu šaukšteliu citrinos sulčių.
Gautą masę truputį pašildykite ir
ištepkite drėgnus plaukus. Kaukę
laikykite apie 15 minučių, po ko
nuplaukite šiltu vandeniu. Kaukę
patariama daryti kas antrą dieną 3
savaites.

Ar žinote, kad...

1940 metais JAV armija buvo
aprūpinama daigintais grūdais, sie-
kiant užtikrinti pakankamą vita-
minų ir naudingų maistinių me-
džiagų kiekį.

Tyrimais su šunimis įrodyta,
kad, nuolat vartojantiems daigintus
kviečius, pastebimas net senatvinės
kataraktos klinikinis pagerėjimas.

Viktorija Matulevičienė
,,Sveikas žmogus”
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KĄ RUSIJA PRALAIMĖJO
GRUZIJOJE?

DARIUS UDRYS

Rusija Gruzijoje laimėjo, parody-
dama, kad buvusioje TSRS erdvėje su
ja būtina skaitytis – tokia interpre-
tacija šiuo metu populiari. Tačiau
svarstant karo pasekmes sunku ne-
pastebėti, jog nemažai jų nenaudin-
gos Rusijos siekiams.

Žinoma, Gruzijos kariuomenė
karą dėl Pietų Osetijos pralaimėjo.
Atskilusioje srityje susigrąžinti val-
džią nepavyko. Tačiau, turint omeny
garsaus stratego Carl von Clausewitz
pasakymą, jog karas – tai politikos
pratęsimas kitomis priemonėmis,
tenka pripažinti, kad Gruzijos veiks-
mai nebuvo nesėkmingi platesne,
strategine prasme, ypač jei kalbama
apie visų dėl Rusijos nerimaujančių
Rytų Europos šalių interesus.

Išties Gruzijos veiksmai buvo
naudingi būtent kaip savotiška „pro-
vokacija”, kuri atskleidė pasauliui
Putin-Medvedev vyriausybės agre-
syvų, įžūlų, imperialistišką veidą. Kai
kurios Vakarų valstybės ir jų vadovai,
įskaitant ir JAV prezidentą George W.
Bush, dažnai stengėsi jo nematyti.
Tokį veidą pati Maskva nebūtinai
norėjo taip staigiai ir šiurkščiai paro-
dyti. Vertinant padėtį šalių, kaip
Lietuva, akimis, turbūt tikėtasi, jog
Gruzijos veiksmai baigsis arba Mask-
vos remiamų atskalūnų sutramdy-
mu, kas sumažintų Rusijos įtakos sfe-
rą, arba Rusijos karinių pajėgų įsiki-
šimu, kas gerokai pagadintų Rusijos
įvaizdį ir padidintų Rytų Europos
šalių būgštavimą dėl Rusijos atgarsio
Vakaruose (faktiškai, kad Rusija to-
kiam įsikišimui ruošėsi nuo pava-
sario, turėjo būti žinoma prieš karą).
Ir vienas, ir kitas variantas būtų tam
tikromis prasmėmis naudingas, tad
kodėl Gruzijos užmojo neparėmus?
Aišku, daug kas turbūt nesitikėjo net
tokio masto Rusijos pajėgų įsiverži-
mo, tačiau tai tik sustiprino Rusijos,
kaip agresyvios valstybės, įvaizdį.

Viešosios diplomatijos prasme,
Gruzijos prezidentas Michail Saaka-
švili, veiksmingai pasinaudodamas
žiniasklaidos teikiamomis galimy-
bėmis, Vakarų publikai pakankamai
sėkmingai parodė Gruzijos, kaip Ru-
sijos agresijos aukos, įvaizdį. Rusijos
pareigūnai, priešingai, savo grubiais
komentarais pasirodė daugmaž tokie
chamiški, kokiais juos vaizdavo
Gruzija ir Gruzijos šalininkai. Pas-
tangos tapyti Gruziją „karštako-
šiškomis” spalvomis Vakarų žinias-
klaidoje, aišku, tęsiamos ir, ko gero,
dar sustiprės. Bet tai, galimas daik-
tas, liudija būtent Gruzijos viešosios
diplomatijos sėkmę. Žiniasklaida da-
bar jaučia pareigą atsverti pirmi-
nius, pro-Gruziškus, įspūdžius, o ap-
žvalgininkai, norėdami pasakyti ką
nors naujo ar daugiau, dabar ypač
stengsis aptarti kitas konflikto puses.

Kokia buvo Rusijos veiksmų
Gruzijoje nauda? Ką Rusija iš tiesų
laimėjo? Galės toliau „daryti tvarką”
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje, kaip
ligšiol? Galės grasinti Tbilisiui rake-
tomis ir gąsdinti Vakarus agresyvia
energetikos politika? Visa tai ji galėjo
ir anksčiau... aišku, ne iš taip arti.
Bet galima abejoti, ar Rusijai bus
įmanoma ilgainiui išlaikyti dabar-
tines savo pozicijas Gruzijoje. Tarp-
tautinis spaudimas greičiausiai pri-
vers sugrįžti bent į status quo ante
bellum, jei neįsileistų į Pietų Osetiją
ir Abchaziją tarptautinių taikos pa-

laikymo pajėgų, kurioms nevadovau-
ja viena konflikto pusė, kaip ligšiol.

Ką Rusija pralaimėjo? Visų pir-
ma pralaimėjo naivų Vakarų valsty-
bių ir jų vadovų pasitikėjimą (kiti sa-
kytų „gerą valią”), tiksliau – norą
tikėti Maskvos esminiu sukalbamu-
mu. Antra, užuot padariusi Rytų
Europos šalis sau palankesnėmis ir
paklusnesnėmis, panašu, jog Rusija
jas tik dar labiau nustūmė į NATO ir
JAV glėbį. Savo grasinimais ir elgse-
na Rusija sustiprino nemažą šių šalių
ryžtą solidariai priešintis jos įtakai.
Po Gruzijos užpuolimo Lenkija be-
matant susitarė su JAV dėl priešra-
ketinės gynybos sistemos, ko Rusija
nenorėjo, ir sulaukė ypatingo JAV įsi-
pareigojimo ją apginti nuo bet kokių
antpuolių. Rusijos generolui pagrasi-
nus Lenkijai dėl priešraketinės siste-
mos, visuomenės parama šiuo tikslu
beveik padvigubėjo.

Ukraina, savo ruožtu, paskelbė
varžysianti Rusijos laivyno judėjimą
jos teritorijoje (tačiau kol kas šis už-
mojis, atrodo, sunkiai įgyvendina-
mas, kaip ir perspėjo Rusija) ir pasi-
siūlė prisijungti prie NATO priešra-
ketinės gynybos sistemos.

Šiandien Vakarams Ukrainos ir
Gruzijos NATO narystė vargu ar at-
rodys mažiau reikalinga nei prieš ka-
rą, nors jas priimti ir būtų sudėtinga.
Tam suteikti pagreitį vargu ar Rusija
norėjo. Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, būdama Tbilisyje, pareiškė,
kad Gruzija taps NATO nare, nors
pavasarį NATO viršūnių susitikime
Vokietija šią idėją vertino labai at-
sainiai. Jei Gruzija bus netrukus pri-
imta į NATO, kad ir, blogiausiu atve-
ju, be Abchazijos ir Pietų Osetijos,
vargu ar Maskvai tai atrodys kaip
naudingi mainai.

Tuo tarpu mažinamas NATO ir
Rusijos bendradarbiavimas. NATO
generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer pareiškė negalįs įsivaizduoti
NATO-Rusijos Tarybos posėdžio, kol
Gruzijoje yra Rusijos karių. Galop ne
viena NVS šalis atsiribojo nuo Ru-
sijos, konfliktuojančios su Gruzija,
kas atskleidžia nežymų, tačiau ne ne-
reikšmingą lūžį NVS šalių tarpusavio
santykiuose, kuris strategiškai nau-
dingas tiems, kas siekia sumažinti Ru-
sijos įtaką jos „artimame užsienyje”.

Jungtinėse Valstijose vyksta pre-
zidento rinkimai. Maskvos elgsena
ten sustiprino ne kandidatą, kuris
pirmomis karo dienomis ragino „abi
puses susilaikyti” (Barack Obama), o
tą, kuris yra pasakęs: „Kai žiūriu
Vladimir Putin į akis, matau tris rai-
des: K-G-B” (John McCain). Prasidė-
jus karui Gruzijoje, J. McCain ir B.
Obama reitingai susilygino, nors lig
tol pirmavo B. Obama. Rusijos įsiver-
žimas į Gruziją, atrodo, nukreipė
amerikiečių publikos dėmesį nuo vi-
daus politikos klausimų, dėl kurių jie
labiau linkę pasitikėti Obama ir
priminė apie tai, kas laikoma McCain
stiprybe: užsienio politika ir tarptau-
tinis saugumas. Padėčiai aštrėjant ir
B. Obama ėmė kritiškiau vertinti Ru-
sijos veiksmus. Dabar jis, kaip McCain,
pasisako už tai, kad Gruzija būtų
greičiau priimta į NATO. McCain jau
prieš karą Gruzijoje siūlė Rusiją dėl
jos nedemokratiškos ir agresyvios
elgsenos išprašyti iš Didžiojo Aštuo-
neto. Jo pergalė Amerikos prezidento
rinkimuose greičiausiai irgi nebūtų
tai, ko Rusija norėtų.

Alfa.lt

Taigi, kas toliau?

BRONIUS NAINYS

Pakartoti keturiasdešimtųjų metų politikos Europoje Rusijai bent
kol kas nepasisekė. Karinių veiksmų Gruzijoje, primetant šiai val-
stybei užpuolikės vaidmenį, pateisinti nepavyko.

Pagal Europos Sąjungai priklausančių valstybių vadovų ir žymių poli-
tikų viešus pareiškimus – užpuolikė liko Rusija. Niekiniai yra ir Rusijos
teiginiai, jeigu ir tiesa būtų jos pusėje, kad pirmoji puolimą pradėjo
Gruzija, nes visi 1991–2008 metų laikotarpiu Kremliaus įtaigaujami poli-
tiniai vyksmai Pietų Osetijoje ir teisiniu požiūriu rodo tik gruzinų savi-
gyną, siekiančią išlaisvinti savo valstybės teritoriją iš ją okupuojančių sve-
timos valstybės pajėgų bei jų talkininkų, aiškina tarptautinės teisės žino-
vas Dainius Žalimas („Delfi”, 2008-08-21).

Šaltojo karo pabaiga turėjo reikšti naujo amžiaus, kuriame pagrin-
dinės pasaulio galiūnės nediktuotų savo kaimynams, kaip jie turi elgtis,
pradžią. Štai kodėl Rusijos įsiveržimas į Gruziją yra toks tragiškas ir grės-
mingas… Nuožmus Maskvos bandymas pajungti savo valiai šitą mažą
nepriklausomą demokratiją primena Stalino laikus. Gruzijos užpuolimas
yra panašus į tai, ką Stalino Sovietų Sąjunga 1939 metais padarė Suo-
mijai: abiem atvejais Maskva despotiškai, brutaliai ir neatsakingai panau-
dojo jėgą parklupdyti ant kelių silpnesnį demokratinį kaimyną. Klausimas
šiandien yra tik toks: ar pasaulio bendruomenė gali parodyti Kremliui,
kad už beatodairišką jėgos panaudojimą, siekiant anachronistinių
imperinių tikslų, teks mokėti, rašo visam Vakarų pasauliui gerai žinomas
JAV valstybininkas – politikas Zbigniewas Brzezinskis („Bernardinai.lt”,
2008-08-19).

Šių dviejų žymių žmonių pareiškimai neabejotinai parodo Rusiją kaip
didelę nusikaltėlę viso demokratinio pasaulio puoselėjamos atviros nepri-
klausomos visuomenės atžvilgiu, jos pašonėje skriaudžiančią silpnesniuo-
sius. Silpnesnieji šaukiasi pagalbos. Rusiją reikia sutrikdyti, įspėja Brzezins-
kis. Rusijos išpuolį reikia stabdyti, samprotauja buvęs aukščiausias Estijos
valstybės pareigūnas politikas Mart Laar. („Bernardinai.lt”, 2008-08-20).
Gruzijos užpuolimas yra sąmoninga Rusijos strategija, kurios tikslas sug-
riauti savo kaimyninių valstybių nepriklausomybę bei savarankiškumą ir
taip išlaikyti savo įtakos sferoje, sustiprina savo teiginį M. Laar.

Tiesą skelbiantys žodžiai, tačiau kur jie atsitrenks ir kokį atgarsį su-
kels? Tai pats opiausias klausimas ir mūsų valstybei Lietuvai. Ypač prii-
mant dėmesin jau čia mano minėtus keturiasdešimtuosius metus ir Rusi-
jos ketinimus anų metų veiksmus pakartoti. Iš piršto išlaužtais kaltini-
mais apmėtyti savo kaimynus, paskui paskelbus juos Rusijos saugumui
gresiančia tikrove, kelis kartus stipresne jėga užgrobti. Keturiasdešim-
taisiais metais Maskvai pasisekė, silpnųjų šauksmo negirdėjo niekas. O
kaip dabar? NATO šalių užsienio reikalų ministrai, skubiai susirinkę į
posėdį Briuselyje, griežtai pareikalavo Maskvą laikytis jau anksčiau jų išs-
pausto Rusijos – Gruzijos susitarimo ir išvesti Gruzijos teritorijoje
neteisėtai esančią kariuomenę.

Kol kas dar niekas nejuda, rugpjūčio 21 d. teigė Gruzijos prezidentas
Michailas Saakašvilis. Reikia paskubinti Gruziją ir Ukrainą priimti į
NATO, posėdyje kalbėjo ministrai, tačiau kol kas to ,,paskubinimo” irgi
nematyti. ES vadovų neryžtingumas ir neįgalumas imtis griežtesnių
užmojų kelia baimę, kad suskilusi Europa neatsistotų net Gruzijos užpuo-
liko pusėje, piktokai teškia visada griežtos politikos Maskvos atžvilgiu
šalininkas Vytautas Landsbergis. Vakarams čia didelis išbandymas, ir aš
bijau, kad jų kalbos ir visas tas sujudimas gali būti nuzulintas į užmarštį,
rašo man JAV politikos stebėtojas bičiulis iš Vašingtono, pagirdamas
Lietuvos ir Lenkijos prezidentus, tvirtai reikalaujančius Rusijai nenuo-
laidžiauti, Gruzijos nenurašyti ir neleisti Kremliui pakartoti keturias-
dešimtųjų metų įvykių. „Turime pripažinti, kad ‘švelnių’ atsakomųjų
priemonių į Rusijos veiksmus šiandien jau nebepakanka… Europos de-
mokratijai ginti reikia daug griežtesnių priemonių… Į Rusijos išpuolį at-
sakydama, NATO į savo nares tuojau pat turi priimti Gruziją ir Ukrainą,
nes jeigu čia Vakarai nusileis, Rusija bus paskatinta didesniems išpuo-
liams” – rašo „The International Herald Tribune”.

Kaip šaunu. Argi gražiau begalima pasakyti? Tačiau… tik žodžiai,
žodžiai, žodžiai. Kada prasidės veiksmai? Beje, kokie veiksmai ir kas juos
pradės? Juk viskas, ką reikėjo Rusijai pasakyti – ir pasakyta, ir parašyta.
O ji sėdi, kur sėdėjo, ir tiek? ES turi keisti santykius su Rusija, sako
Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Tačiau tai irgi jau
vakarykštė žinia, o taip pat niekas nejuda. Kas, kada ir kaip čia bent
žingsnelį žengs? Juk kai Rusijos armija įžengė į Gruziją, Vokietija,
Prancūzija ir Ispanija atsisakė jos veiksmus pasmerkti. ES garbę gynė tik
Lenkija ir Lietuva. Už tai Lietuvai net grasinta buvo. Kažin ar ne tokiais
pačiais tankais kaip Gruzijoje? Tad ar ne pirmiausia P. Vaitiekūnas turi
pareikalauti iš NATO gynybos dalinio, pakankamo Rusijos tankams
sulaikyti prie Lietuvos ir Karaliaučiaus sienos, o iš Briuselio – pinigų to
dalinio apgyvendinimo patalpoms įrengti ir išlaikymo išlaidoms apmokėti.

Nukelta į 9 psl.
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JAV išeiviams gerai žinomo vi-
suomenės veikėjo dr. Jono Valaičio
dukra dr. Sandra Rasa Valaitis Lie-
tuvoje lankėsi ne kartą. Pirmąjį kartą
savo tėvų Jono ir Joanos tėvynę ji
aplankė prieš dvylika metų. Šią va-
sarą į Lietuvą ji sugrįžo ne kaip tu-
ristė, o ginekologė, kur dalyvavo
Kauno medicinos universiteto Aku-
šerijos ir ginekologijos surengtoje
konferencijoje „Ginekologijos aktua-
lijos”. Apie šiųmetinį apsilankymą
Lietuvoje, nuomone apie medicinos
padėtį ir kitais įspūdžiais dalijasi dr.
Sandra Valaitis.

Į Kauno medicinos universiteto
(KMU) Akušerijos ir ginekologijos
surengtą konferenciją dr. S. Valaitis
pakvietė KMU Akušerijos ir gineko-
logijos klinikos vadovė prof. Rūta Na-
dišauskienė. Dr. S. Valaitis pasiūlymą
atvykti į konferenciją ir joje skaityti
du pranešimus priėmė su malonumu,
nes tai, anot jos, buvo gera proga ne
tik dalyvauti konferencijoje, bet ir
susitikti su lietuviais daktarais, išsi-
aiškinti medicinos padėtį Lietuvoje ir
sutvirtinti ryšius su daktarais, kad
galėtų ateityje bendradarbiauti ir
prisidėti prie pokyčių medicinos sri-
tyje Lietuvoje.

Uroginekologijos laipsnį iš St.
Georges ligoninės Londone, Anglijoje
turinti dr. S. Valaitis sakė, jog prieš
važiuojant į šią kelionę, ji turėjo daug
klausimų apie Lietuvos ligonines,
klinikas ir sąlygas, kuriose gydytojai
gydo moteriškas ligas. Po šio, nors ir
trumpo, vos 5 dienų, apsilankymo
uroginekologė teigia įsitikinusi, jog
daktarai Lietuvoje turi visą reika-
lingą informaciją ir patyrimą. ,,KMU
ligoninė ir klinikos gražiai sutvarky-
tos. Akušerijos skyrius yra naujai
suremontuotas, nuostabiai gražiai
suplanuotas ir išpuoštas. Aš buvau

sužavėta daktarų darbštumu, profe-
sionalumu, jų noru išmokti naujų
metodų gydant įvairias ligas, jų aka-
deminiais pasiekimais”, — įspūdžiais
iš kelionės dalijosi dr. S. Valaitis.

Kviesdami šiuo metu Akušerijos
ir ginekologijos skyriuje Čikagos uni-
versitete dirbančią gydytoją į Kaune
vykusią konferenciją renginio organi-
zatoriai iš anksto paprašė kalbėti
dviem temomis. Pirmoje savo pas-
kaitoje dr. S. Valaitis apibrėžė naujus
hiperaktyvios šlapimo pūslės, dar
kitais vadinamos dirgliąja šlapimo
pūsle, gydymo metodus. Anot urogi-
nekologės, sergančios šia liga mote-
rys skundžiasi dažnu ir nesuvaldomu
noru šlapintis. Gydymo metodai įvai-
rūs. Dažnai yra vartojami vaistai,
kurie padeda pūslei sulaikyti daugiau
šlapimo ir palengvina norą dažnai
šlapintis. Taip pat yra procedūrų, ku-
rios paveikia neurologinius impulsus
ir apramina dirgliąją pūslę.

Antroje paskaitoje, pavadintoje
„Minimalūs invaziniai chirurginiai
fizinio krūvio šlapimo nelaikymo
gydymo būdai”, daktarė apibūdino
įvairias operacijas, kurios yra naudo-
jamos gydyti kitą šlapimo pūslės
nelaikymo rūšį. Dr. S. Valaitis teigi-
mu, ši problema dažniausiai atsiran-
da moterims po gimdymo, kai susilp-
nėja šlaplės raumenys. Moterys tada
dažniausiai skundžiasi, kad nesu-
laiko šlapimo esant bet kokiai fizinei
įtampai (pvz., kosint, čiaudint, juo-
kiantis, einant, bėgant, mankštinan-
tis). Norint išgydyti šią ligą, yra nau-
dojamos įvairios operacijos, kurios
pakelia ir prilaiko šlaplę. Naujausi
metodai yra labai veiksmingi ir mo-
terys atsigauna nuo jų greitai, teigė
uroginekologė.

Konferencijoje dalyvavusius lie-
tuvius gydytojus dr. S. Valaitis supa-
žindino ne tik su naujausiais gine-

BŪDAMA GINEKOLOGE JAUČIU, KAD GALIU
PADARYTI ĮTAKĄ MOTERS SVEIKATAI
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kologijos gydymo būdais, bet ir gana
nauju mokslu uroginekologija — me-
dicinos sritimi, apimančia urologiją ir
ginekologiją. Dr. S. Valaitis teigimu,
kaip uroginekologė ji padeda mote-
rims, kurios turi problemų su šlapi-
mo nesulaikymo ar dubens organų
nusileidimu. Uroginekologijos srityje
dr. S. Valaitis turi didelę 15 metų
patirtį, ji yra užsibrėžusi ne tik toliau
palaikyti šios kelionės metu užmegz-
tus ryšius su KMU daktarais, bet ir
padėti jiems, kiek galima. Ji planuoja
susitikti su viena gydytoja iš Lie-
tuvos, kuri rugsėjo mėnesį atosto-
gaus su šeima Čikagoje, žada jai pa-
rodyti savo ligoninę. Vėliau kartu su
ja dalyvaus Amerikos uroginekologi-
jos sąjungos (AUGS) konferencijoje,
kuri vyks tuo laiku Čikagoje.

Dr. S. Valaitis prisipažino, jog
praeityje nelabai sekdavo žinias apie
Lietuvos mediciną Lietuvoje, bet po
šios kelionės atsirado noras daugiau
sužinoti apie šią sritį. Ji pamatė, kad
daktarai bando kiek įmanoma pasi-
naudoti nauja informacija. Daktarės
nuomone, pagrindinė problema Lie-
tuvoje yra finansavimas medicini-
nėms priemonėms įsigyti. Taip pat
trūksta medicininio draudimo nau-
joms operacijoms užsimokėti. Žino-
ma, skaudi ir jaunų daktarų išvažia-
vimo į kitas šalis problema, — sakė
dr. S. Valaitis, — kai išvažiavę jie
gauna didesnę algą ir geresnes gyve-
nimo sąlygas. ,,Yra svarbu Lietuvai
surasti paskatinimą, kad daktarai
neišvažiuotų iš Lietuvos, arba, jeigu
jie išvažiuoja į užsienį studijuoti, kad
jie sugrįžtų atgal”, — įsitikinusi
pašnekovė.

Gydytojos karjerą dr. S. Valaitis
pasirinko neatsitiktinai – jos tėvai
Jonas ir Joana buvo garsūs lietuviai
medikai JAV. Gimusi ir užaugusi Či-
kagos priemiestyje Western Springs,
ji įstojo į Indianos universitetą ir bai-
gė jį su bakalauro diplomu biologijoje.
Po to lankė Čikagos universitetą
Pritzker School of Medicine, kur
apsigynė medicinos daktarės laipsnį.
Vėliau sekė akušerijos ir ginekologi-
jos rezidentūra Čikagos universiteto
ligoninėje ir uroginekologijos laipsnis
St. Georges ligoninėje Londone, Ang-
lijoje.

Dr. S. Valaitis nuomone, nėra
klausimo, kad abiejų tėvų išsilavini-

mas ją paveikė ir padarė didelę įtaką
susidomint medicina. Tėtis dr. Jonas
Valaitis turėjo ilgą ir pavyzdingą kar-
jerą medicinoje, o mama, nors ir
pradėjo studijuoti mediciną, studijų
nebaigė, bet baigė savo magistran-
tūros studijas mikrobiologijoje ir
dirbo keletą metų parazitologijos
skyriuje Čikagos universitete. Vis
dėlto, sakė uroginekologė, abu tėvai
leido jai pasirinkti bet kokią profesi-
ją. Studijuojant universitete jai la-
biausiai patiko biologija ir biochemi-
ja. ,,Norėjau dirbti medicinoje, kad
ga-lėčiau padėti kitiems. Taip pat su-
pratau, ką reiškia būti daktaru gy-
venant su tėvais ir bendraujant su jų
draugais”, — apie savo apsispren-
dimą tapti gydytoja pasakojo pašne-
kovė. Ginekologiją ji pasirinko, nes ši
medicinos sritis apima keletą sričių:
chirurgiją, endokrinologiją, urologiją
ir vidaus ligas. Anot dr. S. Valaitis,
būdama ginekologe ji jaučia, kad gali
padaryti įtaką moters sveikatai ir gali
išaiškinti, kokias priemones panau-
doti gydantis, kaip pagerinti savo
savijautą.

Prieš pirmąją kelionę į Lietuvą,
kuri įvyko prieš 12 metų, apie Lie-
tuvą dr. S. Valaitis buvo girdėjusi tik
iš tėvelių pasakojimų ir nuotraukų.
Pirmą sykį būdama Lietuvoje 1995
m. savo akimis pamatė, kokia graži
Lietuva yra: milžiniški miškai, isto-
riniai miestai, vingiuojančios upės,
erdvus pajūris, darbštūs, kantrūs,
religingi ir kūrybingi žmonės. Apsi-
lankiusi Lietuvoje paskutinį kartą, ji
pastebėjo, kad gyvenimas Lietuvoje
smarkiai pagerėjo: miestai prisipildė
automobiliais, pilna žmonių — lietu-
vių ir užsieniečių, kur tik žiūri vyks-
ta statybos. Krautuvės pilnos prekių
iš Europos ir Amerikos. Viešbučiai
gražiai sutvarkyti, pilna restoranų,
siūlančių įvairių patiekalų. Per Lie-
tuvoje praleistas 5 dienas ji turėjo
progą pamatyti Senus Trakus, Trakų
pilį, Kauną ir Vilnių.

Į klausimą, ar sutiktų kuriam
laikui važiuoti dirbti į Lietuvą, jei
tokia proga atsirastų, dr. S. Valaitis
sakė, jog ji su vyru jau yra apie tai
kalbėjusi. Ji sakė, kad jeigu atsirastų
jiems abiem gera proga, tikrai va-
žiuotų į Lietuvą padirbėti”. Pirmas
žingsnis žengtas – pažintis su Lietu-
vos medikais užmegzta. Belieka lauk-
ti tęsinio.

Paskaitos Kaune metu. R. Nadišauskienės nuotr.

Dr. S. Valaitis su drauge Rima Sell Vilniuje prie Katedros. Rimos Sell nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI PHILADELPHIA, PA

NEW BRITAIN, CT

Amerikos Lietuvių Romos
Katalikų Kunigų vienybės seimas

SIGITA ŠIMKUVIENÈ

Š. m. liepos 29 dieną, per pietus,
Šv. Andriejaus parapijos klebonijoje
New Britain, CT įvyko Kunigų vie-
nybės centro valdybos posėdis. Posė-
džiui pirmininkavo prel. Albertas
Kontautas. Susirinkę kunigai sukal-
bėjo maldą už a. a. kunigą Joną Rik-
teraitį, kuris sėkmingai ir ilgai dar-
bavosi eidamas Kunigų vienybės

iždininko pareigas. Sekretorius kun.
Vytautas Volertas supažindino da-
lyvius su praeito posėdžio protokolu.
Į iždininko pareigas buvo išrinktas
kleb. Stepas Žukas iš Bostono. Pir-
mininkaujantis prel. A. Kontautas
priminė, kad šių metų rekolekcijos
bus vedamos 2008 m. spalio 13–17
dienomis Putnam vienuolyne, jas ves
kun. dr. Arvydas Žygas.

Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienį,
5:30 val. p. p., žmonės važiavo iš savo
darbo įstaigų į namus, Philadelphia
ukrainečiai suorganizavo demon-
straciją palaikančią Gruziją. Per
vieną dieną internetu ir telefonais
buvo sukviesta apie 100 dalyvių, tarp
kurių su trispalvėmis buvo ir apie
tuzinas lietuvių. Demonstracija vyko
Philadelphia miesto centre, prie
Laisvės varpo, kur daugelį demon-
stracijų už Lietuvos nepriklausomybę

organizuodavo Philadelphia lietuviai.
Tuomet dieną po Sausio 13-osios visų
pavergtų tautų atstovai su savo vėli-
avomis spontaniškai susirinko
pagerbti lietuvių tautos ryžtą.
Atgavus Lietuvos nepriklausomybę,
padėkos Amerikai vainikus prie
Laisvės varpo yra padėję prof.
Vytautas Landsbergis, prezidentas
Algirdas Brazauskas ir ministras
pirmininkas Aleksandras Abišala.

PHILADELPHIA LIETUVIAI
REMIA GRUZIJĄ

ALRK Kunigų vienybės centro valdybos pasėdžio dalyviai.

Kunigų vienybės seimo dienotvarkėje numatyti
tokie pranešimai:

1. Pirmininko ir iždininko me-
tiniai pranešimai. (Kunigų vienybė
per kelis metus suaukojo 200,000 dol.
Lietuvos kunigams dėl Brevijoriaus
išleidimo lietuvių kalba. 2007 metais
visi suaukoti pinigai buvo pervesti
Lietuvos dvasiškiams, kurie rūpinasi
šiais darbais.)

2. Prel. išeivijai Edmundo J.
Putrimo pranešimas ,,Išeivijos Lie-
tuvių sielovada”.

3. Amerikos Lietuvių Romos
katalikų Kunigų vienybės 100 me-
tinių minėjimo ruošos darbai (prele-

gentas prel. A. Kontautas).
4. Vyskupo Pauliaus Baltakio

pastebėjimai apie šių dienų Lietuvių
katalikų poreikius.

5. Bažnyčia Lietuvoje ir šian-
dieninė lietuviškų parapijų padėtis
JAV (Pranešėjai dr. kun. A. Žygas ir
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdybos Religinių reikalų tarybos
pirmininkė ses. Margarita Barei-
kaitė).

Seimo temos dar gali būti kei-
čiamos centro valdybos nuožiūra.

Skaitytojams noriu priminti
trumpą Kunigų vienybės atsiradimo
istoriją. Kunigų vienybė įsteigta 1909
metais gegužės 5 dieną pirmajame
kunigų suvažiavime New York. Jos
atsiradimo priežasčių buvo labai
daug: tai kunigų nesutarimas Lie-
tuvių Romos Katalikų susivienijime,
politinių partijų atsiradimas tarp
lietuvių, katalikiško laikraščio trū-
kumas, lietuvių misijos, emigrantų
globa, blaivybės draugijos steigimas,
prieglaudų ir mokyklų įkūrimas ir
kitos.

Pirmajame suvažiavime buvo
priimta laikina Konstitucija, Kunigų
sąjunga padalyta į šešias provincijas,
įsteigtas katalikų laikraštis ,,Drau-

gas”, išrinkta ir pirmoji valdyba,
kuriai vadovavo kun. A. Stasiukynas.
Tuo metu šiai organizacijai priklausė
50 kunigų.

Kunigų sąjunga pakeitė savo
vardą į Kunigų vienybę 1920 metais.
Šios organizacijos labdaringai veiklai
pritarė vyskupai.

Kunigų vienybės 100 metų proga
bus išleista knygelė, apimanti svar-
biausius šios kunigų organizacijos
nuveiktus darbus, bus aprašyti patys
žymiausi jos veikėjai. Dabartinis
Kunigų vienybės pirmininkas prel. A.
Kontautas, kuris vadovauja šiai
organizacijai nuo 1980 metų, su savo
padėjėjais ruošia ir renka medžiagą
šiam leidiniui.

* * *

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org

Aniliora ir Putinas Mašalaičiai su didele Lietuvos trispalve ir plakatu už
Gruziją. Teresės Gečienės nuotr.

Demonstracijos organizatorės ukrainietės su joms padėjusiais gruzinų,
lenkų ir lietuvių bendruomenių atstovais. Oleg Antonyuk nuotr.

Bendras dalies dalyvių vaizdas iš Philadelphia demonstracijos už Gruziją.
Oleg Antonyuk nuotr.
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ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Ketverius metus laukta visą pa-
saulį suvienijusi sporto šventė baigė-
si. Sekmadienį Kinijos sostinėje įvyko
XXIX-ųjų vasaros olimpinių žaidynių
uždarymo iškilmės.

Jos metu Lietuvos vėliavą gar-
siajame „Paukščių lizdo” stadione
buvo patikėta nešti moterų buria-
vimo varžybose „Laser Radial” kla-
sėje puikiai pasirodžiusiai ir sidabro
medalį iškovojusiai 25-erių metų kau-
nietei Gintarei Volungevičiūtei.

Šiose olimpinėse žaidynėse Lie-
tuvai atstovavo net 71 sportininkas.
Penki iš jų mūsų šaliai sugebėjo pa-
dovanoti olimpinius medalius: sidab-
rą nuskynė buriuotoja Gintarė Vo-
lungevičiūtė ir penkiakovininkas Ed-
vinas Krungolcas, bronzą – graikų-
romėnų imtynininkas Mindaugas
Mizgaitis, disko metikas Virgilijus
Alekna ir penkiakovininkas Andrejus
Zadneprovskis. Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė po pralaimėjimo Ar-
gentinos komandai (75:87) užėmė
ketvirtą vietą. Su dviem sidabro ir
trimis bronzos medaliais Lietuva me-
dalių lentelėje pasidalijo 57–58 vietas
su Kroatijos sportininkais. Olimpi-

nėse žaidynėse 1–8 vietas iškovoju-
siems Lietuvos sportininkams bus iš-
mokėta 2 mln. 755 tūkst. litų premijų.

18 dienų trukusios sporto šven-
tės metu buvo išdalinti net 302 me-
dalių komplektai. Vienos ar kitos
spalvos medalius pelnė iš viso net 87
šalių sportininkai. Olimpiadoje iš viso
dalyvavo net 204 pasaulio valstybių
sportininkai, o auksą pavyko iškovoti
55-ioms.

Šių Olimpinių žaidynių organi-
zavimu ir tuo, kaip jos praėjo, liko ne-
paprastai patenkintas Tarptautinio
olimpinio komiteto prezidentas Jac-
ques Rogge: „Čia buvo pasiekta dau-
giau nei 40 pasaulio bei 130 olimpi-
nių rekordų. Per televiziją olimpiadą
žiūrėjo 20–30 proc. daugiau sporto
sirgalių nei ankstesnes žaidynes.
Olimpinius medalius pavyko laimėti
net 87-ių skirtingų šalių sportinin-
kams.”

J. Rogge taip pat pareiškė, kad
jubiliejines 30-asias olimpines žaidy-
nes 2012 metais surengsiančiam Lon-
donui bus labai sunku ir gal netgi
neįmanoma pralenkti Beijing.

Politikai atmeta savaitrašçio
,,The Economist” kaltinimus

Olimpinių žaidynių uždarymo akimirkos. ELTA nuotr.

Problema ne ta, kad Lietuvos po-
litinį gyvenimą nuolat sprogdina
skandalai, bet ta, kad į jų metu iškel-
tus klausimus dažniausiai neatsako-
ma. Nutylėta tiesa, užgrimuoti politi-
niai pūliniai po kurio laiko neišven-
giamai vėl pratrūksta naujais skan-
dalais. Deja, politinės krizės netampa
tikrais apsivalymais. Dažniausiai dėl
to, jog ilgainiui pavyksta nukreipti
dėmesį nuo klausimų, kurie per skan-
dalą, atrodė, išsprogdins ydingą pa-
dėtį.

Šiame komentare noriu priminti
vieną iš liūdniausių politinių skanda-
lų ir visomis išgalėmis dabartinės val-
džios atmetamus jo metu kilusius
klausimus.

2006 metų rugpjūčio 23 dieną
Breste žuvo aukštas pareigas einan-
tis Lietuvos valstybės saugumo de-
partamento (VSD) pareigūnas Vytau-
tas Pociūnas. Į jo žūtį tiek VSD vado-
vybė, tiek dalis įtakingų Lietuvos po-
litikų reagavo ypatingai jautriai. Iš
karto mums visiems pagrasinta, jog
neverta gilintis į žūties aplinkybes, ir
pradėti skleisti gandai, juodinantys
žuvusį pareigūną. Reaguota taip, kad
net tiems, kurie pradžioje neatkreipė
didesnio dėmesio į nelaimę, kilo abe-
jonių, jog kažką norima nuslėpti. Iš
tiesų klausimai pabiro it iš gausybės
rago. Kodėl puikiai dirbantis, aukštos
kvalifikacijos pareigūnas iš Lietuvos
išsiųstas į Baltarusiją? Kodėl Lietu-
vos pareigūnai taip siekia visus įti-
kinti, kad V. Pociūno žūtis – nelai-
mingas atsitikimas? Kodėl skelbia-
mos iš piršto laužtos istorijos apie V.
Pociūną, o vienas iš rimtu vadintų
Lietuvos dienraščių pradėjo šmeižto
kampaniją, kurios pavydėtų net Ge-
belsas?

Seimo Nacionalinio gynybos ir
saugumo komitetui pradėjus VSD
veiklos tyrimą, klausimų tik padau-
gėjo. Galiausiai savo pareigas šiaip ne
taip paliko Arvydas Pocius. Tiek šiuo
sprendimu, tiek Generalinės proku-
ratūros išvada, jog V. Pociūno žūtis
esą buvo nelaimingas atsitikimas,
bandyta padėti tašką skambiame
skandale. Tačiau ar iš tiesų sąžininga
šioje vietoje dėti tašką?

Panašu, jog A. Pocius buvo pa-
aukotas it „atpirkimo ožys”, viliantis
nuo tarnybinių problemų nukreipti
dėmesį į asmenines. A. Pocius buvo
pašalintas, tačiau visa sistema, ydin-
gų santykių raizginys liko nepalies-
tas. Visi kiti veikėjai, aktyviai dalyva-
vę V. Pociūno „juodinimo” kampani-
joje ir išdidžiai pasivadinę „tikraisiais
valstybininkais”, liko savo pareigose
ar net perėjo į dar įtakingesnes. Tirš-
ti kalbų apie gąsdinančius „Dujoteka-
nos”, politikų ir kai kurių žiniasklai-
dos priemonių santykių kamuolius
debesys paprasčiausiai buvo nupūsti į
šalį. Vienas iš pagrindinių klausimų –
kodėl bandyta užkirsti kelią toles-
niems V. Pociūno vykdytiems dar-
bams, kodėl jis buvo išsiųstas iš Lie-
tuvos? – liko neatsakytas. Kalbos apie
paprasčiausią A. Pociaus ir V. Pociūno
charakterių susikirtimą skamba ne-
rimtai. Tuo labiau, jog jos niekaip ne-
paaiškina jau minėtos jausmingos re-
akcijos, pradėjus kelti klausimus apie
V. Pociūno žūtį.

Kalbant apie Generalinės proku-
ratūros išvadą, tenka tik gūžčioti pe-
čiais, stebintis, kodėl taip aistringai
norėta įrodyti, kad tai esą nelaimin-
gas atsitikimas. Nepaisant tam tie-
siogiai prieštaraujančių faktų ir prie-
šinantis visaverčiam kriminalistų ty-
rimui. Tiesa, ir šiuo atveju valdančio-
ji grietinėlė sugalvojo gudrų pokštą.
Premjerui pasiūlius buvo sudaryta
visuomenine vadinta V. Pociūno žū-
ties aplinkybių tyrimo komisija, į ku-
rią įtraukti ir tikrai garbingi žmonės.
Komisija, regis, puikiai įvykdė už-
duotį. Ne, nepriartino mūsų prie tie-
sos, bet „tempė laiką”, kol visuome-
nei nerimą keliantys klausimai bus
primiršti, ir tada tylomis komisija bu-
vo panaikinta.

Vis dėlto tikiu, kad V. Pociūno žū-
ties tyrimo istorijoje dar nepadėtas
taškas. Štai neseniai ir Lietuvos Są-
jūdis paskelbė apie tai, jog sudarė ko-
misiją, kuri tęs tyrimus. Tikiu, kad il-
gainiui visi sužinosime ir tai, ką buvo
išsiaiškinęs V. Pociūnas ir kodėl jį
stengtasi nutildyti. Svarbu, jog at-
kakliai klaustume tol, kol nepaaiškės
tikrieji atsakymai.

JT duomenimis, narkotikai
Lietuvoje yra menkai paplitê

OLIMPIADA-2008

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS) –
Jungtinių Tautų (JT) Narkotikų kont-
rolės ir nusikalstamumo prevencijos
biuro (UNODC) statistiniai duome-
nys rodo, kad pagal narkotikų varto-
jimą ir paplitimą tarp Vakarų ir Vi-
durio Europos valstybių Lietuva yra
paskutiniame dešimtuke.

Anot Narkotikų kontrolės de-
partamento (NKD) prie Vyriausybės
išplatinto pranešimo, palyginus su ki-
tomis pasaulio šalimis, Lietuva išsis-
kiria santykinai nedideliu narkotikų
vartojimo ir paplitimu. Nors tarp 32
tyrime dalyvavusių Vakarų ir Vidurio
Europos valstybių pagal kanapių var-

tojimą Lietuva užėmė 29 vietą, NKD
direktorė Audronė Astrauskienė tei-
gia, jog kovai su šiuo narkotiku reikia
skirti ypatingą dėmesį.

Remiantis UNODC duomenimis,
kitų narkotikų vartojimas Lietuvoje
taip nėra labai paplitęs: pagal eksta-
zio vartojimą Lietuva yra 25-a (šį
narkotiką yra bandę 0,4 proc. gyven-
tojų), pagal kokaino – 24-a (0,3 proc.),
pagal amfetamino – 22-a (0,3 proc.)

NKD patikslinus JT duomenis
nustatyta, kad Lietuvoje opiatų var-
tojimas yra vienas mažiausių Euro-
poje – per pastaruosius metus jų buvo
vartoję 0,1 proc. 15-64 m. gyventojų.

Kodèl norèta nutildyti
Vytautâ Pociùnâ?

Atkelta iš 1 psl.
Seimo Užsienio reikalų komiteto

ir Tėvynės sąjungos frakcijos narys
Audronius Ažubalis taip pat pasisakė
už teisinį žydų klausimo sprendimą ir
sakė nematantis ryšio tarp prokuro-
rų kaltinimų keletui žydų ir lietuvių
noro išvengti atsakomybės už daly-
vavimą holokauste.

Anot ,,The Economist”, formalūs
kaltinimai keletui žydų tautybės as-
menų, įtariamų nusikaltimais prieš
lietuvius pokariu, nėra pateikti, o
prokurorai teigia, jog jie tik vykdo ty-
rimą. Generalinės prokuratūros ats-
tovai kol kas negali atsakyti, kokioje
stadijoje yra minėtos bylos, nes esą
geriausiai su jomis susipažinę proku-
rorai dabar atostogauja.

Naujausiame ,,The Economist”
numeryje paskelbto straipsnio ,,Tei-
singumo vykdymas ir persekiojimas.
Lietuva turi nustoti kaltinusi aukas”
autoriai klausia, ar Lietuva iš tikrųjų
persekioja išsigelbėjusius nuo holo-
kausto asmenis kaip kriminalinius
nusikaltėlius.

Savaitraštyje primenamas Lie-
tuvos prokurorų noras apklausti 86
metų Fania Brantsovsky ir Rachel

Margolis, kurios įtariamos dalyvavus
partizanų žudynėse Kaniūkuose 1944
m. Taip pat atkreipiamas dėmesys į
norą apklausti buvusį Yad Vašem mu-
ziejaus vadovą Yitzhak Arad, kuris
1979 m. išleistoje knygoje aprašė,
kaip jo partizanų būrys ,,nubaudė”
kaimiečius, kurie nedavė jiems maisto.

F. Barntsovsky ir R. Margolis įta-
riamos dalyvavimu Kaniūkų žudy-
nėse. Lietuvos istorikų duomenimis,
Kaniūkų kaimą 1944 m. sausį už-
puolė sovietų partizanų būrys. Per
antpuolį buvo nužudyti 38 kaimo gy-
ventojai, dar keliolika sužeista. Isto-
rikų nuomone, užpuolimo priežastis
galėjo būti susijusi su Kaniūkų kaimo
ginkluotos savisaugos veikla prieši-
nantis raudonųjų partizanų savivalei
ir smurtui.

Y. Arad yra įtariamas dėl Antrojo
pasaulinio karo metais nacių oku-
puotoje Lietuvoje ir pokario metais
jam tarnaujant sovietų NKVD gali-
mai padarytų nusikalstamų veikų,
vertintinų kaip nusikaltimai žmo-
niškumui prieš Lietuvos gyventojus.

Per nacių okupaciją Lietuvoje bu-
vo sunaikinta beveik 90 proc. maž-
daug 200 tūkst. žydų bendruomenės.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Kirgizijoje nukritus orlaiviui
žuvo 68 žmon∂s

RYGA
Latvijos premjeras Ivars God-

manis pirmadienį kalbėdamas telefo-
nu su Vokietijos kanclere Angela
Merkel aptarė Europos Sąjungos
(ES) dalyvavimą sprendžiant Gruzi-
jos krizę, naujienų agentūrai BNS
pranešė Latvijos valstybės kancelia-
rijos spaudos tarnyba. Pirmadienį A.
Merkel pradėjo kelionę po tris Balti-
jos regiono valstybes – Švediją, Estiją
ir Lietuvą. Latvijos vyriausybės va-
dovas ir Vokietijos kanclerė pripaži-
no, jog ES privalo toliau dalyvauti
sprendžiant krizę Gruzijoje, taip pat
pabrėžė rugsėjo 1 d. įvyksiančio ne-
eilinio ES viršūnių susitikimo, kuria-
me bus svarstomas šis klausimas,
svarbą.

ISLAMABADAS
Pakistanas uždraudė karinį Ta-

libano judėjimą, kuris nuo 2007 m.
įvykdė daug savižudžių išpuolių, rašo
BBC. Kaip teigia Pakistano vidaus
reikalų ministras, šalyje bus įšaldy-
tos judėjimo „Tehreek-e-Taleban Pa-
kistan” banko sąskaitos ir kitos lė-
šos. „Tehreek-e-Taleban Pakistan”
judėjimą sudaro kariai, kuriems va-
dovauja prie Afganistano sienos įsi-
kūręs Baitullah Mehsud. Kokia bus
draudimo įtaka šiems kariams – ne-
aišku. „Mes uždraudėme šią organi-
zaciją dėl dalyvavimo daugelyje savi-
žudžių išpuolių”, – sakė ministras
Rehman Malik. Pasak jo, Talibano
judėjimas prisiėmė atsakomybę už
keletą išpuolių, todėl vyriausybė ne-
gali derėtis su tokiais žmonėmis. Mi-
nistro tvirtinimu, Talibanas sukėlė
sąmyšį Pakistano viešajame gyvenime.

TEL AVIVAS
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice pirmadienį grįžo į Arti-
muosius Rytus paraginti Izraelio ir
Palestiniečių savivaldos vadovų

veiksmingiau siekti taikos. ,,Mes ir
toliau laikomės to pačio tikslo – kad
iki šių metų pabaigos būtų pasiektas
susitarimas”, – sakė C. Rice per savo
septintąją viešnagę šiame regione
nuo lapkričio, kai Annapolis, Mery-
land valstijoje, ji padėjo atgaivinti
taikos procesą. C. Rice susitiks su
aukštais abiejų pusių pareigūnais.
Taip pat numatytos trišalės derybos,
kuriose dalyvaus JAV valstybės sek-
retorė, Izraelio užsienio reikalų mi-
nistrė ir buvęs Palestiniečių savival-
dos ministras pirmininkas Ahmed
Qurei, kuris vadovauja palestiniečių
derybininkų grupei.

***
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palestiniečių kalinius, kurie Vakarų
Krante buvo sutikti kaip didvyriai, ir
išreiškė viltį, kad jų paleidimas sus-
tiprins palestiniečių prezidentą Mah-
moud Abbas ir jo pastangas dėl tai-
kos. ,,Nėra lengva paleisti kalinius,
kurie tiesiogiai dalyvavo teroro iš-
puoliuose prieš nekaltus civilius gy-
ventojus”, – sakė Izraelio premjero
Ehud Olmert atstovas Mark Regev.
Izraelis tikisi, kad jų paleidimas pa-
didins M. Abbas, kurio judėjimas
,,Fatah” pernai neteko Gazos Ruožo
kontrolės, perėjusios islamistų judė-
jimui ,,Hamas”, populiarumą ir paro-
dys palestiniečiams, kad dialogu gali-
ma pasiekti rezultatų. Izraelio kalė-
jimuose laikoma apie 11 tūkst. pales-
tiniečių, kurių paleidimo klausimas
palestiniečių bendruomenei yra labai
opus.

DENVER, COLORADO
JAV demokratai pirmadienį pra-

dėjo suvažiavimą – jame partija turi
susitelkti aplink Barack Obama jo is-
toriniame žygyje į Baltuosius rūmus,
o Hillary Clinton parodyti simbolinį
vienybės ženklą po įtemptos jųdviejų
kovos per pirminius rinkimus. Į Den-
ver dalyvauti keturias dienas truk-
siančiame suvažiavime, kurio metu
B. Obama turi būti oficialiai paskelb-
tas partijos kandidatu į JAV prezi-
dentus, susirinko daugiau kaip 4
tūkst. demokratų delegatų ir dešim-
tys tūkstančių pareigūnų, aktyvistų,
protestuotojų ir žurnalistų. Po šio
demokratų suvažiavimo kitą savaitę
Saint Paul, Minnesota įvyks ir res-
publikonų suvažiavimas.

EUROPA

AZIJA

Prancùzija šaukia nepaprastâjî
ES viršùniû susitikimâ

ARTIMIEJI RYTAI

Paryžius, rugpjūčio 25 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Prancūzija šaukia nepap-
rastąjį vadovų susitikimą Europos Są-
jungos (ES) ir Rusijos santykiams ap-
tarti, nes, nepaisant ES šalių spaudi-
mo, Rusijos daliniai toliau okupuoja
Gruziją.

Kaip rašo internetinis dienraštis
„euobserver.com”, susitikimas, kurio
reikalauja daugelis ES valstybių,
vyks Briuselyje rugsėjo 1 d. Susitiki-
me bus tariamasi dėl ES pagalbos
Gruzijai ir dėl Sąjungos santykių su
Rusija ateities.

Tokį sprendimą Prancūzija priė-
mė po šeštadieninio pokalbio su Ru-
sijos prezidentu Dmitrij Medvedev,
kurio metu Prancūzijos vadovas Ni-
colas Sarkozy nesėkmingai pareikala-
vo Maskvą nedelsiant išvesti savo ka-
rinius dalinius iš Počio ir Senakio
miestų Gruzijoje.

Rusija penktadienį tvirtino pa-
baigusi išvesti savo kariuomenę iš
Gruzijos, tačiau 2,600 šios valstybės
karių, likusių teritorijoje tarp Pietų
Osetijos ir Abchazijos, suneramino
Vakarus.

Tokiam Rusijos elgesiui neprita-
ria nei JAV, nei Prancūzija, nei Di-
džioji Britanija. Baltieji rūmai pa-
reiškė, kad Rusijai akivaizdžiai nesi-

seka įvykdyti savo įsipareigojimų,
pridurdami, jog pastangos įsteigti
kontrolės punktus nėra numatyta
tekste. D. Britanijos užsienio reikalų
sekretorius David Miliband tvirtina
esąs „giliai sunerimęs” dėl to, jog Ru-
sija tiesiog nesilaiko susitarimo.

Vienintelė Vokietija nesutiko
pasmerkti Rusijos. Tiesa, kaip teigia
„euobserver.com”, sekmadienį Vokie-
tijos kanclerė Angela Merkel per na-
cionalinį televizijos kanalą pareiškė,
kad Rusija vis dar neišpildė savo įsi-
pareigojimų įgyvendinti 6 punktų tai-
kos planą – išvesti savo karius – ir
pridūrė, jog pasitikėjimas Rusija yra
pastatytas ant kortos.

Tačiau posovietinio bloko valsty-
bėms, palaikomoms D. Britanijos ir
Švedijos, siūlant įšaldyti ES ir Rusi-
jos bendradarbiavimo sutartį, bevizį
režimą ir uždrausti 2014 m. Rusijoje
vyksiančias žiemos olimpines žaidy-
nes, Vokietija santūriai patylėjo. Ji
netgi pasisakė prieš tai, kad būtų
įšaldyti ES ir Rusijos santykiai.

Rusija irgi davė suprasti, kad ES,
prieš siūlydama Rusijos „taikdarius”
pakeisti Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos (ESBO) ste-
bėtojais, pirmiausiai turi gauti Ab-
chazijos ir Pietų Osetijos pritarimą.

JAV

Prancūzijos (k.) ir Gruzijos prezidentai. ,,News Bridgepix” nuotr.

Biškekas, rugpjūčio 25 d.
(,,Reuters”/BNS) – Kirgizijos sostinė-
je sekmadienį sudužus į Iraną skridu-
siam orlaiviui žuvo 68 žmonės, tarp
jų – jaunių krepšinio komandos na-
riai. Gyvi liko 22 lėktuvo keleiviai.
Lėktuvas nukrito praėjus vos 10 min.
po to, kai jis pakilo iš didžiausio šalies
Manaso oro uosto netoli Biškeko.

Kirgizijos oficialūs asmenys pa-
teikia skirtingus duomenis apie žu-
vusių ,,Boeing 737-200” keleivių
skaičių, aiškindami tuo, kad aukos
smarkiai apdegė. Orlaivis priklausė
vietos privačiai oro bendrovei ,,Itek-
Air”. Irano įmonės užsakymu lėktu-
vas skrido į Teheraną.

,,Jis pakilo, lakūnai pranešė, kad
iškilo techninė problema, ir mėgino
sugrįžti į oro uostą”, – pranešė Ma-
naso oro uosto, esančio už 30 km nuo

Biškeko, sekretorius spaudai.
Oficialus Kirgizijos valdžios ats-

tovai, tarp kurių buvo ir ministras
pirmininkas Igor Čudinov, surengė
nepaprastąjį pasitarimą oro uoste.
Pirminiais duomenis, lėktuvas tapo
nesandarus, todėl įgula paprašė leidi-
mo tūpti avariniu būdu, pranešė I.
Čudinov. Lėktuvu skrido Kirgizijos,
Kazachstano, Irano, Kanados, Kini-
jos ir Turkijos piliečiai. Likusių gyvų
sąraše yra 11 Kirgizijos piliečių ir 11
Irano piliečių.

Milicija apsupo lėktuvo nukriti-
mo vietą, kuri yra netoli Manaso oro
uosto kilimo ir tūpimo tako. Dalis oro
uosto išnuomota JAV kariams iš tarp-
tautinės pajėgų taikai palaikyti Af-
ganistane sąjungos, kovojančios su
Talbano judėjimu.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXI eilinis sekmadienis

Mūsų tikėjimas
(Mons. Adolfas Grušas)

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo
žmonės laiko Žmogaus Sūnų?” Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju,
kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų”. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane
laikote?” Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!”
Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir krau-
jas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi
Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos
nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus
surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.” Tuomet jis
griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

(Mt 16, 13-20).

Kuo žmonės laiko Žmogaus Sū-
nų? – klausia apaštalus Jėzus.

Visuomenės nuomonės tyrimai
šiais laikais labai dažnai prieštarauja
vieni kitiems, todėl galime sakyti, jog
ta nuomonė, ją viešai paskelbus, fak-
tiškai niekuo neįpareigoja.

Jėzus, ko gero, irgi laikėsi tokios
pažiūros. Kol apaštalai Jam pasakojo,
ką apie jį mano kiti, kuo tiki, Jis į tai
nekreipė dėmesio, kol galiausiai už-
davė patį svarbiausią klausimą: O
kuo jūs mane laikote?

Išganytojui rūpi, koks yra mūsų
tikėjimas...

Kas jis toks? Paprastai, užduoda-
mi šį klausimą, mes norime sužinoti
žmogaus vardą. Jei vardas mums nie-
ko nesako, domimės, kokia yra to
žmogaus profesija. Tai, ką žmogus
veikia, jau nemažai gali pasakyti apie
jo asmenį.

Jėzaus atžvilgiu toks principas
netinka. Negalime Jo apibūdinti, kal-
bėdami apie Jo užsiėmimą. Amato Jis
atsisakė, eidamas mokyti žmonių, tą
patį teko padaryti ir Jo mokiniams.

Kas esu? – klausia Jėzus. Tai
akistata, kai reikia atsakyti, žvel-
giant tiesiai vienas kitam į akis.

Kas aš esu tau? Ką reiškiu Tau?
Kiek esu reikalingas tavo gyvenimui?

Tai klausimai, kuriuos mums
užduoda Viešpats ir kurie automa-
tiškai verčia ieškoti dar vieno atsaky-
mo. Viešpats nori žinoti, ar mes su-
prantame, kas esame mes patys. Ti-
kėjimas visų pirma parodomas tuo,
kaip mes patys suvokiame ir verti-
name save.

Jėzus nori išgirsti ne vien pa-
prastą tikėjimo deklaraciją, kurią,
tiesą sakant, jau visų mūsų vardu
įkvėptas dangaus Tėvo tą dieną Pily-
po Cezarėjoje paskelbė apaštalas
Petras.

Mūsų atsakymo Jėzus laukia ir
kituose žmonėse, su kuriais gyvena-

me kartu, susitinkame darbe, gatvė-
je, pasisveikiname prasilenkdami,
pažvelgiame iš tolo. Tiems žmonėms
reikia ne teorinių svarstymų. Vargu
ar kas nors norės pasiteirauti apie
mūsų išpažįstamo tikėjimo turinį.

Visuomet žmonėms svarbu su-
prasti, kas mums yra Kristus, kaip
Jis pasireiškia mūsų gyvenime, ko-
kius pasirinkimus Jis mums įkvepia,
ką mes nuveikiame, laikydamiesi
ištikimybės Jo Evangelijai.

Stengdamiesi atsakyti į klausi-
mą, kuo mes laikome Jėzų, turėtume
suprasti, kad svarbiausia yra ne
išmokti maldas ar katekizmą, bet eiti
savo Mokytojo, Kristaus, keliu.

Aš tau sakau, tu esi Petras –
Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo
Bažnyčią, – skamba Viešpaties atsa-
kymas Petrui.

Simonas Petras buvo išrinktas ne
todėl, kad jis buvo pati tvirčiausia ir
gražiausia uola. Kristaus kančios
metu labai aiškiai pasirodys, kad taip
nėra.

Neilgai trukus po ką tik girdėto
pažado, Petras bus pavadintas „pa-
piktinimo” akmeniu. Jis papiktins
netgi patį Išganytoją, ragindamas Jį
atsisakyti kančios.

Bažnyčią stato ne Petras, bet
pats Viešpats, kuris nori pasinaudoti
žmonėmis, tais netvirtais ir negra-
žiais akmenimis.

Mes irgi šalia Petro uolos dedame
savo mažus akmenis. Dažnai nemo-
kėdami ir nesugebėdami labai gražiai
liudyti savo tikėjimą, ne visuomet iki
galo suprasdami, ko iš mūsų laukia
Viešpats, mes vis tiek esame kviečia-
mi statyti tą bendruomenę, kurios
„pragaro vartai nenugalės”.

Reikia tik vieno: nuoširdaus ti-
kėjimo... Ir noro suprasti, kas mums
yra Kristus...

Vatikano radijas

MES UŽ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
ŠARÙNAS VALENTINAVIÇIUS
Pensininkû partijos Vilniaus
skyriaus pirmininkas

Lietuvis lieka lietuviu ir per
šeimą perduoda tautinę gyvybę, savi-
monę ir saviraišką ateities kartoms.
Lietuviška, kaip ir bet kurios kitos
tautos, šeima yra tos tautos gyvybės
versmė bei kultūros lopšys. O per
tautinę kultūrą įgyja tarptautinį pri-
pažinimą ir bendravimą.

Visais laikais ir visos tautos
puoselėjo šeimas kaip valstybingumo
pamatinę dalį, visais laikais žmonija
puoselėjo ir ugdė dorą šeimą, nes
pasaulio ateitis – tai vaikai, – pagrin-
dinis šeimos tikslas bei visuomenės
vystymosi garantas. Ir visais laikais
buvo smerkiama bei baudžiama
paleistuvystė, kaip visuomenės vysty-
mosi stabdys, nes amoralumą visada
lydi mirtis – ar tai būtų sifilis, ar
AIDS...

„Lygių galimybių” bei ,,mažu-
mų” apsaugos įstatymais prisidengę
iš senųjų demokratinių valstybių
plūstelėjo į Lietuvą ne tik pagalba,
bet ir „danajų dovanos”. Tai homo-
seksualais besivadinančios grupės,
„kitos orientacijos” moralę prak-
tikuojantys bei skleidžiantys priešin-
gas tautos paprotiniams principams
ideologiją. Seksualumo atskyrimas
nuo dorovės – tai atvira asmens de-
moralizacija. Deja, jau paplitusi Lie-
tuvoje tiek spaudoje, tiek pramogų
sferoje, tiek gyvenime.

Na, į abejotino turinio spektak-
lius, filmus ar koncertus galima neiti.
TV laidas – išjungti. Sekso žurnalų ir
knygų – nepirkti. Tačiau turime kon-
statuoti faktą, kad mūsų aplinka jau
perpildyta vienapuse sekso informa-
cija ir „Lygių galimybių įstatymas”
akivaizdžiai pažeidinėjamas tradici-
nės šeimos interesų atžvilgiu.

Pavyzdžiui, sekso parduotuvėse
priskaičiuojama iki keletos šimtų lei-
dinių (žurnalų, kasečių ir pan.), kurie
laisvai parduodami mūsų jaunimui,
nors jų turinys neatitinka Lietuvos
socialinės situacijos bei krikščioniš-
kos kultūros ypatybių. Svarbiausia,
kad „lygių galimybių” bei „mažumų”
įstatymai ir jų vykdymos programos
lyg ir pažeidžia tėvų teises auklėti sa-
vo vaikus pagal savus įsitikinimus.
Valstybė nepadeda tėvams, kad jų
vaikų nepasiektų informacija ir pro-
paganda, priešinga jų šeimose ugdo-
moms vertybėms.

Susirūpinę esama padėtimi bei
gręsiančia dar labiau komplikuota
ateitimi, pilietiškiausia visuomenės
dalis piketavo prie Seimo, „Šeimos
koncepcijos” svarstymo metu, reiškė
savo nuomonę raštu. Vienok, publi-
kacijų spaudoje įvairovė nerodė tikro-
jo demoralizacijos apimties vaizdo,
todėl buvo nuspręsta surinkti visus
rašinius, publikacijas ir duomenis
apie homoseksualus praeityje, jų tei-
sinį reglamentavimą įvairiose valsty-
bėse, šiuolaikinį judėjimą visame
pasaulyje bei būklę Lietuvoje ir pa-
rengti specialų leidinį jaunimui.
Surinktą medžiagą suklasifikavo ir
spaudai pateikė dr. R. Gajauskaitė.

Lyginant su esama demoralizuo-
jančia informacija, išleistos knygelės
„Sodoma ir Gomora” santykis būtų
1:200. Tačiau ir toks „lygių galimy-
bių” pasinaudojimo santykis labai
sunervino „kitos orientacijos” tole-
rantus. Buvo kreiptasi į prokuratūrą
dėl galimos diskriminacijos ir neapy-
kantos kurstymo. Nors vertėjo – dėl
dorovės pažeidimo, Konstitucijoje
ypatingai saugomos.

Visus tradicinę šeimą puoselė-
jančius nustebino tokia Tolerantų
formuluotė, nes knygelėje surinkta
medžiaga jau buvo publikuota Lie-
tuvos leidiniuose! Tada šie duomenys
nebuvo įvardinti nei kaip diskrimi-
nuojantys, nei kaip kurstantys, ir
niekam neužkliuvo! Todėl knygelė ir
buvo sudaryta, remiantis šiomis pub-
likacijomis.

Kitokia medikų nuomonė nei
pačių homoseksualų apie save, buvo
išsakyta ir apsvarstyta LR Seime spe-
cialioje Tarptautinėje konferencijoje
2007 metų rudenį. Pasisakę pasaulio
šalių (Prancūzijos, Austrijos, JAV,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos) specia-
listai ir praktikai tik patvirtino
pateiktą svarstyti ir vėliau priimtos
tradicinės šeimos koncepcijos teisin-
gumą. „Sodomos ir Gomoros” knyge-
lėje išdėstyti duomenys sutampa su
konferencijos medžiaga bei remia
tradicinę šeimos koncepciją.

Pažymėtina, kad LR Konstitucija
teikia pirmenybę dorovei, netgi leis-
dama apriboti kitų piliečių laisves tos
dorovės išsaugojimo labui. Todėl la-
bai abejotinas yra „Tolerantų” pareiš-
kimas prokuratūrai dėl „kitų orien-
tacijų” diskriminacijos ar neapykan-
tos. Pažymėtina, kad teisės mokslų
daktarė R. Gajauskaitė buvo LR Sei-
mo narė tuo metu, kai buvo ruošiama
ir priimama LR Konstitucija.

Antra vertus, homoseksualai pa-
tys provokuoja visuomenę savo elge-
siu, stengdamiesi asmeninį intymų
gyvenimą padaryti viešu, ir tuo pažei-
džia tradicinę dorovę. Tai siekia de-
monstracijų, tai propagandinio auto-
mobilio kursavimo, tai vaivorykš-
tinės vėliavos iškabinimo. Tačiau kuk-
liai nutylint, kad AIDS – gėjų liga,
kaip ir sifilis – prostitučių... Beje, ir
gamta nesutinka su „Lygių galimy-
bių įstatymu”, nes AIDS – nepagydo-
ma. Kitas orientacijas kuria visuome-
nė, o gamta be jokių išlygų juos taiso.
Ir taiso brangiausia kaina – mirti-
mi.

Homoseksualizmas – tai tautos
naikinimas. Dr. R. Gajauskaitės su-
daryta knygelė – tautines-patriotines
pažiūras palaikantis leidinys. Tai
tradicinės lietuviškos šeimos išsaugo-
jimo abėcėlė. Tai valstybės išsaugoji-
mas, atmetant bet kokius viršvalsty-
binės Konstitucijos variantus ar ki-
tokį diktatą iš bet kurios užsienio
šalies, virš valstybinės institucijos ar
tarptautinės organizacijos pusės.
Šioje knygelėje būtent parodyta, kaip
įvairios ES institucijos įtakoja Lie-
tuvos vidaus reikalus, keičiant įstaty-
mus ne Tautos labui, bet tarptau-
tinės gėjų organizacijos (ILGA) nau-
dai.

Šiuokart Lietuvos pilietinei vi-
suomenei pavyko paremti tradicinės
šeimos koncepciją Seime, todėl „kitos
orientacijos” pralaimėjusieji – kerši-
ja. Ir keršija skaldant mūsų – dorų
Lietuvos piliečių – gretas bei susi-
dorojant su kiekvienu atskirai. Taip,
apkaltinus vieną dr. R. Gajauskaitę,
tikimasi įbauginti ir kitus.

Vartant knygelę, labiausia pri-
bloškia pačių gėjų manifestas –
agresyvus ir grąsantis. Tolesnė me-
džiaga tik patvirtina šio manifesto
siekius ir realumą tiek pasaulio
mastu, tiek Lietuvoje. Ypatingai jau-
dina skaičiai, rodantys didžiulę mate-
rialinę paramą (14 milijonų litų) gė-
jams iš ES lėšų, pilnai įsisavintų, kai
tuo tarpu ES skirti 24 milijonai litų
invalidų įsijungimui į visuomenę taip
ir nepasiekė luošųjų, nors tai ir ap-
tiko Valstybės Nukelta į 9 psl.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA

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

IV. Apie Lietuvos valstybės 
švietimo politiką...

Stasys NOREIKIS
Kokio piliečio mes norime? Švie-

timo politika turi padėti to siekti –
ugdyti jaunimą mūsų sukurto piliečio
vizijos linkme. Tik panašu, kad ir čia
kol kas ta pati bėda – neturime savo
vizijos, gal lygiuojamės į svetimas, o
gal patys nežinome ką darome? At-
leisk mums, Viešpatie, jei taip.

Gediminas STORPIRŠTIS
Tai, kas vyksta dabar, – nėra

nuosekli švietimo reforma, turinti
aiškų tikslą, o tik didelis sąmyšis.
Nuolat kas nors keičiama, slepiama,
ko nors nerandama. Tai skatina
baimę, nepasitikėjimą ir nerimą. Tai
panašu į gyvenimą bute, kuriame
nuolat vyksta remontas. O juk vai-
kams norime perduoti tai, kas geriau-
sia, – meilę. Kaip matome, kol kas tai
judėjimas priešingomis kryptimis. 

Mes mokome vaikus faktų, datų,
suteikiame žinių, o reikėtų – išmin-
ties! Išminčiai kalba trumpai, papras-
tai ir aiškiai, todėl reikėtų labai
sumažinti žinių kiekį, atrenkant iš jų
tai, kas svarbiausia. Dabar mokykloje
labiausiai lavinama atmintis, bet ži-
nios šiais laikais greitai sensta, jos
pamirštamos, o išmintis pasenti ne-
gali ir ji niekada nepamirštama. Mo-
kydami vien faktų, mokome ką gal-
voti, o reikėtų – kaip galvoti. 

Vis stebimės, kodėl visuomenėje
tampa paklausios vartotojiškos idė-
jos, o patys pamirštame į mokyklos
reformas įtraukti dvasinėmis verty-
bėmis grįstas programas. Reikėtų
ugdyti gebėjimus atpažinti tokias
vertybes ir jų siekti, įtraukti į progra-
mas kritinio mąstymo, problemų
sprendimo, tikslo siekimo ir logikos
pamokas. 

Ar mūsų mokyklose vaikai moko-
mi sąžiningumo, tolerancijos, humo-
ro jausmo, taikaus konfliktų sprendi-
mo, aktyvaus kūrybiškumo ir atsa-
komybės už savo veiksmus? Kaip at-
rodytų pamokos be įtampos, be stre-
so, kuris blokuoja žinių įsiminimą ir
gebėjimą mąstyti, kaip atrodytų mo-
kinių ir mokytojų santykiai, grįsti
meile ir pagarba?  Tai ne utopistiniai
svaičiojimai. 

Tikiu, kad galima radikaliai re-
formuoti mokyklų programas ir kad
atsirastų žmonių, žinanančių, kaip
tai padaryti. Galima, pavyzdžiui, mo-
kyti tiksliųjų mokslų, remiantis iški-
liausių mūsų žmonių patirtimi ir
realiomis gyvenimo situacijomis. Ti-
kiu, kad mūsų vaikus reikia supa-
žindinti su kritinėmis visuomenės
problemomis ir spręsti jas kartu. Be
to, manau, kad reikia sumažinti

klasėse mokinių skaičių iki 15-20 ir
žymiai sumažinti mokytojams įvairių
anketų ir popierių pildymą, vadi-
namąjį popierizmą. 

Emigracijos problema sakyte sa-
ko: Lietuvai švietimo reforma būtina
ir pirmiausia ji turėtų orientuotis į tą
kryptį, kurią jau minėjau. Žinoma,
reikėtų galvoti ne vien apie jaunimą.
Reikia keisti ir senų žmonių statusą
mūsų visuomenėje, jie nori ir gali
būti reikalingi. Jie turi sukaupę
didžiausią gyvenimo patirtį, tarp jų
yra daug išmintingų žmonių. Suteik-
dami garbaus amžiaus žmonėms ga-
limybę pasidalyti patirtimi, kviesda-
mi juos į diskusijas, susitikimus,
kviesdami dalyvauti auklėjant vai-
kus, parodysime deramą pagarbą.
Jaunystės veržlumas ir senolių iš-
mintis – puikiai derančios priešybės,
leidžiančios augti harmoningai visuo-
menei. 

Juozas APUTIS
Kiek mačiau, anūkė mokosi iš ne

vieno verstinio vadovėlio. Negerai.
Arba ne visai negerai. Standartai
mokykloje kenksmingiausi, ypač pri-
taikyti iš svetur. Moksleivį standar-
tizuoja televizoriai, kompiuteriai,
eurovizijos, teisių (rūkyti už mokyk-
los kampo!) iškėlimas ir pareigų per
silpni reikalavimai. 

Apskritai mūsų gyvenime perne-
lyg daug išskydimo. Pareiga netampa
būtinybe, savastimi, o vien kaži ko-
kiu teoriniu, abstrakčiu, miglotu
taisyklių žinojimu ir šiokiu tokiu pri-
taikymu. 

Žiūrint iš auklėjimo, moksleivio
ugdymo taško reikėtų padidinti mo-
kytojo teises, taip padidinant jo atsa-
komybę, kad su didesnėmis teisėmis
jis galėtų tvirčiau jaustis šalia mo-
kinio ir drąsiai stoti skersai kelio jau-
no žmogaus niekšybei, melui, bet ko-
kiai bjaurasčiai. Tokios teisės padi-
dintų mokytojo, mokyklos vadovo
autoritetą. Ne tik mokytojo gerovę,
bet ir jo autoritetą pakeltų smarkiai
padidintas atlygis už ypač sunkų,
ypač nervus graužiantį darbą su ypač
sunkiais šiuolaikiniais vaikais, taip
sparčiai maitinamais anksčiau minė-
taisiais supermeniškais kaubojiškos
kultūros vaisiais. 

Nesu kategoriškai tikras, bet ar
mokymo programų sudarinėtojai ir
tvirtintojai (tas ypač taikytina gimto-
sios kalbos, literatūros ir istorijos
mokymo programoms) nebus kartais
pernelyg persiėmę ne savo, o sveti-
mais standartais, o jeigu pažiūrėsime
į gimtosios literatūros programas, ar
nepamatysime čia ir ne vien švietimo,
bet ir tikrosios politikos, manyčiau,
visiškai be reikalo eliminuojančios iš
programų kai kuriuos autorius ir jų
kūrinius. Petro Cvirkos ,,Cukriniai
avinėliai”, be abejo, yra neprilygsta-
mas beletristikos kūrinys, bet ar bent
kelios jo novelės ir ,,Žemė maitintoja”
nėra tie kūriniai, kuriuos mokykloje
reikėtų aptarti? Žinoma, metai pa-
gimdo vis daugiau kūrėjų, jų atranka
mokyklų programose neišvengiama.
Gal tas programas galima būtų
sudaryti tam tikrais tarpsniais –
vienos moksleivių kartos susipažintų
su vienais, kitos su kitais savo gimto
krašto autoriais. O gal taip jau ir
daroma? 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)
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Atkelta iš 3 psl.
Antra – tuojau pat sušaukti

NATO viršūnių pasitarimą Gruzijos
ir Ukrainos priėmimo į šią organi-
zaciją  klausimui svarstyti. Trečia –
sustabdyti bet kokį NATO ir ES ben-
dradarbiavimą su Rusija, kol paskuti-
nis Rusijos kareivis dings iš Gruzijos
žemių, įskaičiuojant Pietų Osetiją ir
Abchaziją, o į jas jau dabar pasiųsti
NATO taikdarius Lietuvai vadovau-
jant. Rusija nesutiks? Yra dar ir
Jungtinės Tautos, ir įvairių ekono-
minių sankcijų galimybės.

Tai pirmas atsakymas į klausimą
„kas toliau?”. Antras – skubi trijų
Baltijos valstybių, Ukrainos, Lenkijos
prezidentų ir jų užsienio reikalų mi-
nistrų konferencija Vilniuje Lenkijos
prezidento siūlymui steigti šių valsty-
bių sąjungą svarstyti. Primenu, kad
ES delsiant atsiliepti į Gruzijos
šauksmą pagalbos prieš Rusijos iš-
puolį, Lenkijos prezidentas vėl pakar-
tojo savo ankstesnį siūlymą kurti

Rytų Europos šimto milijono gyven-
tojų jėgą gintis nuo rytų kaimyno,
dabartinei Europos sąjungai čia vi-
sišką neįgalumą parodžius. Trečias –
31 Seimo nario skundas Konstitu-
ciniam Teismui prieš NATO dalinius
Lietuvoje. Ar nereikėtų šaukti ne-
eilinės Seimo sesijos ir nuodugniai
išsiaiškinti šio veiksmo esmę bei tiks-
lus. Argi ne nesąmonė: Rusijos tankai
rikiuojasi Lietuvos pasienyje puoli-
mui, o Seimas, susėdęs kitoje sienos
pusėje, su Konstituciniu Teismu aiš-
kinasi, ar konstitucinga kviestis į tal-
ką organizacijos, kuriai Lietuva prik-
lauso, karinius dalinius, kurie savo
naryste jau yra įsipareigoję Lietuvą
ginti? Ar skundą pasirašę Seimo na-
riai suvokia, kad tokiu būdu teisiškai
jie pasisako prieš Lietuvos narystę
NATO, klausia tarptautinės teisės
žinovas Dainius Žalimas.

Tai bent keli daliniai atsakymai į
klausimą „kas toliau?”.

Balsas.lt 

Taigi, kas toliau?

GERBIAMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P. Puzino, J. Šilei-
kos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobu-
žinskio, Škleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzinavičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A.
Varno, V. Rato, Čeponio, Tuleikio, 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 8 psl. kontrolė ir
priekaištavo eurokomisarė D. Gry-
bauskaitė.

Tačiau tauta vienijasi tikslu
išlaikyti lietuvybę, išsaugoti Lietuvos
valstybę, kultūrą, paveldą ir gamtą.
O šio tikslo siekimo pirmasis žingsnis
– šeimos ir doros išsaugojimas.

Kaip išsaugoti dorą ir šeimą, kaip
išvengti demoralizacijos klystkelių –
išdėstyta „Sodomos ir Gomoros” kny-
gelėje. Pensininkų partijos Vilniaus
skyrius šį leidinį turi, skaitė ir dėkoja
autorių kolektyvui už tautines – pat-
riotines pažiūras ir ryžtingą veiklą
saugant šeimą.

MES UŽ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
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NUSTEBINO BEND RAMINTIŠ KUMAS,
VIENINGUMAS, TIKSLO TURĖJIMAS

Ar daug pažįstate jaunų žmonių
iš Lietuvos, kurie domėtųsi JAV lietu-
vių išeivija? Ir ne tik domėtųsi, bet
rašytų bakalaurinį darbą išeivijos
tema. Tad maloni buvo pažintis su
studente iš Lietuvos Gintare Rau -
ga  lyte, kuri ateinančiais metais Vy -
tauto Didžiojo universitete ruošiasi
ginti bakalaurinį darbą Dainavos
sto  vyklos istorijos tema. Su ja mane
supa žindino Sendraugių stovyklos
ruošos komiteto narė  Daina Čyvienė.

– Gintare, kokie vėjai Jus at -
pūtė į Čikagą?

– Atpūtė labai dideli vėjai (juo -
kia si). Esu Vytauto Didžiojo univer-
siteto istorijos specialybės studentė.
Kitą pavasarį ruošiuosi ginti diplomi -
nį darbą bakalauro laipsniui gauti.
Jau pradėjusi galvoti apie bakalau -
rinį darbą žinojau, kad noriu rašyti
lietuvių išeivijos tema. Tad pasirin -
kau Dainavos stovyklą. Viskas vyko
labai greitai, laiko liko mažai, tad
reikėjo suskubti.

Darbą pradėjau Lietuvoje. Už -
mez   giau ryšius su į Lietuvą grįžusiais
gyventi išeiviais, dalyvavau Ateitinin -
kų konferencijoje, kurioje buvo ne -
mažai atvykusių iš JAV. Susipažinau
su Polikaičiais, pradėjau bendrauti su
Lietuvos Respublikos ambasadore
Gin te Damušyte. Būtent ji, pa ma -
čiusi mano darbo temą, įžvelgė pers -
pektyvą ir pasiūlė nuvykti bū tent į
Ateitininkų sendraugių sto vyklą Dai -
navoje, kurioje stovyklauja net trijų
kartų atstovai. Smagu, kad galėjau
atvykti, nes rašyti tokį darbą nepabu-
vus Dainavoje būtų nelogiška. G. Da -
mušytė pranešė apie mano sumany-
mus Sen drau gių stovyklos ruošos
komitetui. Pradėjau su jais bend -
rauti, nusiun čiau jiems  dokumentus
iš universiteto, savo surinktą medžia -
gą, darbo pa vyzdžius. Tikriausiai
jiems viskas tiko ir patiko, todėl, kaip
jūs matote, aš čia.

– Kodėl pasirinkote būtent
Dainavos stovyklą ir ateitinin-
kus?

– Iš tikrųjų aš nesirinkau.  Taip
susiklostė aplinkybės. Pirmasis pos -
tūmis buvo išeivija. Ar tė ja Lietuvos
tūkstantmetis. Dabar galiu pasakyti,
kad ir ši aplinkybė taip pat buvo svar-
bi  – lietuviai gyvena ne tik apibrėžto-
je teritorijoje, jie išsisklaidę po visą
pasaulį.  Sužinojusi apie per penkias-
dešimt metų veikiančią stovyklą
Amerikoje, ėmiausi darbo. Rinkdama
medžiagą pamačiau, kad daugelis
ma no, jog Dainava lietuvių išeivijai
yra davusi didžiulį indėlį. Kilo noras
plačiau patyrinėti Dainavos feno me -
ną, sužinoti daugiau apie čia susi -
renkančius žmones ir tik tada sužino-
jau, kad dauguma stovyklaujančių
yra ateitininkai. 

Kuo daugiau domėjausi, tuo la-
biau mačiau didžiulį ateitininkijos
įna  šą Dainavai. Ir nors pradžioje
visai negalvojau, kad imsiuosi nag ri -
nėti būtent ateitininkiją, pa sirinkau
šį ke lią. Labai patiko, kad tęsiamos
kun. Stasio Ylos idėjos, vystomos šių
dienų vertybės. 

– Ar bendradarbiaujate Lie -
tu  voje su ,,Ateities” žurnalu?

– Pusę metų rinkau medžiagą Iš -
eivijos institute. Taip pat perskaičiau
visus ,,Drauge” ir ,,Ateityje” spaus -

dintus straipsnius nuo pat Dainavos
įsikūrimo pradžios. Tokia buvo mano
pažintis su ateitininkais.

Dabar jau pasirodys ir vienas
kitas mano rašytas straipsniukas
,,Ateities” žurnale. Turiu ir kitų min -
čių. Gavusi bakalauro laipsnį ren -
giuo si studijuoti žurnalistiką.  

Mano atvažiavimas yra įdomus
dalykas. Ne taip daug lietuvių stu-
dentų važiuoja į kitas šalis rinkti me -
džiagos apie išeivijos gyvenimą. Daug
kam įdomu, kaip studentė galėjo
išvažiuoti. Tuo domisi ne tik univer-
sitete, susidomėjo ir ,,Ateities” žur-
nalas.  

– Tai pradžioje buvo susi do -
mėjimas?

– Taip, bet ne tik. Kaip vėliau iš -
siaiškinau, apie Dainavą nėra parašy-
ta rimtesnių darbų.  Jau atvykdama
žinojau, kad mano darbas bus vykdo-
mas dviem kryptim – Dainavos istori-
ja ir kaip šiandien Dainavoje būnan-
tys žmonės supranta lietuvybę, kam
jiems reikia to lietuviškumo, tos
lietuvybės.  

– O kada Jūs pirmą kartą
apie Dainavą išgirdote?

– Karts nuo karto girdėdavau iš
vyresnių žmonių Lietuvoje. Buvo
laikas, kad per radiją pati Jadvyga
Damušienė skaitydavo pranešimus iš
Dainavos.

Vėliau susipažinau su jos dukra,
esu padariusi su šia šeima pasikal-
bėjimą. Reikia pasakyti, kad prieš
keletą metų nesupratau, koks šios
sto vyklos pobūdis. Tik rimčiau susi -
domėjusi pamačiau, kad ten puoselė-
jama lietuvybė, ir tada prieš pusmetį
pradėjau rinkti medžiagą, vaikščioti
po Vilniaus archyvus, ieškoti medžia-
gos. 

– Koks pirmasis  įspūdis at -
vykus į Dainavą?

– Rinkdama medžiagą, mačiau
nemažai nuotraukų. Bet atvažiavus
čia apėmė keistas jausmas. Nuot rau -
kos to negali perteikti. Tai iš tiesų
unikali vieta. Dauguma čia susiren -
kančių stovyklautojų – išsilavinę
žmo  nės, jie supranta ne tik ką jie
daro, bet ir tos veiklos giluminę es -
mę. Sakyčiau, kad čia renkasi išeivi-

Gintarė Raugalytė ,,Draugo” re-
dak cijoje.      Dainos Čyvienės nuotr.

jos elitas (visai nebijau šio žodžio).
Ta čiau tuo pačiu, jie taip pap  rastai
viską perteikia, turi tokias gražias
idė jas. Jie tą vietą padaro labai svar-
bia ne tik sau patiems, bet ir visai
lietuvybei. Pamačius visą tai mane
apėmė puikus jausmas, kad viskas
daroma labai rimtai, tai ne šiaip sau
žaidimas. Mane užbūrė tai, kad
žmonės supranta, kodėl jie tai daro ir
ką jie daro, labai maloniai nustebino
toks bend ramintiš kumas, vieningu-
mas, tikslo turėjimas. Lietuviškumą
jie sieja su tauta, o ne su valstybe ir,
manau, kad tai yra labai gerai.
Atrodo, kad jie yra didesni lietuviai
nei kai kurie, kurie sėdi Lietuvoje.
Net patys ma žiausi į stovyklą tėvelių
atsivežti vaikai tą supranta. Ir aišku,
kad jie užaugę tęs savo tėvų darbą.
To negali patirti Lietuvoje.

– Koks paskaitininkas Jums
padarė įspūdį?

– Didžiausią įspūdį padarė Gin -
tės Damušytės paskaita ,,Pi lietinė
visuomenė Lietuvoje: valstybės  prie -
šas ar pamatas?”   Ji yra gera savo sri-
ties specia listė ir moka ,,pagauti”
svarbiausius momentus tiek politiko-
je, tiek visuo meniniame gyvenime.
Ypač nustebino žmonių reakcija po
paskaitos. Au di toriją sudarė įvairaus
amžiaus klausytojai. Po pranešimo
buvo labai rimtų pasvarstymų. Nu-
stebino tai, kad jaunesnių klausytojų
mintys skyrėsi nuo vyresnių klausy-
tojų. Vyresniems Dainava   aliuzija į
tikrąją Lietuvą.  Man pasirodė, kad
jie iki šiolei gyvena iš savo se nelių
tėvų ar prosenelių pasakojimų sukur-
ta Lie tuva. Jie nelabai nori matyti
šiuolai kines Lietuvos problemas.
Atrodo, kad jie nori mylėti Lietuvą be
jokių spragų. (Šią  min tį aš ruošiuosi
plėtoti ir savo darbe). Tačiau, pa-
brėžiu, tai buvo išimtinai vyresnieji
klausytojai. Po G. Damušytės pas-
kaitos pasimatė bū tent tokie skirtu-
mai. O jaunesni klau sytojai nepiešė
dabartinės Lietu vos vaizdo juodai, jie
labai realiai ver tina dabartinę Lie-
tuvą ir tas man buvo labai įdomu.

Labai patiko jėzuito Luko La -
niausko paskaita ,,Ar mes girdime
Dievo šauksmą?”. Jis labai gražiai
susiejo abi kultūras – amerikietiškąją
ir lietuviškąją, kalbėjo apie tose šaly -
se sukurtas vertybes, apie pašau -
kimus. Pašaukimas nėra vien tik ku -
ni gystė. Pašaukimas yra būti gera
ma ma, geru savo specialybės žinovu.
Kodėl žmonės apleidžia savo pašau-
kimą?  Juk pats pašaukimas gali būti
brandus ir vaisingas.  ,,Yra kultūra,
yra tauta, bet dažnai nebėra verty-
bių”, – teigė kunigas. 

Jo paskaita taip pat iššaukė daug
diskusijų. Jam pačiam tik 24 metai,
tačiau jam įdomu, kodėl jauni žmonės
renkasi biznį, verslą, o ne dvasinius
dalykus.

– O kaip patiko pats gyveni-
mas Dainavoje?

– Aš atvykau kaip istorikė, kaip
būsima šios srities specialistė. Buvau
labai užsiėmusi, bendravau su žmo -
nėmis, dariau pasikalbėjimus, lan -
kiau paskaitas. Atvažiuodama tikrai
galvojau, kad sąlygos bus blogesnės.
Pats žodis ,,barakas” mane buvo
nuteikęs taip galvoti. Tai nėra toks
,,ba rakas” kaip Lietuvoje supras-
tume. Pagirtina, kad visą valgiaraštį

stengtasi pateikti lietuvišką, nuste-
bau, kai gavau kugelio, balandėlių,
barščių. Kai stovyklaujančių vaikų
klausiau, kas čia yra lietuviško, tai
visi minėjo kugelį. Sąlygos stovyklai
yra pakankamai geros, o jau gamta –
tai nepaprastai graži. 

– Ką veikiate Čikagoje?
– Grįžus iš Dainavos iki išvažia-

vimo liko savaitė. Ją pragyvenau
labai intensyviai. Pamačiau Čikagą,
ap lankiau  beveik visas 10 lankytinų
vietų turistams, plaukiau Michigan
ežeru, daug vaikščiojau. Mane su-
žavėjo Čikagos  architektūra. Kaip
būsima istorikė domėjausi miesto
istorija. Man pavyko net nueiti į
biržą, pakalbinti ten žmones. Esu
Pasvalio rajoninio laikraščio ,,Dar -
bas” korespondentė, tad surinktą
medžiagą grįžusi į Lietuvą panaudo-
siu straipsniams. Stebėjau ameri-
kietiško futbolo rungtynes, kurių ne -
supratau, mat jis labai skiriasi nuo
europietiško futbolo. Buvo smagu
pamatyti patį stadioną ir kaip žmo -
nės reaguoja į žaidimą. Didelį ispūdį
padarė Millennnium Park, o ir pati
pica. Sakoma, jei esi Čikagoje, turi
būtinai paragauti Giordano’s picos.
Įdomu tai, kad kur ėjau – visur su-
tikau lietuvių. Kai tik išgirsdavo, kad
kalbame lietuviškai, būtinai prieina,
pasisveikina ir kalbina. Žinojau, kad
Čikagoje didžiausias lietuvių telki-
nys, bet, kad jų čia šitiek – neįsivaiz-
davau.

– Ar taip įsivaizdavote Či-
kagą?

– Ne. Dainavą įsivaizdavau pana-
šiai, tačiau Čikagą... Man at ro dė, kad
tai labai chaotiškas miestas, kad
gatvėse nuolatinės spūstys, o pasi-
rodė, kad Čikaga – nuostabus mies-
tas, nuostabiai viskas suplanuota,
užtenka informacijos, turistas leng-
vai gali susiorientuoti, mieste gyvena
puikūs, bendraujantys žmonės, gat-
vėse įvairiose vietose gali matyti kokį
koncertėlį. Aš pati viena važia vau į
Čikagą ir nepasiklydau. Ir  dar – Či-
kaga labai žalias miestas. To tai tik-
rai neįsivaizdavau. Tiek parkų, tiek
žalumos, yra kur žmonėms su šeima
laiką praleisti. 

– O kas finansavo Jūsų ke -
lionę?

– Ačiū už klausimą. Tikrai turiu
daugeliui padėkoti. Sendraugių sto -
vyklos ruošos komitetas man skyrė
1,000 dol. Prieš išvykstant  į JAV la -
bai daug žmonių Lietuvoje domė josi
mano projektu ir mane parėmė tiek
mo rališkai, tiek finansiškai. Noriu
padėkoti  Tėvynės są jungos Pasvalio
skyriaus konservatoriams, o ypač Vil -
helminui Janu šo niui, Pasvalio ,,Ro -
tary” klubui ir jo pre zidentui Juozui
Stulgai, Pasvalio mu zikos mokyklos
,,Yama ha” direktoriui Vygantui Tre -
pe  kūnui, Pasvalio rajo no laikraščiui
,,Darbas” redaktoriui Romualdui
Ston  kui ir pavaduotojai Angelei Ča-
 p o  nienei.

– Reikės parvežti daug lauk-
tuvių ?

– Taip, taip (juokiasi). Navy Pier
visiems mano rėmėjams, palaikyto-
jams nupirkau marš kinėlius ir ter-
mosiukus kavai. Ir dar – kiekvienas
gaus įrėmintą mano darytą nuot -
rauką iš mano aplankytų vietų.

Kalbino Laima Apanavičienė
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
LIŪDAS

RAMANAUSKAS

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename prieš metus, 2007 m. rug-
pjūčio 3 d., iškeliavusį į Amžinybę mylimą vyrą, tėvą ir senelį.

Nors tavęs čia nėra, bet esi mūsų širdyse ir maldose.
Šv. Mišios ta intensija bus aukojamos š. m. rugpjūčio 31 d., 10:30

v. r.  Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave.,  Chicago, IL.
Po šv. Mišių važiuosime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines pašventin-
ti paminklą. Pašventinus paminklą bus pietūs Seklyčioje, 2711 W
71st  Street, Chicago, IL. Kas galite prašau dalyvauti Liūdelio pa-
minėjime.

Liūdinti žmona Albina, vaikai Asta, Donatas, Indrė ir
Renata, martelė Rasutė, žentai Raimundas, Gintautas ir
Clinton, anūkai Linas, Daiva, Sabina, Regina ir Diana

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
PRANAS BERNOTAS

2008 m. rugpjūčio 31 d. sueina 25 metai nuo a. a. Prano mir-
ties.

Visus, kurie jį pažinojo, prašome prisiminti a. a. Praną savo
maldose. Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Šv. Trejybės
bažnyčioje, Hartford, CT.

Nors praėjo daug metų, tačiau kiekvieną dieną prisimename
ir pasigendame brangaus vyro, tėvo, brolio ir senučio.

Birutė Bernotienė su šeima

A † A
STEVEN P. BALTA

Mirė 2008 m. rugpjūčio 23 d., sulaukęs 63 metų amžiaus.
Gimė Čikagoje. Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Donna Mackevičiūtė; sūnus Anthony su

žmona Gloria, sūnus Nikolas su žmona Kristy, anūkai Hanna, Leia
ir Anie; brolis Robert Balta su žmona Linda.

Velionis buvo sūnus a. a. Peter ir a. a. Joanne Balta, brolis a. a.
Connie Balta ir a. a. Tony Balta.

A. a. Steven bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 26 d. nuo 3 v.
p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont IL.

Laidotuvės įvyks  trečiadienį, rugpjūčio 27 d. 8:45 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos  šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Steven bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba

www.petkusfuneralhomes.com

A † A
IRENA KAZAKAUSKAITĖ

ŠIMKIENĖ

Mirė 2008 m. rugpjūčio 18 d., sulaukusi 76 metų amžiaus.
Palaidota Trinity Memorial Gardens in New Port Richey, FL.
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo maldose.

Liūdintis vyras  Algis ir sūnus Ričardas su šeima

Mūsų bendraminčiui
A † A

PRANUI RAZGAIČIUI

iškeliavus į Amžinus namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai ALEKSANDRAI, dukrai ELENU-
TEI, sūnums ANTANUI, KAZIUI, ANDRIUI ir jų
šeimoms.

Drauge su jumis liūdi

Clevelando ateitininkai

A † A
PRANUI RAZGAIČIUI

mirus, Lietuviai krikščionys demokratai neteko vieno
iš savo stipriausių stulpų.

Kartu su jo žmona ALEKSANDRA, dukra ELE-
NYTE, sūnumis ANTANU, KAZIU, ANDRIUMI ir jų
šeimomis dalinamės netekties skausmu ir liūdesiu.

Lietuviai krikščionys demokratai

PILIGRIMINIS ŽYGIS PĖSČIOMIS:
KRYŽIŲ KALNAS - ŠILUVA 

Baigiasi vasara – atostogų, sto-
vyklų, piligriminių kelionių laikas.
Visus šiuos įspūdžius apvainikuos
šeštasis jaunimo piligriminis žygis
pėsčiomis: Kryžių kalnas – Šiluva,
kuris vyks rugsėjo 5 – 7 dienomis.
Kiekvienais metais augantis dalyvių
skaičiumi žygis šiais metais tikisi
suburti per 1,000 atkaklių dalyvių.

Apie tai informaciją ir trumpą
praėjusių metų žygio filmo „Tikėjimo
ir vilties kelias” ištrauką galite rasti
internetiname tinklalapyje www.
tikiu.lt  

Žygį veda pats Šiaulių vyskupas
ir Lietuvos kariuomenės ordinaras
Eugenijus Bartulis. Žygio metu
skamba giesmės, dainos, vakarais
scenoje organizuojama meninė pro-
grama, grupių prisistatymai.

Piligrimystėje dalyvauja jaunieji
šauliai, skautai, ateitininkai, pran-
ciškoniškasis jaunimas, vienuoliai ir
vienuolės, vyskupijų jaunimo centrų

ir parapijų jaunimas, Lietuvos kariai
ir kiti. Iš visos Lietuvos: Šiaulių,
Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Pa-
nevėžio, Klaipėdos ir kitų regionų.
Taip pat kiekvienais metais dalyvau-
ja didelė grupė Lenkijos lietuvaičių.
Žygis tampa  tarptautinis. Jame va-
karinėje programoje koncertavo mu-
zikantai iš Izraelio, Kanados ir kitų
šalių.

Šis žygis sujungia dvi labai svar-
bias Lietuvių tautai vietas: Kryžių
kalną ir Šiluvą. Tai naujoviškas ir
priimtinas būdas jaunimui pristatyti
šį istorinį bei dvasinį paveldą ir
padaryti jį patrauklų. Žygis tęsiasi 3
dienas,  nueinama per 70 km. Šias
metais jis ypatingas, kadangi švenčia-
ma 400 metų Švč. Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje sukaktis. 

Juozas Dapšauskas
Krikščionybės žiniasklaidos

tarnyba

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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�Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos bažnyčioje bus auko -
ja mos šv. Mišios kun. Boniface Vaiš -
noras, MIC, atminimui.

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

��Šiemet švenčiame Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos apreiškimo 400 m.
jubiliejų. Rugsėjo 14 d., sekmadienį,
10:30 val. r.  Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo parapijoje, Marquette Park,
6812 South Washtenaw Ave., Chi -
cago, IL 60629 bus aukojamos Padė -
kos Mišos. Po Mišių bus procesija, ku -
riai vadovaus kardinolas Francis
Geor ge, OMI.  Kviečiame visus daly-
vauti!  Po procesijos, 3 val p. p. –
šven  tiniai pietus Hilton viešbutyje,
94th St. ir South Cicero Avenue, Oak
Lawn, IL  60652. Palaimintojo J.
Matulaičio misijos raštinėje galite įsi-
gyti pietums bilietus (kaina 45 dol.).
Bilietus taip pat galite užsisakyti
paskambinę  Mary Beth Slakis tel.:
708-337-0193. Iš visų lietuviškų
bažnyčių į šventę važiuos autobusai.
Iš Matulaičio misijos autobusai iš -
vyks 9 val. r. (kaina 10 dol). Kvie čia -
me užsiregistruoti Misijos raštinėje.
Rug sėjo 14 d. Palaimintojo J. Ma -
tulaičio misijoje šv. Mišių nebus! Visi
kviečiami dalyvauti didžiojoje šventė-
je.

�Rugsėjo 21 d. 10 val. r. Pa -
laimintojo J. Matulaičio misija kvie -
čia dalyvauti mūsų bendruomenės šv.
Mišiose ir tarnystės mugėje. Tą sa -
vaitgalį bus tik vienos Mišios lauke.
Jei gu lis – Mišios bus aukojamos
spor  to salėje. Bus proga kartu pasi -
melsti, pavalgyti, pabendrauti, susi-
tikti su kitais misijos nariais, drau-
gais, ir prisirašyti prie tarnysčių.
Kviečiame dalyvauti! Matulaičio mi -
si jos tel. 630-257-2008,  el. paštas:
matulaitismission@sbcglobal.net

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Čikagos Lietuvių ope -
ros pagerbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., 4 val. p.p.
Bilieto kaina – 35 dol. Tuo pačiu bus
rengiamas tai progai skirtas leidinys.

Norinčius reklamuotis leidinyje ar
įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė).

��,,Draugo”  šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius ir
bendradarbius.  Jis bus gausiai iliust -
ruotas nuotraukomis, dienraš čio gy -
venimo įvykiais.  Norinčius įsi gy   ti šį
,,Draugo” leidinį prašome atsiųsti 35
dol. ar auką leidiniui pa remti. Lei -
dinyje bus skelbiamos visų aukotojų
pa vardės.

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingi istorijos mokytojas ir
akompaniatorius. Kreiptis į mokyk-
los direktorę Jūratę Dovilienę tel.
630-805-4036.

��Pasaulio lietuvių mokslo ir kū -
rybos simpoziumas (MKS), kuris
vyks  2008 m. lapkričio 26–30 die -
nomis, Lemonte, IL.  MKS svetainės
elektroninis adresas registracijai  yra
www.mks14.com. Daugiau informaci-
jos tinklalapyje: www.JAVLB.org

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-
pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Dėl išsamesnės informacijos ir
bilie tų užsakymo skambinkite Karin
Lichter tel.: 732-446-7615 arba ra -
šykite el. paštu:  

Kalichter@optonline.net 

��Vinco Krėvės lituanistinė mo -
kyk la (Philadelphia) naujus mokslo
metus pradės rugsėjo 7 d., sekma-
dienį. Dau giau informacijos Jums
suteiks mokyklos vedėja Jūratė
Vrubliaus kienė, rašykite jai el. paštu:
vrubliauskiene@ yahoo.com  

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia gausiai dalyvauti ir švęsti kartu
su mūsų parapija Šiluvos jubiliejų
rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv. Petro
Povilo lietuvių bažnyčioje adresu: 211
Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206. 11
val. r. bus aukojamos Pa dėkos Mišios
anglų ir lietuvių kalba. Jas au kos
kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir kle -
bo nas, kun. Da nielius Staniškis. Po
Mišių – procesija su akmens relikvija
iš Šiluvos ir šventiniai pietūs Šv.
Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206. No-
rinčius įsigyti bi lietus (20 dol.) pra -
šome kreiptis į parapijos klebo niją
tel.: 908-352-2271 iki rugsėjo 10 d. 

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
įvyks spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje. 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

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

,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus knygoje bus skelbiamos Draugo
fondo garbės aukotojų (paaukojusių 1,000 dol. ir daugiau) pavardės. Nori-
me pranešti, kad tie garbės aukotojai, kurie šiemet ketino padidinti savo
įnašą Draugo fonde arba tie, kurie nori tapti garbės aukotojais ir būti pa-
minėti ,,Draugo” 100-mečio knygoje, savo įnašus prašomi atsiųsti iki šių
metų gruodžio 1 d., nes tuomet knygos ruošimas bus baigiamas.

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

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

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą

lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius iš
visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės iš Čikagos, 
Los Angeles, Floridos, Toronto ir Detroito.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

Šokių pynė.                                                          Kristinos Kazlauskienės nuotr.

Nuotraukų ,,Draugo” fotokonkursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime iki š.
m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne mažiau kaip 1000 px) el. paštu:
redakcija@draugas.org; dalia. cidzikaite@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com

Artėja gražus 
Šiluvos Marijos 

400 metų jubiliejus

Tam tikslui išleisti paveikslėliai su
Šiluvos Marijos atvaizdu, 

kuriuos galima greitai ir lengvai
užsisakyti internete – tinklalapyje:

www.immaculateconceptionsite.org

Paspausti ,,Our Lady of Siluva”
ir  rasite iformaciją, 

kaip užsisakyti paveikslus.

Po sėkmingo dalyvavimo XIII Lietuvių tautinių šokių šventėje, ,,Gran-
dies” ansamblis ruošiasi įdo miems 2008–2009 m. lietuvių tauti nių šokių veik-
los metams. Ateinantį pavasarį ansamblis iškilmingai švęs gy vavimo 50-metį
ir dalyvaus prog ramose JAV, skirtose Lietuvos tūks tantmečio jubiliejui pa-
minėti. Nauji ir grįžtantys ,,Grandies” šokėjai nuo rugsėjo 1 d. kviečiami re-
gistruotis an samblio internetinėje svetainėje: http:voras.com/grandis. Pirmo-
sios jau   nučių, jaunių ir jaunimo/studentų  ratelių repeticijos ir registracija
vyks sekmadienį, rugsėjo 7 d., nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val.v. PLC, Lemont, IL.
Kitiems ,,Grandies” šokėjams repeticijų kalendorių praneš ratelių mokytojai.
Norint daugiau informacijos prašome kreiptis į ,,Grandies” vadovę Violeta
Fabianovich tel. 708-422-3556 arba el. paštu: poniavioleta@yahoo.com

Ramunės Kubiliūtės nuotraukoje jaunosios ,,Grandies” šokėjos. 


