
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 11, 2008 Vol. XCIX Nr. 178Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
9
-1
0
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.44 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Lietuvių telkiniuose.
Šiluvos jubiliejus Detroit
(p. 2)
•Krizė Ukrainoje ir Vo-
kietijoje (p. 3)
•Ateitininkų sendraugių
savaitė (p. 4)
•Apie įsivaikinimo gali-
mybes Lietuvoje(p. 5)
•Kitų kraštų virtuvės –
Australija (p. 8)
•Baltoji knyga (p. 9)
•Popietė apie Kiniją
,,Seklyčioje”.
Apdovanoti lietuviai
mokslininkai (p. 10)

Rusija gali pasinaudoti
sovietiniu palikimu

Lietuva minès Žemaiçiû krikšto jubiliejû

Pabaltijo šalyse tebesantį sovietinį palikimą Rusija gali panaudoti kaip ginklą
prieš savo kaimynes. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA) –
Lietuvoje lankosi JAV karinių oro pa-
jėgų Europoje ir NATO jungtinių oro
pajėgų vadas generolas Roger Brady.
Generolas yra atsakingas už NATO
karinių oro pajėgų operacijas ir JAV
oro pajėgų veiklą, vykdomą Europoje
ir Afrikoje.

JAV ambasadoje Vilniuje sureng-
toje spaudos konferencijoje R. Brady
pažymėjo, kad po įvykių Gruzijoje
NATO priversta iš naujo apsvarstyti
saugumo klausimus įvairiose srityse.
,,Baltijos šalys dirba prie Baltijos ša-
lių gynybos plano. Neišvengiama,
kad dėl to jos tarsis ir su partneriais
NATO”, – sakė R. Brady. Tiesa, JAV
generolas pripažino, kad bendras gy-
nybos planas kol kas yra ,,embrioni-
nės” būsenos.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Vyriausybė patvirtino Žemaičių
krikšto ir Žemaičių vyskupystės įs-
teigimo 600 metų jubiliejaus minėji-
mo 2009–2017 metų programą, kuria
siekiama įamžinti svarbiausius su Že-
maičių krikštu, Žemaičių vyskupys-
tės istorija susijusias vietas ir asme-
nybes.

Numatoma pristatyti šį svarbų
jubiliejų Lietuvos ir pasaulio visuo-
menei, organizuoti renginius, skirtus
jubiliejui paminėti. Ketinama atlikti
svarbiausių su Žemaičių krikštu ir
Žemaičių vyskupystės istorija susiju-
sių vietų tvarkymo darbus, kad būtų
sudarytos sąlygos juos aplankyti.

2013 m. sukaks 600 metų nuo Že-

maičių krikšto, o 2017 metais – 600
metų nuo Žemaičių vyskupystės įs-
teigimo. Žemaičių krikštas ir sava-
rankiškos Žemaičių vyskupystės įs-
teigimas suvaidino didelį vaidmenį
puoselėjant Lietuvos valstybingumo
nuostatą, išsaugant lietuviškąjį tapa-
tumą ir XX amžiaus pradžioje atku-
riant Lietuvos valstybę.

Vilniuje vieši JAV
kariniû oro
pajègû vadas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija. Bernardinai.lt nuotr.

Generolas Roger Brady.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Baltijos šalių regione galimo karo ki-
birkštimi, panašiai kaip Gruzijoje,
gali būti čia tebesantis sovietinis pa-
likimas, rašoma ,,The Economist”
antradienio numeryje.

Rusija tvirtina, kad Estijoje ir
Latvijoje priimti kalbos ir pilietybės
įstatymai diskriminuoja rusakalbius.
Šimtai tūkstančių žmonių (daugiau-
sia – rusų), atvykę sovietinės okupa-
cijos laikotarpiu, netapo Estijos ir
Latvijos piliečiais, kai šios šalys at-
kūrė savo nepriklausomybę. Daugelis
jų buvo natūralizuoti paskutinį XX a.
dešimtmetį, bet vis dar atsiranda lai-
kančių kalbos egzaminus ir prašan-
čių suteikti pilietybę. Atstumtieji, ne-
gavę pilietybės asmenys, kurių yra
dešimtys tūkstančių, turi rusiškus
pasus ir virto galimu siaubu Baltijos
šalims ir jų rėmėjams.

Pernai Taline kilę neramumai
dėl nerangaus valdžios sprendimo
perkelti sovietmečio laikų karo pa-
minklą sukėlė įtampą, kuri lig šiol
neatslūgsta.

Lietuvoje problema kita (čia ru-
sakalbių yra nedaug ir visi jie 1991
m. gavo pilietybę) – jos teritorija eina
tranzitinis Rusijos karinių pajėgų ke-
lias į Kaliningrado sritį. Todėl gali-
mybių provokacijoms yra daug.

Rusija nutraukė naftos tiekimą
vamzdynu, kurį esą reikia remontuo-
ti, bet atsisakė už tiekimo sutrikimą
atlyginti Lietuvai. Stipriai su Krem-
liumi susijusių politikų vadovauja-
mos Nukelta į 6 psl.

Kunigû seminarijoje
prasidèjo nauji mokslo metai

Vilnius, rugsėjo 10 d. (Bernar-
dinai.lt) – Po vasaros atostogų, pasto-
racinių praktikų bei stovyklų į Vil-
niaus šv. Juozapo kunigų seminariją
tolimesniam pasirengimui kunigystei
sugrįžo klierikai, kuriuos pasitiko
naujasis Seminarijos rektorius kun.

Žydrūnas Vabuolas. Šiais metais se-
minaristų vasaros keliai driekėsi nuo
JAV iki Australijos, kur keturi atsto-
vai dalyvavo Pasaulio jaunimo dieno-
se Sidnėjuje.

Rugpjūčio 30–31 d. Vilniaus se-
minarijos Nukelta į 6 psl.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00
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LIETUVIÛ TELKINIAI

DETROIT, OH

CLEVELAND, OH

BERISSO, ARGENTINA

Rudeninėmis spalvomis pasi-
puošusi gamta vėl kviečia visus
Cleveland bendruomenės narius i
naujojo sezono atidarymą.

Tai meno, kūrybos šventė, kurią
ruošia vyr. skautės židinietės rugsėjo
27 d., šeštadienį, 6 val. vakaro Dievo
Motinos parapijos auditorijoje.

Meno šventėje gėrėsimės Ma-
riaus Narbutaičio metalo skulptū-
romis. Marius dar būdamas jaunas
pradėjo naudoti metalą meninei kū-
rybai, kuria metalines skulptūras.
Visą gyvenimą labai domėjosi kla-
sikinių automobilių restauracija.
Išmoko kaip suvirinti, formuoti me-
talą. Būdamas mechanikos inžinie-
rius nuolat remiasi savo profesine
patirtimi. Kūrybiniame darbe ieško
unikalių kompozicijų, naujų gamini-
mo ir metalo užbaigimo bei apdailini-
mo metodų.

Jo kūryba – įvairaus stiliaus,
pradedant tradiciniu lietuvių liaudies
menu ir baigiant laisvomis abstrak-
čiomis formomis. Panaudodamas su-
derintus išlenkimus, tekstūras ir
grakščias išlankas Marius siekia
perkeisti šaltą ir nelankstų metalą į
šiltas, lengvai banguojančias ir akims
estetiniai malonias formas. Jo pasi-
rinktame kūrybiniame kelyje atsive-
ria begalinės galimybės: įvairūs sti-

liai, metodai ir temos, kuriomis jis
išreiškia savo vidinius polėkius.

Jo darbai buvo rodomi įvairiose
parodose Ohio bei Illinois valstijose.

Dievo Motinos parapijos
info.

Metalo skulptūrų paroda

Šv. Antano parapija paminėjo Šiluvos jubiliejų
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Šiluvos Marija, mūs širdy gyva,
Šviesk takus naktyje, šaukia

Lietuva.
Mes, vaikai, suklaupę meldžiame

Tavęs;
Juoda vargo upė, kur nuneš,

nuves.

Laimink mūs, Tėvynę, kankinių
kapus.

Žaizdos neužgyja, kelias toks
klaidus.

Taikos Karaliene, būk širdy
gyva,

Siųsk dangaus malones,
meldžias Lietuva.

(S. Šviesaitė)

Detroit, MI ir šio miesto apylin-
kėse gyvuoja trys lietuviškos parapi-
jos: Dievo Apvaizdos, Southfield, MI;
Šv. Kazimiero parapija, Windsor,
Ontario, Canada ir Šv. Antano para-
pija, Detroit, MI. Balandžio 27 d.,
Dievo Apvaizdos parapija iškilmin-
gai atšventė savo parapijos šimtmetį
ir minėjo Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų.
Šv. Kazimiero parapija prieš keletą
mėnesių (birželio 22 d.) atšventė
Šiluvos šventę. O mes, Šv. Antano
bažnyčios parapijiečiai, nenorėdami
atsilikti ir pasiduoti kitoms parapi-
joms, taip pat kukliai paminėjome šį
garbingą jubiliejų.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. Šv. An-
tano lietuvių Romos katalikų bažny-
čioje, Detroit, MI, prieš Mišias para-
pijos klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas sukalbėjo specialias maldas Švč.
Dangaus Motinai Marijai. Meldėmės
iš visos širdies, prašydami Švč. Mer-

gelės Marijos daug malonių, kurių
reikia mūsų tautai. Prašėme, kad jos
sūnus Jėzus suteiktų to, ko maldau-
jame. Šv. Mišias aukojo kun. A. Ba-
bonas, liturginius skaitinius skaitė
Antanas Osteika. Kun. A. Babonas
pasakė šiai šventei pritaikytą pamok-
slą. Jis priminė Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje prieš 400
metų reikšmę. Švč. Mergelė Marija
skatino, kad būtų garbinamas jos
Sūnus ir, kad mes Jo klausytume. Šis
jos prašymas vertas mūsų visų dėme-
sio švenčiant šį jubiliejų. Būkime
vieningi maldoje Marijai, prašydami
palaimos mūsų šeimoms ir visiems
mūsų kasdieniniams darbams. To-
liau kun. A. Babonas priminė, kad
rugsėjo 8 d., tą pačią dieną, kai Baž-
nyčia mini Švč. Mergelės Marijos
gimtadienį, Vytautas Didysis buvo
pasirinkęs savo karūnavimui Lietu-
vos karaliumi. Po Mišių buvo gieda-
ma Švč. Mergelės Marijos litanija.

Buvo malonu stebėti, kad kiek-
vienas parapijietis išdidžiai segėjo
Šiluvos Marijos jubiliejinį prisimini-
mo ženkliuką. Ženkliukai buvo gauti
iš Lietuvos Vyčių organizacijos pada-
linio, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
fondo pirmininko ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebono
kun. Antano Markaus (Chicago, IL).

Po Mišių būrys parapijiečių su-
sirinko parapijos salėje. Kun. Babo-
nas palaimino dalyvių suneštas gau-
sias vaišes. Po vaišių buvo trumpa
programėlė. Šių eilučių autorė per-
skaitė keletą šiai ypatingai šventei
skirtų eilėraščių: Kazio Bradūno
„Šiluvą”, „Šventąją kelionę”, „Vaka-
rą prie Šiluvos” ir poeto A. Kisono
„Nenuženk nuo akmens” bei „Tikėji-

Mariaus Narbutaičio skulptūra iš
metalo.

mas širdy”. Klausėmės muziko ir
kompozitoriaus, Lietuvos Vyčių gar-
bės nario Fausto Strolios ir jo choro
lietuvių ir anglų kalbomis Šiluvos
Marijos garbei kompaktinėje plokš-
telėje įrašytų giesmių.

Salės sceną puošė Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos paveikslas. Stalas
buvo padengtas austa linine staltie-
se. Ant jos buvo ištiesta lininė, su
išaustu Tautos himnu, simbolizuo-
jančių mūsų laisvę, juosta. Šalia iš-
dėstyti: Rūpintojėlis, gintarinis roži-
nis, koplytstulpis su Marijos statula.
Tai simbolizavo tikėjimą. Medinė,
šiaudinukais padabinta skrynia sim-
bolizavo skrynią, kuri buvo atkasta
Šiluvoje. Joje – Švč. Mergelės Marijos
maldos kortelės, kaip mūsų visų mal-
dų simbolis. Ant stalo buvo matyti
senovinė maldaknygė „Balsas Balan-
dėlės arba Mažas šaltinėlis – Dievo
mylistų” (1909 m.) iš Wintersberg ir
Marijos maldų knygelė „Aušros žvaigž-
dė”, išleista 1951 m. Taip pat gausiai
iliustruota ir aprašymų knyga „Lie-
tuva – Marijos žemė”, apie Vilniaus,
Kauno, Telšių, Vilkaviškio ir Kaišia-
dorių vyskupijų bažnyčias ir švento-
ves. Marijos paveikslas buvo papuoš-
tas žydinčiais rudenio žiedais ir rū-
tomis. Prie šio simboliais gausaus sta-
lo buvo padaryta dalyvių nuotrau-
ka.

Mūsų mielas klebonas kun. A.
Babonas š. m. rugsėjo 6 d. atšventė
savo 81-ąjį gimtadienį. Ta proga visi
dalyviai sugiedojo jam „Ilgiausių
metų” ir įteikė šios šventės dalyvių
pasirašytą sveikinimo atviruką.

Visi parapijiečiai ir svečiai malo-
niai bendravo.

Seniausia Argentinos lietuvių
draugija šventė 99 m. sukaktį
Lietuvių savišalpos ir kultūros

draugija ,,Nemunas” paminėjo savo
99 metų jubiliejaus sukaktį. Ši
draugija yra seniausia lietuvių
įstaiga Pietų Amerikoje bei tarp kitų
tautų Berisso mieste. ,,Nemuno”
draugija buvo įkurta 1909 metais
rugpjūčio 17 dieną. Šventės metu
Buenos Aires provincijos lietuvių
bendruomenė išrinko savo karalienę,
kuri atstovaus visą bendruomenę
,,Imigrantų” mugėje ir šventėje.

Prieš sveikinimus ir vakarienę
buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos
valstybinės vėliavos, vadovai bei žiū-
rovai giedojo Argentinos ir Lietuvos
himnus. Ricardo Cagliardi Semėnas,
„Nemuno” draugijos pirmininkas,
tarė sveikinimo žodį susirinkusiems.
Į minėjimą susirinko beveik 300
dalyvių.

Nuo pakylos sveikinimo žodžius
tarė Berisso miesto savivaldybės
meras Enrique Slezack, Lietuvos
Respublikos ambasados Argentinoje
raštvedys Algimantas Rastauskas,
Buenos Aires provincijos Tautinių
Mažumų departamento atstovas
Raimundo Marmori, Argentinos lie-
tuvių organizacijų ir spaudos tarybos
vicepirmininkas (ALOST) bei „Ar-
gentinos Lietuvių Centro” valdybos
pirmininkas Arturo Mičiudas, Lie-
tuvių Susivienijime Argentinoje
(SLA) valdybos vicepirmininkas Al-

berto Stalioraitis, Lietuvių katalikų
kultūros ir savišalpos draugijos
,,Mindaugas” valdybos vicepirmi-
ninkas Raúl Petronis, Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) Pietų
Amerikos atstovas ir lietuviškos radi-
jo valandėlės „Ecos de Lituania” ve-
dėjas Juan Ignacio Fourment Kal-
velis, Argentinos lietuvių jaunimo
sąjungos (ALJS) valdybos pirminin-
kas Germán Cagliardi Semėnas ir
Buenos Aires provincijos lietuvių
bendruomenės karalienė Agustina
Kavaliūnas. Šventėje taip pat dalyva-
vo Berisso miesto Imigrantų organi-
zacijų sąjungos atstovė (AEE) Silvina
Paz Petcoff ir Berisso miesto darbuo-
tojų sindikato generalinis direktorius
Alfredo Dulke.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių
grupė ,,Skaidra”, kuriai vadovauja
Romina Fourment Kalvelis ir Ale-
jandra Pumar Žebrauskas. Ši grupė
buvo įkurta 1971 metais, o joje šoka
vaikai nuo 2 metukų iki 12 metų.
Paskui koncertavo jaunųjų šokių
grupė „Nemunas”. „Nemunas” yra
šokęs visoje Argentinoje, o taip pat
Kanadoje 2000 m. per Pasaulio Lie-
tuvių šokių šventę. Ansambliui
vadovauja Ana Lujan Gedzevicius, o
jai gelbsti – Nukelta į 11 psl.
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Norėjau kokią nors mandrą antraštę sugalvoti, kad patraukus skai-
tytojo dėmesį. Ačiū jei tą dėmesį jau gavau, bet lieka galimybė, kad nu-
sikalbėsiu, o ne išsikalbėsiu.

Skaitau Teresės Tumėnaitės-Paberalienės knygą ,,Partizano dukters
dienoraštis”, išleistą pernai metais. Knygų partizaninėmis temomis esu
skaitęs ne vieną, bet šioji išsiskiria. Ji išsiskiria ne turiniu, o stiliumi. Vos
pradėjus knygą skaityti mintys skrido į vysk. Antano Baranausko ,,Anykš-
čių šilelį” ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus ,,Dainavos šalies senų žmonių
padavimus”. Autorė meistriškai aprašo tai, kas visiems po kojomis ar po no-
sim randasi. Vienas pavyzdėlis: ,,Šimonių giria! Ošia, siūruoja lyg jūra, o ap-
sidairius nuo kalnelio nei galo, nei krašto nematyti! Tik siūbuojančios vėjy-
je eglės ir pūšys, tik bedugnis dangaus mėlis virš jų!... O jau grybų, grybų!
Raudonviršiai tarsi kareivėliai išsirikiavę po drebulėmis, storkočiai ruda-
galviai baravykai džiugina akį žaliose samanų lomelėse! Jau nėra net ko
kalbėti apie voveraites, rudmėses ir ūmėdes – jų ištisos kolonijos, tokia
daugybė, kad jų nebeturime kur dėti, nes krepšiai baravykų jau pilni!”.

Prisiminė ir Stasio Goštauto neseniai ,,Drauge” išspausdintas raši-
nys apie vedamuosius ir jų rašymo stilių. Visa bėda, kad to rašinio nebe-
randu. Spėju, kad iškeliavo pas sūnų. Noriu grįšti prie rašymo stiliaus te-
mos. Pirmiausia teko savo žinias papildyti ir čia talkon atėjo ,,Žurnalis-
tikos enciklopedija” (Vilnius, Pradai, 1997). Man patiko ten pateiktas an-
trasis žodžio ,,stilius” aptarimas. Tai minčių reiškimo būdas, kylantis iš
autoriaus (kalbančiojo ar rašančiojo) psichikos ir tikslų atitinkamai pa-
veikti klausytoją ar skaitytoją ir lemiantis kalbos priemonių pasirinkimą.
Kalbos stiliai yra skirstomi įvairiai, pvz., pagal pagrindines kalbos funk-
cijas ir kalbos vartojimo sritis skiriami funkciniai stiliai: mokslinis, buiti-
nis, kanceliarinis, publicistinis ir meninis.

Savaime suprantami kanceliariniai ir moksliniai stiliai. Pirmasis api-
ma dokumentus, tarnybinius raštus ir reikalauja tikslumo, aiškumo,
glaustumo, logiškumo. Moksliniu stiliumi išdėstomas specialus kurios
nors mokslo srities turinys: žmonijos patyrimas, žinios apie gamtą ir vi-
suomenę, nauji tyrimo duomenys. Meninio stiliaus vartojimo sfera – gro-
žinė literatūra. Jo apraiškų esama ir kai kuriose kitose kalbos sferose.
Jam būdinga stilistinė ypatybė – individualumas. Kita ryški ypatybė –
vaizdingumas, vaizdinis konkretumas, meninis tikslumas. Geru pavyz-
džiu čia ir būtų minėta Teresės Tumėnaitės-Paberalienės knyga.

Spaudoje daugiausia užtinkame publicistinį stilių. Būdingi žanrai –
redakcinis ar probleminis straipsnis, reportažas, apybraiža. Publicistikos
tikslas yra ne tik išdėstyti faktus, bet ir atitinkamai nuteikti, įtikinti
skaitytoją. Publicistikos kūrinys turi būti ne tik logiškas, tikslus, bet ir
įspūdingas, emocionalus ir vaizdingas. Būdingas subjektyvumas, vertini-
mas. Publicistinis tekstas derina intelektualines ir emocines, vaizdines
kalbos priemones. Vienur publicistikoje vyrauja loginiai intelektualiniai
elementai (pvz., laikraščio redakcinis straipsnis), kitur – pakilus, iškil-
mingas tonas, dar kitur – lyrinės intonacijos.

Visą šitą berašant prieš akis iškilo daugybė mūsų spaudos darbuotojų
veidų ir jų publicistinių stilių. Stasys Goštautas dažnai skaitytojus infor-
muoja, šen ir ten paglosto, bet nevengia ir ką nors pašiaušti. Vytautas
Volertas, pasipuošęs meniniu stiliumi, siekia doros, tiesos ir moka prie-
šininkus sugėdyti. Juozas Gaila, visų mėgiamas, bet retai spaudoje mato-
mas, niekada neišmoko nuobodžiai rašyti. Jau esame pripratę spaudoje
matyti Algimantą Gečį išsamiai, dažnai ištemptai, dėstantį visuomeninio
gyvenimo plonybes ar jų interpretaciją. Skaitome visada jaunatviškai
nusiteikusią Stasę Semėnienę, besidalinančią savo artimo meilės įžvalgo-
mis ir gyvenimo patirtimi. Pamačius Arvydo Barzduko pavardę instink-
tyviai skaitytojas laukia kokių nors lietuvių kalbos pamokų ar pakorega-
vimo. Jo amžinos atminties tėvelis Stasys Barzdukas, dar Vokietijoje gy-
venant, man iš lietuvių kalbos visada lygiai 3 statydavo. To ir buvau užsi-
tarnavęs. O kur dar Bronius Nainys, pastoviai žnaibąs LR Prezidentą, Po-
vilas Žumbakis, su teisišku preciziškumu berodąs publicistinę špygą jam
užkliuvusiems? Ne pėsčias ir Edvardas Šulaitis, vis suspėjąs išeivijos spaudą
aprūpinti savo gyvenimiškais reportažais. Paskutiniu pavyzdžiu palaikiau
Moniką Bončkutę, kuri pasauliui išdavė išeivijos kulinarinius įpročius.
Kažin, ar po to pakilo bulvių paklausa ir kaina? Tai tik keletas galvon
atėjusių stilistinių įvairovių, kurios paįvairina mūsų spaudos puslapius.

Stiliais pasižymi ne tik paskiri spaudos bendradarbiai, bet ir pati
spauda. Daugelį metų prenumeravau ir skaičiau ,,Aidų” žurnalą, bet jis daž-
niausia buvo nuobodus ir sausas. Prie to įvaizdžio sukūrimo teko prisidė-
ti ir man, nes buvau jo bendradarbis. Ne kiek įdomesnius randu ir į Lie-
tuvą perkeltus ,,Akiračius”. Ten tą mėnraštį perkėlus jis pasidarė įdomes-
nis ir įvairesnis, bet tebėra ištęstas. Ne kaip įrodymą, bet kaip pavyzdį noriu
pacituoti ten tilpusį vieną sakinį: ,,Okupacija kaip primestoji, kaip ne mū-
sų realybė, metafiziškai naikino mus pačius, dėl ko mes ir šiandien nežinom,
kaip elgtis su anuo metu – buvo jis ar ne, iš dalies nerasdami savęs ir
dabartyje – ieškodami savęs ne čia, ne Lietuvoj ir ne vien praktiniame, bet
ir metafiziniame savo prote, ką liudija Nepriklausomybės laikotarpiu vos
vos rusenęs ne tik visuomenės subjektiškumo apmąstymas, bet ir asmens
personalumo nacionaliniu požiūriu analizė, nors būtent tai turėjo būti tie-
sioginė Atgimimo imperatyvų filosofijai tąsa, o tam tikru mastu ir pagrin-
dinio XXI amžiaus klausimo – vieningas asmuo ir vieningas pasaulis –
analizė” (,,Akiračiai”, 2007 nr. 11-12, psl. 14). Antras sakinys po šio buvo
dar ilgesnis – 67 žodžių ilgumo! Mano jaunystėje sakinys susidėjo iš veiks-
nio, tarinio, papildinio ir gal dar ko nors, bet paragrafo ilgumo sakinių
tikrai nemokė manęs rašyti. Ne lengviau juos ir skaityti.

Rašymo stiliai ir
nusikalbėjimai

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

KRIZĖ UKRAINOJE IR
VOKIETIJOJE

MYKOLAS DRUNGA

Dviejose didelėse ir Lietuvai is-
toriškai artimose Europos šalyse –
Ukrainoje ir Vokietijoje – vyksta ne-
rimą keliantys procesai. Ukrainą jau
surėmė vyriausybės krizė, o Vokie-
tijoje, nors ji bręsta, dar yra vilčių
krizės išvengti. Abiem atvejais kovo-
jama dėl valdžios.

Dėl Ukrainos į kairę linkęs
Frankfurto dienraštis „Rundschau”
rugsėjo 4 d. rašė, jog „tai buvo tik
laiko klausimas. Nuo praėjusio ru-
dens rinkimų Ukrainos prezidentas
ir ministrė pirmininkė riejasi. Da-
bartinio lūžio tarp Viktor Juščenka ir
Julijos Tymošenko priežastis yra
ginčas dėl karo Gruzijoje. V. Juščen-
ka, nekreipdamas dėmesio į didelės
Ukrainos dalies gyventojų nuotaikas,
metėsi be kompromisų į Vakarų pusę.
Tuo metu J. Tymošenko manevravo,
idant neužrūstintų nė vienos suskilu-
sio krašto gyventojų dalies. Ministrę
pirmininkę veda egoistiniai motyvai.
Po dvejų metų ji pati nori tapti prezi-
dente. Šitą tikslą J. Tymošenko pa-
sieks tik tuo atveju, jeigu jai pavyks
sumenkinti dabartino populiaraus
prezidento aureolę”.

Vokietijos sostinės „Berliner
Zeitung” įžvelgia ir dalį V. Juščenka
kaltės – būtent tame, kad jis, esą,
„priešinasi būtinai reikalingai val-
džios demokratinių galių padalijimo
plėtotei, kuriai kadaise pats pritarė”.
Čia turima omeny jo partijos balsa-
vimą prieš prezidento įgaliojimų
sumažinimą. Berlyno laikraštis tai
vadina „pjese iš ukrainietiško beprot-
namio” ir priduria, jog „pjesė virto
tragikomedija, kai Julija Tymošenko
susijungė su Viktor Janukovič – tai
dviejų nuožmių politinių priešininkų
vedybos dėl akių, idant išlaikytų
galią. Kam šis perkūno trenksmų
teatras? Ogi – juo prasideda kova dėl
prezidento kėdės. O jo siekia visi trys.
Jeigu V. Juščenka ir J. Tymošenko
laiku nesusivoks ir nepersigalvos,
Ukrainai gresia politinis paralyžius.
Valdžia, dėl kurios abudu pešasi, gali
ilgainiui atitekti V. Janukovič – tai
sprendimas, kuris Maskvoje būtų
palankiai sutiktas”.

Nuomonę, kad V. Juščenka ir J.
Tymošenko ginčai – tik dėl valdžios,
skelbia ir Vienos dienraštis „Stan-
dard”.

„Financial Times” vokiškojoje
laidoje teigiama, jog į naujausią lū-
žimą Ukrainos vyriausybėje būtų
lengviausia žiūrėti kaip į dar vieną
ilgos dramos veiksmą. Tačiau „šįkart
ukrainiečių valdantysis duetas rado
patį blogiausią laiką valdžios krizei
įvykti. Juk po rusų įsiveržimo į
Gruziją būtent Ukraina yra tolesnis
Maskvos plėtimosi kėslų taikinys”.
Kita vertus, laikraščio požiūriu,
„Europos Sąjungoje tvirtėja suprati-
mas, kad buvusioms tarybinėms
respublikoms reikia daugiau negu tik
draugiškų žodžių. Protingas vadova-
vimas galėtų ateinančią savaitę įvyk-
siantį Europos Sąjungos ir Ukrainos
aukščiausiojo lygio susitikimą panau-
doti tam, kad būtų pagerintos Uk-
rainos stojimo į Europos Sąjungą per-
spektyvos ir tuomi atsitraukiama
nuo rusiškos įtakos”.

Kad Rusija Ukrainą užpultų ka-
riškai, kaip Gruziją, suabejojo Ko-
penhagos dienraštis „Politiken” jau
vien dėl tų šalių dydžio skirtumo:
„Gruzija su savo keturiais milijonais
ir šešiais šimtais tūkstančių gyvento-
jų visiškai kitoje kategorijoje negu
Ukraina, kuri geografiškai yra maž-
daug Prancūzijos dydžio ir turi 46
milijonus gyventojų. Maskva Ukrai-
noje turi kitą gniaužtą: juk visą savo
energiją Ukraina gauna tik iš Ru-
sijos”.

Kijevo laikraščio „Den” nuomo-
ne, „didžiausia problema ta, kad
Ukraina neturi veiksmingos politinės
sistemos. Yra du galios centrai, ir
konfliktas tarp prezidento ir prem-
jero jau įsisenėjęs. Be to, valdančio-
sios koalicijos darbas neefektyvus.
Šitų problemų negalima išspręsti
paankstintais rinkimais, apkaltomis
prezidentui ar nauja vyriausybe.
Politinę Ukrainos sistemą reikia
reformuoti iš pagrindų. Vienintelė
išeitis – keisti konstituciją”.

Nenuostabu, jog Varšuvos „Ga-
zeta Wyborcza” bijo, kad „Rusija neį-
trauktų Ukrainos atgal į savo įtakos
sferą, jeigu demokratinis persit-
varkymas baigtųsi fiasko. Varšuva
turėtų ukrainiečiams įsakmiai nu-
rodyti, jog ne taip svarbu, kas po
pusantrų metų laimės prezidento
rinkimus. Svarbiau, kad Ukrainą
valdytų demokratiškai išrinktas
prezidentas”.

Galop, anot Talino dienraščio
„Postimees”, „Maskva išnaudos
kiekvieną silpną vietą, kad tik grąžin-
tų Ukrainą į savo įtakos zoną ir
Krymo klausimą išspręstų savo nau-
dai. Kijevas dabar turi vykdyti prot-
ingą vidaus politiką, tačiau jam reikia
ir Vakarų paramos bei aiškių signalų
dėl galimos narystės NATO. O atsi-
žvelgus į Ukrainos strateginę padėtį
bei jos rinkos didelę apimtį, aišku,
kad ir Europai reikia stiprios Uk-
rainos”.

Jei Ukrainos draugams Vaka-
ruose ir Baltijos šalyse, taip pat ir
daugeliui pačių ukrainiečių nerimą
kelia Maskva, tai Vokietijoje, deja,
galvas kelia buvę vietos komunistai.
Dienraštyje „Wall Street Journal
Europe” rugsėjo 2 d. straipsniu „Aš
bijau dėl Vokietijos” Daniel Schwam-
menthal rašė, jog „Erich Honecker
įpėdiniai stebėtinai atsigauna Vokie-
tijoje”. Pasivadinusi „Kairiųjų parti-
ja”, kurią sudaro buvusios Rytų
Vokietijos komunistų partijos nariai,
pritraukusi ir kai kuriuos koalicija su
krikščionimis demokratais ir šiaip
„liberalėjimu” nepatenkintus social-
demokratus, Nukelta į 5 psl.

Jei Ukrainos draugams
Vakaruose ir Baltijos šaly-
se, taip pat ir daugeliui
pačių ukrainiečių, nerimą
kelia Maskva, tai Vokieti-
joje, deja, galvas kelia bu-
vę vietos komunistai.
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KENNEBUNKPORT, MAINE

Ateitininkų sendraugių savaitė
ELVYRA VODOPALIENÈ

Į šią stovyklą vykom keturiese.
Kelionę iš Washington D.C. rajono
pradėjom su lietumi, kurio krintan-
tys lašai be sustojimo plovė mašinos
langus, o pravažiuojančios mašinos
taip pat be gailesčio užpildavo ne tik
langus, bet ir visą mašiną. Džiau-
gėmės, kad už vairo sėdėjo patyręs
vairuotojas Kazys Vasaitis, kuris kar-
tu su žmona Gene pakvietė mus vykti
į šią Ateitininkų sendraugių stovyklą,
vykusią š. m. rugpjūčio 2–9 dienomis
2008 m. Pranciškonų Šv. Antano vie-
nuolyne Kennebunkporte, Maine val-
stijoje. Nors kelionę pradėjome labai
anksti, bet pliaupiantis lietus sulėti-
no važiavimą tiek, kad vienuolyną
pasiekėme pavakary. Suspėjom dar ir
į pirmąjį stovykloje ruošiamą vakarą
– dr. Frances Covalesky (Kavaliaus-
kaitės) klasikinės muzikos rečitalį.
Užsiregistravę ir gavę kambarius
skubėjom į šį koncertą, kuris vyko
Didžioje sporto salėje. Šiame kon-
certe dalyvavo ne tik stovyklautojai,
bet ir miestelio gyventojai ir kiti į šią
vietovę atvykę poilsiautojai.

Koncerto dalyvius pasveikino
vienas iš stovyklos vadovų Alfonsas
Dzikas, paminėjęs visiems, kad čia
vyksta ,,Ateities” poilsio savaitė. Jis
teigė, kad ši ,,Ateities” savaitė pri-
sideda ir prie Kennebunkport mieste-
lio kultūrinės veiklos, ir tą įvertina
miesto administracija ir miestelio
gyventojai. Savo tolimesniame žodyje
A. Dzikas supažindino susirinkusius
su to vakaro programos atlikėja dr.
Frances Covalesky. Išgirdome, kad ši
gabi jauna pianistė daktaro laipsnį
gavo iš Miami University pedagogi-
kos ir klaviatūros sričių. Laimėjo ke-
letą pažymėjimų, savo doktorato pro-
gramoje parašė studiją apie jos mė-
giamą lietuvių kompozitorių Mika-
lojų Konstantiną Čiurlionį. Dr. F.
Covalesky dalyvauja ir šalpos veiklo-
je, kur surinkti jos koncertų metu
pinigai yra aukojami Lietuvos naš-
laičių stipendijoms. To vakaro kon-
certas, kaip programoje parašyta,
buvo skirtas amžinam Brolio George
Petcavage, OFM atminimui. Dr. F.
Covalesky išpildė Frederic Chopeno,
Dimitri Kabalevskio, Manuel de
Fallos, Franz Liszto ir M. K. Čiurlio-
nio kūrinius. Tai buvo nuostabiai
gražus įvadas į visą ateitininkų sen-
draugių savaitę. Po koncerto vyko
vaišės. Tuo ir užbaigėm pirmąją sto-
vyklos dieną.

Kiekvienos dienos rytą pradėda-
vom su šv. Mišiomis vienuolyno kop-
lyčioje. Tėvas Aurelijus Gricius, OFM
2007 m. buvo paskirtas šv. Antano

vienuolyno Kennebunkporte vyres-
niuoju. Šioje įspūdingoje vienuolyno
koplyčioje gera buvo susikaupti, pa-
garbinti Dievą, išklausyti trumpų
pamokymų, pamokslo metu ir iš-
reikštų vertingų minčių. Dieninės
programos neturėdavom, tad susitik-
davom tik vakarinėse programose,
kurios prasidėdavo 8 val. vakaro.
Taip pat susitikdavom pusryčių ir
pietų metu. Gaila tik, kad lietus
neapleido mūsų ir šioje stovykloje.
Tik retom progom galėdavom pasi-

džiaugti sūriu baseino vandeniu, pa-
sivaikščioti išvedžiotais takeliais vie-
nuolyną gaubiančiame miške, At-
lanto vandenyno pakrante ar pačia-
me Kennebunkporto miestelyje. Bū-
tų buvę gera lietui lyjant turėti ir
keletą rytinių ar popietinių pašneke-
sių. Tačiau, kaip rengėjai teigė, čia
yra ,,poilsio savaitė”. Turėjom sutikti
su tuo ir gėrėtis tik vakarinėmis pro-
gramomis.

Sekmadienio vakare išgirdome
dainos grupę ,,Sodžius”, kuri moder-
niai atliko tradicines liaudies dainas.
Šio vakaro programą vedė A. Dzikas,
kuris supažindino mus su ,,Sodžiaus”
grupe. Gražiai skambėjo dainos ir
miela buvo žiūrėti į šį prieš šešerius
metus susikūrusį, tautiniais rūbais
vilkinčius penkių merginų ir dviejų
vyrų ansamblį. Tai: Paulius Čer-
niauskas, Vaiva Butrimienė, Birutė
Sakalauskienė, Dalia Rozgienė, Dia-
na ir Evaldas Malinauskai. Šiai gru-
pei vadovauja Raimonda Jalinskienė.
Ji su pasisekimu koncertavo rytinio
pakraščio lietuvių telkiniuose, 2006
metais dalyvavo Čikagoje vykusioje
Dainų šventėje. Pati vadovė yra bai-
gusi Lietuvos muzikos akademiją, įgi-
jusi muzikos mokytojos-chorvedės
specialybę. Aktyviai dalyvavo kon-
certinėje ir visuomeninėje veikloje.

Puiku, kad atvykusi į Connecticut
valstiją ji toliau tęsia šią muzikinę
veiklą, džiugina ne tik lietuvius, bet
ir dalyvauja tarptautiniuose festiva-
liuose, supažindindama žiūrovus su
lietuvių liaudies dainomis. O kaip
pati vadovė teigė, ,,dauguma ansam-
blio narių yra neseniai atvykę iš Lie-
tuvos, iš visų Lietuvos regionų – tai
lietuvišką dainą mylintis jaunimas”.

Pirmadienio vakaras buvo pra-
leistas su svečiu iš Lietuvos, Kretin-
gos miesto meru Valerijonu Kubiliu-

mi. Kartu su meru Amerikoje sve-
čiavosi jo žmona Eugenija, Kretingos
Katalikų parapijos pirmininkas An-
tanas Lukauskas ir tėvų pranciškonų
vienuolyno Kretingoje vadovas Tėvas
Benediktas Jurčys, OFM. Meras en-
tuziastingai ir išsamiai papasakojo
apie Kretingos miestą, vėjo jėgaines,
statomus naujus pastatus, tokius
kaip Kultūros namai, biblioteka bei
sporto kompleksas. Paminėjo, kad
šiuo metu Kretingoje gyvena 46,000
gyventojų, iš jų – 10,000 pensininkų.
Jis apgailestavo, kad vaikų ir mok-
sleivių skaičius mieste mažėja. Teigė,
kad yra remontuojamos mokyklos ir
kad savivaldos taryba stengiasi su-
kurti gyventojams geriausias sąlygas
,,gyventi, dirbti, mokytis ir ilsėtis”.
Užbaigęs savo kalbą V. Kubilius atsa-
kė į klausimus ir įteikė ,,kretingiš-
kiams” Kretingos miesto ženkliukus
ir dovanėlę A. Dzikui.

Religinis vakaras įvyko antradie-
nį su kun. Arvydo Žygo paskaita. Šis
jaunas, iškalbus ir energija trykštan-
tis kunigas yra visur laukiamas. Savo
paskaitoje tema ,,Švč. Marijos apsi-
reiškimas Šiluvoje – 400 metų sukak-
tis” jis įpynė ne tik Švč. Marijos apsi-
reiškimo stebuklą Lietuvoje, bet ir
savo pašaukimą į kunigus. Vaizdžiai,
kartais su jumoru pasakojo net ir

apie savo jaunystės darbą pas dabar-
tinį Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų ir jo žmoną Almą ,,Tabor
farmoje”, kurią jaunimas vadindavo
,,Labor farm”. Tačiau pasidžiaugė,
kad kiekvieną sekmadienį jaunimas
kartu su Alma važiuodavo į bažnytėlę
išklausyti šv. Mišių. Su įdomumu
klausėme apie jo kelią į kunigystę,
kaip jis tapo ateitininkų federacijos
vadu Lietuvoje ir kad Lietuvos tauta
yra palaiminta su Švč. Marijos ap-
sireiškimo Šiluvoje. Tą vakarą įdo-
miai vedė Eligijus Sužiedėlis.

Trečiadienio vakare JAV LB
Krašto valdybos Kultūros tarybos
pirmininkė Dalė Lukienė supažindi-
no suvažiavusius su JAV lietuviškų
archyvų ir bibliotekų padėtimi ir
veikla. Pati prelegentė, turinti bib-
liotekininkystės magistro laipsnį
(MLS), kurį apsigynė Marylando uni-
versitete, ir yra komplektavimo ir
audiovizualinių priemonių specia-
listė, rūpinasi, kad lietuvių išeivijos
archyvai ir bibliotekos būtų išlaiky-
tos ir sutvarkytos. Jos labai infor-
matyvioje kalboje sužinojome ne tik
apie ALKA, PLA ir kitus archyvus,
saugomus Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, bet ir apie bibliotekas
Baltimorėje, Philadelphijoje, St. Pe-
tersburg. Sužinojome apie Amerikos
universitetų bibliotekose sukauptas
lietuviškas knygas, tai: University of
Washington, Harvard, Stanford, Yale,
Kent State ir kitur. Buvo įdomu
išgirsti, kad Skautų sąjungos archy-
vas PLC, Lemonte yra puikiai sut-
varkytas, aprašytas ir net katalogas
atspausdintas. Tačiau Ateitininkų or-
ganizacijos archyvai dar nesutvarkyti
ir yra laikomi Ateitininkų namų rū-
syje ir kitur, dalis saugoma ALKoje.
Tad D. Lukienė kvietė visus į talką.
Vakarą taip pat vedė E. Sužiedėlis.

Ketvirtadienio vakare šios savai-
tės Ateitininkų sendraugių kape-
lionas tėv. A. Gricius, OFM kalbėjo
apie Šv. Pranciškų. Savo kalbą jis
pradėjo teigdamas, kad 2009 metais
sukaks 800 metų nuo tada, kai šv.
Pranciškus apsisprendė gyventi pa-
gal Evangeliją. Paminėjo, kad Pran-
ciškus pradėjo savo kelią ,,įkurdamas
vietą savo Viešpačiui”, o tada ėjo į
žmones skelbdamas taiką ir susi-
taikymą. Tėvas Aurelijus taip pat
pranešė, kad jis kalbės ne tik apie
Pranciškaus gyvenimą, bet ir apie
Pranciškaus ,,bendražmogiškas ver-
tybes, kurias jis puoselėjo ir kurios
būdingos pranciškoniškajam dvasin-
gumui”. Tėvo Aurelijaus gilios ir dva-
singos mintys palietė kiekvieną to
vakaro klausytoją. Vakarą vedė E.
Sužiedėlis. Nukelta į 9 psl.

Koncertuoja Connecticut Lietuvių liaudies dainos grupė ,,Sodžius”. Kalba kun. Arvydas Žygas, Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolyno
Putname, CT kapelionas. Broniaus Čikotos nuotraukos

Eligijus Sužiedėlis, Dalė Lukienė ir Irena Vaišvilaitė, prezidento Valdo
Adamkaus patarėja kultūriniams reikalams.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų

laiškus skyrelyje ,,Nuomonės”

Besikalbant su Rusija
JERONIMAS TAMKUTONIS

Buvusių sovietų okupuotų kraš-
tų pastangos priminti Vakarams so-
vietų Rusijos valdymo žiaurumus
turi blankias pasekmes. Tą galima
matyti iš neįspūdingo komunizmo
aukoms pastatyto paminklo Wa-
shington, DC. Lenkijos ir Lietuvos
prezidentų bandymai priminti Euro-
pos Sąjungai Sovietų Sąjungos pa-
darytus nusikaltimus žmogiškumui
nėra sėkmingos. Net Ukrainos pas-
tangos Jungtinių Tautų Asamblėjoje
paminėti raudonosios Rusijos sukeltą
dirbtinį badą buvo Rusijos diplomatų
sėkmingai numarintos.

Antrojo pasaulinio karo ir poka-
rio Lietuva ir Lenkija patyrė didžiu-
lius nuostolius Sovietų Sąjungos
okupacijos metu. Žala Lietuvai yra
skaičiuojama milijardais dolerių.
Lenkija turi nepamirštamą, negy-
jančią žaizdą dėl Katynėje nužudymų
Lenkijos karių. Sovietų Sąjungos
teisių paveldėtoja Rusija apie šiuos
įvykius iš viso nenori kalbėti. Lietu-
vos vyriausybių pranešimai, kad
Rusija dėl okupacijos žalos atlygini-
mo reikalų iš viso nepradeda derybų,
yra teisingas ir kartu naivus. Lie-
tuvos ir Lenkijos aimanos ir prašy-
mai čia nieko nepadės, nes Maskva į
tai nekreipia dėmesio.

Budresni asmenys mokosi iš isto-
rijos ir kitų klaidų. Šiuo reikalu rei-
kėtų atkreipti dėmesį į netolimą pra-
eitį, kaip Rusija pasielgė su Rumuni-
ja ir Ispanija, kai jos pervežė savo
iždo auksą saugoti į Rusiją.

Pirmojo pasaulinio karo metu,

vokiečių kariuomenei greitai okupuo-
jant Rumuniją, jos vyriausybė sku-
biai savo ižde esantį auksą perkėlė į
Rusiją apsaugai. Panašiai įvyko ir
Ispanijos Pilietinio karo metu, kai
sukilėliams spaudžiant, Respubli-
konų vyriausybė nusprendė didžiulį
kiekį savo valstybės ižde esančio
aukso laivais pervežti į Sovietų Są-
jungą apsaugai. Ar po šių įvykių nors
viena Rusijos vyriausybė sutiko de-
rėtis su Rumunijos ar Ispanijos vy-
riausybėmis dėl tų valstybių aukso
grąžinimo? Čia prisimintinas Stalino
komentaras, pervežant Ispanijos
auksą į Rusiją, kad ispanai matys
savo auksą kaip savo ausis.

Žinant LR prez. Valdo Adamkaus
norą vadovauti regionui ir jo susibi-
čiuliavimą su „broliškos lenkų tau-
tos” šovinistiniu prez. Lech Kaczyns-
ki, galbūt šie besibičiuliaujantys pre-
zidentai, vietoj žodinių pastangų pri-
minti Europos Sąjungai apie totali-
tarinių režimų vienodumą ir nusikal-
timus, galėtų kreiptis į Tarptautinį
Hagos teismą su ieškiniais tiek dėl
Lietuvos okupacinės žalos, tiek ir dėl
Katynių žudynių atlyginimo? Tai bū-
tų geresnis priminimas Vakarams
apie „humanišką” Rusijos elgesį su
savo kaimyninėmis valstybėmis ir
apie jos vykdytą „brolišką pagalbą”
toms tautoms.

Istoriniu požiūriu komunistinis
režimas Rusijoje tik paryškino Rusi-
jos „dūšios” ir jos valdžios iškrypimus
ir nenormalumus. Istorinis Rusijos
imperializmas yra pastovus tiek carų,
tiek komunistų, tiek ir „demokrati-
nės” Rusijos laikais.

APIE ĮSIVAIKINIMO
GALIMYBES LIETUVOJE

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Rugsėjo 25 d. Sunny Ridge Fa-
mily Center, įsikūręs Bolingbrook,
Illinois, rengia informacinį susiti-
kimą seminarą, skirtą asmenims ar
susituokusioms poroms, kurie norėtų
įsivaikinti vaikus iš Lietuvos. Už įsi-
vaikinimo Lietuvoje programą at-
sakingas Bob McNeill ,,Draugui” tei-
gė, jog šiame susitikime bus pristaty-
ta nemažai dalykų: bus papasakota
trumpa Sunny Ridge Family Center
istorija, pristatytos šio centro vieti-
nės ir tarptautinės įsivaikinimo pro-
gramos, įsivaikinimo galimybės Lie-
tuvoje, bus diskutuojama apie tai, dėl
kokių priežasčių vaikus reiktų įsi-
vaikinti, koks įsivaikinimo procesas
Lietuvoje ir JAV, kokių dokumentų
reikalauja JAV ir Lietuvos įvaikinimo
įstaigos, kokie mokesčiai bei kelionių
reikalavimai. ,,Mūsų tikslas, – kaip
teigė McNeill, – yra suteikti žmo-
nėms visapusišką informaciją apie
tai, kokie įvaikinimo reikalavimai ir
kokios įvaikinimo procedūros laukia
būsimųjų tėvų.”

Galimybės

Lietuvoje, pašnekovo teigimu,
kasmet įvaikinama apie 60 vaikų. Pa-
prastai šie vaikai įvaikinami užsieny-
je gyvenančių šeimų. Vidutiniškai
maždaug apie 20 šių vaikų vėliau au-
ga JAV piliečių šeimose. Dauguma
vaikų yra kilę iš asocialių šeimų, ku-
rių tėvai negali išlaikyti, negali jais
rūpintis dėl ekonominių, socialinių ar
medicininių priežasčių. Vaikai Lie-
tuvoje, kuriuos galima įsivaikinti per
šią programą, yra vyresni nei 6 metų
ir turi specialių poreikių. Galima įsi-
vaikinti ir brolius bei seseris kartu.

Įsivaikinimo reikalavimai

Įsivaikinti vaiką Lietuvoje, pasak
McNeill, turi teisę tiek vieniši asme-
nys, tiek susituokusios 25–49 metų
poros. Nėra jokių santuokos trukmės
reikalavimų, įsivaikinti gali ir išsi-
tuokę asmenys, taip pat asmenys, tu-
rintys savo ar jau anksčiau įvaikintų
vaikų. Būsimieji tėvai turėtų būti ge-
ros sveikatos, neturėti jokios krimi-
nalinės praeities bei būti finansiškai
apsirūpinę.

Centro patirtis

Sunny Ridge Family Center
dirba nuo 1926 metų, o įvaikinimu
tiek JAV, tiek užsienyje užsiima nuo
1981 metų, tad yra sukaupęs nemažą
šio darbo patirtį. Per visus šiuos me-
tus, McNeill teigimu, šis centras pa-
dėjo įsivaikinti 3,000 vaikų iš 46 ša-
lių. Paklaustas, kada šis centras pra-
dėjo bendradarbiauti su Lietuva, Mc-
Neill teigė, jog 2006 metais vienas iš
Amerikos lietuvių bendruomenės
narių kreipėsi į Sunny Ridge Family
Center prašydamas apsvarstyti įsi-

vaikinimo Lietuvoje galimybes ir ga-
limą bendradarbiavimą. O jau 2006
m. lapkritį Sunny Ridge Family
Center Lietuvos įvaikinimo tarnybos
Vilniuje buvo patvirtinta kaip akredi-
tuota institucija.

Dažniausiai lietuviukus
įvaikina nelietuviai

Paklaustas, kokių būsimųjų tėvų
daugiau tikisi pamatyti susitikime –
lietuvių kilmės ar amerikiečių, Mc-
Neill teigė, jog Sunny Ridge Family
Center ieško tokių žmonių, kurie
būtų atsidavę kurti šeimą įsivaikin-
dami vaiką. ,,Mes ieškome šeimų,
kurios žinotų sunkumus, kylančius
įsivaikinant vyresnį vaiką ar brolį ir
seserį, taip pat vaikus su specialiai-
siais poreikiais. Nors dalyvauti šioje
programoje gali bet kokį etninį pa-
grindą turinčios šeimos, šiame susi-
tikime labai tikimės sulaukti ir lietu-
vių kilmės šeimų.” McNeill teigimu,
vis dėlto daugiausia vaikų iš Lietuvos
yra įvaikinami nelietuvių kilmės šei-
mų, dauguma jų įvaikinami Italijoje.

Įsivaikinimo Lietuvoje progra-
mos vadovas teigė, jog įsivaikinimo
procesas Lietuvoje panašus kaip ir
kitose šalyse, yra tiek pat sunkumų.
Dauguma šalių, tarp jų Lietuva ir
JAV, yra Hagos konvencijos (Hague
Treaty), kuri nustato įvaikinimo pro-
cedūras, narės. Iš būsimųjų tėvų
reikalaujama nemažai dokumentų,
laukia pokalbiai su socialiniais dar-
buotojais, taip pat kelionės į Lietuvą.

Specialiųjų poreikių turintys
vaikai laukia naujųjų tėvelių

Nors, McNeill teigimu, Sunny
Ridge Family Center kuruoja ir svei-
kų vaikų įvaikinimo programas, dau-
guma įvaikinimo laukiančių vaikų
yra su specialiaisiais poreikiais. Visos
šeimos, kurios nori įsivaikinti vaiką
su specialiaisiais poreikiais, lanko
priešįsivaikinimo seminarus, taip pat
specialius centro kursus, įsivaikini-
mo konferencijas. T. y. norintys įsi-
vaikinti asmenys yra visapusiškai pa-
ruošiami, su kokiais sunkumais gali
tekti jiems susidurti ir ką reikia ži-
noti apie specialiųjų poreikių turin-
čius vaikus. „Išsamūs priešįsivaikini-
mo kursai yra dalis įsivaikinimo pro-
ceso, kad šeimos būtų pasiruošu-
sios auginti vaiką, turintį socialinių,
emocinių, sveikatos ar mokymo su-
trikimų”, – pasakojo McNeill.

,,Dauguma vaikų iš Lietuvos yra
įvaikinami dėl to, kad jų biologiniai
tėvai negali patenkinti jų socialinių,
emocinių ir fizinių poreikių. Kai ku-
riems vaikams iš karto po įsivaikini-
mo bus reikalinga švietimo ir medi-
cininė pagalba. Lietuvos įvaikinimo
tarnyba reikalauja, kad įsivaikinus,
agentūros socialinis darbuotojas 6
kartus apsilankytų šeimoje, taip už-
tikrinant, kad vaikas ar vaikai yra tin-
kamai prižiūrimi”, – teigė McNeill.

Belieka paraginti visas lietuvių
kilmės šeimas ar asmenis, norinčius
įsivaikinti vaikutį iš Lietuvos ir su-
teikti jam gyvenimo pilnatvę, kurios
jis negalės gauti Lietuvoje, apsilan-
kyti rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 7
val. v. Sunny Ridge Family Center,
270 Remington Blvd., Suite C, Bo-
lingbrook, IL 60440. Daugiau infor-
macijos galima gauti paskambinus te-
lefonu: 630-754-4504.

Atkelta iš 3 psl. ši palyginti nauja
partija dabar yra trečioji pagal stip-
rumą Vokietijos politinė jėga.

„Naujos ‘Forsa’ apklausos duo-
menimis, ją palaiko apie 15 proc. gy-
ventojų, ji greitai vejasi socialde-
mokratus, kurių populiarumas nus-
mukęs iki rekordiškai žemo 20 pro-
centų lygio. Kadangi ateinančiais
metais numatyti visuotiniai rinki-
mai, yra galimybė, kad komunistai
gali sugrįžti į valdžią praslinkus vos
dvidešimčiai metų nuo Berlyno sie-
nos griuvimo. Toks poslinkis suduotų
smūgį Vokietijos, kaip rinkos ekono-
mikos ir Vakarų sąjungininkės, sta-
tusui. Kelią komunistų įkopimui į
valdžią gali atverti būtent socialde-
mokratai. Šiuo metu jie nejaukioje
koalicijoje su krikščionimis demokra-
tais, tačiau socialdemokratus gali
suvilioti galimybė vadovauti būsimai
Vokietijos vyriausybei susiblokavus
su Žaliųjų partija ir Kairiųjų partija.
Tokia trijų jėgų koalicija, jei susifor-
muotų, jau dabar turi pakankamai
balsų išrinkti socialdemokratą kan-
clerį. Kitais metais ji gali pasiekti
netgi daugumą (...)

Jeigu jau dabar transatlantiniai
santykiai truputį apšalę, tai tik pa-
laukite, kokie jie bus, jei Berlyną ims

valdyti koalicinė vyriausybė, kurioje
yra komunistų. Kairiųjų partija turi
ryšių su teroro organizacijomis sker-
sai išilgai pasaulio. Tinklalapis „Spie-
gel Online” rugpjūčio 31 d. dokumen-
tavo partijos draugiškus ryšius su
Kolumbijos FARC, Ispanijos ETA bei
kitomis. Kairiųjų partija taip pat
pasisako už Vokietijos išėjimą iš
Afganistano ir pasitraukimą iš
NATO. Prisimenant, kad Vokietijos
nekovinių dalinių išdėstymas Afga-
nistane jau ir taip nepopuliarus tarp
žaliųjų ir kairesniųjų socialdemok-
ratų, nesunku įsivaizduoti, kad tokia
koalicija nuspręstų vokiečius iš Afga-
nistano išvesti. Berlynui tada nė
nereikėtų išstoti iš NATO. Sąjunga
vargu ar išlaikytų tokią išdavystę.
„Aš dėl Vokietijos bijau, nes žinau,
kurlink kelionė su kairiaisiais suka”,
– sakė krikščionių demokratų parti-
jos pirmininkės, kanclerės A. Merkel
pavaduotojas Christian Wulff laik-
raščiui „Bild” rugpjūčio 31 d. Sunku
pavadinti šiuos nuogąstavimus per-
dėtais”, – baigė savo straipsnį ,,Wall
Street Journal” D. Schwammentha-
lis, susirūpinęs, kad po kitų parla-
mento rinkimų į Vokietijos valdžią
negrįžtų kad ir buvę, bet vis dėlto
tikri komunistai.

Lrt.lt

KRIZĖ UKRAINOJE IR VOKIETIJOJE
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Besivystançiose šalyse auga
sintetiniû narkotikû vartojimas

Kunigû seminarijoje prasidèjo
nauji mokslo metai

Rokiškis, rugsėjo 10 d. (ELTA) –
Paramos Lietuvos vardo tūkstantme-
čiui ir Žalgirio mūšio 600-osioms me-
tinėms paminėti kuriamam vaidybi-
niam filmui ,,Žalgiris – geležies die-
na” prašoma ir rajonuose.

Į Rokiškį atvykęs kraštietis, fil-
mo prodiuseris Kęstutis Petrulis
kreipėsi į rajono savivaldybę para-
mos. Rajono mero Rimanto Velykio
teigimu, ar remti filmą, galutinį žodį
tars taryba. Filmui valstybė neskyrė
pakankamai lėšų – trūksta maždaug
5 mln. litų.

Lietuviai teturi vienintelį šalies
istorijai skirtą vaidybinį filmą – 1972
m. sukurtą ,,Herkų Mantą”. 2006 m.,
kai buvo apsispręsta Lietuvos vardo
tūkstantmetį įamžinti vaidybiniu fil-
mu, iš dešimties pateiktų projektų
buvo išrinkti du pagrindiniai kandi-
datai: ,,Margiris” (režisierius Šarū-
nas Bartas) ir ,,Žalgiris – geležies die-
na” (režisierius Raimundas Banio-

nis). Numatomas filmo biudžetas –
17 mln. litų. Pasak filmą kuriančios
,,Studijos 2” prodiuserio K. Petrulio,
istoriniam daugiau kaip 2 val. truk-
mės filmui tai nėra didelė suma.

Daug lėšų atsieis istorinių kos-
tiumų, filmavimo technikos nuoma,
masinės scenos, kompiuterinė grafi-
ka. Pagrindinės filmavimo vietos nu-
matomos apie Vilnių, tačiau neatme-
tama galimybė, kad kai kurios sce-
nos bus filmuojamos ten, kur vyko is-
toriniai įvykiai: Krokuvoje, Marien-
burge. Kokie aktoriai vaidins būsima-
jame filme, K. Petrulis nenorėjo ats-
kleisti, tik užtikrino, kad Vytauto
vaidmeniui bus pakviestas lietuvis.

Filmo kūrėjų užmojus gerokai
stabdo lėšų trūkumas. Iš planuojamų
17 mln. valstybė skirs tik 12 mln. Li-
kusius 5 mln. kūrėjai turi surinkti iš
rėmėjų. Jei nepavyktų, pasak K. Pet-
rulio, tektų taupyti, o tai gerokai atsi-
lieptų filmo kokybei.

,,Lietuvoje dar trùksta
agresyvesnès žurnalistikos”

Vilnius, rugsėjo 10 d. (Piliečių
santalkos info) – Atidaryta Piliečių
santalkos internetinė svetainė www.
rinkisrimtai.lt, skirta artėjantiems
Seimo rinkimams. Svetainėje www.
rinkisrimtai.lt Lietuvos žmonės kvie-
čiami ruoštis spalio 12 d. balsavimui,
dalyvaujant rinkimų kampanijos ren-
giniuose, keliant esminius valstybės
ir tautos gyvenimo klausimus parti-
joms ir politikams, reikalaujant aiš-
kių atsakymų ir įsipareigojimų iš
kandidatų į Lietuvos Seimą.

Santalka siūlo visoje Lietuvoje
rengti rinkimines diskusijas, kuriose
būtų aptariamos Lietuvos piliečiams
rūpimos problemos ir galimi jų spren-
dimai, ryškinami politikų požiūrio į
valstybę ir visuomenę skirtumai. Sve-
tainėje www.rinkisrimtai.lt spausdi-
nama: diskusijų vadovas – patarimai,

kaip rinkimų diskusijas organizuoti,
siūlant konkrečią pagalbą diskusijų
rengėjams regionuose; 10 pasiūlymų
žiniasklaidai – patarimai žurnalis-
tams, kaip geriau pasitarnauti visuo-
menei, kreipiant dėmesį į rinkėjų
reikmes; rinkėjo atmintinė – skelbia-
mi telefonai, kuriais raginama pra-
nešti apie rinkimų taisyklių pažeidi-
mus, nesąžiningus atvejus.; specia-
listų klausimai – žinomų Lietuvos
žmonių, savo sričių žinovų keliami
klausimai kandidatams į Lietuvos
Seimą.

Tai priemonės, kuriomis Santal-
ka kviečia naudotis piliečius, vietos
bendruomenes, žiniasklaidą, kandi-
datus į Seimą – visus, kas siekia, kad
rinkimai būtų svarbūs, sąžiningi ir
sąmoningi.

Pilieçiû santalka kvieçia
rinktis rimtai

Vilnius, rugsėjo 10 d. (Bernar-
dinai.lt) – Jungtinių Tautų narkotikų
ir nusikalstamumo biuro (UNODC)
paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad
besivystančiose pasaulio šalyse auga
sintetinių narkotikų vartojimas.

Kol tokių narkotikų vartojimas
išsivysčiusiose šalyse išlieka nekin-
tantis ar bent po truputį mažėja, jis
pastebimai auga Rytų ir Pietryčių
Azijoje bei Vidurio Rytų šalyse. Atas-
kaitoje teigiama, kad tokių narkotikų
vertė šalių rinkoje siekia 65 mlrd.
JAV dolerių.

Biuro vadovo Antonio Maria Cos-
ta teigimu, ženklus sintetinių narko-
tikų suvartojamo kiekio didėjimas
atspindi rimtus socialinius pokyčius.
Šios visuomenės greitai vystosi ir
sparčiai keičiasi jų socialinė, ekono-
minė, fianansinė sankloda. Tokioje
aplinkoje kaip niekad sparčiai ir aki-
vaizdžiai pasireiškia pasiūlos-paklau-
sos dėsnis. Tai puikiai galioja ir juo-
dajai narkotikų rinkai. Taip pat tai
glaudžiai siejasi su organizuotu nusi-
kalstamumu ir mafijos grupuočių
veikla.

Rusija gali pasinaudoti
sovietiniu palikimu

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
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Paramos ,,Žalgiriui" 
ieškoma ir rajonuose

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA) –
Lietuvos vardo tūkstantmečio proga
Užsienio reikalų ministerija (URM)
naudos specialius dokumentus – visi
URM ir Lietuvos diplomatinių atsto-
vybių į užsienį siunčiami dokumentai
bus pažymėti Lietuvos tūkstantmečio
ženklu, o siunčiami vokai – specialiu
spaudu.

Nauji Lietuvos vardo tūkstant-
mečiui skirti URM dokumentų pa-
vyzdžiai buvo pristatyti Vyriausybėje.
Rengdama specialius tūkstantmečiui

skirtus dokumentų pavyzdžius URM
bendradarbiavo su Lietuvos vardo
tūkstantmečio valstybine komisija ir
Lietuvos archyvų departamentu. Iš
viso URM ir Lietuvos diplomatinės
atstovybės kasmet į Lietuvą ir užsie-
nį išsiunčia apie 100,000 dokumentų.

2009 metais sukanka tūkstantis
metų, kai pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose – Vokietijos miesto Kved-
linburgo metraščiuose (Annales
Quedlinburgenses) – buvo paminėtas
Lietuvos vardas. 

Atkelta iš 1 psl.               auk-
lėti-niai dalyvavo jau tradicine tapu-
sioje piligriminėje kelionėje,
aplankant maldininkų labiausiai
mylimas Ma-rijos šventoves. Šiemet
buvo pasirin-kta Panevėžio vyskupi-
joje į Žolinės atlaidus daugiausia
žmonių sutrau-kianti Krekenavos
Švč. Mergelės Ma-rijos į dangų
bažnyčia. 

Rugsėjo 1–4 d. seminaristai susi-
būrė Trinapolio rekolekcijų namuose,
kur į naujuosius mokslo metus juos
dvasiškai palydėjo rekolekcijoms va-
dovavęs mons. Gintaras Grušas. Pa-
mokslininkas, gilindamasis į Palai-
minimus, ragino jais gyventi, tokiu
būdu siekiant kunigystės bei neuž-
mirštant, jog dvasinis gyvenimas, re-
miantis apaštalu Pauliumi, yra nuo-
latinės, kasdienės pratybos. 

Rugsėjo 4 d. Vilniaus seminarijo-
je pradėti naujieji mokslo metai. Iš-
kilmingose šv. Mišiose meldėsi kard.
A. J. Bačkis, vysk. J. Tunaitis, semi-
narijos vadovybė, dėstytojai ir stu-
dentai. Homilijoje ganytojas priminė,

jog į seminariją jaunuoliai ateina tam,
kad įsiklausytų į Viešpaties žodį,
kviečiantį viską palikti ir eiti paskui jį. 

Po šv. Mišių rektorius kun. Ž. Va-
buolas kalbėjo, jog šie akademiniai
metai, atkurtoje Vilniaus kunigų se-
minarijoje pradedami jau šešioliktąjį
kartą, ypatingi tuo, jog yra apgaubti
apaštalo Pauliaus metų, ir priminė,
jog 1927–1932 m. Seminarijoje dva-
sios tėvu dirbęs kun. Michal Sopocko
rugsėjo 28 d. Balstogėje bus paskelb-
tas palaimintuoju. Tai, anot rekto-
riaus, Vilniaus seminarijai ir garbė, ir
įpareigojimas. Kartu kun. Ž. Vabuo-
las seminaristus, kurių šiemet yra 28,
kvietė stovėti ant tvirto pamato, ku-
ris jau padėtas ir kuris yra Jėzus
Kristus.

Seminaristų vardu kalbėjęs
penktojo kurso seniūnas klierikas
Petras Gucevičius seminarijoje pra-
leidžiamą laiką lygino su Įkrikščioni-
nimo sakramentais ir linkėjo, jog ši
Alma mater nebūtų vien formali ug-
dymo įstaiga, bet žmonių džiaugsmo
ir Dievo garbės skleidėja. Iškilmės

Diplomatiniai dokumentai bus
žymimi tùkstantmeçio ženklu

Atkelta iš 1 psl.              popu-
listinės partijos puikiai jaučiasi per
spalį vyksiančių visuotinių rinkimų
kampaniją.

Baltijos šalių ginkluotosios pajė-
gos yra nedidelės ir parengtos prisi-
dėti prie NATO pastangų tokiose to-
limose šalyse kaip Afganistanas, o ne
ginti kraštą nuo tikro puolimo iš Ru-
sijos. NATO karinės pajėgos – tik
saujelė naikintuvų (šiuo metu keturi
– iš Vokietijos) įsikūrę Lietuvoje. Dar
yra kibernetinės gynybos centras Es-

tijoje, ir visos trys šalys turi NATO
reikalavimus atitinkančius radarus,
kurie gali pasiekti tolimus Rusijos ra-
jonus.

Stiprinti visa tai nesukeliant ru-
sams nepagrįstų įtarimų būtų sunku:
,,Nesitikėkite fanfarų, – sakė vienas
NATO pareigūnas. – Mes tai padary-
sime tyliai, profesionaliai.”

Tikėtis, kad Baltijos šalys pačios
išleis daugiau gynybai – nelengva už-
duotis, kai aštriai kandžiojasi ūkio
plėtros lėtėjimas.

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Kadenciją Lietuvoje baigusi Švedijos
ambasadorė Malin Kärre teigia, jog
žiniasklaida Lietuvoje kartais yra per
daug ,,populistinė”, o žurnalistams
dažnai trūksta agresyvumo.

,,Lyginant su Švedija Lietuvoje
mažiau žurnalistų, kurie vysto temą,
užduoda temą pratęsiančius klausi-
mus. Jie turi paruoštus klausimus,
juos užduoda, padėkoja už atsakymus
ir nueina”, – paskutinę savo buvimo
Lietuvoje dieną interviu sakė diplo-
matė.

,,Tuo tarpu švedų žurnalistas
galbūt klaustų ‘Ką turite omenyje tai
sakydamas?’ ar sakytų ‘Tai neatitin-
ka mano turimos informacijos’ – tai
būtų agresyvesnė žurnalistika”, – ly-
gino ji.

Ambasadorės nuomone, ,,Lietu-
voje esama daug tiriamosios žurnalis-
tikos, bet ne tos agresyviosios.” ,,Jūs

kartais truputį per daug klausotės to,
ką sako valdžią turintieji, ir nepasi-
domite užkulisiais”, – dalijosi savo
mintimis M. Kärre.

Anot diplomatės, su Lietuvos ži-
niasklaida ji bendravusi nuo pat savo
darbo šalyje pradžios. Jos teigimu,
kalbėtis tekę įvairiausiomis temomis,
pradedant pasakojimais apie tai, kaip
Švedijoje švenčiamos šv. Kalėdos, bai-
giant savo šalies užsienio ir saugumo
politikos pristatymu.

Paprašyta išsakyti savo nuomonę
apie Lietuvos žiniasklaidos priemo-
nes, ambasadorė sakė: ,,Dalykas, ku-
rį galėčiau pasakyti pernelyg nesileis-
dama į detales, yra tas, kad man į
akis krenta tam tikras susitelkimas,
stiprių populizmo priemaišų buvi-
mas, kurį lemia priklausomybė savi-
ninkams, kuriuos pirmiausia domina
ne publicistika, o kiti tikslai.”
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rijos princo premija už pasiekimus
tautų santarvės srityje, pranešė pre-
mijas teikiantis fondas. Astūrijos
princo fondas (Fundacion Principe
de Asturias) šiuos apdovanojimus
kasmet teikia asmenims arba orga-
nizacijoms už pasiekimus gamtos ir
humanitarinių mokslų, kultūros ir
tarptautinių santykių srityje.

BEIJING
Viename šiaurės Kinijos mieste-

lyje, kurį užliejo pramoninių kasyklų
atliekų purvo nuošliaužos, aukų skai-
čius pasiekė 56, pranešė valstybinė
žiniasklaida. Šansi provincijos Taošio
kalnakasių miestelyje po tonomis
purvo nuošliaužų taip pat buvo pa-
laidoti namai, turgavietė ir trijų
aukštų pastatas, pranešė naujienų
agentūra ,,Xinhua”, patikslindama
anksčiau paskelbtą informaciją apie
34 žuvusius žmones. Nelaimė įvyko
pirmadienį, kai nebeatlaikė talpa,
kurioje buvo kaupiamos geležies rū-
dos kasyklos atliekos, ir dumblo pavi-
dalo atliekos užliejo Taošio slėnį. Ka-
sykla veikė nelegaliai.

HAVANA
Viesulas ,,Ike”, kuris anksčiau

nuniokojo Kubos tabako plantacijas
ir apgadino senus Havanos pastatus,
pasiekė šiltus, energijos teikiančius
Meksikos vandenis ir slenka Texas
krantų link. Pasak meteorologų, nuo
Kubos nutolęs 1-osios kategorijos
viesulas virš atviro vandens vėl pra-
dėjo stiprėti ir prieš pasiekdamas
Texas gali virsti niokojančia 3-sios
kategorijos audra. Karibų jūros salo-
se ,,Ike” pasiglemžė mažiausiai 80
žmonių gyvybes. 

WASHINGTON, DC 
Prezidentas George W. Bush ant-

radienį pranešė, kad jis per arti-
miausius mėnesius 8-iais tūkstan-
čiais sumažins Irake esančių karių
skaičių, o į Afganistaną iki sausio, kai
jam reikės palikti Baltuosius rūmus,
nusiųs 4,5 tūkst. kariškių. 

VARŠUVA
Du Lenkijos žurnalistai, kurie

buvo sulaikyti pirmadienį Pietų Ose-
tijoje, antradienį paleisti laisvėn, pra-
nešė Lenkijos visuomeninis televizi-
jos kanalas TVP. Abu lenkus ir jų vai-
ruotoją gruziną sulaikė osetinų mili-
cijos pareigūnais prisistatę asmenys,
kurie sulaikytuosius vėliau perdavė
Rusijos kariškiams. Žurnalistai no-
rėjo patikrinti, kaip Rusija laikosi įsi-
pareigojimo išvesti savo karius iš
Gruzijos. Lenkijos ambasada Tbili-
syje taip pat pranešė apie žurnalistų
paleidimą.

***
Rusijos kariuomenės generolas

perspėjo, kad Lenkija gali tapti Rusi-
jos raketų taikiniu, jei bus įgyven-
dinti planai šalies teritorijoje išdės-
tyti JAV priešraketinio gynybos sky-
do dalį – raketų perėmėjų bazę, skel-
bia BBC. Strateginių raketinių pajė-
gų vadas generolas Nikolaj Solovtsov
teigia, kad Rusija gali nukreipti savo
branduolines raketas į strateginius
taikinius Lenkijoje. Neseniai Lenkija
susitarė su JAV dėl 10 raketų perė-
mėjų bazės įkurdinimo. Rusijos pa-
reigūnai ne kartą reiškė savo pyktį
dėl tokio Varšuvos žingsnio.

ROMA
JAV viceprezidentas Dick Che-

ney Italijoje pareiškė, kad pasaulis
vieningai smerkia Rusijos elgesį Gru-
zijoje ir kad pastarosios siena buvo
,,pažeista”. D. Cheney susitikimas su
Italijos ministru pirmininku Silvio
Berlusconi vyko praėjus dienai po to,
kai Rusija iš naujo davė pažadą atit-
raukti savo karius iš Gruzijos, tačiau
ketina išlaikyti dideles karines pajė-
gas Pietų Osetijoje ir Abchazijoje bei
pradėjo su jomis diplomatinių santy-
kių užmezgimo procedūrą.

MADRIDAS
Kolumbijos politikė Ingrid Be-

tancourt, kuri šešerius metus pralei-
do sukilėlių nelaisvėje ir šiemet buvo
išlaisvinta surengus dramatišką gel-
bėjimo operaciją, buvo įteikta Astū-

JAV

AZIJA

JAV ketina padèti atkurti
Gruzijos kariuomenê�

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Ukrainos delegacija, kuriai vadovauja
prezidentas Viktor Juščenka, Pran-
cūzijos sostinėje dalyvavo viršūnių
susitikime, kuriame aptarti planai
dėl glaudesnio Kijevo suartėjimo su
Europos Sąjunga (ES).

Šiuo metu Ukraina ir vėl išgyve-
na valdžios krizę, o Rusija šią šalį
priskiria savo įtakos sferai. Rusijai
įsiveržus į Gruziją Europoje pasigirdo
raginimų, kad ir Ukrainai reikėtų pa-
siųsti aiškesnį paramos ženklą ir la-
biau paremti jos kursą į Vakarus. Ta-
čiau yra ir abejojančių, ar ES turėtų
toliau plėstis artyn prie Rusijos sie-
nų. Vokietija, Belgija, Olandija ir
Liuksemburgas laikosi atsargiai, o to-
kios šalys kaip Lenkija, Čekija, Balti-
jos valstybės, Švedija ir Didžioji Bri-
tanija spaudžia ES parodyti Ukrai-
nai, kad jos ateitis – Europoje. Vienas
ES diplomatas, dėl klausimo opumo
norėjęs likti nežinomas, sakė, kad de-
rybininkai ieškojo ,,pusiausvyros”,
nes vyriausybės „itin smarkiai lenkė į
abi puses”.

Susitikimo rezultatas nuvylė
prezidentą V. Juščenka, kuris tikė-
josi, jog krizė Gruzijoje atvers Euro-
pai akis ir suteiks drąsos santykiuose
su Kijevu. ES siūlomą Sąjungos su-
tartį Kijevas vertina kaip kelią į na-

rystę.
Praėjusią savaitę žlugo trapi

,,Oranžinės” revoliucijos bendražy-
gių V. Juščenka ir premjerės Julija
Tymošenko sąjunga. Kai kam Euro-
poje pasirodė, jog tai yra ženklas, kad
šalis nepasirengusi stoti į ES. Pasak
laikraščio „The Financial Times”, na-
rystė ES Ukrainai svarbesnė nei na-
rystė NATO, nes pastarajai neprita-
ria ir daugelis Ukrainos gyventojų, be
to, tai galėtų sukelti aštrią Rusijos re-
akciją. 

Kijevo siekį įsilieti į Europą ak-
tyviai palaiko Ukrainos gyventojai.
Tačiau ,,oranžiniai”, užuot sutelkę jė-
gas į šį vieną tikslą, aršiai kovoja dėl
valdžios. Rusijai tai palanku ir atve-
ria įvairių galimybių, pavyzdžiui,
žaisti energijos tiekimu arba sukelti
rusų mažumos Kryme ir Rytų Ukrai-
noje nepasitenkinimą. 

Todėl Europos vadovai turėtų pa-
siūlyti ateityje priimti šią šalį į savo
tarpą. Net jei Ukrainos vadovai būtų
vieningi, vis tiek prireiktų dešimt-
mečio visoms būtinoms pertvarkoms
įgyvendinti, o ES turėtų pakankamai
laiko išspręsti problemas dėl plėtros
ir pasiekti, kad net nepalankiai dėl
Ukrainos siekių nusiteikę europiečiai
pakeistų nuomonę.

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

CENTRINĖ AMERIKA

Ukraina negaus kvietimo 
î Europos Sâjungâ�   

EUROPA

Washington, DC, rugsėjo 10 d.
(,,Reuters”/BNS) – Jungtinės Valsti-
jos paskelbė, jog aiškinsis, kaip padėti
atkurti Gruzijos kariuomenę po Tbi-
lisio karo su Rusija, nors tai gali vėl
papiktinti Maskvą, kuri nėra paten-
kinta karine pagalba šiai mažai JAV
sąjungininkei.

,,Gynybos departamentas šią sa-
vaitę siunčia į Tbilisį vertinimo gru-
pę, kad ji padėtų mums pradėti ati-
džiai svarstyti teisėtus Gruzijos po-
reikius ir mūsų atsaką”, – įstatymų
leidėjams sakė Pentagono vadovo pa-
vaduotojas politikos klausimams Eric
Edelman.

Iki šiol Washington teikdamas
pagalbą po šio karo didžiausią dėmesį
skyrė Gruzijos humanitariniams po-
reikiams ir neigė Rusijos kaltinimus,
kad savo karo laivais drauge su pagal-
bos kroviniais galbūt slapta gabena
ginklus.

Rusijos premjeras Vladimir Pu-
tin prieš konfliktą kritikavo Washing-

ton pagalbą Gruzijos kariškiams.
Maskva užsiminė, kad Baltieji rūmai
galėjo planuoti Tbilisio karą su Rusi-
ja, kad padėtų per ateinančius JAV
prezidento rinkimus laimėti respubli-
konams.

Prieš karą JAV rengė gruzinų pa-
jėgas ir tiekė joms ginkluotę. Dau-
giausia tai buvo susiję su gruzinų ka-
rių rengimu misijai Irake, JAV vado-
vaujamos sąjungos pajėgose.

Tačiau E. Edelman sakė, kad Wa-
shington turėtų nedvejodamas at-
naujinti savo karinę pagalbą Gruzi-
jai. Jo nuomone, neturėtų kilti jokių
klausimų, ar Gruzija turi teisę į kari-
nę Jungtinių Valstijų ir NATO są-
jungininkių pagalbą.

Tačiau praėjusią savaitę JAV vals-
tybės sekretorė Condoleezza Rice sa-
kė, jog dar ne laikas svarstyti karinę
pagalbą. George W. Bush administ-
racija pažadėjo 1 mlrd. dolerių (2,44
mlrd. litų) pagalbą Gruzijos ekono-
mikai ir ūkiui atkurti.

JAV pažadėjo 1 mlrd. dolerių pagalbą Gruzijos ūkiui atkurti. SCANPIX nuotr.



ÎVAIRÙS

8                       DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

Mūsų stalui

Kitų kraštų virtuvės -
Australija

Bekeliaujant po kitus kraštus,
susipažįsti su tų kraštų gyvenimo pa-
pročiais, išbandai visokių naujų pa-
tiekalų, susipažįsti su naujais,  neži-
nomais prieskoniais ir grįžti namo
pasipildęs naujų idėjų. Nebūtina ke-
liauti norint susipažinti su kitų
kraštų virtuvėmis, pakanka nuva-
žiuoti į kitų kraštų restoranus. Gal
jie nebus tokie autentiški, nes, viena
vertus, taikomasi prie to krašto
žmonių skonio, kita vertus, kiekvie-
name krašte net mėsos ir kitų pro-
duktų skonis kitoks. Tačiau būsime
išbandę kažką naujo. Kai ką šeimi-
ninkės ,,pasiskolina” iš kitų virtuvių,
pritaiko savo namuose.  Taip ir plinta
kitų kraštų patiekalai: ,,šašlykai”,
,,plovas”,  ,,guliašai”, įvairios sriubos,
garnyrai ir saldumynai. Pradėjome
kepti ,,šašlykus” iš kiaulienos, viš-
tienos ir visai skanu,  praktiška ir pa-
togu. Viską retkarčiais įdomu išban-
dyti, bet  vis  grįžtame prie savų lietu-
viškų patiekalų. Taip visiems yra –
prie ko užaugai, prie to ir traukia.

Australija

Tai penktasis žemynas ir pats ma-
žiausias. Čia daug saulės ir maža van-
dens. Vaizduotėje iškyla bekraštis
vienodas peizažas: plantacijos, plan-
tacijos, plantacijos. Ir gausios avių
bandos. Nuo seno Australija  yra
stambios žemėvaldos šalis. Avinin-
kystė ir galvijininkystė – svarbiausios
žemės ūkio šakos. Plona ir stipri
Australijos merinosų vilna garsi vi-
same pasaulyje.

Praėjusį šimtmetį Australija buvo
vadinama ,,katorgininkų kolonija” –
čia iš Anglijos į katorgą būdavo tre-
miami nusikaltėliai. Nuo XIX am-
žiaus antrosios pusės į penktąjį že-
myną iš viso pasaulio ėmė ,,plaukti”
kitų kraštų žmonės. Po Antrojo pa-
saulinio karo nemažai ir lietuvių
šeimų nuplaukė į šį mažai žinomą
žemyną. Iki šiol Australijoje yra daug
gyvenančių lietuvių.

Nuo vaikystės mums žinomi žo-
džiai – bumerangas ir kengūra –
Australijos simboliai. Žinoma, paga-
minti kengūros kepsnį arba išvirti
sriubą iš kengūrų uodegų, būtų sun-
ku, nes kengūrų mūsų šalyje nėra.
Todėl savo pažintį su australų vir-
tuve pradėsime nuo šokoladinio torto
,,Bumerangas”.

Šokoladinis tortas
,,Bumerangas”  

(1 puod.) 150 g miltų, 
2 nepilni šaukšteliai džiovintų

mielių, 
(4,3 oz.) 125 g sviesto, 
2 nepilni šaukštai kakavos, 
(7 oz.) 200 g cukraus, 
2 kiaušiniai, 
žiupsnelis druskos, 
3 šaukštai pieno, 

½ pakelio vanilinio cukraus
Įdarui: stiklinė miltinio cuk-

raus, nepilnas šaukštas kakavos, 4
šaukštai tirpyto sviesto, kupinas
šaukštelis kavos, šaukštas tarkuotų
kokoso riešutų, šaukštelis vanilinio
cukraus.

Sviestas gerai išsukamas su ko-
koso riešutais, kakava, cukrumi ir va-
niliniu cukrumi. Maišant sudedami
kiaušiniai, miltai, džiovintos mielės,
druska ir pabaigoje supilamas pienas.
Tešla sukrečiama į sviestu išteptą
formą ir kepama vidutinio karštumo
orkaitėje 40–45 minutes. Visi įdarui
skirti produktai sumaišomi ir išpla-
kami, kol pasidaro kremas. Juo per-
tepamas atvėsęs tortas. Labai papras-
ta ir skanu.

Australiškas ryžių pudingas

stiklinė ryžių, 
2 stiklinės vandens, 
3 šaukštai razinų, 
(3,5 oz.) 100 g figų, 
(3,5 oz.) 100 g datulių, 
ant peilio galo malto imbiero, 
pagal skonį cukraus, 
stiklinė pieno, 
2 baltymai, 
šviežių ar apvirtų vaisių
Ryžiai suberiami į vandenį ir 10

min. paverdami. Razinos, figos, da-
tulės smulkiai supjaustomos, sumai-
šomos su maltu imbieru, paskui su
ryžiais, įberiama cukraus. Viskas ant
labai mažos ugnies patroškinama,
įpilama stiklinė pieno. Pudingas
atvėsinamas, pamažu sumaišomas su
išplaktais baltymais, sukrečiamas į
dubenėlį, perlietą šaltu vandeniu, ir
įkišamas į šaldytuvą. Prieš patiekiant
į stalą, pudingas išverčiamas į lėkštę
ir papuošiamas šviežiais arba virtais
vaisiais. 

Pyragaičiai, saldieji patiekalai,
pačių pagaminti ledai – australių šei-
mininkių pasididžiavimas.

Australijoje gausu tropinių vai-
sių, iš kurių su cukrumi, pasitelkus
fantaziją, gaminami įvairūs saldumy-
nai.

Australiškas vaisių 
tortas

(1 sv.) 450 g įvairių vaisių, 
(4,3 oz.) 150 g sviesto, 
stiklinė cukraus, 
2 kiaušiniai, 
½ šaukštelio geriamos sodos, 
2 1/4 stiklinės miltų, 
šaukštelis džiovintų mielių
Nuplauti, paruošti vaisiai, svies-

tas, cukrus ir prieskoniai sudedami  į
puodą, užpilama stikline vandens ir
10 min. paverdama. Gauta masė at-
vėsinama, sumaišoma su geriamąja
soda, išplaktais kiaušiniais, miltais
su išleistomis mielėmis ir viskas gerai
išmaišoma. Į torto formą įklojamas

IŠNUOMOJAPARDUODA
Parduodami du sklypai  Širvintų

rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali
vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

sviestu išteptas pergamentinis popie-
rius, sudedama paruošta masė. Tor-
tas kepamas vidutinio karštumo or-
kaitėje valandą. Jis supjaustomas an-
trą arba trečią dieną.

Australų alus yra net dvigubai
stipresnis už vokišką. Tad australas
visada turistui patars, kad geriant jų
alų, būtinai reikia paragauti jų ,,vel-
niškai skanaus valgio”. Iš tikrųjų
australų virtuvė griežtai laikosi
angliškos virtuvės tradicijų. Tarp
angliškos ir australiškos virtuvių
nėra esminių skirtumų, išskyrus vie-
ną: Australijoje gerokai daugiau val-
goma mėsos – ėrienos, avienos arba
jautienos. Ir porcijos ten visada di-
džiulės. Paklausti, ką jie laiko tau-
tiniu patiekalu, australai linksmai
atsakys – gabalėlį mėsos.

Keptas didelis žlėgtainis
(bifšteksas) 

(2 sv.) 1 kg jautienos filė (gabalė-
lis turi būti ne plonesnis kaip 2 in (5
cm), 

(2,1 oz.) 60 g sviesto, 
3 austrės (jei norima), 
(1 oz.) 30 g grybų, 
½ šaukštelio smulkiai sukapotų

petražolių lapelių, 
(1,4 oz.) 40 g maltų džiūvėsėlių, 
½ šaukštelio tarkuotos citrinos

žievelės, 
kiaušinis, 
druskos, juodųjų ir raudonųjų

pipirų
Įkaitintame svieste 5 min. pake-

pinamos austrės ir grybai. Suberiama
malti džiūvėsėliai, petražolės, citri-
nos žievelė, supilami išplakti kiauši-
niai. Įdaras gausiai pabarstomas pipi-
rais ir gerai išmaišomas. Filė įpjauna-
ma (padaroma savotiška kišenė),
prikemšama įdaro ir gerai užsiuva-
ma. Įdarytas žlėgtainis iš abiejų
pusių apkepinamas keptuvėje su

daug sviesto, paskui 2 val. kepamas
vidutinio karštumo orkaitėje, kart-
kartėmis aplaistant atsiradusiomis
sultimis. Prie jo patiekiamos lapinės
salotos.

Vietiniai Australijos gyventojai
daugiausia minta žuvimi ir jos pro-
duktais. Australijos ,,Robinzonas”
William Buckley aprašo, kaip jie ke-
pa žuvį:  ,,Ant rusenančių žarijų pa-
klojamas gana storas žolės sluoksnis,
ant jo sudedama žuvis, paskui vėl klo-
jamas sluoksnis žolės, ant viršaus vėl
užpilama degančių žarijų.” Taip
žuvis iškepa nė kiek ne blogiau negu
orkaitėje.  Australijoje, kalnų upokš-
niuose gausu upėtakių, kurių vieti-
niai gyventojai net rankomis prisi-
gaudo ir čia pat karštose versmėse
išsiverda.

Obuolių Catni – aštrus 
pikantiškas padažas

(8,8 oz.) 250 g neprinokusių obuo-
lių, 

(2,6 oz.) 75 g razinų, 
(1,4 oz.) 40 g svogūnų, 
(3,5 oz.) 100 g pomidorų, 
(7 oz.) 200 g cukraus, 

po žiupsnelį malto imbiero ir
gvazdikėlių, garstyčių, vyno acto

Obuoliai nulupami, išėmus sėk-
lalizdžius, patroškinami ant mažos
ugnies su trupučiu vandens. Razinos
ir svogūnas smulkiai supjaustomi.
Pomidorai nuplikinami verdančiu
vandeniu ir nulupami. Visi produktai
sudedami į puodą ir valandą troški-
nami ant mažos ugnies. Paruoštas
padažas išpilstomas į stiklines ir
uždengiamas drėgnu pergamentiniu
popieriumi. Patiekiamas  prie mėsos
arba žuvies. Skanaus! 

Paruošė Nijolė Nausėdienė
Savo pasiūlymus ir

klausimus rašykite:
nausediene@aol.com

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

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

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

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

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

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

* Pagyvenusi moteris, turinti lega-
lius dokumentus, rekomendacijas,
automobilį, pirktų gerai apmokamą

darbą prižiūrėti senelius pietiniuose
rajonuose. Tel. 630-323-2785.

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* 57 m. moteris, turinti medicinį
išsilavinimą, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, vairuoja
automobilį, Amerikos pilietė, darbšti,
sąžininga. Gali dirbti ir gyventi kartu
Čikagoje arba priemiesčiuose. Tel. 773-
330-0092.

* Siūlykite darbą antradienį, ketvir-
tadienį ir naktimis. Tel. 630-706-1188.

* Galiu padovanoti žaismingą jauną
kiaunę. Tel. 630-706-1188.



DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis                      9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

VI. Kaip pakeisti savižudišką
mąstyseną

Jūratė BARANOVA
Žmonės žudosi ne tik Lietuvoje ir

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

Tai, kad Lietuvoje savižudybių
skaičius nuolat didėja, liudija, kad
psichologinė mūsų žmonių savijauta
yra nesaugi, kad čia daug liūdesio,
nekonstruktyvumo, nemokėjimo sa-
vęs išreikšti, slaptos depresijos, gyve-
nimo baimės. Žmonės čia dažnai ne-
solidarūs, priešiški, agresyvūs, ne-
jautrūs vieni kitiems. Netgi ištikus
nelaimei toliau tęsia amžiną kovą dėl
vietos po saule, dėl neaiškių principų
ir kriterijų. Gal Lietuvoje tiesiog
trūksta paprasčiausios krikščioniškos
meilės? Paradoksalu – netgi tarp
kultūros žmonių. Netgi tie, iš kurių
reikėtų mokytis amžinųjų vertybių,
ribinėje situacijoje tampa pajėgūs
kalbėti tik apie kriterijus ir standar-
tus. Labai archetipinė lietuvio są-
monei ir situacijai, mano galva, yra
Antano Vienuolio ,,Paskenduolėje”
aprašyta Veronikos savižudybė. Ar
mes jau išgyvenome tą vienas kito
ujimo ir ,,atpirkimo ožio” poreikio
kompleksą iš savo sąmonės ir pasą-
monės? Bijau, kad dar nelabai. Ko
gero, išmokome tik užglostyti. Gal tik
tuo nuo Veronikos kaimo bendruo-
menės pasistūmėjome žingsneliu
pirmyn. Tačiau viskas nėra taip blo-

gai. 
Dešimt metų rašau, kalbu ir lei-

džiu knygas apie galimas filosofines,
literatūrines, psichologines, soci-
ologines savižudybės interpretacijas.
Manau, kad būtina ,,išleisti džiną iš
butelio”, problemos negalima stumti
į tamsą, ją galima įveikti tik solidaru-
mu ir racionaliu blaivumu. Apie tai
skaitau praktinės filosofijos kursą ir
savo filosofijos specialybės studen-
tams, ir Socialinės komunikacijos
instituto, ir Tarptautiniame vadybos
ir ekonomikos universitete (ISM).
Jauni žmonės pajėgūs suvokti prob-
lemą, jos esmę ir sudėtingumą, kiek-
vieno atsakomybę. Visi išsiskirstome
suvokę kelis būtinus prevencijos
principus. Įsimename, kad būtina: į
savižudybę linkusį žmogų vertinti
kaip asmenybę, užmegzti nuoširdžius
santykius, nesiginčyti, klausinėti,
būti dėmesingam klausytojui, įkvėpti
viltį ir skatinti kreiptis į specialistus.
Tačiau potencialių savižudžių visada
bus daugiau nei juos gelbstinčių spe-
cialistų. Todėl kiekvienam reikėtų
išmokti ir išdrįsti (tai ne visada yra
lengva) paprastai ir nuoširdžiai nusi-
minusio artimojo paklausti ,,Ar tu
negalvoji apie savižudybę?” Net jei
apsiriksime, sako psichologas Erlas
Grolmanas, yra mažesnė bėda negu
ta, kuri gali nutikti mums neištiesus
pagalbos rankos. 

Kun. Vaclovas ALIULIS
Pirmaujame savižudybėmis. Klai-

ku. Tai prarastų nerealių vilčių vai-
sius, antroji mūsų romantizmo me-
dalio pusė. Sibiro tremtyje ir lage-
riuose lietuviai nekeldavo rankos
prieš save net ir klaikiausiomis sąly-
gomis. Tai buvo dvasiškai tvirtoji tau-
tos dalis, kurią pavergėjai stropiau-
siai naikino fiziškai, bet tik nedaugelį
palaužė moraliai. Sugrįžę į išsvajotąją
tėvų žemę, jie pateko į slogią mūsų,
prisitaikiusiųjų, aplinką, kuri juos
gniuždė (tačiau šlovingųjų megztųjų
berečių nesugniuždė). Sąjūdis ne
kartą klausė: ,,Bus sunku, ar ištver-
sime?” – ,,Ištversime, būtinai!” Ne-
sunku euforiškai ryžtis, keblu tesėti. 

Neklausiu, ar nebuvo galima
geriau suplanuoti ir įvykdyti perė-
jimą nuo vienos ūkinės sistemos prie
kitos, bet daugelis moraliai silpnes-
nių individų neprisitaikė, įniko siel-
vartą skandinti pilstuke – ir taip to-
liau... Visokie alkoholio gamintojų
lobistai pasiekė neveiksnių alkoholio
reklamos bei prekybos įstatymų – ir
taip toliau... 

Bus daugiau.

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

Nr. 28

Atkelta iš 4 psl.
Paskutinį vakarą A. Dzikas pa-

dėkojo visiems suvažiavusiems į šią
stovyklą. Išreiškė padėką Tėv. A. Gri-
ciui, OFM, šv. Mišioms patarnavu-
siam Vladui Bariui ir skaitovei Jani-
nai Čikotienei, Broniui Čikotui, kurio
gražios nuotraukos puošdavo Svečių
namus, tėvams pranciškonams, E.
Sužiedėliui, kuris kartu dirbo ir vedė
vakarines programas, Vidai Sužie-
dėlienei, kurios darbščios rankos
prisidėjo prie įvairių darbų. Taip pat
padėkojo organizacinio komiteto na-
rėms: Aldonai Rygelei, Laimai Lilei-
kienei-Shea ir Reginai Stankaitytei.
Didelė padėka buvo išreikšta  nuos-
tabiai šeimininkei Aldonai Kaziu-
kėnienei, kurios pagaminti valgiai
būdavo lyg puota. Padėkojo ir jos
talkininkams, raštinės administrato-
riui Mike Falcone ir jo štabui. A. Dzi-
kas užbaigdamas priminė, kad kitais
2009 m. stovykla vyks rugpjūčio 1-8
dienomis, o 2010 m. – rugpjūčio 7-14
dienomis.

Po išreikštų padėkų A. Dzikas
pakvietė vakaro  koncerto solistę
mezzo soprano Danutę Grauslytę-
Mileikienę  ir akompaniatorę Tanya
Shrago pradėti koncertą. Prieš kon-
certą turėjome laiko perskaityti ir
trumpas šių menininkių biografijas
išspausdintas programoje. Danutė
Mileika savo karjerą pradėjo atlikda-
ma Magdalenos vaidmenį kompozito-
riaus Verdi operoje ,,Rigoletto”. Skai-
tėme, kad solistė yra baigusi Lietuvos
muzikos akademiją. Yra laimėjusi
daug konkursų Lietuvoje, Latvijoje ir

atvykusi į Ameriką, Bostoną. D.
Mileikos karjera yra plačios apimties.
Ji koncertuoja ne tik Amerikoje,
Lietuvoje, bet ją galima išgirsti ir per
Bostono radijo stotis WUNR 1600
AM ir WGBH.

Savo gražiu balsu ir grakščia
laikysena D. Mileika sužavėjo klausy-
tojus.  Išgirdome ne tik lietuvių kom-
pozitorių J. Gruodžio, B. Dvariono,
bet  ir C. Saint-Saens, J. Offenhach,
G. Gershwin ir kitų kompozitorių kū-
rinius. Kartu su soliste puikiai pasi-
rodė ir jos akompanaitorė Tanya
Shrago. Gimusi St. Peterburge Rusi-
joje, ji  yra baigusi St. Petersburgo
Valstybinę konservatoriją, kurioje
gavo ir magistro laipsnį. Ji yra atli-
kusi daug solo koncertų. Ją taip pat
galima išgirsti per Bostono klasikinės
muzikos WUNR radijo programą.

Koncertui pasibaigus D. Grausly-
tė-Mileikienė išėjo dar kartą į sceną ir
pakvietė visus kartu sudainuoti ,,Už-
traukim lietuvišką dainą” (Iš kino
filmo ,,Giminės”, muzika T. Leiburo,
eilės J. Strielkūno). Šios dainos žo-
džiai buvo išspausdinti programoje,
tad visi su įsijautimu dainavome: Kur
gimėm kur augom, kur žemė šventa /
Sustokime sesės ir broliai, / Užtrau-
kime dainą, kurią kažkada / Dainuo-
davo mūsų senoliai.

Tuo užbaigėme šį paskutinį Atei-
tininkų sendraugių poilsio stovyklos
vakarą. Ačiū rengėjams ir programų
atlikėjams, nes jų dėka stovykloje pra-
leistos dienos, religiniai ir kultūriniai
vakarai liko mūsų mintyse ir mes ve-
žėmės juos kartu į savo namus.

Po koncerto pianistė Tanya Shrago, Alfonsas Dzikas ir Danutė Grauslytė-
Mileikienė.

Ateitininkų sendraugių savaitė
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APDOVANOTI UŽSIENYJE GYVENANTYS
LIETUVIAI MOKSLININKAI

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerijos sudaryta komisi-
ja iš 16-os kandidatų išrinko penkis
iškiliausius lietuvių išeivijos mok-
slininkus. Tai buvo padaryta Švieti-
mo ir mokslo ministro įsakymu. Lai-
mėtojams paskirtos 13,000 litų pre-
mijos.

Mums ypač malonu pranešti, kad
tarp šių penkių išrinktųjų yra du JAV
lietuviai mokslininkai, o vienas iš jų –
čikagiečiams gerai pažįstamas prof.
dr. Romualdas Kašuba, gyvenantis
Čikagos vakariniame priemiestyje –
St. Charles, IL.

Apie šį mokslo vyrą norime pla-
čiau papasakoti. Beje, jam premija
buvo paskirta už viso gyvenimo nuo-
pelnus (panašiai kaip ir dr. I. K.
Skrupskeliui) biomedicinos ir tech-
nologijų mokslų srityse. Prof. dr. R.
Kašuba oficialiame pranešime yra
pristatomas kaip technologijos ir
edukologijos mokslų atstovas, Nort-
hern Illinois University, (DeKalb, IL)
profesorius emeritus.

Plačiau apie prof. 
dr. Romualdą Kašubą

Jis yra gimęs 1931 m. kovo 23 d.
Kaune. Ten 1941-1944 mokėsi gim-
nazijoje, kol turėjo bėgti nuo artė-
jančios rusų kariuomenės. Kurį laiką
gyveno Vokietijoje, ten baigė Muen-
chen lietuvių gimnaziją. Atvykęs į
JAV, University of Illinois in Urbana
Champaign studijavo mechaninę
inžineriją. Čia gavo bakalauro (1954
m.), magistro (1957 m.) ir daktaro
(1962 m.) laipsnius.

1962-1968 m. buvo TRW korpo-
racijos Cleveland, Ohio, kosmoso
tyrinėjimų sistemų modeliavimo, me-
džiagų atsparumo ir dinamikos
skyrių vedėjas. 1964-1986 dėstė Cle-
veland state University, OH: iš pra-
džių kaip asistentas, vėliau – asoci-
juotas profesorius, o nuo 1972 m.
dirbo profesoriumi. 1978-1985 buvo
Mechaninės inžinerijos katedros ve-
dėjas, po to – inžinerijos aspirantūros
programų direktorius.

1986 m. pradėjo darbuotis Nort-
hern Illinois University, (DeKalb, IL)
Šiaurės (Northern) Inžinerijos ir
inžinerinės technologijos koledže.
Buvo jo kūrėjas, dekanas. Darbavosi
atkuriant Vytauto Didžiojo univer-
sitetą Kaune: buvo jo atkuriamojo
senato narys, Kauno technologijos
universiteto konsultantas.

Yra paskelbęs daug mokslinių
straipsnių ir pateikęs nemažai tiria-
mojo pobūdžio ataskaitų (NASA, JAV
Energijos departamentui, JAV Kon-
gresui). Skaitė paskaitas Lietuvoje, Ki-
nijoje, Japonijoje, Australijoje ir kitur.

Dalyvavo ir dalyvauja JAV lietu-
vių visuomeninėje veikloje. 2006 m.
išrinktas į JAV Lietuvių Bendruo-
menės tarybą. Kaip LB atstovas reiš-
kėsi bendruose LB ir Lietuvos Seimo
komisijos posėdžiuo se. Plačiai do-
mėjosi ir domisi išeivių lietuvių bei
kitokia sporto veikla, ją remia finan-
siškai.

Kiti apdovanotieji

Antrasis, kuriam premija paskir-
ta už viso gyvenimo nuopelnus ir
laimėjimus humanitarinių ir sociali-
nių mokslų srityje, yra University of
Southern California profesorius eme -
ritus, filosofas dr. Ignas Kęstutis
Skrupskelis.

Likusieji trys premijų gavėjai
gyvena ne tik skirtingose valstybėse,
bet ir kontinentuose.

Arčiausiai Lietuvos yra įsikūręs
istorikas dr. Bronius Makauskas  –
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos
instituto mokslininkas, Lietuvos ir
Lenkijos santykių istorijos tyrinėto-
jas. Jam premija paskirta už pastaro-
jo dešimtmečio laimėjimus humani-
tarinių ir socialinių mokslų srityje.
Dr. B. Makauskas yra darbavęsis ir
visuomeninėje veikloje – buvo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos narys.

Dr. Sauliui Juodkaziui, Hokaid
universiteto Japonijoje asocijuotam
profesoriui, lazerinių technologijų
specialistui, premija paskirta už pas-
tarojo dešimtmečio laimėjimus fizi -
nių, biomedicinos ir technologijos
moks lų srityse.

Penktasis premijuotasis – dr. Al-
gimantas Taškūnas, edukologas, lie-
tuvybės puoselėtojas iš University of
Tasmania (Australijoje), premija pa-
skirta už mokslo patirties, laimėjimų
sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir
užsienio šalių plėtojimą.

Smagu matyti, kad šie žmonės,
kurių darbais gėrėjosi amerikiečiai ar
kitų tautų žmonės gavo įvertinimą ir
tėvynėje. Nors jų premijos nėra
didelės, tačiau svarbu, kad jie buvo
pripažinti, kaip Lietuvos mokslui
nusipelnę asmenys. O jie to tikrai
užsitarnavo.

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. rugpjūčio 20 d. popietės
programoje Daina Dumbrienė pasi-
dalino savo įspūdžiais iš pereitų metų
kelionės į Kiniją. Prieš prasidedant
popietei Juozas Polikaitis, JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pirminin-
kas ir šių popiečių vadovas, pranešė
porą žinučių. Neseniai įvykusiame
Marquette Park 14-o rajono apsaugos
zonos tarybos susirinkime buvo pa-
tvirtintas biudžetas, darbo planai ir
JAV LB Socialinių reikalų tarybos
apsaugos administravimas. J. Polikai-
tis pranešė, kad rudenį mieste bus šio
rajono gyventojų apklausa, kur bus
prašoma apsaugą ir toliau tęsti bei ją
patvirtinti 5-riems metams. (Smul-
kesnė informacija mieste išsiuntinėta
per 4,000 šio apsaugos rajono namų
savininkams). Apsaugą teikiančiai
tarnybai „Seklyčios” 2-ame aukšte
bus suteiktos patalpos jų būstinei.
Tas patalpas jie atsiremontuos savo
lėšomis. Čia bus Marquette Park 14-
to rajono apsaugos centras ir jame
nuolat vyks budėjimas. J. Polikaitis
pranešė ir apie Šiluvos atlaidų tvarką
ir kvietė visus juose dalyvauti.

Po šių pranešimų jis pristatė
Dainą Dumbrienę, JAV LB Socialinių
reikalų tarybos narę, mokytojaujan-
čią vienoje amerikiečių vidurinėje
mo kykloje (high school).

Daina  Dumbrienė įdomiai ir gy -
vai papasakojo apie savo kelionę į
Kiniją, į kurią vyko su vyru Rimu ap-
lankyti ten mokytojaujančio sūnaus
Ario. Aris vienus metus dėstė anglų
kalbą vietinėje gimnazijoje. Anglų
kalbą kinų vaikai mokosi nuo ma-
žumės iki universiteto. Jos žinojimas
buvo ypač pabrėžiamas ruošiantis
olimpiadai.

Sūnus Aris dėstė anglų kalbą,
kaip Daina Dumbrienė sakė, „nedide-
liame”, tik 1 milijoną gyventojų tu-
rinčiame mieste, centrinėje pietinės
Kinijos dalyje. Vaikai mokosi 7 dienas
per savaitę. Miesto savivaldybė teikia
galimybę mokytis, bet vaikų pragy-
venimu bendrabutyje turi pasirūpinti
patys tėvai. Daug vaikų yra iš kaimo,
neturtingi, tad tėvai gali aprūpinti
maistu tik vieną besimokantį vaiką.
Daina ne tik lankė sūnų, bet jie visi
trys keliavo po nemažą dalį Kinijos.
Savo pasakojimą ji papildė skaid-
rėmis.

Jai įspūdį paliko malonūs Kinijos
žmonės, kurie tolimesnėse provinci-

jose retai mato europiečius ar ameri-
kiečius. Daugelis sutiktųjų prašėsi su
jais nusifotografuoti. Jie buvo vaišin-
gi, nuoširdūs. Patiko Dainai ir švara,
ir kinų maistas – įvairus, skanus,
nebrangus.

Daug keliavo laivais, grožėjosi
gamtos vaizdais, kalnais, ežerais,
upėmis, lankė senovės imperatorių
rūmus ir kitas istorines vietas. Matė
statomą didžiulę užtvanką, kuri
turės apsaugoti nuo potvynių ir teik-
ti energiją. Lankėsi ir keliuose di-
džiuosiuose miestuose: Šanchajuj ir
Beijing. Juose visur modernūs di-
džiuliai pastatai, gatvės užtvindytos
visokiausiomis susisiekimo priemo-
nėmis.

Į „Seklyčią” Daina Dumbrienė
buvo atsivežusi ir įvairių įdomių
daiktų iš Kinijos, kuriuos parodė
popietės lankytojams. Čia matėme ir
senovišką kino didiko apsiaustą, ir
spalvingą, išraiškingą kaukę (Daina
kolekcionuoja kaukes iš įvairių kraš-
tų) ir margučių – kiniškų, ir daug
kitų dalykų.

„Seklyčios” trečiadienio popiečių
lankytojai buvo dėkingi Dainai
Dumbrienei už įdomią ir vaizdžią
popietę apie Kiniją.

Popietė apie Kiniją
„Seklyčioje”

Dr. Bronius Makauskas

Dr. Romualdas Kašuba

Dr. I. Kęstutis Skrupskelis

Adelaida Balbata, gyvenanti St. Petersburg, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Vytautas Kasniūnas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Janina Šalna, gyvenanti Lemont, IL, pratęsdama metinę „Draugo”
prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame.

Astrida Pauperas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Ursule Sabrinskas, gyvenanti Cicero, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Juozas Baužys, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Didžioji Kinijos siena.
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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

JAPONIJA

VOKIETIJA

SUOMIJA

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

vardadienio ar gimtadienio proga, vieną
mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

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

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

Atkelta iš 2 psl.  Santiago
Žemaitis. Po ,,Nemuno” koncertavo
vienas naujas lietuvių tautinių šokių
jaunųjų-veteranų ansamblis „Griaus-
tinis”. Buvę „Nemuno” šokių grupės
šokėjai vėl susirinko koncertuoti ir
išlaikyti lietuvišką dvasią su dai-
nomis. Paskutinį pasirodymą atliko
veteranų šokių ansamblis „Pipiras”.

Šis ansamblis buvo įkurtas 1985 m.,
nuo tada jis puoselėja lietuviškumą
Argentinoje. Jų šokėjų amžius – tarp
50 ir 75 metų. „Pipiro” vadovai yra
Ester Butkus ir Isabel Kalvelis.

Koncertui pasibaigus ,,Nemuno”
lietuvių draugijos pirmininkas Ri-
cardo Cagliardi Semėnas mielai
pakvietė visus dalyvauti ir prisidėti
prie ,,Nemuno” lietuvių draugijos

šimtmečio programos, kuri įvyks
2009 metais. Minint draugijos šimt-
metį vyks kultūriniai, socialiniai įvy-
kiai, o viską vainikuos paskutinis
renginys – Pietų Amerikos lietuvių
tautinių šokių šventė, kuri vyks 2009
metais gruodžio 20 d.

Nauja lietuvių bendruomenės
karalienė

Šventės metu Argentinos lietu-
vių bendruomenė išsirinko savo kara-
lienę. Ja tapo Aniela Milena Ona Re-
morini Gasiunas. Pirmąja karaliene
buvo išrinkta María Belén Kairys,
antrąja – Abigail Zubauckas ir dži-
augsmo karaliene – Mailén Pavilonis.

Aniela Milena Ona Remorini Ga-
siunas atstovaus lietuvių bendruo-
menei kasmet rugsėjį Berisso mieste
vyksiančioje švenčiamoje imigrantų
šventėje (Fiesta Provincial del Inmig-
rante). Joje savo kultūrą pristatys 19
tautų atstovai.

Po šventės įvyko Šv. Mišios Be-
risso miesto bažnyčioje María Auxi-
liadora. Mišiose dalyvavo „Nemuno”
draugijos ir lietuvių bendruomenės
nariai, Šv. Mišiose dalyvavo daug
žmonių.

Delfi.lt

Šokių kolektyvas „Nemunas”
TMID nuotr.

Seniausia Argentinos lietuvių draugija

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
IRENA REGIENĖ

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

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

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

Kas galite prašome dalyvauti šios liūdnos sukakties prisimini-
me.

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

Tokijuje atidaryta lietuvių menininkės paroda
Tokijo galerijoje „Strenger”,

kurioje pristatomas išskirtinai šiuo-
laikinis Europos menas, atidaryta
jaunosios kartos menininkės Agnės
Jonkutės tapybos paroda. Tai – pir-
moji šešias savaites truksiančio paro-
dų ciklo „Lithuanian Contemporary”
dalis. Nuo rugsėjo 20 dienos toje
pačioje galerijoje savo kūrybą rodys
fotomenininkas Vidas Biveinis.

A. Jonkutės parodą sudaro du
ciklai, organiškai atskirti dviejų
galerijos aukštų – 2005 metais tapy-
tos didelių formatų drobės „Facts of
Inexistance” ir specialiai šiai parodai

2008 metais mišria technika sukur-
tas ciklas „Šviesa”.

Parodoje lankęsi japonų meno-
tyrininkai lietuvių menininkės kūry-
boje įžvelgė sąšaukas su japonų es-
tetika. Pasak jų, ir išgrynintuose
kūriniuose, ir jų išdėstymo erdvėje
ritmikoje jaučiamas japonų tradicinei
dailei, teatrui, muzikai būdingas ele-
mentas „ma” („pauzė”). Monochro-
minis pilkšvas menininkės darbų
spalvingumas ir beveik neįžiūrimi
teptuko brūkšniai kelia asociacijas su
japonų tapyba tušu suibokuga.

Lietuviams.com

Vokiečiai egzaminuos imigrantus
Rugsėjo 1 d. Vokietijoje įsigaliojo

naujas įstatymas. Dabar imigrantai,
norintys gauti Vokietijos pilietybę,
privalo atsakyti į specialiai parengto
egzamino apie šalies istoriją ir joje
galiojančius įstatymus klausimus.

Egzaminas nėra lengvas – reikia
atsakyti į 33 klausimus, pasirenkant
vieną iš pateikiamų keturių atsa-
kymų variantų. Be to, per valandą
reikia spėti teisingai pažymėti ma-
žiausiai 17 klausimų atsakymus.

Vokietijos pabėgėlių ir migrantų
valdybos darbuotojai parengė 300
klausimų, susijusių su Vokietija, ir
dar po 10 klausimų, susijusių su kiek-
viena iš jos 16 federalinių žemių. Iš
visų jų migrantui pateikiamas indivi-
dualiai perengtas egzaminas. Už tei-
sę jį laikyti atvykėlis turi sumokėti 25
eurus. Neteisingai atsakius, po kurio
laiko egzaminą bus galima perlaikyti.

Teisę atsakinėti į klausimus gau-
na tik tie, kurie išgyveno Vokietijoje
mažiausiai 8 metus ir gali patys save

išlaikyti, t. y. turi darbą. Užtat nuo
egzamino atleidžiami paaugliai iki 16
metų, taip pat ligoniai ir neįgalieji,
kurie gali įrodyti, kad nepajėgs atsa-
kinėti į klausimus.

Kad būtų lengviau pasirengti
egzaminui, galima lankyti specialius
kursus vakarinėse bendrojo lavinimo
mokyklose ir liaudies universitetuo-
se. 

Egzamino klausimai nėra lengvi,
todėl net federalinių žemių valdžios
atstovai juos sukritikavo, paaiškėjus,
kad ir patys vokiečiai nesugeba
atsakyti į kai kuriuos klausimus.
Pavyzdžiui, imigrantui gali būti pa-
siūlyta nurodyti Žemutinės Sakso-
nijos vėliavos spalvas. Jei jis atsakys
,,juoda, raudona, auksinė”, atsaky-
mas bus neteisingas, nes vėliavą dar
puošia baltas žirgas. Teisingas atsa-
kymas skamba taip: ,,juoda, raudona,
auksinė ir balta”. 

,,Lietuvos žinios"

Muzikos festivalyje dalyvavo ir 
lietuvių kvartetas 

Lietuvių menininkų suburtas
nešiojamų kompiuterių kvartetas
rugsėjo 5-7 dienomis dalyvavo šiau-
riausiame pasaulyje eksperimentinės
muzikos festivalyje Suomijoje.

Kvartetas „Twentytwentyone”,
kuriame groja Arturas Bumšteinas,
Antanas Dombrovskis, Lina Lapelytė
ir Vilius Lys, pasirodė Suomijos Lap-
landijos regione vykusiame eksperi-
mentinio meno festivalyje „iFEM”,
kurį jo rengėjai vadina „labiausiai į
šiaurę nutolusiu tokio pobūdžio ren-
giniu pasaulyje”.

Šio naujoviško lietuvių kvarteto
naudojami muzikiniai instrumentai
yra keturi nešiojami kompiuteriai,
kuriais menininkai atlieka arba
interpretuoja kūrinius, parašytus

nemuzikine kalba – grafines XX
amžiaus klasikų ir šiandienos kom-
pozitorių partitūras. Ne viename fes-
tivalyje dalyvavusio kvarteto pasiro-
dymai – savotiškas koncerto ir paro-
dos hibridas, nes elektroniniu garsu
paverčiamos partitūros yra rodomos
ir ekrane.

Prasidėjęs kaip eksperimentinės
muzikos festivalis, „iFEM” vėliau
išplėtė savo ribas ir ėmėsi pristatyti
filmus ir video meną. Pagrindinis fes-
tivalio idėjos autorius kompozitorius
bei lingvistas Simon WickhamSmith
yra porą mėnesių gyvenęs Lietuvoje,
dalyvavęs šalies festivaliuose bei
savarankiškai pramokęs lietuvių kal-
bą.

Lietuviams.com
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�Kviečiame visus aplankyti ke -
liaujančią jubiliejinę parodą ,,Lie -
tuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, šeš-
tadienį, rugsėjo 13 d., 5 val. p. p.

�Rugsėjo 21 d. Jaunimo centro
didžiojoje salėje 4 val. p. p. JAV LB,
Lemonto apylinkė ruošia Lietuvių
operos pagerbimo vakarą. Kviečiame
atvykti. Ta proga yra ruošiamas prog-
ramos leidinys. Viso puslapio sveiki-
nimas – 100 dol., pusė puslapio – 50
dol. ketvirtis – 25 dol. Norint  įdėti
pasveikinimą į knygą prašome kreip-
tis į Nijolę Penikaitę, 10939 S. Ko -
mansky Ave, Oak Lawn, IL 60453.
Tel. 708-424-9345.

�Spalio 3 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje rodomas filmas ,,Dingę Ber -
lyne”. Tai vienas iš istorinės doku-
mentikos serialo XX amžiaus slaptieji
archyvai filmų (2006). Autoriai: LNK
žurnalistė Gražina Sviderskytė ir
istorikas daktaras Arvydas Anu -
šauskas. Trukmė: 49 min. Telefonas
pasiteiravimui: 773-582-6500 

�Čikagos Lietuvių moterų klu -
bas švenčia 85-ių metų sukaktį. Ta
proga klubas skiria 1,000 dol. sti -
pendiją Illinois universitetuose studi-
juojančiam lietuvių kilmės studen-
tui/  ei. Stipendija bus įteikta per klu -
bo pokylį 2008 m. spalio 5 d. Anketą
galite gauti paskambinę Irenai Nar -
butienei tel.: 708-974-2946. Užpil -
dytą anketą reikės grąžinti iki rug sė -
jo 15 d. Tel. informacijai: 708-788-
2781.

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

�Spalio 17 d. 7:30 val. v.  Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre vyks Algi -
manto Kezio retrospektyvinės parodos,
skirtos fotomenininko 80-mečiui pami -
nėti, atidarymas. Atidaryme dalyvaus
Stasys Goštautas ir ansamblis ,,So -
džius”. Kviečiame visus dalyvauti Tel.
pasiteiravimui: 708-296-3192 (Laima
Apa navičienė).

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan/Lake County apylinkė
ruošia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros: egzotiškieji Ar vy-

das ir Virgis iš „Cigarų”. Vietų skai-
čius labai ribotas.  Prie apskrito stalo
gali susėsti 8 žmonės. Prie įėjimo bi-
lietai nebus parduodami. Bi lie tus (70
dol.) galite užsisakyti  tel.: 847-623-
7927 (Ele na Skališienė). 

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti
administracijai adresu: 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629, pažymint
,,Prenumerata knygai”. Vėliau lei-
dinys bus brangesnis. Laukiame
aukų leidiniui paremti.

�Rugsėjo 14 d. kviečiame į A.
Kazickienes lituanistinės mokyklos
mokslo metų pradžios šventę. 3 val.
p. p. šv. Mišios, 4:30 val. p. p. šventės
mokykloje pradžia. Po pr o g ramos
atidarymo vaišinsimės kugeliu, vėda -
rais,  bus diskoteka. Nauji mokiniai
gali registruotis šventės metu  arba
pirmą mokslo metų šeštadienį (rug -
sėjo 20 d.). Pamokos mokykloje vyks
šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p.
p. Rugsėjo mėnesį sporto užsiėmimų
po pamokų nebus.

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

��Spalio 10-12 dienomis kviečia -
me remti stovyklą penktosiose ,,Iš -
kylos” eitynėse. Prašome sudaryti
ko mandą. Tėveliams pranešame, kad
vaikus šio renginio metu jie turės
prižiūrėti patys, o ne įgalioti asme -
nys. Norime visiems priminti, kad
,,Iškyla” – smagus ren ginys, tačiau
pagrindinis jos tikslas – lėšų rinki-
mas. Maloniai prašome gerbti rėmi-
mo dvasią ir aukoti Neringai, kur
atvažiuojat stovyklauti. Neringos
entuziastas Rytas Stankūnas skatins
visus ruoštis ,,Iškylai”.  Atkreipkite
dėmesį į jo linksmus laiškus, kurių
netrukus sulauksite. Pranešimų apie
dalyvavimą lauksime iki spalio 1 d.
Daugiau  informacijos galite rasti tin-
klalapyje www.neringa.org.  

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

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

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

Meninę programą atliks  tautinių šokių grupė ,,Suktinis", 
vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Pokylio metu bus įteikta romano konkurso premija. Bus geras
maistas, atgaiva, o puiki nuotaika priklausys nuo visų dalyvių. 

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

Mūsų knygynėlyje – Jadvygos K.
Giedraitienės knyga ,,Marijos name -
liai Turkijoje”. Tai autorės įspūdžiai
iš kelionės po Turkiją, kur ji aplankė
šventą vietą – Efezo miestą. Marijos
šventovė Turkijoje – pripažinta Vati -
kano. Ją lanko daugybė piligrimų iš
viso pasaulio. Remiantis vienuolės
Ann Catherina Emmerich regėjimais
ir istoriniais bei archeologiniais ty -
rinėjimais nustatyta, kad Švč. Mer -

gelė Marija po Sūnaus Jėzaus mirties
ir Prisikėlimo šv. Jono globojama
atvyko į Turkiją. Ten, Efezo miesto
vakarinėje pakrantėje, Ji praleido
likusį žemiškąjį gyvenimą.

,,Ši knygelė – trumpa tos šven-
tovės istorija lietuvių kalba, nes
lietuviškai jokių žinių apie tai neteko
rasti. (...) Tai mano gilios meilės Švč.
Mergelei Marijai ir nuoširdaus troš -
kimo supažindinti tautiečius su pas -
kutiniąja Jos žemiškojo gyvenimo
vieta rezultatas”, – rašo ,,Pratar-
mėje” knygelės autorė.

Knyga iliustruota nuotraukomis.
Knygoje ne tik aprašoma šventa

vieta, skaitytojas gali sužinoti, kaip
ten nuvykti.

J. K. Giedraitienė augo Lietu-
voje, baigusi Vytauto Didžiojo univer-
siteto Akademinę dramos studiją
buvo nublokšta į Šveicariją, vėliau
emigravo į Argentiną. Dar vėliau per-
sikėlė gyventi į JAV. Nuo 1996 m.
gyvena St. Petersburg Beach, Flo-
rida.

Knygos kaina  — 5 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Marijos nameliai Turkijoje”

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

JAV LB Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo 21 d., 
sekmadienį, 4 val. p. p. maloniai kviečia 

į Čikagos Lietuvių ope ros pa ge rbimo vakarą, 
kuris vyks Jau  nimo centro didžiojoje salėje, 

5620 S. Cla remont Ave., Chicago.

Susitiksite su buvusiais ir dabartiniais Lie tuvių operos 
solistais ir atlikėjais

Programoje: 

Va karą ves svečias iš Lietuvos, muzi kologas Vaclovas Juodpusis. Jis ap-
žvelgs Lietuvių operos veiklą.

Dalyvaus solistai: Danutė Stankaitytė, Jonas Vaznelis, Arnoldas Voke-
taitis, Audronė Gaižiūnienė, Algis Grigas, Vaclovas Momkus, Margarita Mom-
kienė, Julius Savrimas. Akompanuos Ričardas Sokas. Bus klausomasi jų
archyvinių įrašų.

Dainuos solistai Nida Grigalavičiūtė, Linas Sprindys, Genovaitė Bigeny-
tė, Nijolė Penikaitė.

Bilietus galima įsigyti paskambinus Zitai Litvinienei tel. 630-243-8075,
taip pat – Lemonto misijos prieangyje sekmadieniais po šv. Mišių.

Renginio bilieto kaina 35 dol. (kokteiliai, vakarienė, programa, šokiai). 

Lemonto ir apylinkių gyventojai į renginį galės nuvykti autobusu, kuris
PLC išvyks 3 val. p. p. Autobuso bilieto kaina – 10 dol. asmeniui. Norintys
važiuoti autobusu prašomi kreiptis į R. Kroną  tel.: 630-968-0184.

Visi esate nuoširdžiai laukiami.
Rengėjai: Lemonto LB valdyba 

Raymond J. Ankaitis, gyvenantis Walnut Creek, CA, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi.

Viktoras Memėnas, gyvenantis  Bloomfield Hills, MI, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Dėkojame
Jums, kad mus skaitote ir remiate.


