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•Sporto apžvalga.
Futbolas. Olimpiadoje
dalyvavo daug sporto
milijonierių (p. 2)
•Kiek Europos Sąjunga
vieninga? (p. 3)
•Ruandietis kunigas H.
Šulcas (p. 4)
•Komentarai. Ne tik lie-
tuvių parapijos uždaro-
mos (p. 5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•Baltoji knyga (29) (p. 9)
•Š. Saukos jubiliejinė
kūrybos paroda.
Kunigas dr. K. Trimakas
išvyko Lietuvon (p. 10)

Septyneri metai po Rugsèjo 11-osios

Beijing, rugsėjo 11 d. (ELTA) –
Lietuvos lengvaatletė Aldona Griga-
liūnienė Beijing parolimpinių žaidy-
nių moterų rutulio stūmimo varžy-
bose iškovojo sidabro medalį. Tai pir-
masis Lietuvos sportininkų iškovo-
tas medalis Beijing parolimpiadoje.

53-ejų metų Atėnų parolimpinių
žaidynių čempionė rutulį nustūmė
12 m 58 cm (1,102 tšk.) ir pagerino
F38 grupės pasaulio rekordą. Lietu-
vos atstovė nusileido tik kinei Na Mi,
kuri įrankį nusviedė 11 m 58 cm
(1129 tšk.) ir pagerino F37 grupės
planetos rekordą.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

,,Maltos ordinas padèjo suvokti pagalbos prasmê”
Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA) –

,,Maltos ordino veikla ir Lietuvoje įs-
teigtos Maltos ordino pagalbos tarny-
bos projektai padėjo mūsų visuome-
nei išgyventi sunkumus išsivadavus
iš komunistinio režimo ir einant sun-
kiu ekonominių bei socialinių pert-
varkų keliu”, – pažymėjo prezidentas
Valdas Adamkus. Jis priėmė Maltos
ordino didįjį kanclerį ir užsienio rei-

kalų ministrą Jean-Pierre Mazery.
Valstybės vadovas pasveikino svečią
Lietuvos ir Maltos ordino diplomati-
nių santykių penkiolikos metų su-
kakties proga.

Šalies vadovas padėkojo Maltos
ordinui už jo veiklą Lietuvoje nuo
1990 m. ir ypač – po 1991 m. sausio
13-osios įvykių. V. Adamkus atkreipė
dėmesį, kad kadaise patyrę kitų šalių,

žmonių ir organizacijų paramą bei
pagalbą, lietuviai šiandien patys at-
sakingai ir aktyviai padeda kenčian-
tiems žmonėms už Lietuvos ribų.

Maltos ordino didysis kancleris
pažymėjo, jog Lietuvoje jų veikla bu-
vo ir yra labai noriai sutinkama bei
remiama, pastaruoju metu joje akty-
viau pradėjo dalyvauti Lietuvos vers-
lininkai.

Vilnius, Washington, DC, rug-
sėjo 11 d. (AP/BNS) – Pasaulyje pa-
minėtas prieš septynerius metus
JAV įvykdytas teroro išpuolis, nusi-

nešęs tūkstančius aukų. Rugsėjo 11-
ąją JAV ambasadorius Lietuvoje
John A. Cloud padėjo vainiką Wa-
shington aikštėje Vilniuje. Teroro

aukos buvo pagerbtos tylos minute.
Lietuvos karinių pajėgų orkestras
atliko Amerikos ir Lietuvos valsty-
bių himnus. Rugsėjo 11-osios rengi-
nyje dalyvavo Lietuvos politikos ir
visuomenės veikėjai, žurnalistai bei
visi norintieji išreikšti pagarbą tero-
ro aukoms. Kaip pranešė JAV am-
basada Vilniuje, po minėjimo buvo
galima pabendrauti su ambasadoriu-
mi J. Cloud ir kitais JAV ambasados
darbuotojais.

2001 m. rugsėjo 11-ąją du tero-
ristų užgrobti keleiviniai lėktuvai
rėžėsi į New York esančius Pasaulio
prekybos bokštus, dar vadinamus
,,dvyniais”, teroristai smogė ir JAV
Gynybos departamentui Pentagonui,
esančiam Washington, DC. Per tero-
ristų išpuolius tuomet JAV žuvo be-
veik 3,000 žmonių. Po šio nelaimės
JAV administracija, vadovaujama
prezidento Georg W. Bush, paskelbė
karą su terorizmu ir pradėjo puolimą
prieš talibų režimą Afganistane.

Nukelta į 7 psl.

A. Grigaliùnienè –
parolimpiniû
žaidyniû
viceçempionè!

CEES išreiškè susirùpinimâ
dèl padèties Gruzijoje

Vilniuje paminėtos rugsėjo 11-osios išpuolių metinės.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Washington, DC, rugsėjo 11 d.
(JBANC/,,Draugo” info) – Baltuosiuo-
se Rūmuose įvyko Centrinės ir Rytų
Europos sąjungos (The Central and
East European Coalition – CEEC) su-
sitikimas su Baltųjų Rūmų Valstybės
Saugumo Tarybos (National Security
Council – NSC) atstovais. Susitikimo
metu CEEC atstovai išreiškė rimtą
susirūpinimą dėl padėties Gruzijoje.
Susitikimo dalyviai aptarė su tuo su-

sijusius įvykius ir tolimesnes vysty-
mosi galimybes.

CEEC sudaro 18 nacionalinių et-
ninių organizacijų, atstovaujančių 22
milijonams Amerikos gyventojų, ki-
lusių iš Centrinės ir Rytų Europos.
Jos nariai – Jungtinis Baltijos Ame-
rikos nacionalinis komitetas (Joint
Baltic American National Committee
– JABNC), kurį sudaro trys organiza-
cijos.

Susitikimo dalyviai. JBANC nuotr.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Lietuvos futbolo rinktinė pra-
ėjusį šeštadienį pelnė vieną iš gra-
žiausių paskutiniųjų metų pergalių.
Ji išvykoje nugalėjo galingą (13-oje
vietoje tarp pasaulio komandų)  Ru-
munijos ekipą rezultatu 3:0. Tai buvo
pirmosios 2010-ųjų metų pasaulio
pirmenybių atrankos turnyro rung-
tynės.

Savo įvarčių seriją lietuvių nau-
dai pradėjo Marius Stankevičius.
Antrą įvartį įmušė Saulius Mikoliū-
nas, o trečiąjį – 62 minutę išleistas
atsarginis futbolininkas Mindaugas
Kalonas. Jis rungtynių pabaigoje
praėjęs kairiu kraštu užtikrino gražią
Lietuvos pergalę.

Šis laimėjimas, bent laikinai, Lie-
tuvai užtikrino I vietą Europos zonos
7-oje grupėje, kurioje varžosi 6 ko-
mandos. Be lietuvių grupėje žaidžia:
Austrija, Serbija, Prancūzija, Farerų
salos ir Rumunija (tokia tvarka ko-
mandos išsirikiavo po pirmųjų rung-
tynių).

Iš viso Europos zonoje rungty-
niauja 53 komandos: yra 8 grupės po

6 komandas, o 9-oji turi penkias.
Lietuviams reikės iš viso sužaisti 10
rungtynių (bus du ratai).

Kitą susitikimą Lietuva žaidė
rugsėjo 10 d. namuose – naujame
Marijampolės stadione. Jos varžovas
buvo Austrijos futbolininkai, kurie
praėjusį šeštadienį irgi pateikė staig-
meną – įveikė galingą Prancūzi-
jos vienuolikę rezultatu 3:1. Nepai-
sant, kad  Austrija FIFA vertinime
užima tik 101–ąją vietą, ji sugebėjo
įrodyti savo pranašumą prieš pran-
cūzus.

Trečiadienį Marijampolėje įvykęs
Lietuvos-Austrijos susitikimas bai-
gėsi 2:0 Lietuvos naudai. Po pirmojo
kėlinio lygiųjų, 53-ją žaidimo minutę
Lietuvos komandos kapitonas  Tomas
Danilevičius iš baudos siųstą Mariaus
Stankevičiaus kamuolį nukreipė į
austrų vartų kampą. Po penkių mi-
nučių tas pats Danilevičius gražiu
šūviu rezultatą padidino 2:0. Toks jis
liko iki rungtynių pabaigos. Dabar
Lietuva savo grupėje yra pirmoje
vietoje.
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Pirmosios futbolininkų rungtynės atnešė pergalę

Sensacinga Lietuvos rinktinės pergalė 
prieš Rumuniją

JAV futbolininkai
sunkiai įveikė Kubą

,,Lituanicos” vyrų futbolo vienuolikė po pergalės prieš serbų ,,Belgrade” rugsėjo 6 d. Bambrick Parke, Lemonte. 
Broniaus Žukausko nuotr.

Pirmosiose 2008–2009 metų
„Metropolitan” lygos pirmenybių
rungtynėse praėjusį sekmadienį „Li-
tuanicos” vyrų vienuolikė įveikė savo
varžovus – serbų „Belgrade” vienuo-
likę rezultatu 3:1 ir į savo sąskaitą
įsirašė tris taškus.

Šių rungtynių herojumi buvo
Laimonas  Bytautas, kuris įmušė du
įvarčius. Po rezultatu  0:0 pasibaigu-
sio pirmojo kėlinio (jo metu „Litua-
nicos” vyrai turėjo ne vieną gražią
progą), lietuviai tuoj pat pradėjo
mušti įvarčius. Jie jų įmušė net
keturis, bet vieną ne į varžovų, o į
savo vartus. Serbai nesugebėjo rim-

čiau pasipriešinti lietuviams ir progų
beveik nesudarė.

Būrelis žiūrovų, kurie vis ragino
„Lituanicos” vyrus laimėti, matė gra-
žų lietuvių žaidimą, nors mūsiškiai
turėtų pasitreniruoti – kaip reikia
pataikyti į vartus, nes šį kartą šioje
srityje jie tikrai liūdnai atrodė. Gerai,
kad varžovai buvo silpnoki ir lietu-
viai šventė pergalę, nors ir neišnau-
doję daugybės progų. Kitose rung-
tynėse tokios neišnaudotos progos ga-
li atnešti tragiškas pasekmes.

Kitose „Metropolitan” lygos I di-
vizijos pirmenybių rungtynėse buvo
pasiekti tokie rezultatai „Lions” – ,,High-

landers” – 7:0, „Lightning” – „Wings”
– 3:1, „Real FC” – „Morava” – 2:0 ir
„Kickers” – „International” – 1:0.

Šiose pirmenybėse po dviejų ratų
(„Lituanica” pirmąjį praleido) pir-
mauja „Real FC” su 6 taškais. Po jos
eina 6 komandos (įskaitant ir „Litua-
nicą”) su 3 taškais, o dvi – neturi
taškų.

Šį sekmadienį, rugsėjo 14 d., 3
val. p. p. lietuviai vėl žais namuose –
Bambrick Park, Lemont. Jų varžovas
– pirmoje lentelės vietoje esanti „Real
FC” vienuolikė. Prieš ją, atrodo, rei-
kės gerai pasispausti, jeigu bus nori-
ma pelnyti pergalę.

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. Kubos
sostinėje Havanoje įvykęs istorinis
JAV ir Kubos futbolo rinktinių susi-
tikimas baigėsi sunkia amerikiečių
pergale 1:0. JAV rinktinėje pasižy-
mėjo Clint Demsey, kuriam antrame
kėlinyje pavyko nuginkluoti kubiečių
vartininką ir pelnyti tris taškus.

Nepaisant pergalės, amerikiečiai
turėjo laimės atremiant Kubos fut-
bolininkų puolimus, kurių keli galėjo
baigtis įvarčiais.

Tai buvo atrankinės 2010-ųjų
metų pasaulio pirmenybių rungtynės
Šiaurės, Vidurio Amerikos bei Kari-
bų salų regiono I grupėje. Joje JAV
rinktinė dabar turi 3 pergales.

Reikia pažymėti, kad JAV futbo-
lo rinktinė Kuboje žaidė pirmą kartą
po 61 metų pertraukos.

Beveik 20,000 žiūrovų, susirinkę
į Toyota Park šalia Čikagos, rugsėjo 6
d. stebėjo „Fire” futbolininkų per-
galę prieš New York „Red Bull” fut-
bolo vienuolikę. Vienintelį rungtynių
įvartį 36-ąją žaidimo minutę pelnė
pirmametis „Fire” futbolininkas
Stephen King.

Po šio laimėjimo „Fire” pirmeny-
binėje lentelėje  Rytų grupėje FT pa-
kilo į antrą vietą.

„Fire” namuose
laimėjo 1:0

BEIJING
OLIMPIADOJE

DALYVAVO DAUG
SPORTO 

MILIJONIERIŲ
EDVARDAS ŠULAITIS

Buvo laikai, kai sužinojus, kad
koks nors olimpietis už tai, kad
sportuoja, gavo nors ir mažą atlygi-
nimą, tuoj pat buvo šalinamas iš
olimpiados arba netekdavo medalio.
Bet tie laikai jau praeityje. Šiuo
metu, atrodo, yra priešingai: olimpie-
čiai, kurie sportuodami uždirba dau-
giausia pinigų, susilaukia daugiau
dėmesio negu mažesnius atlyginimus
gaunantieji.

Kinijoje vykusi olimpiada turbūt
buvo pati „turtingiausia”, jeigu su-
dėsime visų jos dalyvių – sporto
žvaigždžių – atlyginimus.

Įdomu, kad joje savo atlygini-
mais išsiskyrė krepšininkai – iš
dešimties turtingiausių olimpiečių
net septyni yra NBA lygoje žaidžian-
tys krepšininkai: 4 amerikiečiai ir 3
kitų valstybių (Kinijos, Vokietijos ir
Ispanijos rinktinių žaidėjai). Jų tur-
tus suskaičiavo JAV leidžiamas „For-
bes” žurnalas, ir jo duomenimis čia ir
naudojamės.           Nukelta į 8 psl.
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Sarah Palin 
Obama ir McCain planus 

daro sudėtingesnius
ALEKSAS VITKUS

Praėjo jau beveik dvi savaitės po to, kai John McCain, respublikonų
kandidatas į prezidentus, pasirinko kandidatą į viceprezidento
postą – mažai kam žinomą jauną moterį, Alaska gubernatorę Sa-

rah Palin, tuo nustebindamas visą Ameriką. Kad eilinis pilietis, nebent jis
būtų iš Alaska valstijos, jos nežinojo, nereikia stebėtis, bet daug kas nuste-
bo, kad net ir vyresnysis Illinois senatorius Dick  Durbin, TV ekrane pa-
matęs Palin var dą, tegalėjo sušukti: „Who is she?”, taip prisipažindamas,
jog ir jis jos visai nepažinojo.

Abi partijos, demokratų ir respublikonų, jau apsisprendė, kas bus jų
kandidatai į Baltuosius rūmus. Iki rinkimų telieka mažiau nei aštuonios
savaitės, kai lapkričio 4 d. amerikiečiai išsirinks pirmąjį Amerikos istori-
joje juodaodį prezidentą arba pirmąją savo istorijoje moterį vicepreziden-
tę.

McCain pasirinkus Palin, Obama darosi sunkiau, kaip nors išlaikyti
tuos milijonus balsų tų moterų, kurios pirminiuose rinkimuose balsavo už
Hillary Clinton. Kai laimėtoju tapo Obama, dar prieš demokratų suva-
žiavimą Denver, net 27 proc. tų moterų, nusiminusių dėl Hillary pralai-
mėjimo, tuojau pasisakė, kad dabar jos balsuosią tik už McCain.

Sudėtingiau reikalai atrodo ir pačiam McCain, jam pasirinkus Palin.
Jis visą laiką tvirtino, kad Obama, lyginant su juo, yra visiškai nepatyręs
užsienio politikoje, dėl to galbūt Obama ir pasirinko kandidatu į viceprezi-
dentus Senato užsienio reikalų komiteto pirmininką sen. Joe Biden, taip
atremdamas McCain pastabas. Politikos žinovai aiškina, kad svarbiausia
viceprezidento pareiga yra jo mokėjimas tuojau pat perimti valstybės vai-
rą, jei kas nors atsitiktų pačiam prezidentui. Jei su tuo sutiksime ir pri-
siminsime John McCain amžių, – jam 72-eji, – atrodytų, kad Palin nėra
pasiruošusi tokiam galimam atvejui.

Gimusi Idaho valstijoje, beveik visą gyvenimą Sarah praleido Alas ka
valstijoje. Augo ji mažame Wasilla miestelyje, netoli Anchorage, mokytojo
Chuck Heath ir mokyklos sekretorės Sally trijų dukterų ir vieno sūnaus
šeimoje. Jau nuo pat vaikystės ji buvo žinoma kaip atkakli, užsispyrusi,
mėgstanti sportą, medžioklę, jauna, tipiška šalto klimato mergaitė. Baigu-
si vietinę vidurinę mokyklą, Sarah studijavo žurnalistiką University of
Idaho, ten gavo bakalauro laipsnį. 1984 m. ji buvo išrinkta „Miss Wasilla”
ir netrukus po to sukūrė šeimą su į save panašiu gamtos mėgėju Todd
Palin, plieno darbininku, kuris buvo dirbęs ir naftos pramonėje bei vertę-
sis žuvininkyste.

Ilgai netrukus Sarah įsivėlė į politinį vietinio miestelio gyvenimą.
Tapo miestelio savivaldybės tarnautoja ir jau po kelerių metų, būdama
vos 32 metų amžiaus, buvo išrinkta miestelio mere. Gerai tvarkydama
miestelio reikalus, Palin tapo labai populiari ir po šešerių metų buvo iš-
rinkta gyventojų skaičiumi mažos  Alaska valstijos gubernatore. Guber-
natoriaujant nepraėjo nė dveji metai, ir Sarah staiga iškilo į Amerikos po-
litikos viršūnes.

Nors ir su palyginti gana menku patyrimu – kelerius metus valdant
9,800 gyventojų miestelį ir 700,000 žmonių valstiją – Palin vis dėlto gali
prisidėti prie McCain galimos pergalės, pritraukdama būrius H. Clinton
pasekėjų. Kaip ir pats McCain, Palin kalbės apie jų abiejų reputaciją kovo-
jant prieš politinį Washington „establishment”. Nepakenks ir faktas, kad
Sarah yra žinoma kaip religinga moteris, niekada neišsiskyrusi, jauna ir
energinga penkių vaikų motina, sugebanti tvarkyti šeimą ir kartu daly-
vauti politiniame gyvenime.

O kaip su užsienio politika? Jau dabar kalbama, kad Palin yra sku-
biai ir labai intensyviai supažindinama su visomis jos apraiškomis, nors
kyla abejonių, ar yra iš viso įmanoma per kelis mėnesius bet kokį žmogų
pa ruošti perimti didžiausios pasaulio ga lybės valdymą. Prisimenu, kai aš,
Vokietijoje laukdamas popierių emigruoti į Ameriką, užsirašiau į trijų mė-
nesių automechanikų kursus. Juos baigęs visiškai nesijaučiau esąs kvali-
fikuotas mechanikas. O čia  Amerika, valstybė, kurios, manau, nėra pasi-
ruošusi tvarkyti nei Palin, nei pats demokratų kandidatas į prezidentus
Obama. Jei McCain nieko blogo neatsitiks, Sarah gali turėti progos išmok-
ti to valstybės valdymo per ketverius McCain kadencijos metus. Obama,
jei būtų išrinktas, krašto vadeles turėtų perimti jau kitų metų sausio
pabaigoje.

Rašant apie Palin, norėtųsi priminti, kad jai, kaip ir kitoms moterims,
galimybę patekti į Baltuosius rūmus parodė Geraldine A. Ferraro, kuri
1978 m. buvo išrinkta į JAV Atstovų rūmus ir jau 1984 m. buvo demok-
ratų kandidato į prezidentus Walter F. Mondale parinkta būti pirmąja mo-
terimi kandidate į viceprezidento vietą. Deja, rinkimus tuomet ir vėl lai-
mėjo jau antrajai kadencijai populiarusis respublikonų Ronald Reagan.

Praėjo daugiau nei dvidešimt metų, kai moterys vėl pasirodė aukšto
lygio krašto politikoje. Iš pradžių Hillary Clinton, o dabar – Sarah Palin.
Ir kaip keista, kad šitoje demokratinėje valstybėje moterys balsavimo
teisę gavo tik Kongresui priėmus XX Konstitucijos pataisą ir 3/4 valstijų
ją patvirtinus 1920 m. rugpjūčio 26 d., daugiau kaip šimtui metų po Ame-
rikos nepriklausomybės paskelbimo 1776 m. Lietuvos moterys buvo lai-
mingesnės, nes joms reikėjo palaukti iki 1922 m., kai Steigiamasis Seimas
priėmė Konstituciją, kur buvo nubrėžtos jų lygios teisės su vyrais.

KIEK EUROPOS
SĄJUNGA VIENINGA?
KÊSTUTIS GIRNIUS

Per Europos Sąjungos (ES) vado-
vų susitikimą rugsėjo 1 d. sutarta
sustabdyti derybas dėl strateginio
susitarimo su Rusija tol, kol Maskva
neišves savo kariuomenės iš Gruzijos.
Lietuva sveikino ES nutarimus.
Prezidentas Valdas Adamkus pa-
reiškė, kad „antrasis Miunchenas ne-
pasikartojo”. Užsienio reikalų minis-
terijos sekretorius Žygintas Pavilio-
nis pasakė, kad Rusijos veiksmai
sustiprino ES vienybę ir „šiuo metu
mūsų mintis dėsto didžiosios pasaulio
valstybės”. Šis vertinimas yra per-
dėm optimistinis. Vieningi nutarimai
nereiškia gilesnės vienybės. ES va-
dovai sutarė, nes turėjo susitarti, o
buvo sutarta dėl neginčijamo mini-
mumo.

Šį savaitgalį ES užsienio minist-
rų pasitarime Avinjone išryškėjo aiš-
kūs skirtumai. Lenkija, Didžioji Bri-
tanija, Švedija ir Pabaltijo šalys ragi-
no griežtai laikytis Rusijos atžvilgiu
ir išreikšti tvirtą paramą Ukrainai.
Senosios ES narės – Vokietija, Pran-
cūzija ir Beniliukso šalys – laikėsi
santūriau. ES pirmininkaujančios
Prancūzijos užsienio reikalų minis-
tras Bernard Kouchner pareiškė, kad
sankcijos – ne „mūsų” žodis, „mums”
reikia diplomatinio, o ne karo laivų
sprendimo. Kitas neįvardytas aukšto
rango ES pareigūnas pabrėžė, kad
reikia nuraminti aistras, norint, kad
Rusija kam nors pritartų. Ji laimėjo
karą, valdo teritoriją, be jos pritarimo
nebus sprendimo.

ES nebus lengva susitarti. Pir-
ma, nėra vieningos nuomonės dėl
pačių faktų, Gruzijos vaidmens bei
Rusijos puolimo. Antra, nesutariama
dėl platesnio įvykių fono – ką Rusijos
veiksmai Gruzijoje pasako apie to-
lesnius Kremliaus planus. Net jei fak-
tai būtų išaiškinti ir prieita prie
vieningos nuomonės dėl ilgalaikių
Maskvos siekių, liks neaišku, ką
konkrečiai daryti. Veiksmų planas
neįmanomas, nenustačius, kokią
padėtį norima sukurti ir kokie veiks-
mai prisidėtų prie šios tikrovės kūri-
mo, o ne trukdytų tai daryti.

Neabejojama, kad Gruzija pra-
dėjo karinius veiksmus prieš Pietų
Osetiją. Ginčijamasi, kiek ji buvo
išprovokuota. Ir ar tiesa, kad Rusijos
šarvuočiai jau veržėsi į Gruziją, kai
prezidentas Michail Saakašvili davė
įsakymą pradėti puolimą. Avinjone
Vokietijos užsienio reikalų ministras
Frank Walter Steinmeier paragino
sukurti tarptautinę komisiją ištirti
karo pradžią. Siūlymas nesulaukė
platesnio pritarimo.

Nėra vienodos nuomonės dėl
Rusijos veiksmų ir tolesnių planų.
Visi sutinka, kad Rusijos reakcija

buvo neproporcinga. Kai kurios šalys,
kaip Didžioji Britanija, norėtų, kad
tarptautinė komisija tirtų karo eigą,
nustatytų, ar buvo laikomasi karo
konvencijų, o dar svarbiau, ar vyko
etninis valymas. Vargu ar Rusija įleis
tokią komisiją į separatistinius re-
gionus. Svarbiau nustatyti, ar įsi-
veržimas į Gruziją buvo vienkartinis
įvykis, atsakas į Gruzijos puolimą,
noras žeminti, gal net nuversti
Kremliaus nekenčiamą Saakašvili. O
ar tai yra agresyvesnės politikos,
mėginimo didinti savo įtaką vadina-
majam „artimajame užsienyje” pra-
džia .

Kremliaus retorika yra kovinga.
Šeštadienį Maskvoje Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev pareiškė,
kad „Rusija yra šalis, su kuria reikia
skaitytis”. Rusija esą „išgyveno tiesos
akimirką – po rugpjūčio 8-osios pa-
saulis pasidarė kitoks”. Žodžiai pa-
rinkti atsargiai. Washington nuolat
tvirtina, kad pasaulis pakito po rug-
sėjo 11 d., kai musulmonų teroristai
užpuolė taikinius New York ir Wa-
shington.

Nerimą kelia neseniai paskelbta
vadinamoji Medvedev doktrina, iš-
dėstanti Rusijos strateginius siekius.
Pirmieji trys principai yra neprie-
kaištingi. Rusija pripažįsta tarptau-
tinės teisės pirmenybę. Pasaulis ne-
gali būti vienaašis, viena šalis netu-
rėtų vyrauti pasaulyje. Rusija nenori
susidūrimo nė su viena šalimi, siekia
gerų santykių su Europa, JAV ir kito-
mis šalimis. Tačiau paskutinieji du
principai galėtų pateisinti neteisėtą
kišimąsi į kitų šalių reikalus. Ketvir-
tasis nurodo, kad Rusija saugos savo
piliečių gyvybę ir orumą, kur jie be-
gyventų. Penktasis teigia, kad Rusija,
kaip ir kitos šalys, turi privilegijuotus
interesus kai kuriuose regionuose,
būtent šalyse, su kuriomis Rusija turi
ypatingus istorinius santykius, pa-
ženklintus draugyste ir gerais kai-
myniniais ryšiais.

Nežinant Rusijos siekių ir atei-
ties planų, sunku nuspręsti, ką ES
turėtų daryti. Ar ES turėtų didinti
spaudimą Rusijai, jai taikyti sankci-
jas? Jei reiktų imtis sankcijų, tai
kokių? Kokios būtų veiksmingiausios
spaudimo priemonės? Nemažiau
svarbu numatyti, kaip Rusija reaguos
ir kokių kontrpriemonių griebsis. Ar
verta imtis griežtesnių sankcijų, jei
dėl jų ES gyventojai nukentės ne
mažiau, gal net daugiau negu Ru-
sijos?

Dilema yra rimta. Griežtesnės
linijos šalininkams viskas yra aišku.
Gruzija yra nekalta auka, Rusija yra
agresyvi ir pavojinga valstybė, tad
reikia nedelsiant ką nors daryti. Bet
retai pasakoma, ką konkrečiai reikia
daryti, kokiomis priemonėmis paža-
boti Rusiją. Pabrėžtina ir tai, kad
dažniausiai kalbama, ką kitos šalys,
ES ir NATO turėtų daryti, o ne ką jos
pačios darys.

Antra vertus, raginimas laikytis
santūriai, kol galutinai nepaaiškės
Rusijos siekiai ir nebus apskaičiuotos
visos galimų sankcijų pasekmės, fak-
tiškai reikštų nieko nedarymą. O
toks pasyvumas galėtų skatinti
Maskvos apetitą Rusijos sprendimai
bus lemiami. Jos nutarimai nesi-
laikyti paliaubų, taigi ir savo žodžio,
bei pripažinti Abchazijos ir Pietų
Osetijos nepriklausomybę labiausiai
suvienijo ES šalis, nors ta vienybė yra
trapi ir paviršutiniška. 

Alfa.lt

Dilema yra rimta. Griež-
tesnės linijos šalininkams
viskas yra aišku: Gruzija yra
nekalta auka, Rusija yra ag-
resyvi ir pavojinga valstybė,
tad reikia nedelsiant ką nors
daryti. Bet retai pasakoma,
ką konkrečiai reikia daryti,
kokiomis priemonėmis pa-
žaboti Rusiją. 
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Ruandietis kunigas H. Šulcas 
iš Abakų kaimo, nuo Kartenos

Kretingiškiai 2007-ųjų metų
rajono Metų žmogumi išrinko kunigą
salezietį Hermaną Joną Šulcą, jau
tris dešimtmečius dirbantį misijose
Ruandoje, Afrikoje. Kunigas ten
įkūrė Jaunimo sodybą, į kurią iš
savanų surenka sulaukėjusius vai-
kus, mačiusius savo tėvų skerdynes.
Vaikai ten apgyvendinami, išmoksli-
nami ir išleidžiami į gyvenimą. Šių
globos namų patirtį jis perkėlė į Lie-
tuvą: atgautoje senelių žemėje Kre-
tingos rajone, Kėkštų kaime, įkur-
damas Jaunimo sodybą sąvartyno bei
tėvų apleistiems vaikams. Metų žmo-
gaus apdovanojimas kun. Šulcui buvo
įteiktas šių metų vasarą. Siūlome
,,Pasaulio lietuvio” žurnale išspaus-
dintą pokalbį su Ruandoje gyvenan-
čiu kunigu.

– Kunige, kodėl  Ruanda? Ko-
dėl Afrika?

– Dievas įkvėpė šv. Augustino
neramią dvasią, – nusišypso. – Prieš
tai buvau Brazilijoje, San Paulo. Kaip
šiandien atsimenu, kai iš laivų prie -
plaukos mane išlydėjo mama. Groja
orkestras, muzika, išlydėtuvės, ta-
čiau kai pamačiau ją, likusią krante ir
vis mažėjančią, tada pagalvojau: „Ir
kur aš trenkiuo si?” Tačiau Brazilijoje
nebuvo sunku, ir po ketverių metų
pasiprašiau kitur, kur sunkiau, kur
manęs reikėtų, nenorėjau būti mies-
te. Man leido pa sirinkti: Indija, Hai-
tis arba Ruanda. Ir dar pridėjo: „Jei-
gu tikrai nori sunkiai dirbti, rinkis
Ruandą.” Ir pa sirinkau. Ten jau buvo
misionieriai. Belgas ir italas.

– Kokia kalba susikalbėda-
vote su vietiniais gyventojais?

– Ruandiečių, abantų (lt. „žmo -
nių”). Jų kalba visai kitokios struk-
tūros, negu kitos mano mokėtos kal-
bos. Jeigu jie kalbės apie žmogų, tam
pačiam veiksmui apibūdinti panau-
dos vienokį veiksmažodį, jeigu apie
gyvulį – kitokį, jeigu apie daiktą – dar
kitokį. Yra dešimt tos kalbos lygių.
Tai beveik tas pats, kaip išmokti
dešimt kalbų. Neduok Dieve, supai -
niosi ir, apie žmogų kalbėdamas,
ištarsi, sakykim, gyvuliams tinkantį
veiksmažodį – įžeisi žmogų baisiau -
siai, – pasakoja devyniomis kalbomis

puikiausiai kalbantis žmogus. (Kaip
lituanistė, galiu pasakyti, kad kunigo
Šulco lietuvių kalba yra labai taisyk-
linga, o žodynas gana turtingas – R.
Ž.). Paklaustas, kokią kalbą jis moka
geriausiai, atsako, jog italų. Italijoje
išgyveno 15 metų.

– Žinome, kokius baisumus
Jums teko išgyventi Ruandoje.
Ar buvo ten ir linksmų aki-
mirkų?

– Buvo, – juokiasi meilę ir geru-
mą visą gyvenimą kitiems atiduo -
dantis žmogus. – Priėjo žmonių išpa-
žinčiai. Klausyklų nėra. Visi – lauke
po medžiais. Išrikiavome senu kus
pirma, jaunesnius paskiau – maždaug
200 žmonių. Man vienam reikia juos
išklausyti. Prieina viena mote rėlė.
Sako: „Negeras mano sūnus. Man
vandens iš ežero neatneša.” Klausiu:
„O kokios tamstos nuodė mės?”: At-
sako: „Kokios nuodė mės? Aš jų neda-

rau. Aš per sena nuodėmėms”...

– O kokia, Jūsų nuomone,
pati didžiausia nuodėmė?

– Didelė nuodėmė yra nemeilė,
bei pati didžiausia yra veidmainys-
tė...

– Karui besibaigiant Jums
buvo tik penkeri metai. Gyve -
note Vokietijoje. Ką atsimenate?

– Gimiau Klaipėdoje 1939 m.
spalio 29 d. Mama lietuvė, tėtis vokie -
tis. Geriausiai atsimenu 1945 m.
kovo pradžią prie Kolbergo miesto.
Aš sirgau. Temperatūra daugiau kaip
40˚C. Mes atsidūrėme pačiame fron -
te. Lėktuvai, patrankos, šūviai, spro -
gimai.  Tėtė laikė mano ranką, o mes
bėgome į apkasus. Kai ima šaudyti,
puolame ant žemės. Kai aprimsta,
tėtė paima mano ranką ir vėl bėgame.
Po vieno šaudymo tėtė mano rankos
nebepaėmė. Aš jį judinu, sakau, bė-
kim, o jis tik dukart atsiduso ir vis-
kas. Bėgau vienas ton pusėn, kur ma-
čiau nulekiantį brolį. Vėliau susi-
tikome su mama, buvau alkanas, iš-
troškęs, pavargęs...Vokietija at siun tė
tris laivus išgelbėti savo civiliams gy-
ventojams. Į pirmus du neįsten gėme
pakliūti. Pakliuvome į pasku tinį. Pir-
mieji du buvo nuskandinti rusų ir
lenkų. Po karo mes nebuvome laiko-
mi žmonėmis. Vokietija juk karą pra-
laimėjo. Anglai sukišo į vagonus ir ve-
žė, vežė, vežė. Paskiau išlipome, mė-
ginome kurtis, gyventi. Vėliau aš pa-
kliuvau į  Vasario 16-osios gimnaziją,
nes mano mama, grynakraujė že -
maitė, labai norėjo, kad aš moky      čiau -
si. Lietuvių kalbos nemokėjau, bet jos
išmokau bizūno pagalba. Gimnazijoje
tada buvo apie 250 mokinių. Gyve -
nome vienuolika-dvylika berniukų
viename kambaryje. Per savaitę gau-
davome vieną kibirą anglių. Maisto
niekada neužtekdavo. Laisvalaikiu
dirbdavome sugriautame oro uoste,
kur reikėjo griuvėsiuose nuo plytų
nudaužyti cementą. Gaudavome 50
pfeningių, už kuriuos išeidavo nusi -
pirkti tik cigarečių pakelis. Taip,

buvau pradėjęs rūkyti.
Gimnazijos administracija vieną

kartą per mėnesį suruošdavo šokius,
bet prieš tai kiekviena klasė turėdavo
paruošti po programą. Kadangi mes
buvome jaunesni, po programos turė-
davome eiti miegoti. Vyresnieji gim-
nazistai mums spirdavo į užpakalius
ir išvarydavo. Tada aš sugalvojau juos
visus pagąsdinti. Salėje uždegiau iš
kulkų prisirinkto parako. Pačiam
baisu pasidarė. Pabėgau. Paskiau vy-
resnieji ieškojo kaltininko ir surado,
bet, matyt, niekam apie tai nepa-
sakė, nes manęs iš gimnazijos neiš-
metė, – atsimena vėliau pats Vasario
16-osios gimnazijoje dirbęs kape-
lionu, bendrabučio vedėju ir sporto
mokytoju kun. H. Šulcas.

– Kaip toks išdykęs gimnazis-
tas vis dėlto tapo kunigu?

– Atvažiavo vieną vasarą į sto-
vyklavietę kunigas salezietis iš Ita-
lijos. Mums liepė sėdėti lauke ir klau-
syti, ką jis kalba. Aš pabėgau ir nu-
lėkiau maudytis. Mane surado ir su-
grąžino. Aš, žiūrėdamas į jo baltą
apykaklę, pykau, ko jis čia atvažiavo.
Šokinėjo voveraitė po medžius ir...
purptelėjo ant to kunigo. Ten tuojau
jį valyti ėmė, o aš kad džiaugiausi –
taip jam ir reikia. Kad ne jis, galėčiau
sau plaukioti vandeny. Kitais mokslo
metais sugrįžo ne visi mano draugai,
ir vieno iš jų brolis pasakė, kad jie
Italijoje, saleziečių progimnazijoje. Ir
dar laišką paskaitė: ten labai gerai,
kunigai su jais eina pasivaikščioti,
žaidžia futbolą, o mokytis daug ne-
reikia, Alpės ten.  Aš ir pagalvojau:
man tinka toks gyvenimas, ir para -
šiau laišką į tą progimnaziją. Po mė-
nesio gavau atsakymą, kad reikia ka-
peliono rekomendacijos. O a. a. kape-
lionas  A. Paškus (žymus psichologas,
rašytojas) sako: „Šulcai, kad nematau
tavęs Mišiose.” Pradėjau lankyti Mi-
šias ir vieną kartą per savaitę valyti
kapeliono dviratį. Po metų gavau re-
komendaciją.

Kunigu tapau to paties lietuvio
kun. Juozo Zeliausko, kuris buvo at-

Kun. H. Šulcas Ruandoje, pabėgėlių stovykloje, prasidėjus 1994 m. žudynėms.

Kun. H. Šulco įkurtoje Jaunimo sodyboje Kretingos rajone svečiuojasi vai-
kai iš Ruandos.                                          Abi nuotraukos iš jo asmeninio albumo
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ALGIMANTAS S. GEÇYS

Su vidiniu skausmu pasitinkame
žinias apie JAV lietuvių parapijų
uždarymą. Paskutinieji keleri metai
mums yra buvę ypač skausmingi.

Su Šv. Jurgio parapijos Shenan-
doah, PA, Aušros Vartų parapijos
Manhattan, NY, Šv. Kazimiero para-
pijų Worcester ir Brocton, MA ir dar
kelių, mažiau lietuviais apgyventų
vietovių parapijėlių uždarymu nu-
trūko lietuviškasis parapijų gyvybės
siūlas, o mūsų protėvių sukauptas
paveldas atsidūrė bažnytinės hierar-
chijos žinioje. Prie suminėtų netekčių
tenka prijungti ir Šv. Kazimiero para-
pijos Philadelphia, PA mokyklą. At-
šventus parapijos mokyklos šimto
metų sukaktį, mokykla pereitą pava-
sarį buvo uždaryta. Prieš keletą mė-
nesių buvo parduotas mokytojoms
vienuolėms gyventi skirtas pastatas,
o šiuo metu pardavimui atiduotos ir
talpios mokyklos patalpos. Parapija
kol kas dar neuždaroma, tačiau kiek
ilgai?

Apie lietuvių parapijų uždary-
mus plačiai komentuojama mūsų
žiniasklaidoje. Dauguma straipsnių į
reikalą sugeba pažvelgti objektyviai,
nors ir su lietuviško kartėlio doze.
Kiek kitaip su internete esančiais
pasisakymais, kur trykšta neapykan-
ta vyskupams ordinarams, o jų el-
gesys aiškinamas neapykanta lietu-
vių tautinei grupei. 

Kitame Delaware upės krante,
kur stovi Philadelphia miestas, jau
New Jersey valstijoje, yra įsikūręs
Camden miestas. Miestas dėl išsi-
kėlusios pramonės yra vienas iš ne-
turtingiausių New Jersey valstijoje.
Tačiau aplinkinėse apskrityse gausu
pasiturinčių miestelių. Camden aps-
krityje gyvena kelios lietuvių šeimos,
kurios glaudžiasi prie Philadelphia
lietuvių telkinio. 1913 metais Cam-
den mieste buvo įkurta Šv. Jurgio lie-

tuvių parapija (klebonas kun. Bene-
diktas S. Virbickas), apjungusi apie
70 šeimų. Prieš 50 metų parapija bu-
vo uždaryta. Neteko girdėti, kad dėl
parapijos uždarymo kas nors būtų
protestavęs. Kitoje Delaware upės
pusėje, Philadelphia mieste, veikė
trys lietuvių parapijos. Tereikėjo per-
važiuoti tiltą ir pasirinkti vieną iš
lietuvių parapijų.

Miniu Camden vyskupiją, nes
prieš keletą mėnesių jos vyskupas
ordinaras Joseph A. Galante paskel-
bė, kad dviejų metų bėgyje dabartiniu
metu vyskupijoje veikiančių 124 pa-
rapijų skaičius bus sumažintas iki 66.
Savo laiške vysk. Galante pastebi,
kad parapijų pertvarkymas vykdo-
mas atsižvelgiant į demografinius
gyventojų pasiskirstymus, sumažė-
jusią religinę praktiką, kunigų trū-
kumą, svarbą vyskupijoje stiprinti
tikėjimą, pašaukimus į religinį luo-
mą, suteikti civiliams parapijiečiams
padidintą atsakomybę parapijos gy-
venime, stiprinti labdaros teikimą
nepasiturintiems. Vyskupas atkreipė
dėmesį, kad prieš penkiasdešimt
metų sekmadieniais šv. Mišių aukoje
dalyvaudavo 74 proc. tikinčiųjų. Šiuo
metu vos 24 proc. reguliariai lanko
bažnyčią. Dabartiniu metu vyskupi-
joje yra 162 kunigai, kurie aptarnau-
ja 124 parapijas su puse milijono ti-
kinčiųjų. Apskaičiuota, kad kunigų
įšventinimams neprilygstant į pensi-
ją pasitraukiančių kunigų skaičiui,
2015 metais vyskupijoje darbuosis 85
kunigai. Esant kunigų trūkumui, pa-
rapijos bus priverstos samdyti asme-
nis kai kuriems specifiniams užda-
viniams vykdyti.

Lietuvių parapijas pajėgsime
išlaikyti tik reguliariai dalyvaudami
šv. Mišių aukoje ir dosniai prisidėda-
mi prie jų išlaikymo, o taip pat puo-
selėdami ir stiprindami parapijų viso-
keriopą veiklą. To nevykdant, protes-
tai nepadės.

NE VIEN TIK LIETUVIŲ 
PARAPIJOS YRA UŽDAROMOS

važiavęs į vasaros stovyklą, dėka. Jis
ir kiti kunigai prasidėjus karui ne-
galėjo grįžti į Lietuvą ir liko Italijoje,
kur įkūrė progimnaziją lietuvių kil-
mės vaikams. Jis ir paklausė, kur
norėčiau mokytis baigęs progimnazi-
ją: „Gal nori būti kunigu?  Galėsi pa-
dėti kitiems.” Aš pats apie tai svajo-
davau, bet ištarti nedrįsdavau: nema-
niau, kad galiu būti toks, kaip jie.
Vėliau baigiau Romos popiežiškąjį
saleziečių universitetą, – kunigas turi
teologijos licenciato laipsnį. Į kunigus
jis buvo įšventintas 1968 m. gruodžio
21 dieną.

– Kodėl pasirinkote tokį sun-
kų kunigo misionieriaus kelią?

– Dėl vaikystėje patirto skurdo ir
vargo nutariau pašvęsti savo gyveni -
mą vargstantiems vaikams. Buvo ir
taip, kad po karo aš maisto ieškojau
šiukšlyne. Taip neturi būti, ir aš vis-
ką darau, kad nebūtų.

– Ką jautėte, kai pirmą kartą
lankėtės Lietuvoje?

– Pirmoji trijų savaičių viešnagė
Lietuvoje buvo labai jaudinanti.  Ver-
kiau. Iš džiaugsmo, kad pamačiau
Dubysą, Kultupėnus, gimtąjį Abakų
kaimą, prie Kartenos... Ir iš liūdesio –
prisimena 2007 m. Kretingoje Metų
žmogumi išrinktas kun. H.  Šulcas. –
Dabar gyvenu senelių žemėje, Kėkštų
kaime, tarp Kretingos ir Klaipėdos,
kur mamos atgautoje žemėje įkūriau
Jaunimo stovyklą. Kai gavau tuos 60
hektarų, galvojau, einu į pensiją, jo-
dinėsiu arkliukais. Kai pamačiau,
kaip žmonės su vaikais gyvena Ka-
lotės šiukšlyne, ryte atsikeldami su
žiurkėmis kiše nėse, apgraužtomis
kojomis, suspaudė širdį. Vaikus iš ten
ir susi rinkau. 2000 m. buvo įkurti
Jaunimo namai. Pas mus yra vaikų iš
asocialių šeimų. Jie čia praleidžia
savaitgalius ir atostogas, bet planuo-
ju įkurti ir mokyklą. Reikia labai
daug lėšų ir darbo. Jau pastatyta pen-
kiolika pastatų, bet reikia daug dau-
giau. Dar planuoju ir Šv. Elžbietos
koply tėlę – amžiną atilsį mamos gar-
bei.

– Kada pirmą kartą lankėtės
Kanadoje?

– Rodos, 1966 metais, kai Ka na-
doje Pasaulio lietuvių kongrese atsto-

vavau Italijos lietuviams. O siuntė
mane ten tas pats kunigas J. Ze-
liauskas. Vėliau atsitiktinai lan  kiau-
si pas ponią Lukošienę Toronte. Ji
man atnešė savo mirusio vyro dieno-
raštį. Aš jį atsiverčiau ir perskaičiau,
netikėdamas savo akimis: „1945 me-
tai kovo 3 diena. Kolbergas. Laidojau
žuvusius žmones.” Ir tada aš apver-
kiau savo tėvo laidotuves – praėjus 60
metų.

– Kunige Šulcai, esate lietu-
vės ir vokiečio sūnus, geriausiai
mokate italų kalbą, gimėte Klai-
pėdoje, gyvenote Vokietijoje, Ita-
lijoje, Brazilijoje,  Ruandoje, da-
bar – Lietuvoje. Mylite visus pa-
saulio varginguosius. Kokia Jūsų
tautybė?

Nusišypso kunigas savo nuošir-
džia šypsena ir atsako: ,,Kartą iš
Ruandos nusivežiau savo kelis vaikus
į Italiją. Sėdime su italais, kalbamės,
o viena iš mano mergaičių nustemba:
‘O aš ir nežinojau, kad tu baltas’, –
atsako kunigas, kurio stovyklą
Ruandoje ir veiklą joje nufilmavę ita-
lai sukūrė filmą ‘Padre per tutti’
(„Visų tėvas”).”

Koks beprasmis tas mano klausi-
mas, – pagalvojau. Juk kalbuosi su
žmogumi, kurio neįtalpintum į vieną
valstybę, vieną tautybę, vieną rasę.
Dabar jis priklauso ir Ruandos, ir
Kretingos Jaunimo stovyklų vai-
kams. Jis savo meile suardo bet ko-
kias ribas ir skirtumus ar prieštara-
vimus. Jis išmoko nelaimingųjų kal-
bą, kad jiems padėtų. Jis iškeitė sotų
ir lengvą gy venimą į pavojus, riziką,
skurdą ir vargą, kad pažintų, kaip
gyvena pa saulio vargstantieji ir juos
gelbėtų. Ir parodė, kiek gali padaryti
vienas žmogus.

,,Reikia ieškoti meilės, – sako
kun. H.  Šulcas, kuriam 2006 m. su-
teiktas projekto ‘Lie tuvos garbė’ var-
das ‘Metų pašaukimas’. – Ir atsi-
minti, kad Dievas mus sutvėrė ne
mulkiais, davė mums šviesą, protą ir
laisvę. Dievas negali sustabdyti, ką
darome, nors darome ir bloga, nes jis
mums suteikė pasi rinkimo laisvę.
Mes gi visi pažįstame, kas yra gera ir
kas yra bloga.”

Kalbino Rima Žemaitytė
(Pokalbis sutrumpintas)

Kun. Šulcas šiais metais gruodžio 21 d. švęs savo kunigystės 40-meti. Nuotr.
kunigas vieši Kanadoje šių metų gegužę.
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Pasirodè leidinys apie 
Pietû� Lietuvos partizanus

Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA) –
Ministrų kabinetas nutarė suteikti
Zarasų miestui kurortinės teritorijos
vardą. Tai turėtų padėti miestui prit-
raukti investicijų ir skatinti turizmą.

Kurortinės teritorijos vardo su-
teikimas Zarasų miestui turės įtakos
investicijų pritraukimui į kurortinę
teritoriją, kultūrinio turizmo, akty-
vaus poilsio, pramogų, paslaugų įvai-
rovės didėjimui bei esamų turizmo
paslaugų kokybės gerinimui. Bus sie-
kiama panaudoti esamus gamtinius
išteklius, didinti jų pritaikomumą
sveikatinimo srityje. Taip pat bus ku-
riamos naujos darbo vietos, vietos gy-
ventojai bus skatinami teikti koky-
biškas tradicines ir naujas turizmo
paslaugas, persikvalifikuoti.

Kaip teigia Vyriausybės spaudos
tarnyba, Zarasų miestas pasižymi la-
bai vaizdingu kraštovaizdžiu, sutvar-
kyta  aplinka ir sveikatai palankiu
mikroklimatu. Miestas išsidėstęs eže-
rų apsuptoje kalvotoje vietoje. Zara-
suose, kaip pažintinio ir aktyvaus tu-
rizmo bei poilsio gamtoje vietovėje,
yra teikiamos kurortinio bei akty-
vaus poilsio paslaugos ne tik vasarą,
bet ir žiemą.

Šiuo metu kurorto vardą turi
Birštonas, Druskininkai, Neringa ir
Palanga. Kurortinės teritorijos var-
das suteiktas Anykščiams bei Ignali-
nos miestui, Strigailiškio ir Palūšės
kaimų teritorijai. Kurortinės teritori-
jos vardo dar siekia Trakai.

Vyriausybè skelbia îvykdñiusi
savo programâ�   

Buvês disidentas A.Terleckas
išleido dienorašçiû knygâ�

MTV apdovanojimams pristatyti
Jurga ir „Happyendless”

Zarasai taps kurortiniu miestu

Vilnius, rugsėjo 10 d. (BNS) –
Sovietų laikų disidentas Antanas
Terleckas Seime pristatė naują savo
dienoraščių knygą ,,Rezistento dieno-
raštis 1966 m.”

Kaip per knygos pristatymą sakė
buvęs jo bendražygis Vytautas Bogu-
šis, A. Terleckas – bene vienintelis di-

sidentas, rašęs dienoraštį. V. Bogušis
prisiminė atvejį, kai 1977 m. beieško-
dami A.Terlecko dienoraščių KGB
darbuotojai perkasė net visą daržą.

A. Terleckas sakė dienoraštį pra-
dėjęs rašyti 1948 m. gruodžio 10 d.,
įkalbėtas draugo. ,,Gal tik prieš trejetą

metų nustojau, pavargau”, – sakė  jis.
A. Terleckas teigė, kad dienoraš-

čiai – subjektyvus žanras, tačiau jis
sakė visuomet buvęs atviras sau ir ki-
tiems, niekuomet juose nemelavęs.
Dėl per didelio atvirumo ant jo buvo
supykęs sūnus. Pasak A.Terlecko, jo
dienoraščiuose aprašoma ne tik kova
su sovietų valdžia, bet ir gyvenimo
buitis.

80-metį šiemet atšventęs vyras
prisipažino nežinąs, kiek dienoraščio
sąsiuvinių yra prirašęs. ,,Pusė supu-
vo, dalį pavogė, išvežė”, – teigė jis.
Tačiau net ir išlikusiųjų A. Terleckas
mano nebespėsiąs išleisti.

A. Terleckas ne kartą buvo suim-
tas ir kalėjo už antisovietinę veiklą.
1976–1977 m. buvo vienas iš pogrin-
dinio leidinio ,,Laisvės šauklys” leidė-
jų. 1978 m. vasarą su bendraminčiais
įkūrė Lietuvos laisvės lygą, leido ne-
legalų leidinį ,,Vytis”.

1979 m. rugpjūčio 23 d. A. Ter-
leckas su bendraminčiais parašė ir iš-
platino vadinamąjį 45 pabaltijiečių
memorandumą, raginantį sunaikinti
Baltijos valstybėse Molotov-Ribbent-
rop pakto pasekmes. 1979 m. spalio
30 d. buvo suimtas ir nuteistas 8 me-
tams laisvės atėmimo. Kalėjo Urale,
ketverius metus praleido Magadano
tremtyje.

Varėna, rugsėjo 10 d. (ELTA) –
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo (LGGRT) centras iš-
leido leidinį ,,Pietų Lietuvos partiza-
nų sritis”.

Kaip teigia LGGRT centro gene-
ralinė direktorė ir leidinio atsakingo-
ji redaktorė Dalia Kuodytė, šį leidinį
galima laikyti enciklopediniu, skirtu
Pietų Lietuvos srities Tauro ir Dai-
navos apygardų partizanams. 

,,Per įamžinimo ženklus čia bene
pirmą kartą taip išsamiai atspindėta
visos Lietuvos partizanų kova: mū-
šiai, pavieniai susidūrimai, žūtys,
bunkerių sunaikinimas, partizanų
palaikų niekinimo vietos... Visa tai
paženklinta kukliais kryžiais, kryže-
liais, kai kur – ir paminklais, koply-
čiomis”, – sako D. Kuodytė.

Leidinyje taip pat pateikiama
daugelį partizaninio karo detalių ats-
kleidžiančios informacijos, ypač čia
ryški partizaninio karo Lietuvoje kai-
ta ir tragiškoji statistika.

Leidinyje pirmiausia pateikiamos
gausios žinios apie Pietų Lietuvoje

esančius ir per pastarųjų 15 metų
pastatytus atminimo ženklus. Tačiau
leidinio sudarytojai kartu pažymi,
kad laisvės kovų įamžinimo procesas
dar toli gražu nesibaigė, nes įvairių
atminimo ženklų kasmet daugėja.

Kita leidinyje pateikiama itin
vertinga informacija – ne vieno tūks-
tančio Lietuvos laisvės kovotojų pa-
vardės, slapyvardžiai, žūties datos,
vietos bei aplinkybės. Tai iš visų įma-
nomų šaltinių po kruopelę surinkta,
sukaupta, sutvarkyta ir surūšiuota
tekstinė knygos dalis. Diskutuojant
dėl medžiagos rinkimo buvo nuspręs-
ta, kad į leidinį turi patekti ir įvykiai,
kurie dar nėra įamžinti, jeigu jų metu
žuvo tik keletas partizanų.

Visą projektą sudarys trys kny-
gos, suskirstytos teritoriniu principu
pagal veikusias partizanų sritis: Pie-
tų Lietuvos (Tauro ir Dainavos apy-
gardos), Rytų Lietuvos (Algimanto,
Vytauto, Vyčio, Didžiosios Kovos apy-
gardos) ir Vakarų Lietuvos partizanų
sritis (Žemaičių, Kęstučio ir Prisikė-
limo apygardos). 

www.draugas.org

Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA) –
Valstiečių liaudininkų sąjungos va-
dovė, žemės ūkio ministrė Kazimira
Prunskienė televizijoje pasirodžiusį
seną vaizdo įrašą dėl galimo jos Šat-
rijos Raganos slapyvardžio sieja su
artėjančiais Seimo rinkimais, tvir-
tindama, kad esą tai galėjo būti jos
politinių priešininkų darbas.

Pasak ministrės, tai turbūt tęsti-
nė tradicija, kuri, jos nuomone, ,,grei-
čiausia susijusi su varžymusi dėl
vaidmens Lietuvos istorijoje”.

Paklausta apie tai, kurie politi-
niai varžovai galėtų būti suintere-

suoti tokio vaizdo įrašo parodymu, K.
Prunskienė sakė mananti, kad ,,tai
konservatoriai arba juos remiantys
su jais susiję žmonės”.

K. Prunskienė dar kartą pabrėžė,
kad nebuvo nei kviečiama, nei bend-
radarbiavo su KGB, ir stebisi, kodėl
artėjant Seimo rinkimams vėl ,,į apy-
vartą” sugrąžinamos seniai išnagri-
nėtos temos ir bylos.

,,Mano teiginių teisingumą galu-
tinai patvirtino bylą nuodugniai iš-
nagrinėjęs teismas, kurio sprendimas
neskundžiamas”, – pareiškė K. Pruns-
kienė.

Vilnius, rugsėjo 11 d. (Vilnius) –
MTV Europos muzikos apdovanoji-
mams šiemet pristatyti du Lietuvos
atlikėjai – dainininkė Jurga Šeduiky-
tė ir grupė „Happyendless”.

Pirmame atrankos rate jiems
teks rungtis dėl populiariausiųjų savo
regiono atlikėjo vardo. Lietuvių var-
žovais tapo Kerli ir „Rulers of the
Deep” iš Estijos bei latvių grupė „Det-
lef Zoo”.

Už šiuos atlikėjus galima balsuo-
ti internete – www.mtvema.com –
nuo rugsėjo 9 iki spalio 12 d., o kurio
regiono ar šalies laimėtojas bus pri-
pažintas geriausiu Europoje, paaiš-
kės lapkričio 6 d. tiesioginės MTV lai-
dos metu.

Šiais metais MTV EMA apdova-
nojimai vyks lapkričio 6 d. Didžiojoje
Britanijoje, Liverpulio „Echo” scenoje.

Jurga Šeduikytė.
Bernardinai.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 11 d. (Balsas.lt)
– Socialdemokrato Gedimino Kirkilo
vadovaujama Vyriausybė paskelbė iš
esmės įvykdžiusi savo programą.

„2006 metais patvirtinta mažu-
mos 14-oji Vyriausybė, kurią sudarė
keturių partijų sąjunga – naujas
politinis reiškinys Lietuvoje. Todėl
šios Vyriausybės pagrindinis veiklos
principas – nuolatinis skirtingų
požiūrių ir interesų derinimas. Nors
tai nebuvo paprasta, drįstu manyti,
kad bendromis pastangomis mums
pavyko iš esmės įvykdyti savo prog-
ramą ir daugumą rinkėjams duotų
pažadų”, – Vyriausybės veiklos atas-
kaitoje cituojamas G. Kirkilas.

Kaip pagrindinius dabartinės
Vyriausybės pasiekimus premjeras
nurodo 2006 m. baigtą „Mažeikių
naftos” privatizavimą ir už gautas
lėšas baigtą rublinių indėlių atlygi-
nimo procesą, mokesčių pertvarką ir
gyventojų pajamų mokesčio sumaži-
nimą nuo 33 iki 24 procentų.

Be to, G. Kirkilo teigimu, jo va-
dovaujamam kabinetui pavyko pa-
didinti finansavimą socialinės ap-
saugos, švietimo, mokslo, sveikatos
apsaugos ir kultūros sritims.

Ataskaitoje taip pat atkreipia-
mas dėmesys į vidutinio mėnesinio
darbo užmokesčio augimą (nuo

1,500 litų 2006 m. iki 2,151 lito 2008
m. pirmą ketvirtį), nuo 500 iki 800
li-tų išaugusią mažiausią algą.

Premjero teigimu, didėjo ir ats-
kirų sričių biudžetinių įstaigų ir or-
ganizacijų darbuotojų darbo užmo-
kestis, mažėjo nedarbo lygis.

Prie svarbiausių Vyriausybės
darbų G. Kirkilas priskiria ir nacio-
nalinio investuotojo bendrovės „Leo
LT” įsteigimą, Lietuvos įsiliejimą į
Šengeno erdvę ir tai, kad Lietuva iš-
liko tarp pirmaujančiųjų pagal mo-
biliojo ryšio naudojimą.

„Nors daugumai priešininkų
mano išdėstytos mintys sukelia pa-
šaipų šypsnį, tačiau aš kalbu faktų
kalba. Lietuvos ūkio plėtra 2007 m.
buvo viena iš sparčiausių tarp
Europos Sąjungos valstybių. Jau
penkerius metus bendrasis vidaus
produktas auga daugiau nei 7 proc.
ir 2007 m., palyginti su 2006 m., pa-
didėjo 8,8 proc. ir sudarė daugiau nei
96,7 mlrd. litų. 2007 m. vidutinė me-
tinė infliacija sudarė 5,8 proc.”, – pa-
žymi 14-osios Vyriausybės vadovas.

G. Kirkilas premjeru buvo pas-
kirtas 2006 m liepos mėn. Šiuo metu
Vyriausybėje dirba socialdemokratų,
Liberalų ir centro, Valstiečių liaudi-
ninkų, Naujosios sąjungos atstovai.

K. Prunskienè: ,,Tai tradicinis 
mano varžovû èjimas”

Antanas Terleckas.
ELTOS nuotr.
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Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) –
JAV Demokratų partijos kandidatas į
prezidentus Barack Obama dar kartą
sukėlė nerimą rinkėjams, griežtai
pasmerkęs savo varžovo iš Respub-
likonų partijos stovyklos „melą ir ap-
simestinį pasipiktinimą”, kilusį dėl
neva storžieviško pokšto.

„Kiaulę galima išdažyti lūpų da-
žais, tačiau ji vis tiek liks kiaulė”, –
B. Obama trečiadienį pareiškė vie-
noje Virginia valstijos mokykloje.
Šiais žodžiais jis apibūdino respub-
likonų kandidato komandos pažadus
imtis pertvarkų, nors jų partija iki
šiol negarsėjo tokia veikla.

Internete paskelbtame praneši-
me John McCain kampanija apkal-
tino B. Obama ,,šmeižtu”, nukreiptu
prieš respublikonų kandidatę į vice-
prezidentus Sarah Palin. Tačiau B.
Obama padėjėjai atsikirto, jog J.
McCain pats yra panaudojęs tokį po-
sakį ir tai įrodo vienas interneto tink-
lalapyje „YouTube” patalpintas vaiz-
do įrašas.

„Jie prikibo prie nekaltos pasta-

bos, pamėgino ištraukti ją iš kon-
teksto, ir sukurpė pasipiktinimo ku-
piną pareiškimą, nes žinojo, jog tai
patrauks žiniasklaidos dėmesį”, – sa-
kė B. Obama.

„Mes išgyvename energetikos
krizę. Mūsų švietimo sistema netin-
kama pernelyg dideliam mūsų vaikų
skaičiui. Mūsų ekonomika kelia sun-
kumus visoje Amerikoje. Šiuo metu
mes kariaujame dviejuose karuose”,
– JAV problemas vardijo Illinois se-
natorius.

J. McCain pranešime pateikta iš-
trauka iš S. Palin kalbos, kurią ji sakė
praėjusią savaitę vykusiame Res-
publikonų partijos susirinkime.
Alaska valstijos senatorė, kuri save
vadina „ledo ritulininkų mamyte”,
mestelėjo frazę, kad vienintelis ją nuo
pitbulio skiriantis požymis – „lūpų
dažai”. Dabartinis respublikonų kan-
didatas į prezidentus H. Clinton pas-
tangas atgaivinti praėjusio amžiaus
10-ame dešimtmetyje žlugusį mėgi-
nimą įvesti visuotinį nemokamą gy-
dymą pavadino „lūpdažiu kiaulei”.

Kandidatai î prezidentus
îsivèlè î skandalâ�   

B. Obama ir J. McCain. News Bridgepix nuotr.

NIKOSIJA
Kipro graikų ir turkų bendruo-

menių vadovai pradėjo derybas keb-
liais klausimais, dėl kurių ši Vidur-
žemio jūros sala buvo padalyta 34
metus, – šios derybos laikomos ge-
riausia daugelio metų proga taikai.
Jungtinės Tautos (JT) tų derybų pra-
džią rugsėjo 3 dieną pavadino istorine
data. Kipras yra padalytas nuo 1974
m., kai dešimtys tūkstančių turkų ka-
rių, reaguodami į Atėnų surengtą
Kipro graikų perversmą dėl susivie-
nijimo su Graikija, užėmė šiaurinį sa-
los trečdalį. Salos suvienijimas yra
gyvybiškai svarbus Turkijos siekiui
įstoti į Europos Sąjungą (ES).

TOKIJAS
Japonija nusprendė nebeskrai-

dinti karinių krovinių ir žmonių į Ira-
ką ir nutraukti dalyvavimą JAV vado-
vaujamoje sąjungoje, pranešė užsie-
nio reikalų ministras Masahik Ko-
mura. Japonijos vyriausybė nusp-
rendė baigti ,,oro savigynos pajėgų
misiją Irake iki šių metų pabaigos”,
žurnalistams sakė ministras. Po šio
sprendimo Irake bus baigtos visos Ja-
ponijos karinės operacijos. Oficialiai
pacifistinę politiką skelbianti šalis
sausumos pajėgas iš Irako išvedė
2006 m. Japonijos opozicija, kuri pas-
taruoju metu sustiprino savo įtaką,
priešinosi šalies dalyvavimui JAV va-
dovaujamos sąjungos ir JT misijoje,
kurią vykdydami Kuveite esantys Ja-
ponijos kariniai lėktuvai skraido į
Iraką.

***
Ketvirtadienį Aziją sudrebino 2

stiprūs žemės drebėjimai, sukeldami
viesulo, kuris anksčiau negailestingai
užplūdo šiaurinę Japonijos pakrantę
ir Indoneziją, grėsmę. Viesulo nebu-
vo, tačiau gyventojai trumpam persi-
kėlė į aukštesnes vietoves. Stipresnis
(maždaug 7 balų) drebėjimas įvyko
toliausiai į šiaurę esančioje Japonijos

Hokkaido saloje maždaug 12 mylių
(19 km) gylyje, pranešė šalies meteo-
rologų agentūra. 

LA PAZ
Bolivijos prezidentas Evo Mora-

les paskelbė JAV ambasadorių La Paz
nepageidaujamu asmeniu, apkaltinęs
pasiuntinį mėginimu suskaldyti šalį
ir separatizmo kurstymu. Ambasa-
dorius Philip Goldberg kol kas neko-
mentavo šio nurodymo. E. Morales –
pirmasis Bolivijos prezidentu tapęs
grynakraujis indėnas aimaras. Pas-
taruoju metu jis yra įsivėlęs į kovą su
maištingais gubernatoriais, besiprie-
šinančiais prezidento peršamoms so-
cialistinės pakraipos pertvarkoms,
kurios palankios šalyje daugumą su-
darantiems indėnų kilmės gyvento-
jams. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

patvirtino slaptus įsakymus, lei-
džiančius Jungtinių Valstijų pajė-
goms rengti karines sausumos opera-
cijas Pakistano teritorijoje be išanks-
tinio vyriausybės sutikimo, sakoma
pranešime, kuriame cituojami JAV
aukšto rango pareigūnai. Dienraštis
,,The New York Times” pranešė, kad
liepą priimtas sprendimas, leidžiantis
specialiosios paskirties pajėgoms
rengti reidus pagrindinės sąjungi-
ninkės ,,kare su teroru” teritorijoje,
žymi permainą G. W. Bush administ-
racijos veiksmuose. 

***
JAV Kongresui perduota patvir-

tinti sutartis dėl Jungtinių Valstijų ir
Indijos bendradarbiavimo taikios
branduolinės energetikos srityje, pra-
nešė Baltieji rūmai. Sutartis, kurią
2005 m. liepą pasirašė JAV prezi-
dentas George W. Bush ir Indijos
premjeras Manmohan Singh, sutei-
kia Indijai teisę įsigyti Vakarų šalių
branduolinių technologijų ir vystyti
pigią atominę energetiką, jeigu Indija
leis Jungtinių Tautų inspektoriams
tikrinti dalį jos branduolinių įmonių. 

JAV

PIETŲ AMERIKAEUROPA

AZIJA

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

Atkelta iš 1 psl.                 
JAV prezidentas George W. Bush

ketvirtadienį septintąsias rugsėjo
11-osios įvykių metines mini tokiu
metu, kai jam tenka siųsti daugiau
karių į Afganistaną, iš kurio ,,al-Qa-
eda” pradėjo pulti Ameriką. Kaip ir
kiekvienais metais, G. W. Bush  per
išpuolius  žuvusių žmonių atminimą
pagerbė tylos minute Baltųjų rūmų
Pietinėje pievelėje.

Po iškilmių G. W. Bush nuvyko į
Pentagoną atidengti paminklo, kurį
sudaro 184 suoliukai virš mažų ba-
seinų, simbolizuojantys kiekvieną
gyvybę, prarastą tos rugsėjo 11-osios
rytą, kai į JAV karinės galios simbolį
įsirėžė 77-uoju reisu skridęs ,,Ame-
rican Airlines” lėktuvas. Paminklas,
pastatytas prie Pentagono esančia-
me 0,77 ha sklype, iš kurio matosi
rugsėjo 11-osios nelaimės vieta, kai-
navo 22 mln. dolerių (53,7 mln. litų).

,,Prezidentas apie rugsėjo 11-ąją
galvoja kiekvieną dieną, – sakė Bal-
tųjų rūmų spaudos sekretorė Dana
Perino. – Štai dėl ko jis rūpinasi. Jis
visada rūpinosi dėl kito išpuolio

prieš mūsų šalį. Laimei, mes jo nesu-
laukėme.”

Demokratų kandidatas į prezi-
dentus Barack Obama  ir respubli-
konų kandidatas John McCain ket-
virtadienį drauge pasirodė toje New
York vietoje, kur stovėjo Pasaulio
prekybos centro dangoraižiai, ir pa-
gerbė žuvusiųjų atminimą. Jų kam-
panijų atstovai sutiko ketvirtadienį
vienai dienai sustabdyti televizijos
reklamas, kuriose demokratų ir res-
publikonų stovyklos kritiškai verti-
na viena kitą.

G. W. Bush šią savaitę paskelbė,
kad lapkritį nusiųs į Afganistaną jū-
rų pėstininkų dalinį, kuris pakeis du
išvykti turinčius dalinius, o iki sau-
sio – vieną armijos brigadą. JAV va-
dai Afganistane sako, kad jiems rei-
kia dar 10 tūkst. karių – maždaug
tris kartus daugiau nei jie sulauks
šią žiemą pagal G. W. Bush paskelbtą
pajėgų išdėstymo planą. Vadai taip
pat ragina atsiųsti daugiau nekari-
nės pagalbos ir sako, kad afganų vy-
riausybė privalo dirbti geriau.

Septyneri metai po 
Rugsèjo 11-osios
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Kiekvienas redaktorius ar bet
kuris rašantysis po ranka turi nema-
žai pagalbinių knygų: lietuvių kal-
bos žodynų, kalbos patarimų kny-
gelių. Štai ir ant mano stalo stovi
ne mažas kalnas tokių leidinių. Ta -
čiau nemažai atsakymų į mums rū -
pimus klausimus šiame technologijų
amžiuje galima rasti ir internete,
kur šiuo metu yra prieinami bene
visi pagrindiniai lietuvių kalbos
žodynai: tiek ,,Dabartinės lietuvių
kalbos žodynas” (jis nuolat atnauji-
namas, DLKŽ), tiek didysis ,,Lietu-
vių kalbos žodynas” (LKŽ). 

Galbūt ne visiems šis mano
skyrelis bus naudingas, tačiau ra-
šan tiems ar apskritai kalba besido-
min tiems žmonėms, tikiuosi, jis pra-
vers. Šiandien norėčiau pateikti
naudingas interneto svetainių nuo-
rodas, ku riose galėtumėte rasti jums
reikiamą informaciją.

Visų pirma ne vienam dažnai
prisireikia surasti kokį nors žodį lie-
tuvių kalbos žodyne: vieniems rūpi,
kaip taisyklingai jį parašyti, kitiems
– išsiaiškinti šio žodžio reikšmę ar
reikšmes. Kaip jau minėjau, inter-
nete galima rasti abu: DLKŽ ir LKŽ.
DLKŽ internete galima rasti adresu:
http://www.autoinfa.lt/webdic/,
o LKŽ – www.lkz.lt. 

DLKŽ, kaip ir atspindi šio žo -
dyno pavadinimas, rasite dabartinė-
je kalboje vartojamus žodžius, tuo
tarpu LKŽ  surinkti ne tik dabarti-
nėje, bet ir anksčiau vartoti ar tar-
mėse vartojami lietuvių kalbos žo-
džiai. Tad neradę kokio nors žodžio
DLKŽ, visada pabandykite pažiūrėti
ir LKŽ. Elektroniniais žodynais
ypač pa ranku naudotis dirbant
kompiuteriu. Taip daug greičiau nei
versdami žodyno puslapius surasite
rūpimo žodžio žodyninį aprašą. 

Tiems, kuriems reikia patikrin-
ti vieno ar kito vietovardžio rašybą,
gali praversti ,,Vietovardžių žody-
nas”:http://lkz.mch.mii.lt/Vieto-
vardz iai/. Čia galima rasti ne tik
Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos,
Balta ru si jos, Ukrainos ir kt. vieto-
vardžius. 

Praktinių kalbos patarimų gali-
ma rasti keliose internetinėse sve-
tainėse. Visų pirma nemažai įvairių
patarimų bei atsakymų į užklausas

yra sukaupta Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos (www.vlkk.lt) sve-
tainės Konsultacijų skyrelyje. Paieš -
kos lauke čia tiesiog užtenka įrašyti
rūpimą žodį ir jums bus išmesti visi
atsakymai, susiję su užklaustu žo -
džiu. Jeigu nerandate atsakymo į
rūpimą klausimą, visada galite pa-
tys parašyti konsultantams(-ėms)
el. paštu. Pati ne kartą esu jiems ra-
šiusi, atsakymas ateina gana greitai.

Nemažai konsultacijų sukaupta
ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos
konsultacijų kompiuteriniame ban -
ke. Jį galima rasti adresu: http://
ww w.l   ki.lt/l ki/kkb/kkb.php. Tie-
sa, čia esančių įrašų kiekis daug
mažesnis nei VLKK svetainėje ir šis
duomenų bankas daugiau neatnau-
jinamas, tačiau kai kurie patarimai
gali būti naudingi. 

Susiduriantiems su kanceliari-
ne – raštinės, dokumentų kalba (su-
tar čių, įstatų, nutarimų rašymu)
nau dingi gali būti Kanceliarinės
kalbos patarimai, kuriuos taip pat
galima rasti internete: http://
lkz.mch.m ii.lt/Kanceliarinis/.
Čia rasite pa tarimų, kaip rengti do-
kumentus, kaip juose rašyti adresą,
paaiškinti ir įvai rūs kanceliarinės
kalbos terminai. 

Nemažai įvairių kitų sričių ter-
minų yra sukaupta Lietuvos Res -
publikos terminų banke: http://ter-
minai.vlkk.lt:10001/pls/tb/tb.sea
rch. Čia galima pasitikslinti rūpimo
termino rašybą, sužinoti termino
apibrėžimą, vartojimo sritį, taip pat
jo atitikmenį ir rašybą anglų, vo-
kiečių bei rusų kalbose.

Paprasta, bet labai praktiška
yra Karoliniškių gimnazijos moky-
tojo Algimanto Urbonavičiaus sve-
tainė: http://ualgiman.dtiltas.lt/.
Šioje svetainėje pateikiamos visos
pagrin dinės kalbos žinios atsižvel-
giant į kal botyros sritis: fonetiką,
morfologiją, leksikologiją, sintaksę.
Čia galima rasti ir ,,Kalbos prak-
tikos patari mus”. 

Lietuvių kalbos išteklių inter-
ne te yra daug daugiau, visų jų ir
nesu minėsi. Tačiau tikiuosi, kad ir
šios ma no suminėtos svetainės bus
nau dingos, ieškant atsakymų į
kalbinius klau simus.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Naudingi lietuvių kalbos ištekliai internete

IŠNUOMOJA

PERKA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Wanted to purchase.  A used (or new) manual typewriter having the
Lithuanian alphabet. Am interested in small portable typewriters only. Will
pay shipping. Please respond in English, German, or French to Dr. A. R.
Diebold, 2140 E. Third  St., Tucson, AZ 85719

Atkelta iš 2 psl.

Piniguočiausias – Kobe Bryant

Pirmoje vietoje turtingiausiųjų
sąraše yra Kobe Bryant, naudingiau-
sias praėjusio sezono NBA krepšinin-
kas, pasirašęs 7 metų sutartį su Los
Angeles „Lakers” klubu už 136,4
mln. dol. sumą. Jis per artimiausią
sezoną gaus 21,2 mln. dol. siekiančią
algą. Pridėjus dar 17,5 mln. dolerių
už įvairias reklamas (iš „Sony”, „Ni-
ke”, „Coca-Cola” bendrovių), jo me-
tinės įplaukos sudarys 39 mln. dole-
rių sumą.

Nuo pirmojo mažai atsilieka
Clevlend „Cavaliers” klubo krepši-
ninkas LeBron James, kurio metinės
pajamos siekia 38 mln. „žalių”. Jo
metinė alga – 14,4 mln. dol., tačiau jis
lenkia K. Bryant uždarbiu iš reklamų
(„Nike”, „State Farm”, „Coca-Cola”).
Reklamos šiam krepšininkui atneša
apie 24 mln. dol.  per metus.

Trečioje dešimtuko vietoje yra
Brazilijos futbolininkas Ronaldino
(37 mln. dol. ), o ketvirtoje – švei-
caras tenisininkas Roger Federer (35
mln. dol.)

Kinas Yao Ming uždirba 28 mln.
dol. Šis „Rockets’’ klube Houston
žaidžiantis krepšininkas gauna 15
mln dol. algą ir dar apie 13 mln. „pri-

siduria’’ iš reklaminių sutarčių (jis
yra vienas iš „Reebok’’ kompanijos
gaminių pagrindinių reklamuotojų).

Tik vienu milijonu mažiau per
metus už aukščiausiąjį NBA krepši-
ninką gauna Miami „Heat’’ koman-
dos gynėjas Dwayne Wade, kilęs iš
Čikagos apylinkių. Jo metinė alga –
14,4 mln. dol., o 12,6 mln.  dol. ateina
iš reklaminių sutarčių.

Septintoje vietoje yra Rusijos
tenisininkė Marija Šarapova (26 mln.
dol.). O likusios trys dešimtuko vietos
atitenka vėl krepšininkams: Dirk
Nowitzki (25 mln. dol.), Jason Kidd
(20 mln. dol.) ir Pau Gasol (15 mln.
dol.)

Daugiausia uždirba užsienio
krepšininkai

Įdomu, kad vokietis Nowitzki,
kuris atstovauja Dallas „Mavericks”
klubui ir Los Angeles „Lakers” krep-
šininkas Gasol, nors ir būdami tur-
tingi, gyveno su savo rinktinėmis
olimpiniame kaimelyje, tuo tarpu
JAV krepšinio milijonieriams buvo
išnuomotos specialios patalpos.

Lietuvos krepšinio rinktinės
bent pirmojo penketuko žaidėjus irgi
galima pavadinti milijonieriais, bet
jie atsilieka nuo anksčiau minėtųjų.
Iš lietuvių į didžiųjų krepšinio mili-
jonierių gretas galėtų lygiuotis ne-
bent tik Žydrūnas Ilgauskas iš Cle-
velend „Cavaliers” klubo. Tačiau
jam, kaip žinome, klubas olimpiadoje
žaisti neleido.

BEIJING OLIMPIADOJE DALYVAVO
DAUG SPORTO MILIJONIERIŲ

Kobe Bryant

LeBron James

Marija Šarapova

Dwayne Wade
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

EDVARDAS ŠULAITIS

Š. m. rugsėjo 6 d. suėjo 10 metų,
kai užgeso didelio futbolo entuziasto
Jono Žukausko gyvybė, nors jis dar
neturėjo nė 60 metų. Tą dieną jo mir-
ties sukakties proga Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
buvo laikomos šv. Mišios už jo sielą.
Jose dalyvavo ne tik mirusiojo arti-
mieji, bet ir būrys draugų bei pažįs-
tamų.

Jonas gimė 1940 m. Zarasuose.
Kai artėjo rusų armija, kartu su tė-
vais 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po
karo kurį laiką gyveno Anglijoje, kur
susipažino su futbolo subtilybėmis.
Jau 1952 m. jis buvo St. Chad‘s Col-
lege Prep. mokyklos jaunučių (vėliau
– jaunių) komandų kapitonu.

Su tėvais atvykęs į JAV, apsigy-
veno Cicero, IL ir čia pradėjo žaisti
Mortono mokyklos rinktinėje, buvo
išrinktas komandos kapitonu. Studi-
juodamas University of Illinois at
Chicago, buvo vienas iš geriausių uni-
versiteto žaidėjų, o 1959 m. pateko į
„All-Midwest & All-MCSC” kolegijų
rinktinę.

Dar besimokydamas gimnazijoje,
Jonas 1957 m. įstojo į „Lituanicos”
jaunių komandą, o kai kada būdavo

atsarginis žaidėjas ir vyrų vienuolikė-
je. Po kelių metų jis žaidė pagrindinė-
je „Lituanicos” vyrų ekipoje, kur
rungtyniavo iki 1977 m. Tada Jonas
įsijungė į „Lituanicos” veteranų vie-
nuolikę ir joje žaidė iki tol, kol jo
nepakirto netikėta liga.

Negana to, Jonas vadovavo jau-
nių komandai, priklausė klubo valdy-
bai, finansiškai rėmė klubą bei naujai
į šį kraštą iš tėvynės atvykusius fut-
bolininkus, kurie žaidė „Lituanicos”
klube. Vienu metu jis savo namuose
buvo apgyvendinęs iš Lietuvos atvy-
kusius futbolininkus, o pats su šeima
išsikėlė gyventi kitur.

Sunku būtų suminėti visus Jono
nuopelnus bei darbus, kuriuos jis
atliko „Lituanicos” klubo naudai.
Kad „Lituanicos” klubo veikla buvo
viena iš didžiausių Čikagoje ir jos
apylinkėse egzistavusių etninių fut-
bolo klubų, nemažai prisidėta ir jo.
Vienu metu Jonas buvo pakviestas
būti ir Lietuvos futbolo federacijos
vicepirmininku.

Nors Jonas Žukauskas mus pa-
liko prieš dešimtmetį, tačiau jis savo
darbais ir meile futbolui bei artimui
visada liks jį pažinojusių žmonių
atmintyje.

SPORTO VEIKĖJO 
JONO ŽUKAUSKO PRISIMINIMUI

Prieš dešimtmetį amžinybėn iškeliavęs a. a. Jonas Žukauskas (kairėje) su
žymiuoju Lietuvos futbolo treneriu Benjaminu Zelkevičiumi prieš maždaug
15 metų Čikagoje.                                                                          E. Šulaičio nuotr.

Reikia ne tik rimtesnių įstatymų,
bet ir paveikios blaivių švenčių ir
renginių propagandos: mokyklų iš-
leistuvės be alkoholio, vestuvės be al-
koholio. Jų yra buvę, reikia pasisemti
patirties ir ją paskleisti, tai bus sėk-
minga daugelio ligų bei sulaužytų gy-
venimų prevencija. Lauktume ir
Bažnyčios aiškesnės laikysenos. Esa-
me juk turėję kunigų vaišių per at-
laidus be alkoholio, rekolekcijų be
alkoholio ir pan. 

Juozas APUTIS
Ar klausiama dėl žudynių, ar dėl

savižudžių? Žudynes skatino ir skati-
na tai, ką anksčiau pavadinau tam
tikrų įstatymų, prievolių paviršu-
tiniškumu. Nėra aiškaus, žmonių
daugumos aprobuoto įstatymo taiky-
tojo ir vykdytojo. Nesusikurta ir iš
esmės nekuriama bet kokios niekšy-
bės nepakenčianti aplinkuma. Ir kur
ji bus, jei gana aukšti pareigūnai, net
policijos viršūnės nerausdami daro
kas mažesnes, kas didesnes niekšy-
bes – ir jau vien dėl to aišku, kad toks
žmogus negali būti iki pašaknų
nepakantus ir neatlaidus kito niekšy-
bei. Taip, tarsi koks snarglys, ir tįsta
baisiausių niekšybių šleifas. Padeda
ir vėl toji pati kaubojiška drąsos, kito
žmogaus sutrypimo, sumenkinimo
filosofija, skleidžiama visokiais regi-
mais ir girdimais kanalais. 

O savižudybes skatina neviltis.
Vis dažniau nepaleidžia mintis, kad
šitą baisybę, šalia kitų, nuo pat nau-
jųjų Lietuvos laikų pradžios skatino
ir lengvabūdiškas visokių homo so-
vieticus etikečių lipdymas, tos pačios
sovietinės materialinės sistemos grio-
vimas (ne visada taip skubėtinai būti-
nas), pagaliau – taip sparčiai prieš
daugelio akis stojusi šiurpoka kapi-
talistinio gyvenimo būdo pamėklė:
negailestingai nustumti ar suminti
silpnesnį, pagaliau iš to paties taško
atsiradusi niekada iš arti nematyta
turtinė nelygybė, ypač kai dažniau-
siai dar čia pat, dar tebesančių
žmonių akimis buvo regėta tos nely-
gybės pradžia, niekšinga, kartais ir
krauju apšlakstyta turto atsiradimo
įžanga. Tai žmones varė ir tebevaro į
tamsią neviltį – reikės keleto šiukš-
lynų gyventojų kartų, kol dabartiniai
akis badantys pavyzdžiai taps gyve-
nimo norma... 

Vytautas BUBNYS
Apie savižudybes ir jų priežastis

jau turime paskelbtų ištisų studijų.
Apie tai daug kas kalba ir priežasčių
dažniausiai ieško materialinėje dirvo-

je. Nemanau, kad sunkios gyvenimo
sąlygos žmogų verčia ranką pakelti
prieš save. Kitiems iš šalies gali taip
atrodyti. Pagrindinė priežastis – kai
žmoguje nebelieka, o gal jame iš vis
nėra buvę nieko šventa. Nėra Dievo
jutimo, nėra dvasinių vertybių juti-
mo, jokių atsparos taškų. Ar gatvėje,
ar troleibuse į akis krenta žmonių
suniurę veidai, rūškani, negyvi. Ir
daugiausia ne vieną graužia jau kiek
metų į galvas kalama nuostata – visi
yra vagys, apgavikai, sukčiai. Nuo
valdžios aukštumų ligi masių žemu-
mų tokie. Visi kalti ir tik jis vienas
teisus. Juo niekas nesirūpina, jis nie-
kam nereikalingas. Jis graužia save,
namie graužia žmoną, toji graužia jį.
Kai užvaldo pyktis, pagieža, pavydas,
įtarumas, tada belieka vienas žings-
nis į savižudybę arba klimpstama į
alkoholizmo liūną, įsiveliama į nu-
sikaltimų pasaulį. 

Leonidas DONSKIS
Lietuva dažnai įvardijama kaip

šalis, pirmaujanti pagal savižudžių
skaičių. Kodėl taip yra – šito reikia
klausti psichologų ir psichiatrų, visų
pirma suicidologų. Bet nuo savęs dar
kartą pridurčiau, jog būtina huma-
nizuoti mūsų viešąją erdvę ir kažką
daryti su provincija – rimta naciona-
line bei regionine politika atkovoti ją
iš nevilties ir destrukcijos. 

Erika DRUNGYTĖ
Savižudybė yra didelė neviltis.

Neviltis kyla iš meilės stygiaus. Iš
didelės baimės. Mums reikia mokyk-
lų, mokančių mylėti. Savo tėvus, bro-
lius, draugus, bendruomenę. Nėra
tikrojo tikėjimo. Žinote, o tai šaknys.
Labai sumaitotos ir atkirstos nuo
mūsų gyvenimų. Mūsų tėvai keistai
žiūrėjo į Bažnyčią. Mes mokėmės
kurti pasaulį, bet neturėjome ant ko
atsistoti. Nebuvo fundamento. Tradi-
cijos ir yra tas fundamentas. O tradi-
cijų neliko. Pažiūrėkite į šeimas. Kur
jų mokėjimas vienas kitą mylėti, ne-
bijoti tarnystės, sukurti ramybės na-
mus? Žmogui visada reikia dialogo.
Kai nėra artimųjų, kai nėra su juo
kalbančio Dievo, ko jis dar galėtų
šauktis, kai jam bloga? Vienišystę
pakelti gali ne kiekvieno pečiai. Taigi
šeima, mokykla, bendruomenė... Vi-
sur įtrūkiai, visur jokio tikrumo, jo-
kio fundamento. Net Bažnyčia nemo-
ka nusidėjėlių Dievo Kristaus paro-
dyti taip, kad kiekvienas žinotų, jog
jo šauksmas bus išgirstas. 

Bus daugiau.

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

Nr. 29
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Š. Saukos jubiliejinė kūrybos
paroda ,,Maldžio” galerijoje
RAMUTÈ RACHLEVIÇIÙTÈ

Š. m. rugsėjo 11 dieną 5 val. p. p.
Vilniuje, galerijoje „Maldis” įvyko
jubiliejinės  Šarūno Saukos kūrybos
pa rodos atidarymas.

Jau dvidešimt metų Šarūnas
Sauka yra vienas žymiausių tapytojų,
kuriam užtenka nutapyti vieną pa -
veikslą ir  jis tampa Lietuvos meninio
gyvenimo įvykiu. 1989 metais tris-
dešimtmečiam menininkui už „Žalgi -
rio mūšį”  buvo paskirta Lietuvos Na -
cionalinė kultūros ir meno premija.
Šarūnas ir jo herojai (o neretai tai
vie nas ir tas pats), taigi Šarūnas ir
Šarūnai paveiksle gali būti viskuo:
auka ir budelis vienu metu, šventasis
ir Jėzus Kristus (kaip penkiuose Kry -
žiaus stočių paveiksluose). 

Lietuvos tūkstantmetį Šarūnas
Sauka pasitinka nutapęs milžinišką
dro bę, kurią sudaro tarsi devynios
dalys, tačiau jos nėra savarankiškos.
Šis trisdešimt šešerių kampų paveik-
slas glumina savo sudėtinga konfi -
gūracija, kompozicijos tariamu pap -
rastumu (viskas pinasi apie dvi meno
pasauliui atpažįstamas  – paties Ša -
rū no ir dukters Monikos – figūras),
kla sikinės tapybos spalvų, raštų tau-
riu paprastumu. 

Mes žiūrime į Lietuvos tūkstan-
mečio istoriją ir sykiu į dvejus Šarūno
Sauko gyvenimo metus (tiek užtruko
paveikslo tapymas). Regime milži -
nišką bažnyčią, katedrą, šventovę,
visomis prasmėmis žymiai didesnę už
Valdovų rūmus. Tiesiogine prasme
graužiamą rūpintojėlį Šarūną, be -
sisielojantį dėl Lietuvos likimo kaip ir
visi smūtkeliai: „Kas buvo, yra ir bus
su Lietuva ?” Ir Moniką, su jos dau-
giaprasmiai iškalbingais  rankų ges-
tais. Po Šarūno ir dukters kojomis
dau gybė atpažįstamų Lietuvos poli-
tikos, kultūros patriarchų, veikėjų –
Juozas Naujalis, Simonas Daukan -
tas, Darius ir Girėnas, Salomėja Nė -
ris, Mikalojus Konstantinas Čiurlio -
nis, Jonas Jablonskis, Jonas Basa na -
vičius, Maironis ir daugybė kitų. Sau -

kiškame Tėvynės panteone Že mai tė
kaimyniuojasi su Juliumi Ja noniu ar
Virgilijumi Noreika, Ber nardas Braz -
džionis su Antanu Sme to na ir t. t. Jie
visi yra panirę į mėlynus tolius,
įsipynę į laikiną mėlyną rūmą. 

Šarūnas Sauka gimė 1958 metų
rugsėjo 11 dieną Vilniuje. 1985 baigęs
Lietuvos valstybinį dailės institutą
(dabar – Vilniaus dailės akademija),
jis kasmet nutapydavo po didelį ar po
du mažesnius paveikslus, stebin -
damas ne tik metai iš metų augančia
tapybos meistryste, kūrybingumu,
bet ir produktyvumu. Gyvendamas
Dusetose, jis tarsi gyvena ,,tikroje”
Lietuvoje. Atvažiavęs į Vilnių, meni -
ninkas stebisi stipriai besikeičiančiu
sostinės gyvenimu, žmonių gyven se -
nos, elgsenos būdais ir apsisukęs sku -
ba atgal į Dusetas. 

Daugelis pastarojo dešimtmečio
svarbių Šarūno Saukos gyvenimo ir
kūrybos įvykių neatsiejamai susiję su
bičiulio Edmundo Armoškos vardu.
Vilniaus galerijos „Maldis” savinin -
kas, kolekcionierius  2001 m. išleido
įspūdingą beveik tris kilogramus sve-
riantį Šarūno Saukos kūrybos albu -
mą, kuris jau tapo bibliografine
retenybe. 2006 m. jis tapytojo kūrybą
pristatė Maskvos žiūrovui, inspiravo
paveikslo, skirto Lietuvos tūkstant-
mečio paminėjimui sukūrimą.

Savo penkiasdešimtmetį Šarūnas
Sauka pasitinka vis toks pats ir ki -
toks. Naujuose žydrai „puantilisti -
niuose” paveiksluose mus stebina
nere gėti, matyt, dusetiški moterų
tipažai, kentauriškų kūnų raizgaly -
nė. Prieš metus Šarūnas Sauka su -
sidomėjo kompiuterio galimybėmis ir
paruošė  mums šioje personalinėje
parodoje netikėtumų – saukiškų fo -
tokoliažų,  fotomontažų. Dailės paro-
dų žiūrovų ir dailės kritikų susitiki-
mai su Šarūno Saukos kūryba –  vi -
suomet nenuspėjami ir meniškai
intriguojantys. O menininkui pirmo-
jo jubiliejaus proga linkime kelias-
dešimties naujų paveikslų.

EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš išvykdamas į savo rudeni -
nę kelionę Lietuvon Cicero lietuvių
dvasios vadas kun. dr. Kęstutis
Trimakas po rugsėjo 7 d. Šv. Antano
bažnyčioje atnašautų šv. Mišių tra -
diciniame tautiečių susibūrime at -
sisveikino su parapijiečiais.

Šis dvasiškis, nepaisant jo gar-
baus amžiaus (liepos 12 d. atšventė
savo 78-ąjį gimtadienį), rugsėjo 8 d.
išvyko į tėvynę, turėdamas tikslą
dėstyti Kauno kunigų seminarijoje ir
Vytauto Didžiojo universitete. Mūsų
žiniomis, tai jo 17-oji kelionė į Lietu-
vą su panašia misija.

Pokalbis apie būsimą 
išvyką

Kun. K. Trimakas, kuris pas-
taruoju metu buvo ne tik Cicero ti -
kinčių lietuvių dvasiškuoju ganytoju,

(sekmadieniais dar atnašaudavo
lietuviškas Mišias Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
Marquette Park) jį palydėti susi rin -
kusiems mūsų tautiečiams papasako-
jo apie numatomus darbus tėvy-
nėje.

Lietuvoje jis žadėjo lankytis Šilu-
voje, kur vyks Mergelės Marijos
apsireiškimo 400 m. jubiliejaus at lai-
dai. Jis minėjo, kad šiemet pasiten-
kins ramesnio pobūdžio užsi ėmimais
– dėstymu Kauno kunigų seminarijo-
je ir paskaitų skaitymu Vytauto
Didžiojo universiteto teologijos stu-
dentams.

Be to, skaitys paskaitas vienin-
telėje lietuviškoje katalikiškoje radijo
programoje, kuri vadinasi „Marijos
radijas”. Šios programos vedėjas kun.
Petras Volskis pernai kaip tik buvo jo
studentas, kai čikagietis Vytauto Di-
džiojo universitete dėstė religijos psi-
chologijos kursą magistrantams.

Šiemet kun. dr. K. Trimakas
stengsis aplankyti ir savo gimines, ko
ankstesniais metais nepasisekdavo
padaryti, nes tada skaityti paskaitas
tekdavo ir kitų miestų universitetuo -
se. Be to, šiemet, kaip ir praėjusiais
metais, jo vizitas bus trumpesnis – į
namus žada sugrįžti spalio 21 d.

Kunigui išvykus, šv. Mišias Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, Cicero
laikys kun. Antanas Gražulis, SJ,
kuris gyvena Čikagos Tėvų jėzuitų
vienuolyne, esančiame prie Jaunimo
centro.

Su kun. dr. K. Trimaku atsi svei-
kino „kavinės” vedėja Mėta Gaba-
lienė, kuri išvykstančiajam visų lan-
kytojų vardu įteikė 300 dolerių, skir-
tų neturtingiems studentams Lietu-
voje paremti. Išvykstančiam dvasiš-
kiui palinkėta geros sėkmės kelionė-
je, našios viešnagės tėvynėje ir lai-
mingo sugrįžimo į namus.

KUN. DR. K. TRIMAKAS 
IŠVYKO LIETUVON

Jo išvyka šiemet nebus ilga

LR prezidentas Valdas Adamkus, Nomeda Saukienė ir Šarūnas Sauka paro-
dos atidaryme.                                                                  www.president.lt nuotr.

Išvažiuojantį Lietuvon kun. dr. K.
Trimaką apdovanoja Cicero lietu-
viu ,,kavinės” vedėja Mėta Gaba-
lienė.

Kavinės lankytojai, atėję kun. dr. K. Trimakui palinkėti geros kelionės.
Edvardo Šulaičio nuotr.

Martyna Miskinis, gyvenanti Orchard Lake, MI, pratęsė dvi
metines „Draugo”  prenumeratas  ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Esame Jums dėkingi.

Vladas Pleckaitis, gyvenantis Richmond Heights, OH, pratęsė
kasmetinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Victor Lapatinskas, gyvenantis Seattle, WA, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Juozas Brizgys, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.  Dėkojame Jums,
kad mus skaitote ir remiate.
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Viktoras ir Regina ruošiasi švęsti vedybinio gyvenimo penkiasdešimtmetį.

GYVENIMAS LIETUVYBEI
BRONIUS NAINYS

Pasaulio lietuvių centro žemu-
tiniu  koridorium stūmėme vežimėlį,
pakrautą  sunkokais  ,,Pasaulio lietu-
vio” ryšuliukais. Gabenome juos iš
redakcijos kambario į sandėliuką. Iš
tikrųjų vežimėlį stūmė Viktoras, nes
aš vos spėjau kicenti iš paskos. Duo-
bėtomis  grindimis riedėdami, maži
ratukai šokinėjo, vežimukas tratėjo,
braškėjo,  ir man atrodė, kad ,,katas-
trofa” neišvengiama.  Viktorai,  pa-
mažiau – vežimėlį nugriebiau vogčio-
mis, ir jeigu jis subyrės, centro šei-
mininkės man paskutinius tris plau-
kus nuraus, drebėdamas bandžiau
stabdyti  uolų  žurnalo redakcijos tal-
kininką. Nėra ko gaišti laiko, lepte-
lėjo. Laimei – vežimėlis nesubyrėjo.
Palikęs man ryšuliukus dėstyti ant
lentynų, Viktoras nuskubėjo prie kito
darbo.

Taip buvo visada. Viktoras  Ku-
čas laiko niekada negaišo pats, negai-
šino  jo kitiems  ir visada žinojo, kur
jį  dėti? Tai patyriau  bendradarbiau-
damas  su  juo  lietuviškos spaudos
vagose. O čia  Viktoras irgi  žinojo, ko
jis nori. Tai antra, beje, lietuviams ne
taip jau būdinga, jo itin teigiama
ypatybė. Dirbti, negaišti laiko ir
žinoti, ko nori, ne kiekvienam lietu-
viui sekasi. Viktoras buvo vienas iš
tokių, kuriems sekėsi. Jis buvo tas,
kurių mums labiausiai reikia, nes jie
yra naudingiausi. Nelipo jis ant sce-
nos puikuotis  prieš žiūrovus  po sėk-
mingo renginio, nesigrūdo prie mik-
rofono ir nekaišiojo nosies į fotoa-
paratą, bet visada  buvo ten, kai rei-
kėjo sceną paruošti, mikrofoną pa-

statyti, nuotraukų darymui aplinką
paruošti arba pačiam savo priemonę
į pasiblizginti trokštantį ,,veikėją”
švystelti, kai aukščiau koptelėję  ,,vi-
suomenininkai”, kilnesnių tikslų
šaukiami, šio juodo darbo kratėsi.  O
dar labiau Viktorui sekėsi bičiuliautis
su jo pamėgtu kultūriniu-literatūriniu
spausdintu žodžiu. Tačiau  irgi  tik
antroje pakopoje, pirmąją, kaip man-
dagiam  džentelmenui dera, atiduo-
dant nemenkiau jautriai lietuvybės
reikalams atsidavusią ir nemažiau
dirbančiai žmonai Reginai. Ir jiems
abiems tai labai gerai sekėsi.

Bendradarbiavom ,,Pasaulio  lie-
tuvio” puslapiuose, kur JAV LB Švie-
timo tarybos pirmininkė Regina buvo
perkėlusi ir redagavo ,,Švietimo
gaires’’. Dažnai rasdavau klausimų ir
Viktorui, nes savo meniškais patar-
navimais jis priedą puošė, darė jį
skoningesnį, patrauklesnį. Čia jau
redaktorės reikalas, atsakydavo. Ir
ne dėl to, kad atsakymo nežinotų.
Tokie Viktoro žodžiai – tai nuoširdi
pagarba savo žmonai, jos darbo pri-
pažinimas, džentelmeniškumas ne
tik viešumoje, bet ir šeimos aplinkoje.
Šešerius metus Viktoras administra-
vo ,,Pasaulio lietuvį’’, dešimtį –  Re-
ginos redaguojamą vaikų laikraštėlį
,,Eglutę’’, kurio viršelius puošė jo
nuotraukos. Iš tikrųjų,  per maža  bū-
tų  tik šiuo technišku žodžiu aptarti
Viktoro veiklą šioje srityje, nes jis
buvo visapusiška  ir sugebanti talka
ir Reginos redakciniam darbui, beje,
kuriuo jis irgi niekada nesigyrė.  Kaip
ir kitomis savo veiklos sritimis.  O
pasigirti jis tikrai turėjo kuo. 

Viktoro  gyvenimo  kelias  įdo-

mus ir būdingas. Kartu toks pat, kaip
ir mūsų visų, raudonojo okupanto iš
tėvynės išvytų lietuvių, kartu ir
skirtingas. Šeima  išsisklaidė anksti,
dar iš Vokietijos išvietintųjų  asmenų
(DP) stovyklos  prieš didįjį  išsikilno-
jimą į  Vakarų  pasaulį. 1947 metais
aštuoniolikmetis Viktoras laimės ieš-
koti išplaukė į tolimą  Australiją, se-
suo  Stasė – į  Kanadą, o tėvai liko Vo-
kietijoje laukti eilės į Ameriką.  De-
vyneri metai Kengūrų žemėje, nors ir
įsigytas branduolinės medicinos tech-
nologo diplomas, – niekai. Išgaudytos
ir visos lietuvaitės, tad naujas žvilgs-
nis į visus viliojančią Amerikos žemę.
O čia – daili lietuvaitė, vos tik oro
uoste iš lėktuvo išlipus, ir darbas
pagal specialybę Frank Cuneo, kur
skyriaus vyresniuoju ištarnavo 34
metus.

1958 metais sausio 25–tą  susi-
tuokę,  Viktoras ir  Regina (Parulytė)
tuojau pasuko tikruoju lietuviškos
šeimos gyvenimo keliu. Tuo, apie
kurį užsiminiau rašinio pradžioje.
Vaikai – Viktorija  ir  Linas, nė kokio
angliško žodžio namuose negirdėda-
mi, lietuvybę dar stiprino per skau-
tus, kuriems priklausė abu tėvai –
Viktoras buvo Čikagos ,,Lituanica”
tunto tuntininkas, mokyklas, sto-
vyklas, jaunimo lietuviškus sambū-
rius, Lietuvių Bendruomenę, kurioje
abu tėvai taip pat buvo uolūs. Už tai
dabar jie patys dalyvauja lietuviškoje
veikloje ir taip pat augina  lietuviškas
šeimas, beje, tėvuko ir močiutės
nuoširdžiai padedami. Kaip savo vai-
kų, taip pat dabar ir vaikaičių lietu-
viškumu Viktoras ,,sirgo” iki pat savo
per ankstyvos, netikėtos, nelaimin-

gos, ypač šeimai ir lietuvybei  skau-
džios mirties. Vežiojo juos į lietuviš-
kas mokyklas, skautų sueigas, atei-
tininkų susirinkimus, globojo savo
namuose, kur abu su Regina su jais
tik  lietuviškai bendravo.

Tai štai kur yra mūsų tikroji
lietuvybė, lietuvių tautos gyvybės už-
sienyje palaikymo šaltinis. Ir, kaip
matome, brandinama ne scenų, mik-
rofonų, pirmųjų  laikraščių  puslapių
garsenybių, bet tų vadinamų  pa-
prastų  žmonių, dažnai  didžiųjų, sa-
vo prieauglio nė lietuviškai neišmo-
kiusių, į viešumos pakraščius nu-
stumtų.  Bet  ar tie mažieji  iš tikrųjų
tokie maži?  Oi ne.  Jie – tie tikrieji
mūsų didžiūnai. Tik tiems scenų
,,didiesiems” – drąsiai dedu juos į ka-
butes – nepatogu į juos  pažiūrėti.  Ir
ne dėl ko kito, bet tik dėl savo, ypač
dvasios menkystos.  Juk  ar ne smagu
tauriam  lietuviui  žvelgti  į Viktoro ir
Reginos  Kučų šeimą, o  dar daugiau
– ją  pažinti, ryškinti  ir kiekviena
proga priminti  kaip vieną iš šau-
niausių  lietuvybės išlaikymo pavyz-
džių išeivijoje.  

,,Mes  mėgome gamtą ir turėjome
meniškų užsimojimų. Mes tikrai gy-
venome ir negaišinome laiko… Die-
vas žino, kokius pėdsakus  palikome
žmonijos  gerovei…” –  kartu su Vik-
toru iki pat jo mirties skautavusio
menininko – medžio meistro dr.  Ro-
mo Povilaičio žodžiai.

Didelius  pėdsakus.  Lietuviškus.
Pavyzdį  jaunesniosioms  kartoms –
gyvenimą lietuvybėje ir jos brandini-
mui  negaišinamą laiką.

Viktoras ir Regina Kučai apsupti vaikų ir anūkų (iš k.): Darius ir Viktorija
(duktė) Siliūnai, Monika Siliūnaitė, Viktoras ir Regina, Darija Siliūnaitė,
Aleksandras Kučas, Renata (marti), Lukas  Siliūnas ir Linas Kučas (sūnus).

Ir ką sugalvosiu sukurti iš šio kelmo?

Susitikę draugai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suvažiavime Vilniuje (iš
k):  Danutė Žemkalnienė,  Regina ir Viktoras Kučai ir Gabrielius Žemkalnis.

Iš B. Nainio archyvų
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�,,Draugo” 100-mečio jubliejaus
proga ruošiamai knygai paremti au-
kojo: kun. dr. Kęstutis Trimakas
235  dol., Cicero sekmadienio kavi nės
dalyviai 100 dol. Po  50 dol. aukojo:
Petras Pagojus, Kazys ir Teresė
Kazlauskai, Agnės Bigelis, Nari-
man tas ir Janina Udriai. Vladas
Gilys aukojo 20 dol. Visiems aukoto-
jams ,,Draugo” vadovybė nuo širdžiai
dėkoja. Visi aukotojai bus paminėti
,,Drau go” 100-mečio knygoje. Leidinį
galima užsiprenumeruoti iš anksto,
atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys
bus brangesnis. Čekį rašyti ,,Drau -
gas” ir siųsti administracijai adresu:
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629, pažymint leidinio prenu me -
rata ar auka knygai. 

�Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 10 val.
r. Novenos pamaldos (lietuvių ir ang -
lų kalbomis) Šv. Kazimiero seserų
vie nuolyne (2608 West Marquette
Rd., Chicago, IL 60629).

�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 14 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Padėkos Mišios (lietuvių ir
anglų kalbomis) ir Eucharistinė
proce sija baigiant Dievo Motinos Gi -
mimo noveną Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje, Marquette Park
(6812 South Washtenaw Ave., Chi-
cago, IL 60629). Vadovaus kardinolas
Francis George, OMI. Vi sus, kurie
procesijoje neš vėliavas, pra šome
pranešti parapijos raštinei tel. 773-
776-4600. Vėliavne šiai rugpjūčio 14 d.
renkasi prie baž nyčios 10 val. r.
Pageidaujančius procesijos da ly vius
veš autobusas.

�Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3
val. p. p. šventiniai pietūs The Oak
Lawn Hilton (94th  St. ir South
Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652).
Tel. pa siteiravimui: 708-337-0193
(Mary Beth Slakis).

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte praneša, kad keičiasi tre -
čiadie niais žiūrimų filmų rodymo vie -
ta. Filmus ga lėsite žiūrėti Lietuvių
dailės mu zie jaus pa talpose, PLC.
Filmai bus rodomi 2 val. p. p. Rug sėjo
17 d. – ,,Skirs ne munė”, rugsėjo 24 d.
– ,,Se re džius”, spalio 1 d. – ,,Vepriai”,
spa lio 8 d. – ,,La banoras”. Visus ma -
lo niai kviečiame.

�Rugsėjo 21 d. 10 val. r. Pa -
laimintojo J. Matulaičio misija kvie -
čia dalyvauti mūsų bendruomenės šv.
Mišiose ir tarnystės mugėje. Tą sa -
vaitgalį bus tik vienos Mišios lauke.
Jei gu lis – Mišios bus aukojamos
spor  to salėje. Bus proga kartu pasi -
melsti, pavalgyti, pabendrauti, susi-
tikti su kitais misijos nariais, drau-
gais, prisirašyti prie tarnysčių. Kvie-
čiame dalyvauti! Matulaičio mi si jos
tel. 630 257-5613,  el. paštas: matu-
laitismission@sbcglobal.net

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Lietuvių ope ros pager-
bimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla-
remont Ave., 4 val. p.p. Bilieto kaina
– 35 dol. Tai progai ruošiamas skirtas
leidinys. Norinčius reklamuotis lei-
dinyje ar įdėti sveikinimus prašome
kreiptis tel.: 708-424-9345 (Nijolė
Peni kai tė).

�Spalio 10 d. 6 val. v. prieš pra -
sidedant Teatro festivaliui visus kvie -
čia me į Čiurlionio galeriją Jaunimo
centre, kur vyks dailininko iš Cali-
fornia Si gito Šniro parodos atidary-
mas. Dai lininkas į Čikagą atvyks su
teatro grupe. Kviečiame visus daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui: 708-296-
3192 (Laima Apa navičienė).

�Pedagoginis lituanistikos insti-
tutas, esantis Jaunimo centre, Čika-
goje (PLI),  tęsia studentų priėmimą į
nea kivaizdinį skyrių. Dėstoma lietu-
vių kal ba, literatūra, Lietuvos istori-
ja, kul  tūros istorija. Numatytos dvi -
metės ir trimetės studijos. Taip pat
PLI veikia biblioteka, kurioje kviečia-
mi registruotis visi mėgstantys lietu-
višką knygą. Dėl Pedagoginio litua -
nistikos instituto veiklos prašome
kreiptis tel. 773-434-4545 arba el.
paštu info@lithuanianresearch.org.

��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Prašome organizacijas
atkreipti dėmesį ir palikti tą dieną
,,Draugui”.

��The United Nations Dag Ham -
marskjold Auditorium, 760 United
Nations Plaza, New York, New York,
10017, spalio 10 d., penktadienį, 7
val. v. vyks pianisto Edvino Minkš -
timo koncertas. Koncerto organizato-
riai – ,,The Lithuanian Permanent
Mission to the United Nations” ir
,,The U.S. – Baltic Foundation”.
Bilietų kaina – 55–100 dol. Bilietus
užsisakyti galite: www.usbaltic.org
arba tel.: 202-785-5056.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Ieško giminių

Edvinas Minkštimas

Ieškau Kazimiero Zutelio, Myko -
lo vaikų arba vaikaičių. K. Zutelis gi -
mė Lietuvoje, Aukštosios Panemunės
Romos katalikų bažnyčios parapijoje,
Kampiškių kaime (prie Kauno). Prieš
karą išvyko gyventi į JAV. Laiškus

rašė iš Milwaukee, Wisconsin valsti-
jos. Gal atsilieps K. Zutelio vaikai,
vaikaičiai ar kiti giminės. Skambinti
tel.: 370-6062-7878 arba rašyti el.
paštu: Gimines@langasiateiti.lt
Zutelytės dukrai Gerdai.  

Cook County įstaigoje apsilankė Alexander Babich, lietuviškos informa-
cinės knygos ,,Yelow Pages – Peoples Guide” leidėjas, kuris įteikė leidinį
Cook County iždininkei Maria Pappas. Iždininkė padėkojo leidėjui už atlik-
tą didelį darbą. Dabar lietuviai informaciją apie Čikagoje ir jos apylinkėse
veikiančias organizacijas, įstaigas ir  t. t.  galės rasti ir lietuviškai.
Nuotraukoje Alexander Babich ir iždininkė Maria Pappas.

Skaitytojams jau esame rašę apie
Kauno arkivyskupijos išleistą Astos
Petraitytės sudarytą piligrimo va-
dovą ,,Šiluva”. Ši spalvinga knygelė
skirta kiekvienam, norinčiam dau-
giau sužinoti apie Šiluvą. ,,Drau go”
knygynėlyje šią knygelę jau galite įsi-
gyti ir anglų kalba.

,,Ar žinai, kad Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo atlaidai Šiluvoje šven-
čiami jau 500 metų?

...kad Marija Šiluvoje apsireiškė
prieš 400 metų? Tai bene pirmasis
Marijos apsireiškimas Europoje.

...kad Šiluvos bažnyčiai ir para-
pijai veikiai sukaks 550 metų?

...kad Šiluvoje daugiau kaip tris
šimtmečius gerbiamas malonėmis
garsėjantis Dievo Motinos paveiks-

las?
...kad Šiluvoje lankėsi popiežius

Jonas Paulius II?”, – tokie klausimai
surašyti knygelės viršelyje.

Atsakymus į šiuos ir dar daugelį
kitų klausimų rasite perskaitę leidi-
nėlį.

Knygelėje pasakojama apie neti-
kėtą Dievo sumanymą – iš istorijos
ūkanų ištraukti niekam nežinomą
kaimelį. Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimu jį išgarsinti, padaryti sielos
ir kūno sveikatinimo vieta. Šis Dievo
sumanymas tęsiasi jau pusę šimtme-
čio. 

Leidinys skirtas kiekvienam – iš-
siruošusiam važiuoti į Šiluvą, ar ką
tik sugrįžusiam, o gal tik šį tą gir-
dėjusiam apie Šiluvą ir norinčiam
daugiau sužinoti.

Tačiau ši knyga-vadovas skiriasi
nuo turistams skirtų. Jame pateikia-
ma ne tik informacija, bet nemažas
pluoštas Šiluvos Marijai skirtų
maldų bei giesmių, maldininkams
reikalingų žinių apie atlaidų ir pa-
maldų tradicijas, tvarką. Bet svar-
biausia – į Šiluvą šiame vadove žvel-
giama kaip į Dievo garbinimo ir ti-
kėjimo sustiprinimo vietą.

Knygelė – graži dovana Jūsų
angliakalbiui draugui.

Knygos kaina  — 7 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Šiluva. The Son of God in Worshipped here”
Guidebook for Pilgrims

Antanas Vilutis, gyvenantis Schererville, IN, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Danute Moors, gyvenanti Glendale, CA, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.


