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Valiut¨ santykis
1 USD — 2.41 LT
1 EUR — 3.45 LT

Apie iškilmes Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette
Park skaitykite 4-5 psl. Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, rugsėjo 15 d.
(Bernardinai.lt) – Rugsėjo 14-ąją
Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje
jubiliejaus iškilmės prasidėjo vidu-
dienį aikštėje priešais Baziliką. Įvai-
raus amžiaus, įvairių kraštų, tautų,
įvairios socialinės patirties ir padė-

ties žmonės, įvairias tarnystes Baž-
nyčioje atliekantys tikintieji, ištisa pi-
ligrimų jūra užliejo aikštės erdvę, jos
prieigas, ir visi kaip viena šeima ren-
gėsi padėkoti Dievui už Švč. M. Ma-
rijos apsireiškimo dovaną Šiluvoje.

Lietuvos Respublikos ir Vatikano

valstybinės vėliavos, kuriomis pasi-
puošė Šiluvos bazilika, išreiškė Lie-
tuvos žmonių džiaugsmą ir dėkin-
gumą Šventajam Tėvui Benediktui
XVI už parodytą jo dėmesį šioms iš-
kilmėms ir visai Lietuvos Katalikų
Bažnyčiai atsiunčiant savo ypatingąjį
pasiuntinį (tą pačią rugsėjo 14-ąją
popiežius dalyvavo Lurde švenčia-
mame jubiliejuje) kardinolą Kelno
arkivyskupą Joachim Meisner. Po-
piežiaus legatas sekmadienio rytą su-
tiktas minios Raseinių krašto žmo-
nių šio miesto aikštėje, atvyko į Šilu-
vą vadovauti pagrindinių iškilmių
Eucharistijos liturgijai. Pirmiausia
Šiluvoje kard. J. Meisner apsilankė
Apsireiškimo koplyčioje ir čia pasi-
meldė.

Prieš pradedant iškilmes, kun.
K. Kėvalas pasveikino visus, atvy-
kusius į Šiluvą, trumpai pristatė
reikšmingiausias įstabiosios Šiluvos
istorijos datas, pasveikino garbiuo-
sius svečius – Lenkijos kardinolą Jo-
zef Glemp, Minsko-Mogiliovo arki-
vyskupą Nukelta į 6 psl.

Kardinolas
A. J. Baçkis
paguldytas î
ligoninê

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –
Rugsėjo 22–29 d. Lietuvos Respub-
likos prezidentas Valdas Adamkus lan-
kysis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jungtinių Tautų Organizacijos
Generalinės Asamblėjos 63-osios se-
sijos bendruosiuose debatuose New
York Lietuvos vadovas pasakys kalbą

apie naujus iššūkius tarptautinei
bendruomenei ir Europos saugumą.
Prezidentas susitiks su kitų valstybių
vadovais.

Vėliau prezidentas V. Adamkus
lankysis Washington, kur rugsėjo 29
d. susitiks su JAV prezidentu George
W. Bush. Numatomi prezidento susi-

tikimai ir su kitais aukštais JAV ad-
ministracijos pareigūnais. Baltuo-
siuose Rūmuose vyksiančio JAV ir
Lietuvos prezidentų susitikimo viena
svarbiausių temų bus konfliktas Gru-
zijoje.

Visi susitikimo klausimai paaiš-
kės kitą savaitę.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vilniaus arkivyskupui
metropolitui kardinolui Audriui Juo-
zui Bačkiui praėjusį savaitgalį buvo
sutrikęs širdies ritmas. Kelias dienas
negalavęs 71 metų kardinolas ypač
prastai pasijuto penktadienį.

Kaip sakė Vilniaus arkivyskupi-
jos kurijos sekretorė, ses. Aldona
Dalgėdaitė, kardinolui buvo sutrikęs
širdies ritmas, kuris yra atstatytas.
Ligšiol ligonis stebimas reanimacijos
skyriuje. Šiuo metu ligonio būklė pa-
gerėjusi ir gydytojai spręs apie toli-
mesnį gydymo kursą. Šiuo metu kar-
dinolas vartoja vaistus, jam gydytojai
patarė ilsėtis.

Ligonį stebi Santariškių klinikų
Kardiologijos reanimacijos ir inten-
syvios terapijos skyriaus gydytojas
Pranas Šerpytis.

Sekmadienį Šiluvoje minint
Švenčiausios Mergelės Marijos apsi-
reiškimo 400 metines, maldininkai
neišvydo kardinolo. Vietoj A. J. Bač-
kio šeimoms skirtą pamokslą pers-
kaitė vyskupas Juozas Tunaitis.

Pirmadienį, paskutinę savo vieš-
nagės Lietuvoje dieną, Benedikto
XVI ypatingasis pasiuntinys Kiolno
arkivyskupas kardinolas Joseph
Meisner aplankė ligoninėje besigy-
dantį J. Bačkį. Kiolno arkivyskupas
pirmadienį išskrido atgal į Vokietiją.

•Sveikata. Autizmas: sie-
nos be ribų (tęsinys)(p. 2)
•Trojos arklys už vartų
(p. 3)
•Atsakas į Šiluvos Dievo
Motinos žodžius (p. 4–5)
•Telkiniuose. Nauji mo-
kslo metai Indianapolio
mokyklėlėje. Seattle Kny-
gų mylėtojų klubo vieš-
nia – prof. Kelertienė (p.
5, 8)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Baltoji knyga (30) (p. 9)
•Laimingas – daug metų
atidavęs operai (p. 10)

Švç. Mergelès Marijos apsireiškimo
Šiluvoje jubiliejaus iškilmès

,,Lietaus namai” sulaukè
didelio pasisekimo

Saragosa/Vilnius, rugsėjo 15 d.
(ELTA) – Įspūdingu fejerverkų spek-
takliu Saragosos mieste Ispanijoje
baigėsi 45-oji pasaulinė paroda ,,Expo
Zaragoza 2008”, kurios tema buvo
,,Vanduo ir darnus vystymas”.

25 hektarų teritorijoje prie Ebro
upės buvo įrengta apie 150 paviljonų
– 105 pasaulio valstybių, 3 tarptauti-

nių organizacijų, 19 Ispanijos autono-
minių regionų ir įspūdingi teminiai pa-
viljonai. Per 3 mėnesius parodą aplan-
kė kiek daugiau nei 5,5 mln. žmonių
iš Ispanijos ir viso pasaulio.

Mūsų šalies paviljonas – ,,Lie-
taus namai” (projekto autorius ir įgy-
vendintojas Saulius Valius, UAB
,,Ekspobalta” Nukelta į 6 psl.

V. Adamkus susitiks su JAV prezidentu

Parodos uždarymo šventė Saragosoje. ELTOS nuotr.
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Kanadoje (USD)
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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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Autizmas:
sienos be ribų

NERINGA LAŠIENÈ
,,Lithuanian Mercy Lift”
autizmo projekto žurnalistè

Tėvai, reikalaukite!

O Lietuvoje, pasak doc. Pūro,
autizmo problema tarsi pusiau tuščia
stiklinė. ,,Kai Vakaruose klausia, ar
čia kas pajudėjo, sakome, kad paly-
ginti su tarybiniais laikais pajudėjo,
bet ir sustojo. Užuomazga yra, buvo
įkurtas Vaiko raidos centras. Čia vai-
kas visapusiškai ištiriamas, surašo-
ma programa, ką tėvams daryti su
vaiku, ir grįžus pagal gyvenamą vietą
jiems privalu gauti visapusišką pa-
galbą. Tačiau, deja, nėra kaip. Ir jie
po mėnesio vėl grįžta pas mus. Cen-
tras nedidelis, į jį patekti vis sunkiau,
užsirašyti tenka vos ne prieš metus.
O laikas eina. Tačiau Raidos centras
ne tam buvo kurtas, kad visi Lietuvos
vaikai gautų nuolatinę pagalbą.
Kiekviename rajone turėtų būti su-
trikusios raidos vaikų pagalbos cen-
trai, nes tokių būklių kaip autizmas
yra keliasdešimt, pavyzdžiui, hiper-
aktyvumas, nuo kurio irgi kenčia vis
daugiau vaikų.

Esant autizmui su vaiku reikia
dirbti nuolat, ne mažiau kaip 25
valandas per savaitę. Autizmas laiko-
mas brangiausia negalios rūšimi,
lyginant su regos, klausos ar net ir
protinio atsilikimo negalios palies-
taisiais. Sakykim, Dauno sindromą
turintys vaikai emocionalūs, prie-
raišūs, prie jo prieiti lengva, jų inte-
lektas menkas, bet jie puikiai gali
pamėgdžioti, noriai imituoja. Autiz-
mo atveju atvirkščiai – sugaišti be-
galę laiko, kol užmezgi bent menką
ryšį. Ankstesniais dešimtmečiais
rengti specialistai, susidūrę su tokiu
vaiku, sakosi su juo nedirbsią, nes tas
nesilaiko nurodymų ir nekalba. Kai
pradės kalbėti, tada atveskite.

Šiuolaikinės sampratos požiūriu
specialistas, niekaip neprakalbinan-
tis vaiko, yra kaltas, o ne vaikas, nes
jis, specialistas, nemoka prie jo priei-
ti. Su vaikais autistais darbas yra
kūrybiškas procesas. Bet tam reika-
lingos nemažos lėšos. O pas mus dar
nuo tarybinių laikų pirmenybė tei-
kiama vien klasikinei medicinai – vi-
daus organų gydymas, chirurgija ir
pan. Ten irgi reikia daug lėšų, tačiau

negalima našlaitės vietoje palikti ir
šios srities. Atseit, kai visiems visko
užteks, tada susirūpinsime ir raidos
sutrikimais. Tai pilietinės visuome-
nės problema.

Kažką išsireikalauti gali tik tie,
kuriems iš tikrųjų tai rūpi – tai tėvai.
Jie privalo reikalauti iš valdžios, kad
jų vaikai gautų pastovią pagalbą. O
dabar net ir pasiturintys tėvai, kurie
mokėtų pinigus, kad tik jų vaikas
išmoktų nors šiek tiek prisitaikyti
gyvenime, nuolatinės pagalbos Lietu-
voje neranda. Užsienyje yra daugybė
centrų, kurie galbūt stebuklų nedaro,
tačiau vaikas ten išmokomas reika-
lingų įgūdžių”, – kalba docentas
Pūras.

Kur dingsta suaugę?

Pasak daktaro, yra dar vienas
svarbus aspektas – vaikai su raidos
sutrikimais nėra vien medicinos rū-
pestis. Tai tarpsektorinė problema,
kurią sprendžiant vienodai turi prisi-
dėti tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek
ir socialinės rūpybos sistemos. Kol
nėra politinės valios, kiekvienai mi-
nisterijai labai patogu šią problemą
stumti nuo savęs. Sveikatos apsaugos
valdininkai tvirtina, kad gal raidos
sutrikimai nėra vien tik medicininė
problema, o specialusis ugdymas tu-
rėtų būti švietimo sritis.

Vakaruose prie tokių problemų
sprendimo vienodai prisideda tiek
sveikatos, tiek švietimo, tiek sociali-
nė sistemos. Mažiukams – ankstyvoji
intervencija per pediatriją, mokykli-
niame amžiuje turi lankyti ugdymo
įstaigas, o medikai prisideda spren-
džiant papildomas problemas – elge-
sio sutrikimai, traukulių priepuoliai,
kurie kamuoja apie ketvirtadalį vai-
kų autistų. Autistui artėjant prie su-
augusio amžiaus jis turi tapti kuo la-
biau nepriklausomas, nes tėvai sens-
ta, jis turi gyventi kažkur, kasdien
vykti į savo darbą, sakykim, kokį
nors užimtumo centrą, kur darbuo-
jasi žmonės su negalia. Tai jau socia-
linės sferos rūpestis. Toks yra Vakarų
pasaulio standartas. Lietuvoje vaikų
– paauglių psichiatrai gydo iki 18, o
nuo 18 metų jau gydo bendrieji –
suaugusių psichiatrai.

,,Ir ką gi, – stebisi doc. Pūras, –
suaugusiųjų amžiuje autizmo diag-

nozė išnyksta. Ambulatorines korte-
les peržvelgus matyti, kad beveik
nebėra suaugusiųjų su autizmo diag-
noze. Kur jie visi dingo? Suaugu-
siems – autistai yra kiek keistoki –
senu papratimu dar vis diagnozuoja
šizofreniją. Autizmas yra sutrikimas,
kuris prasideda vaikystėje ir tęsiasi
visą gyvenimą, o ne šizofrenija! Bū-
tina kurti sistemą, kuri patenkintų
šių žmonių poreikius ir kai jie vaikai,
ir kai mokyklinio amžiaus, ir kai jie
jau suaugę. Kol tėvai gyvi, jais rū-
pinasi, o kai tėvai miršta, žmones, tu-
rinčius sunkesnio laipsnio autizmą,
matyt, išveža į psichoneurologinius
dispanserius.”

Raidos sutrikimų centrai –
visoje Lietuvoje

Ko tikimasi iš konferencijos ,,Au-
tizmas: kaip padėti vaikui ir šeimai”?
Pasak doc. D. Pūro, ši konferencija
gali tapti katalizatoriumi, nes susi-
rinks specialistai, tėvai, gal bus pra-
dėtos specializuotos programos, mat į
bendrą psichinės sveikatos problemų
srautą to sutrikimo negali įrašyti,
psichikos sveikatos centrų modeliai
netinka autizmo problemai spręsti.
Būtina kurti raidos sutrikimų cen-
trus visoje Lietuvoje.

Docentė R. Ivoškuvienė taip pat
tvirtina, kad Raidos sutrikimo cen-
trai rajonuose yra labai reikalingi,
tiek ir ankstyvajai diagnostikai, tiek
ir stebėjimui, ugdymui.

,,Centrai vietose būtų pats idea-
liausias dalykas, kadangi autistiški
vaikai turi tokią bėdą – kai jie keičia
aplinką, dingsta jų įgūdžiai, perkėlus
į kitą aplinką juos reikia vėl visko
mokyti iš naujo. Svarbiausia, kad vai-
kas nebūtų blaškomas iš įstaigos į
įstaigą, nes jam reikia pastovios ap-
linkos, kuri gali būti keičiama pa-
mažu, iš lėto. O kai tenka vežti kaž-
kur į kitą Lietuvos galą, vaikui yra
didžiulė trauma. Juolab kad tokiuose
centruose vaiką nuolat prižiūrint iki
pat pilnametystės, jis galėtų tikrai
daug pasiekti, galėtų lengviau įsilieti
į gyvenimą. Būtų ir patirtis kaupia-
ma, o dabar ji išblaškyta.

Sakykime, Vaiko raidos centre
vaikai pabūna iki 18 dienų, ištiriami,
diagnozuojami, parašomos rekomen-
dacijos, kurių laikytis nelengva, nes
kiekvienas atvejis individualus. Kon-
krečią programą galima sudaryti tik
ilgai stebėjus vaiką. Pagrindinė prob-
lema – kur ir kaip tas vaikas dėsis su-
augęs, kaip pritaikys savo įgūdžius.

Skandinavijoje yra specialios
programos, kur darbdaviai samdo
autistiškus ar kitus su negalia žmo-
nes dirbti tokius darbus, kokius jie
gali, kokie jiems malonūs. Pavyz-
džiui, plėšyti laikraščius juostelėmis,
valyti langus, atlikti tam tikras ope-
racijas su skaičiais ar pan. Autistai

yra labai kruopštūs. Sudaromos su-
tartys, jie gauna atlygį, sėkmingai
dirba darbą, kurį gali ir kuris jiems
malonus, ir save išlaiko.”

Ar ne laikas Lietuvoje imtis
konkrečių žingsnių kaip padėti vai-
kams, turintiems raidos sutrikimų?
Jie irgi mūsų piliečiai. Mūsų visuo-
menės rūpestis šiandien neabejotinai
atsipirks ateityje.

Pabaiga.

Ar kambariniai augalai gali
pakenkti sveikatai?

Kambarinės gėlės puošia namus,
drėkina orą, sugeria kenksmingas
medžiagas. Kai kurie mokslininkai
tikina, kad kambariniai augalai
veikia žmogaus nuotaiką, ramina
arba suteikia trūkstamos energijos.
Tačiau kartais išgirstame nuomonę,
kad kambariniai augalai kenkia žmo-
gaus sveikatai, nes išskiria anglies
dioksidą, o be to paskutiniais metais
tapo itin populiaru namuose auginti
egzotiškus, atvežtinius augalus,
kurie gali būti nuodingi. Kaip yra iš
tikrųjų?

Už

Dauguma kambarinių augalų
gali sukelti alergiją, kai kurie jų
nuodingi. Augalai gali sužeisti –
spygliais, dygliais, aštriais lapų kraš-
tais ar galais. Be to, pavojų kelia trą-
šos bei žemė vazonuose. Gėlių žemėn
įsimetę pelėsiai išsekusiems, mažiau
atspariems žmonėms gali rimtai pa-
kenkti. Medikai perspėja, kad patal-
pose, kuriose yra silpnų ligonių, kam-
barinių gėlių laikyti nevertėtų. Kai
kuriose Europos šalyse net priimti

įstatymai draudžiantys nuodingus
augalus auginti viešose vietose, pir-
miausia dėl vaikų saugumo. Yra kele-
tas augalų, kuriuos auginant reikia
laikytis kai kurių saugos priemonių.

Fikusų nukritusį lapą suvalgęs
arba baltų sulčių lyžtelėjęs mažylis
gali atsidurti ligoninėje. Nuodų sudir-
ginta gerklė patinsta ir kūdikis ima
dusti. Nekarpykite ir nepersodinėkite
fikusų prie mažų vaikų, nes iš žaizdų
bėgančios sultys garuoja ir gali su-
kelti alergiją.

Nukelta į 11 psl.

Tęsinys iš rugsėjo 9 d.
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TROJOS ARKLYS UŽ VARTŲ
ROMUALDAS OZOLAS

Jau ir anksčiau dviguba pilietybė
nebuvo neproblemiška: gali ar negali
dalyvauti abiejų šalių rinkimuose,
privalo ar neprivalo tarnauti antro-
sios pilietybės šalies kariuomenėje
dviejų valstybių pilietis? Teisininkai
gali remtis įvairiais principais ir
precedentais, aiškindami tos ar kitos
interpretacijos naudai. Faktas liktų
faktu: problema neišnyksta, jeigu į
dvigubos pilietybės praktiką žiūrėsi
rimtai, kriterijumi laikydamas visų
pirma valstybę.

Dabar, kai į naujojo šaltojo karo
ginkluotę Rusija įtraukė ir dvigubą
pilietybę, nelieka abejonių, kad jos
samprata turi būti išgryninta visų
pirma galimybių tą sudvigubinimą
panaudoti prieš valstybę požiūriu.

Pilietybės institutu Rusija nau-
dojosi, rengdamasi veiksmams Pietų
Osetijoje ir Abchazijoje. Konstitucinė
nuostata, kad Pietų Osetijos ir Ab-
chazijos žmonės yra Gruzijos pilie-
čiai, buvo „išplauta” jiems suteikinė-
jant Rusijos pilietybę. Latvijoje, kur
dar daug gyventojų rusų, Maskva
dviems iš jų suteikė Rusijos pilietybę.
Latvijos vadovybė buvo ryžtinga:
panaikino jų gyvenimo Latvijoje tei-
sinę bazę ir kaip Rusijos piliečius
deportavo. Rusijos akcija buvo už-
gniaužta pačioje užuomazgoje.

Lenkija, vėl kurianti „Didžiąją
Lenkiją”, elgiasi apdairiau: neįpilie-
tindama už šiandieninės valstybės
ribų gyvenančių lenkų, savosios
„Lenko kortos” pagalba ryškinasi
eventualius savo piliečius „kresuose”
(t. y. savo šiandieniniuose pasieniuo-
se) arba aktyvius Lenkijos didybės
kūrėjus visame pasaulyje ir dirba

propagandinį aiškinamąjį darbą.
Pasaulyje, kurio organizatoriai iš

principo kvestionuoja nacionalinę
valstybę, o praktiškai – ir sėkmingai
ją silpnina, dvigubos pilietybės klau-
simas darosi kovos dėl nacionalinės
valstybės išsaugojimo juridiniu fron-
tu. Pripažindami dvigubą pilietybę,
mes atvertume Trojos vartus. Kaip
spręsti lietuvių, išsibarsčiusių po pa-
saulį ir norinčių likti lietuviais, prob-
lemą?

Sprendimą siūlo jau praktikuo-
tas Lietuvio pasas, arba, kaip mes
vadinom, „Lozoraičio pasas”. Pagal
specialų įstatymą parengtas dabarti-
nis Lietuvio pasas galėtų užtikrinti
žmogaus, kaip lietuvio, prigimtines
teises, nesuteikdamas tik svarbiau-
sios pilietinės teisės – teisės balsuoti.
Svarbiausia, Lietuvio paso įstatymas
turėtų numatyti operatyvų ir be jokių
kliūčių ar išlygų pilietybės atkūrimą
ar įgijimą žmogui grįžus Lietuvon ir
atsisakius kitos valstybės pilietybės.

Lietuviams Europos Sąjungoje
apskritai nederėtų kalbėti apie dvi-
gubą plietybę, nes visas Sąjungos tei-
ses užtikrina sąjunginė pilietybė,
kurią Seimas mums suteikė, ratifi-
kuodamas Lisabonos sutartį. O jeigu
žmogus nori naudotis dar ir Ispanijos
ar Airijos įstatymais, Lietuvos, kaip
valstybės, jis iš esmės atsisako. Lie-
tuvio pasas padėtų tokiam išsaugoti
pilietybės atkūrimo teisę, leistų jausti
savo etninę kilmę, bet nustatytų ir
aiškius asmens juridinius santykius
tiek su Ispanija ar Airija, tiek su
Lietuva.

Buvau LR Konstitucijos kūrėjų
grupės narys. Konstitucija projek-
tavome nacionalinę Lietuvos valsty-
bę, ir nieką kita. Apie dvigubą piliety-
bę nei kalbėta, nei galvota kaip nors
kitaip, kaip apie kitos valstybės pi-
liečio ypatingo pagerbimo būdą. Ste-
bėjausi, kaip taškomasi tuo garbingu
titulu. Kai kurie atvejai net pri-
bloškė. Kalbos apie referendumą,
įteisinantį masinį dvigubos pilietybės
praktikavimą kaip lietuvybės gelbėji-
mo būdą, – naivus nesusipratimas,
jeigu ne blogiau. Mylėti Lietuvą be ju-
ridinių pareigų galima ir su Lietuvio
pasu. Mylėti Lietuvą su visomis iš to
išplaukiančiomis pareigomis – tai
gyventi Lietuvoje arba pasaulyje tik
su Lietuvos Respublikos pasu.

Kitų variantų šiandien nebelie-
ka, jeigu kalbame apie Lietuvos vals-
tybę, o ne to ar kito lietuvio įgei-
džius.

Niūrus ir pasipiktinęs
prezidentas

BRONIUS NAINYS

Dėl to, kad per pastaruosius ketverius metus Lietuva ritosi žemyn
ir gali dar ristis, kad ateinančiuose Seimo rinkimuose Lietuvos
balsuotojai neturės didesnio pasirinkimo, negu turėjo 2004 me-

tais rinkdami už poros mėnesių kadenciją baigsiantį dabartinį Seimą, ir
kad kartu su Seimo rinkimais vyksiantis patariamasis referendumas Ig-
nalinos branduolinės elektros gamyklos darbo pratęsimui yra tik rinkėjų
kvailinimas, mini Prezidento Valdo Adamkaus teiginius „Vilniaus dieno-
je” (2008 m. rugsėjo 10 d.) šio laikraščio bendradarbis Stasys Gudavičius.
Prezidentui galime tik pritarti ir suminėti dar bent pustuzinį tokių ne-
gerovių, dėl kurių būtų verta piktintis ir rūstauti. Ir ne tik prezidentūro-
je. Apie jas žino kiekvienas dienomis nemiegantis valstybės pilietis.
Įdomesnis klausimas būtų, kodėl taip yra ir kas į jį atsakymą žino?

Dėl ko Lietuva ritosi žemyn ir dar gali ristis, V. Adamkui, pagal jo
atsakymus S. Gudavičiui, didžiausia priežastis yra Seimas. Per ketverius
pastarojo Seimo darbo metus neįvykdyta nė viena Lietuvai svarbi refor-
ma, nevykdomi įvairūs duoti įsipareigojimai, neturime gerų rezultatų,
teigia V. Adamkus. Svarbiausios Lietuvai reikalingos reformos yra švieti-
mo, teisėsaugos ir sveikatos srityse, ir per ketverius metus čia nieko
nepadaryta, savo teiginį pavyzdžiu sutvirtina Prezidentas.

Gryna tiesa. Tačiau ar dėl to kaltas tik Seimas? Juk savo esme Seimas
yra tik įstatymų leidžiamoji įstaiga, bet ne jų vykdytoja. Kažin ar už šiuos
Prezidento minimus tikrai didelius trūkumus atsakingų pasidairyti
nereikia kur nors kitur? Gerai prisimenu aprašymus spaudoje apie prezi-
dentūroje vienas po kito vykusius baigiamuosius pasitarimus dėl visų šių
reformų, kuriuose dalyvavo čia minimų sričių ministrai ir dėjo baigiamuo-
sius taškus po jų vykdymo dokumentais. Stovėsiu labai arti, būsiu šalia ir
stebėsiu – buvo valstybės vadovo V. Adamkaus paskutiniai raginamieji
žodžiai kiekvienam reformas vykdyti numatytam ministrui. Ar tai nebu-
vo viešas Prezidento įsipareigojimas reformų vykdymą prižiūrėti?

Ir ką Prezidentas darė, matydamas šių reformų nevykdymą? Pirštu į
nevykdytojus pradėjo badyti tik dabar, prieš naujo Seimo rinkimus. O
jeigu jis šioje srityje kaltę nori primesti Seimui, kodėl jis negalėjo tokios
atsakomybės pareikalauti tuojau pat, aplaidumą pastebėjęs. Ar Konsti-
tucija nenumato galimybės Seimą paleisti ir skelbti pirmalaikius rinki-
mus? Kažin ar gerai atliekama valstybės vadovo pareiga reikia laikyti jo
nusiteikimą Seimo bei Vyriausybės aplaidumą keletą metų tik stebėti,
nieko nedaryti ir pradėti priekaištauti tik mėnesiui iki naujo Seimo
rinkimų likus?

Tiksli V. Adamkaus pastaba apie referendumą, reikalaujantį pratęsti
kitais metais numatomos uždaryti Ignalinos branduolinės jėgainės darbą,
tačiau ne dėl jo esmės, bet tik dėl prasmės, nes referendumas neįpareigo-
ja Lietuvos valdžios jį vykdyti. Ar ne keista bus, jeigu, sakykim, net 80 ar
90 nuošimčių balsuotojų pareikalaus jėgainės neuždaryti – o, atrodo, kad
taip gali ir būti – bet niekas nebus įpareigotas to reikalavimo vykdyti?
Aišku, Briuseliui jis jokio įspūdžio nepadarys, o mums gali būti žalingas,
tiksliai samprotauja Adamkus, bet ką Lietuvos Prezidentas siūlo daryti?
Juk argi ne nesąmonė buvo sutikti su Briuselio reikalavimu uždaryti
pigiai elektros energiją tiekiančią, beje, ir saugią gamyklą, dar nepasis-
tačius naujos. Lietuva nebūtų buvusi priimta į ES? Nesinori tikėti. Tačiau
jeigu ir taip, kur buvo už šią sutartį atsakingas V. Adamkus, jeigu jis net
devynerius metus nesirūpino naujos jėgainės statybos pradėti?

Čia irgi viena priežastis, kodėl jau nusiritęs Lietuvos gyvenimas gali
dar žemiau smukti. Šią jėgainę uždarius, elektros energijos kaina kils.
Daugiau negu dvigubai, teigia žinovai. Tad kaip Lietuvos gyventojai ne-
pyks? Ar čia irgi Seimo kaltė, gerb. Prezidente? Todėl ar nepagrįstas nu-
siteikimas jos neuždaryti, nepaisant Adamkaus apraudojamų jo padarytų
tarptautinių įsipareigojimų. Tokį sprendimą užsimojus ir šis neįpareigo-
jantis referendumas jau įgauna kažkokią prasmę: štai, visa Lietuva su
mumis, galės sakyti po Seimo rinkimų sudaryta nauja Vyriausybė, rei-
kalaujanti Briuselio leidimo jėgainės darbą pratęsti. Šalia to jūs norit, kad
šioje srityje Lietuva būtų dar labiau prispausta prie Rusijos? Gruzijos
užpuolimo akivaizdoje?

Kaip žymėsite referendumo biuletenį – „už” ar „prieš” jėgainės darbo
pratęsimą, klausė S. Gudavičius V. Adamkaus. „Nei vienaip, nei kitaip” –
atrėžė Lietuvos pilietis Prezidentas, nes tas referendumas yra nesąžinin-
gas Lietuvos rinkėjų klaidinimas. Žinoma, kiekvieno rinkėjo, taip pat ir
Prezidento, valia, kaip jam balsuoti, tačiau kažin, ar toks viešas pareiški-
mas nėra rinkėjų įtaigavimas. „Propaganda” iš pačios valstybės viršūnės?
Ar tai etiška, jeigu iš tikrųjų ir įstatymiška? Tačiau aš, tegul, pagal Pre-
zidentą, būnu ir suklaidintas, vis dėlto jo nepaklausysiu ir žymėsiu „už”,
įsitikinęs, kad blogo Lietuvai tikrai nedarau.

Nepasakyčiau, kad esu labai palankiai nusiteikęs iki šiol paskelbtų
kandidatų sąrašų atžvilgiu, sakė V. Adamkus S. Gudavičiui, ne geresnis
pasirinkimas, negu buvo prieš ketverius metus šį Seimą renkant. Ir dar
pridūrė, kad esąs nusivylęs į dabartinį Seimą Nukelta į 9 psl.

LIÙDA RUGIENIENÈ

Lietuvos ir išeivijos spaudoje
dvigubos pilietybės klausimu parašy-
ta daug straipsnių, elektroniniuose
tinklalapiuose pareikšta daug nuošir-
džių ir piktų nuomonių, tačiau ne-
teko matyti, kad būtų kreiptąsi į Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos auto-
rius ir paklausta: ,,Kokia buvo Jūsų
intencija dvigubos pilietybės klausi-
mu, kai kūrėte šį dokumentą?” Auto-
rių paaiškinimas yra svarbus ne tik
mums, bet ir ateinančioms kartoms.

LR Konstitucijos pirmame skirs-
nyje, antrame straipsnyje teigiama,
kad ,,Lietuvos valstybę kuria Tauta.
Suverenitetas priklauso Tautai”. Ne-
sitikėjome tokio gausaus lietuvių iš-

vykimo iš Lietuvos. Esame maža
Tauta, todėl kyla klausimas, kaip mes
savo plačiai po pasaulį pasklidusią
Tautą sugebėsime išlaikyti? Išeivijoje
vyrauja nuomonė, kad dvigubos pi-
lietybės pripažinimas padėtų šią
problemą spręsti.

LR Konstitucijos 12 straipsnyje
pabrėžiama: ,,LR pilietybė įgyjama
gimstant ir kitais įstatymo nustaty-
tais pagrindais”, o II skirsnyje ,,Žmo-
gus ir valstybė” 18 straipsnyje vėl
kartojama: ,,Žmogaus teisės ir laisvės
yra prigimtinės.” Ar dvigubos piliety-
bės sąvokos praplėtimas, remiantis
prigimties teise, yra priimtinas at-
sakymas? O gal, sekant lenkų pavyz-
džiu, būtų realu įvesti Lietuvio pasą?

LR KONSTITUCIJOS AUTORIUS
R. OZOLAS ATSAKO Į KLAUSIMĄ

DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

Mylėti Lietuvą be
juridinių pareigų gali-
ma ir su Lietuvio pasu.
Mylėti Lietuvą su vi-
somis iš to išplaukian-
čiomis pareigomis – tai
gyventi Lietuvoje arba
pasaulyje tik su Lietu-
vos Respublikos pasu.
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ATSAKAS Į ŠILUVOS DIEVO MOTINOS ŽODŽIUS
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje paminėjimas Marquette Park parapijoje

LORETA TIMUKIENÈ

Po dvejų pasirengimo metų, per
kuriuos žinia apie Švč. M. Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubi-
liejų ir jo šūkis „Per amžius tebus
garbinamas Dievo Sūnus” plačiai
pasklido ne tik Lietuvoje, bet nuvilni-
jo ir kaimyninėse šalyse, daugelyje
Europos valstybių, pasiekė Amerikos
ir Australijos žemynus. Šiluva, ypa-
tingu Viešpaties žvilgsniu palytėta
žemė, jos didingosios šventovės, tūks-
tančių tūkstančiai čia atvykusių pili-
grimų praėjusią savaitę sulaukė di-
džiųjų Jubiliejaus iškilmių Lietuvoje.
Tie, kurie negalėjo tomis dienomis
dalyvauti Šiluvos iškilmėse, Dievo
Motinos apsireiškimo Jubiliejų šven-
tė savo parapijose.

Rugsėjo 14-ąją, nors be perstojo
pliaupė lietus, į Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčią Marquette
Park gausiai rinkosi tikintieji iš Čika-
gos ir tolimesnių vietovių taip pat
paminėti šio gražaus Jubiliejaus. Pa-
rapijos tikinčiųjų papuošta bažnyčia
išreiškė čia susirinkusiųjų žmonių
nusiteikimą padėkoti Dievui už Švč.
M. Marijos apsireiškimo dovaną Šilu-
voje. ,,Šiluvos Dievo Motina ragina
mus sustoti ir labiau atsigręžti į Jos
Sūnų, kuris atėjo į žemę išgelbėti
kiekvieną iš mūsų,” – taip sveikinimo

laiške arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, SJ nusakė šios šventės pras-
mę.

Pamaldos pradėtos giesme, skir-
ta skaisčiausiai Mergelei Marijai.
Parapijos klebonas kun. Anthony L.
Markus pasveikino visus atvykusius
krikščioniškų bažnyčių ir bendruo-
menių narius ir vadovus, atkreipė
dėmesį į Marijos gyvenimą, kuriame
nuostabiai dera išaukštinimas ir
nuolankiausias tarnavimas. Klebo-
nas pristatė garbųjį svečią – Jo Emi-
nenciją kardinolą Francis George,
OMI, kurį tikintieji pagerbė ploji-
mais. Svečius ir visus tikinčiuosius
pasveikinęs klebonas pavadino šią
šventę gražiausiu atsaku į Šiluvos
Dievo Motinos žodžius. Ypatingo iš-
kilmingumo pamaldoms suteikė gie-
dantis choras ir kanklėmis atlieka-
mos melodijos. Iškilmingas šv. Mišias
koncelebravo kardinolas Francis
George, OMI, su kpamaldose daly-
vavusiais kunigais. Šv. Mišių skai-
tinius skaitė Juozas Polikaitis, o dia-
konas Vitas Paškauskas perskaitė
Evangeliją.

Jo Eminencija kardinolas Fran-
cis George, OMI pasakė pamokslą.
Prasmingais žodžiais apibūdinęs iš-
skirtinį Marijos vaidmenį Išganymo
istorijoje, garbusis svečias paragino
nepamiršti, jog ji yra žmogumi tapu-

Jo Eminencija kardinolas F. George.

Jaunieji iškilmingos procesijos dalyviai.

Sekmadienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią užplūdo tikintieji kar-
tu švęsti Dievo Motinos apsireiškimo jubiliejų.

Šimtai tikinčiųjų kartu su kardinolu (viduryje) ir kunigais bendroje maldo-
je meldėsi Švč. Mergelei Marijai.Ruošiamasi procesijai.
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INDIANAPOLIS, IN

LIETUVIÛ TELKINIAI

INGA PAEGLE

Jau treti metai, kai Indianapolio
lituanistinė mokykla atveria naujų
mokslo metų duris Indianopolio
Amerikos Lietuvių Bendruomenei.
Rugsėjo 6 dieną įvyko naujųjų mokslo
metų atidarymas ir pirmosios pa-
mokos. Gausiai rinkosi moksleiviai,
jų tėveliai ir seneliai kartu paminėti
prasmingą šventę. ,,Džiugu, kad šie-
met ir toliau mokiniai aktyviai ren-
kasi į mokyklėlę”, – pasidžiaugė In-
dianapolio lituanistinės mokyklos
direktorė Adrija Beleckienė. ,,Lietu-
vybės ugdymas ir palaikymas yra
labai svarbu mūsų mažai Amerikos
Lietuvių Bendruomenei plisti. Mes
džiaugiamės ir didžiuojamės galėda-
mi lietuvybės mokyti mūsų vaikus ir
suaugusius” – sakė Adrija.

Šeštadienio pamokos prasidėjo
visiems kartu susirinkus į salę su-
giedoti Lietuvos himno. Po to sekė
gražus ritualas, kur rytine daina pa-
sveikinamas kiekvienas moksleivis.
Atskirose savo klasėse mokiniai ne

tik mokėsi naujų lietuviškų žodžių,
bet ir spalvojo ant savo naujų marš-
kinėlių. Vaikai entuziastingai ,,dažė”
savo geltonai-žaliai-raudonai nudažy-
tais delnais ant marškinėlių nupieštą
medį. Tai buvo kūrybingas sumany-
mas pasiūlytas tautodailės mokytojos
Sigitos Nusbaum. Po pamokėlių vėl
visi mokinukai ir jų tėveliai susirinko
į bendrą salę valgyti lietuviškų ledų,
šokti ir dainuoti. Visiems buvo sma-
gu. Tai buvo tikrai gera naujųjų
mokslo metų pradžia.

Indianapolio lituanistinėje mo-
kykloje yra keturios klasės mokslei-
viams nuo 2,5 iki 16 metų. Taip pat
yra ir suaugusiųjų klasė. Pamokos
vyksta kas antrą šeštadienį nuo 9 val.
ryto iki 1 val. po pietų. Indianapolio
Amerikos lietuviai kviečia mažus ir
didelius, lietuvius, amerikiečius ir
kitų tautybių atstovus į Indianapolio
lituanistinę mokyklą. Daugiau infor-
macijos galite gauti pasiuntę inter-
netinį užklausimą adresu:

indyLLC@yahoo.com

Nauji mokslo metai
Indianapolio

lituanistinėjė mokykloje

Jono Kuprio nuotr. Smagiai nusiteikę mokinukai pasiryžę šturmuoti mokslo aukštumas.

Į naujųjų mokslo metų atidarymą susirinko gausus būrys mokinukų bei
mokytojų.

Seselės kazimierietės bendroje maldoje.

Kolumbo vyčiai.

sio Dievo Sūnaus Motina. Kardinolas
drauge atkreipė dėmesį, jog visur,
kur tik pasaulyje apsireiškia Marija,
ji ragina žmones melstis. Pamoksle
priminta Marijos pagalba iš tiesų
buvo reikalinga mums istorijos sunk-

mečiais, ji reikalinga ir dabar, ir atei-
tyje – namuose ir bendruomenėse,
parapijose ir bendrijose, nes ji su sa-
vimi visur atsiveda ir Viešpatį.

Po pamokslo prie altoriaus šv.
Mišių aukas nešė seserys kazimie-
rietės. Bendruomeninėje maldoje,
minint dangiškosios Motinos Gimi-
mą, kartu prašyta jos užtarimo, kad
visi mūsų tautos dabarties ir atei-
ties darbai šlovintų jos dieviškąjį
Sūnų.

Po Komunijos dalinimo tikintieji,
organizacijų ir bendruomenių atsto-
vai, gausus būrys dvasininkų ėjo pro-
cesijoje, kuri dėl lietaus negalėjo vyk-
ti lauke. Iškilmingos pamaldos baig-
tos iš visų lūpų suskambusia „Sveika
Marija, Motina Dievo!” Jungtiniam
chorui, kuris atliko būtent šiai progai
skirtas giesmes, vadovavo Darius
Polikaitis ir Jūratė Grabliauskienė,
vargonavo Ričardas Sokas. Tikintie-
siems šią reikšmingą šventę primins
ir patraukliai išleisti lankstinukai.
Tikėtina, kad šis iškilmingas Jubilie-
jaus paminėjimas bus kelionė per
mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyve-
nimo slėpinį, sujungianti visus drau-
gėn ir kviečianti garbinti Vienatinį
Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi.
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ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

,,Lietaus namai” sulaukè
didelio pasisekimo

Iškilmių dalyviai. Bernardinai.lt nuotr.

Švç. Mergelès Marijos apsireiškimo
Šiluvoje jubiliejaus iškilmès

Daugybė piligrimų praėjusią sa-
vaitę keliavo į Šiluvą, kur vyko Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos apsi-
reiškimo 400 metų sukakties minėji-
mas. Būtent Lietuvoje yra pirmojo
Europoje oficialiai Katalikų Bažny-
čios pripažįstamo Marijos apsireiški-
mo vieta. Taigi neatsitiktinai vadina-
mės Marijos žeme, nors pastarasis
Lietuvos apibūdinimas viešojoje erd-
vėje dažniausiai tariamas pašaipiai.
Regis, daug smagiau būti „drąsia vals-
tybe” ar girtis, jog buvome paskuti-
niai Europoje pagonys.

Net 80 nuošimčių Lietuvos gy-
ventojų sieja save su Katalikų Baž-
nyčia. Tiesa, tik nedidelis formalių
katalikų nuošimtis tokį priskyrimą
suvokia daugiau nei duoklę kultūri-
nei tradicijai, šliejimąsi prie daugu-
mos, kaip egzistencinį apsisprendi-
mą, iš esmės keičiantį kasdienį gyve-
nimą.

Šiluvoje piemenims apsireiškusi
Marija sakė: „Verkiu dėl to, kad ten,
kur seniau buvo garbinamas Dievo
Sūnus, dabar sėjate ir ariate.” Ši Die-
vo Motinos dejonė ne mažiau tinka ir
mūsų laikams. Sėjame ir ariame,
skaičiuojame pinigus ir kaupiame
turtus, jų dydžiu matuodami savo gy-
venimo vertę. Sukamės kaip voverės
darbų ir įgeidžių rate, kol staiga pasi-
juntame išsunkti, pervargę ir nebeži-
nantys, ko norime. Kai bėdos įsprau-
džia į kampą, prisimename ir Mariją,
kreipiamės į ją, kaip į savotišką drau-
dimo įmonę, prašydami atlyginti gy-
venime patirtus nemalonumus, ištirp-
dyti skausmus. Kai tik kiek palengvė-
ja, vėl stačia galva neriame į esą „tik-
rą” triukšmingą gyvenimą.

Gera žiūrėti į švytinčius piligri-
mų, keliaujančių į Šiluvą, veidus. Jie
primena apie kiekvienam iš mūsų pa-
dovanotą panašumą su Kūrėju, kurio
neištrina net didžiausios istorijos
dramos, spygliuota kasdienybė. Jei
tik sugebame pakelti akis nuo kasdie-
nių rūpesčių, įgauname kalnus išjudi-
nančios stiprybės. Kita vertus, Kris-
tus yra pasakęs, kad jo sekėjus pažin-
sime iš meilės, kurią šie neša į pa-
saulį. Tai reiškia, jog pašaipos pries-
konį iš Lietuvos, kaip „Marijos že-
mės”, apibūdinimo ištirpdys ne gau-
sios ir iškilmingos religinės šventės,
net ne žmonių antplūdis į bažnyčias,
bet gailestingumo ir artimo meilės

liudijimas kasdieniuose santykiuose.
Gražu, kai namus papuošiame kry-
žiumi ar Švenčiausiosios Mergelės
Marijos paveikslu, tačiau kur kas svar-
biau, kad visa tai įaugtų į mūsų širdį.
Marijos nuolankumas, kantrus Dievo
valios vykdymas ir ištikimybė iki galo
nėra populiarios savybės šiandien.
Viešojoje erdvėje vyrauja visai kito-
kios didvyrės, kurios rungiasi įnorin-
gumu, plastinių operacijų skaičiumi
ir spalvingais rūbais. Daug mieliau
kvapą užgniaužę per televizorių ste-
bime banalias vadinamojo elito dra-
mas, nei ištiesiame ranką tiems, ku-
riems šiandien ypač sunku, kurie ne-
turi kuo atsilyginti už jiems suteiktą
pagalbą: ligoniams, kaliniams, naš-
lėms, tiems, kurie įkliuvo į priklauso-
mybių liūną.

Jau įprasta, jog Lietuvoje krikš-
čionys sugeba susitelkti, kai viešumo-
je reikia ginti krikščioniškas verty-
bes. Neneigiu tokio vieningumo svar-
bos, tačiau kartu suvokiu, kad jei yra
žmonių, kurie nepažįsta Dievo mei-
lės, kurie kenčia, praradę viltį su-
laukti pagalbos, kurie jaučiasi smer-
kiami, kurie skundžiasi, jog jiems
bandomos primesti krikščioniškos
moralės normos, vadinasi, kalti esa-
me visi mes, kurie vadina save krikš-
čionimis. Įpratome moralizuoti, pik-
tintis doroviniu nuosmukiu, tačiau
labai dažnai daug svarbiau ne paaiš-
kinti kitam jo klaidas, bet papras-
čiausiai ištiesti pagalbos ranką, at-
leisti nuoskaudą, pabūti šalia nusivy-
lusiojo. Jei sugebėtume ne tik matyti
kitų žmonių nuodėmes, bet pastebėti
visus tuos, kuriems reikia pagalbos,
tikiu, daug veiksmingiau padėtume
žmonėms atrasti tikrąjį savo kelią,
nei iš aukšto piktindamiesi ir jausda-
miesi teisuoliais.

Esu vienas tų keistuolių, kurie
mano, jog Šiluvos jubiliejus yra svar-
besnis visai Lietuvai įvykis nei spar-
čiai artėjantys Seimo rinkimai, nes
tikros permainos prasideda kur kas
gilesniuose kloduose, nei tvirtina
dauguma politikos apžvalgininkų. Ki-
ta vertus, labai daug kas priklauso
nuo to, ar tenorėsime, jog Marija pa-
saldintų mūsų gyvenimą, ar savo gy-
venimus persmelksime Dievo Moti-
nos pavyzdžiu, kantriai širdyje ugdy-
dami nuolankumą, jautrumą, gailes-
tingumą ir pagarbą kiekvienam Die-
vo kūriniui.

Atkelta iš 1 psl. lanky-
tojų sulaukė kur kas daugiau negu
tikė-josi – 820 tūkstančių, ir buvo
vienas populiariausių tarp lankytojų.
Infor-macija apie Lietuvą buvo pris-
tatoma septyniuose informaciniuose
sten-duose, lankytojams išdalinta
keli šimtai tūkstančių informacinių
leidinių apie Lietuvą ispanų ir anglų
kalbo-mis.

Tarp didžiųjų pasaulio valstybių,
kurios turėjo ir didžiausius paviljo-
nus, kaip labiausiai atspindėjusi pa-
rodos temą pažymėta Vokietija, o di-
zaino požiūriu geriausiu pripažintas

Japonijos paviljonas. Tarp vienoje ka-
tegorijoje su Lietuva buvusių valsty-
bių trečiuoju prizu apdovanotas Len-
kijos paviljonas, mūsų kaimynei kai-
navęs net 8 mln. eurų (keturis kartus
daugiau nei Lietuvos).

Teisė surengti panašią tarptau-
tinę ,,Expo” parodą perduota Pietų
Korėjos miestui Jaosu (parodos tema
skirta vandenynų išsaugojimui), ta-
čiau artimiausia pasaulinė ,,Expo”
paroda jau po pusantrų metų vyks
Šanchajuje. Būsimos parodos Kinijoje
tema – ,,Geresnis miestas, geresnis
gyvenimas”.

Tapti Marijos žeme

Atkelta iš 1 psl.
metro-politą Tadeusz Kondrusiewicz
ir jo augziliarą, Elko, Drohičino,
Gardino, Talino, Jelgavos vyskupus,
apašta-liškąjį nuncijų arkivyskupą
Peter Stephan Zurbriggen, Lietuvos
vys-kupijų ordinarus, LVK generalinį
sekretorių mons. Gintarą Grušą,
Lietuvos valdžios atstovus, Lenkijos
valstybės sekretorę Ewa Junczyk-
Ziomecka, Šventojo Kapo ordino pilig-
rimus. Ypatingosios dienos dalyviai,
atvykę ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Eu-
ropos, Amerikos šalių, Autralijos že-
myno, pavieniui – netgi iš Azijos ir
Afrikos šalių, buvo pasveikinti ir len-
kų, vokiečių, italų, anglų kalbomis.

Iškilmingai Eucharistijos litur-
gijai vadovavo popiežiaus legatas kar-
dinolas J. Meisner, koncelebravo dvi
dešimtys kitų kraštų ir Lietuvos vys-
kupų, daugybė kunigų. Svečius ir
daugiatūkstantinę minią pasveikinęs
Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevičius pakvietė melstis
už Tėvynę, Bažnyčią Lietuvoje, žmo-
nių gyvenimą joje su Jėzumi Kristumi.

Popiežiaus pasiuntinys kardino-
las J. Meisner pasakė homiliją, į jos
klausytojus pradžioje kreipdamasis
lietuviškai ir pavadindamas juos se-
serimis ir broliais. „Šiluvos šventė
2008-aisiais, taigi 400 metų po apsi-
reiškimo, mums sako, kad ir šiandien
reikia sukelti maldos ir atgailos re-
voliuciją prieš Europoje įsivyraujantį
Dievo stūmimą iš pasaulio bei žmo-
gaus atitolimą nuo Dievo”, – kvietė
popiežiaus legatas.

Iškilmingos Eucharistijos litur-
gijos pabaigoje LVK pirmininkas ar-
kiv. S. Tamkevičius perskaitė Lietu-
vos paaukojimo Švč. M. Marijai
dokumentą, jį pasirašė pamaldose da-
lyvavę vyskupai. Šventojo Tėvo vardu
legatas kard. J. Meisner suteikė vi-
siems ypatingą apaštališkąjį palaimi-
nimą.

Vėliau kard. J. Meisner tarė pa-
dėkos žodį už tai, kad jis savo akimis
pamatė lietuvių tikėjimą ir išgirdo jį
savo ausimis, sakė išvykstąs sustip-
rinęs savąjį tikėjimą. Šventojo Tėvo
pasiuntinys padovanojo Šiluvos šven-
tovei montranciją, o telegramoje
Šventajam Tėvui pasiūlė įrašyti išti-
kimybės jam ir maldos pasižadėjimo
žodžius.

Iškilmių dalyvius pasveikinęs
Lenkijos primas kard. J. Glemp sakė,

jog iškilmėse Dvasia vienytasi su
Šventojo Petro įpėdiniu ir melstasi
Dievo Motinos, kad ji užtartų už viso
pasaulio poreikius, ypač – už taikos ir
šeimos poreikius. Paragino pakviesti
Mariją į savo šeimas, kad ji mokytų
meilės, palinkėjo visiems dieviško
džiaugsmo.

Žodį taręs Vyriausybės vadovas
G. Kirkilas pasveikino Švč. M. Mari-
jos apsireiškimo Jubiliejaus proga,
pavadino Šiluvą vieta, ilgais amžiais
buvusia tautinio, religinio, kultūrinio
gyvenimo centru, padėjusia išsaugoti
tautines ir religines vertybes.

Sveikinimą Lietuvos žmonėms
atsiuntė ir Lenkijos prezidentas Lech
Kaszynski. „Visiems šiandien susi-
rinkusiems Šiluvos Dievo Motinos
akivaizdoje, taip pat Jūsų šeimoms ir
artimiesiems, linkiu dvasinio sustip-
rinimo, taip pat – vilties ir drąsos, –
šie dalykai taip reikalingi mums kas-
dien ir yra tokie vertingi visais mo-
mentais, lemiančiais mūsų tautų li-
kimus”, – rašoma sveikinimo laiške.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
pirmininkas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius
nuoširdžiai padėkojo kard. J. Meis-
ner, padovanojo jam Šiluvos Dievo
Motinos paveikslą, tarė nuoširdų ačiū
visiems, kurie buvo drauge ir meldė-
si, patikino, kad Šiluvos Dievo Moti-
nos ir toliau bus maldaujama padėti
žmonėms savo gyvenimą kurti ant
Kristaus uolos.

Iškilmingos pamaldos baigtos iš
tūkstančių lūpų suskambėjusia „Ma-
rija, Marija”. Šiai giesmei vadovavo
per visas pamaldas giedojęs Kauno
valstybinis choras (vad. prof. Petras
Bingelis).

Šiluvos žemė, kurią ryto šv. Mi-
šių homilijoje kun. K. Kėvalas pava-
dino Dievo triumfo vieta, nes čia,
kaip ir visoje Lietuvoje, nežiūrint is-
torijos audrų, tebėra garbinamas Die-
vo Sūnus, Lietuvos Betliejumi, kur
Viešpats iš naujo gimsta tam, kad
perkeistų žmogų, Dievo miesto sta-
tyba, kuri, čia matant daugybę per
trumpą laiką įvykusių ir regimų pa-
sikeitimų, liudija Dievo veikimą, su-
sitaikymo su Viešpačiu vieta, per ku-
rią Lietuvai dovanojama labai didelė
viltis – ši dvasinės traukos vieta, visą
savaitę sutikusi tūkstančius maldi-
ninkų, apglėbs pasaulyje išsibars-
čiusius lietuvius.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Europos Sâjunga siùlo švelninti
apribojimus Baltarusijai

VIENA
Iranas toliau atmeta Jungtinių

Tautų (JT) reikalavimus sustabdyti
urano sodrinimą, pranešė JT bran-
duolinės energetikos priežiūros agen-
tūra TATENA. ,,Iranas neįvykdė
(JT) Saugumo Tarybos sprendimų ir
nesustabdė su urano sodrinimu susi-
jusios veiklos”, – rašoma Tarptauti-
nės atominės energetikos agentūros
naujausioje ataskaitoje apie priešta-
ringai vertinamą Teherano branduo-
linę programą.

TBILISIS
NATO generalinis sekretorius

Jaap de Hoop Scheffer atvyko į Tbi-
lisį pareikšti palaikymo Gruzijai po
praėjusį mėnesį vykusio karinio kon-
flikto su Rusija ir aptarti šios šalies
galimybių tapti NATO nare. Atskri-
dusį NATO vadovą prie lėktuvo pasi-
tiko Gruzijos pareigūnai ir garbės
sargybos kuopos kariai.

***
ES užsienio reikalų komisarė Be-

nita Ferrero-Waldner pareiškė, kad
Europos Sąjunga (ES) sutiko skirti
Gruzijai pusę milijardo eurų šalies
atstatymui po karo su Rusija. ES lė-
šos bus skirtos padėti nuo karo nu-
kentėjusiems žmonėms, atkurti eko-
nomiką ir per trejus ateinančius me-
tus sukurti naujas ūkio šakas. Rug-
sėjo pradžioje buvo pranešta, kad
JAV ketina skirti Gruzijai apie mili-
jardą dolerių, kurie taip pat bus skir-
ti humanitarinei pagalbai ir šalies
ekonomikai atkurti. Papildomus kre-
ditus Gruzijai sutiko skirti Pasaulio
bankas ir Tarptautinis valiutos fon-
das.

MASKVA
Rusijos prezidentas pareiškė,

kad beprasmiška spausti Rusiją eko-
nominiais apribojimais. ,,Pas mus ne
tokia sprendimų priėmimo sistema,
ne tokia valdymo sistema, kad tai ga-
lėtų pakeisti užsienio politiką”, – sa-

kė D. Medvedev, kalbėdamas Rusijos
pramonininkų ir verslininkų sąjun-
gos biuro valdybos posėdyje.

ISLAMABADAS
Pakistano kariuomenė apšaudė į

šalies teritoriją pirmadienį iš Afga-
nistano įskridusius JAV sraigtaspar-
nius ir privertė juos pasukti atgal,
pranešė Pakistano saugumo pareigū-
nai. Apšaudymas įvyko netoli Angor
Ados kaimo, esančio Pietų Vazirista-
no genčių regione, kuriame JAV spe-
cialiųjų pajėgų kariai anksčiau šį mė-
nesį buvo surengę kitą panašų puoli-
mą. Pakistano armijos vadas genero-
las Ashfaq Kayani praėjusią savaitę
paskelbė griežtą pranešimą, jog jo ša-
lis neleis įsikurti užsienio pajėgoms
savo teritorijoje, o Pakistano sava-
rankiškumas ir teritorinis vientisu-
mas bus ginamas bet kokia kaina.

BAGDADAS
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates pirmadienį netikėtai atvyko į
Bagdadą. R. Gates apsilankymas su-
rengtas tuo metu, kai Washington ir
Bagdadas derasi dėl prieštaringai
vertinamo saugumo dokumento, ku-
riame bus numatytos JAV vadovauja-
mų užsienio karių tolimesnio buvimo
Irake sąlygos, kai metų gale pasi-
baigs JT suteiktas leidimas.

GALVESTON
Galveston (Texas) pareigūnai

pranešė, kad šiame mieste per viesu-
lą ,,Ike” žuvusių žmonių skaičius pa-
didėjo iki penkių. Tačiau pareigūnai
priduria, kad valant 2-osios kategori-
jos viesulo nusiaubtą uostamiestį
žuvusiųjų skaičius gali dar didėti.
Pranešama, kad visame Texas po vie-
sulo buvo išgelbėti 3,743 žmonės.
Šeštadienį pakrantę pasiekęs viesu-
las plėšė namų stogus, vertė medžius
ir elektros perdavimo linijų stulpus,
užtvindė kelius. Milijonai gyventojų
sekmadienį vis dar neturėjo elektros
ir vandens, todėl pareigūnai patarė
prieš viesulą iš regiono išvykusiems
žmonėms palaukti, kol sąlygos page-
rės.

EUROPA

RUSIJA

Zimbabv∂s vadovai
pasiraš∂ istorinê sutartî

JAV

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) –
Zimbabvės prezidentas Robert Mu-
gabe ir jo politinis varžovas Morgan
Tsvangirai pasirašė istorinę valdžios
pasidalijimo sutartį, pagal kurią R.
Mugabe tikriausiai toliau vadovaus ar-
mijai, o opozicija kontroliuos policiją.

Sutartį po dviejų savaičių įtemp-
tų derybų taip pat pasirašė Arthur
Mutambara, kuris vadovauja nuo Ju-
dėjimo už demokratines permainas
(MDC) atskilusiai frakcijai.

Sutarties pasirašymą stebėjo ki-
tų Afrikos šalių vadovai – Afrikos Są-
jungai pirmininkaujantis Tanzanijos
prezidentas Jakaya Kikwete ir Zim-
babvės vadovų derybose tarpininka-
vęs Pietų Afrikos Respublikos prezi-
dentas Thabo Mbeki.

R. Mugabe ir M. Tsvangirai pra-
ėjusią savaitę susitarė pasirašyti do-
kumentą, kuris turi užbaigti įsisenė-
jusią politinę krizę, kilusią dėl birželį
įvykusių prieštaringai vertinamų
prezidento rinkimų, kuriuose ilgame-
tis šalies vadovas R. Mugabe buvo
vienintelis kandidatas.

Zimbabvės gyventojai tikisi, kad
ši sutartis taps pirmuoju žingsniu,

padėsiančiu išgelbėti kadaise klestė-
jusią šalį nuo visiško ekonomikos žlu-
gimo. Infliacija šalyje pasiekė neregė-
tas aukštumas, o milijonai gyventojų
pasitraukė į kaimynines Pietų Afri-
kos šalis.

Pagal sutartį M. Tsvangirai taps
šalies premjeru ir pirmininkaus mi-
nistrų tarybai, kuri prižiūrės kabine-
to darbą. R. Mugabe vadovaujamai
partijai ZANU-PF atiteks 15 minist-
rų portfelių. M. Tsvangirai Judėjimui
už demokratines permainas (MDC) –
13, o nuo jos atskilusiai frakcijai – 3
vietos ministrų kabinete.

R. Mugabe, kuriam sukako 84-
eri, geležiniu kumščiu valdė Zimbab-
vę nuo 1980 m., kai šalis paskelbė ne-
priklausomybę nuo Didžiosios Brita-
nijos, ir toliau liks šalies prezidentu.

Pasak apžvalgininkų, ši sutartis
dėl valdžios pasidalijimo yra labai
trapi. Buvę priešininkai turėtų už-
miršti tarpusavio nesutarimus ir ar-
timai bendradarbiauti, kad įveiktų
kritišką Vakarų ir kitų šalių požiūrį.
Šių šalių finansinė parama gyvybiš-
kai svarbi šalies atsikūrimui.

AZIJA

Zimbabvės prezidentas Robert Mugabe (k.) ir Morgan Tsvangirai pasirašė val-
džios pasidalijimo sutartį. News Bridgepix nuotr.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) –
Europos Sąjungos (ES) užsienio rei-
kalų ministrai pateikė oficialų pasiū-
lymą sušvelninti apribojimus Balta-
rusijai mainais už ,,gerą elgesį” per
ateinančius parlamento rinkimus, ra-
šo nepriklausoma Briuselio naujienų
svetainė EUobserver.

Nusprendusi surizikuoti dėl pre-
zidento Aleksandr Lukašenka režimo
Europa ,,iš naujo įvertino padėtį Bal-
tarusijoje, atsižvelgdama į parlamen-
to rinkimus”, ir yra ,,pasirengusi iš
naujo nagrinėti suvaržymo priemo-
nes, galiojančias Baltarusijos parei-
gūnų atžvilgiu”, jei Europos Saugu-
mo ir Bendradarbiavimo Organizaci-
jos (ESBO) stebėtojai teigiamai įver-
tins rugsėjo 28 d. balsavimą, sakoma
ministrų galutinio pareiškimo pro-
jekte.

ES taip pat gali imtis ,,konkrečių
priemonių” dėl būsimos prekybos ir
kultūrinių projektų, be to, siūlys atei-
tyje įtraukti Baltarusiją į savo ,,kai-
mynystės politiką’’, pagal kurią būtų
smarkiai padidinta finansinė parama
šiai valstybei.

ES pasiūlymas dėl apribojimų
buvo kruopščiai parengtas per du ats-
kirus praėjusią savaitę įvykusius Lie-
tuvos užsienio reikalų ministro Petro
Vaitiekūno ir Lenkijos užsienio rei-
kalų ministro Radoslaw Sikorski su-
sitikimus su Baltarusijos užsienio
reikalų ministru Sergej Martynov.

Tačiau ES nėra linkusi pirma lai-
ko suteikti teisėtumą prezidento A.
Lukašenka režimui ir atmetė Euro-
pos Komisijos pasiūlymą pakviesti į
Briuselį ministrą S. Martynov.

ARTIMIEJI RYTAI
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXIII eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio skaitiniai mums
primena, kaip turime vykdyti Dievo
valią. Jėzaus gyvenimas mus moko,
kad turime būti paklusnūs Dievui iki
pat mirties. Jėzus buvo paklusnus
savo Tėvo valiai ir jo planui iki pat
kryžiaus mirties. Žinome, jog ir mes
žemėje gyvename neatsitiktinai. Die-
vas norėjo, kad gyventume būtent
šiuo laiku ir šioje vietoje, vykdydami
jo valią mums asmeniškai. Dažniau-
siai savo širdyje jaučiame, ką turėtu-
me daryti. Bet kartais nusprendžia-
me nepaklusti tam vidiniam balsui ir
pasielgiame priešingai. Tokiais atve-
jais labai greitai pastebime, jog tai
buvo didžiulė klaida ar praradimas.
Bet Dievas nuolat kasdien siūlo dau-
gybę naujų galimybių pakilti ir vėl
eiti jo numatytu keliu, geriausiu
mums keliu.

Jokia aplinka, jokie žmonės, jo-
kie nusikaltimai, jokios kitos kliūtys
negali panaikinti Dievo plano mums.
Gal ir sunki buvo mūsų gyvenimo
pradžia. Gal nepatyrėme meilės vai-
kystėje. Bet šiandien galime ir priva-
lome apsispręsti tikėti, kad su Dievo
pagalba galime pakeisti savo padėtį,
galime gyventi tą puikų ir sėkmingą
gyvenimą, kuris mums skirtas. Mes
patys galime pasirinkti pasilikti toje
sunkioje padėtyje arba paklusti jo
dideliems pažadams. Nebekritikuoki-
me savo tėvų, savo draugų, savo kraš-
to dėl prarastų galimybių. Graži atei-
tis vis dar laukia mūsų. Apsispręski-
me šiandien paklusti tam planui, ku-
riam mus Dievas pašaukė į šį gražų
pasaulį.

Neseniai girdėjau pasakojimą
apie vieną mergaitę, kuri gyveno vie-
name iš JAV didmiesčių. Būdama še-
šiolikos metų, ji tapo nėščia po to, kai
buvo netikėtai gaujos užpulta, pa-
grobta ir išprievartauta. Po šio bai-
saus įvykio ji buvo sutrikusi ir neži-
nojo, ką daryti. Daugelis jai patari-
nėjo daryti abortą. Tačiau jos draugai
ją prašė gimdyti ir atiduoti kūdikį į
vaikų namus. Netrukus gimė berniu-
kas, kurį ji atidavė į vaikų prieglau-
dos namus. To berniuko vaikystė bu-
vo labai sunki, nes tie namai buvo la-
bai netvarkingi, neturtingi ir perpil-
dyti. Vaikai buvo labai prastai prižiū-
rimi. Paskui jį įsivaikino šeima, ku-
rios tėvas buvo alkoholikas, kuris
dažnai grasindavo nužudyti savo
žmoną. Tas vaikas augo, nematyda-
mas jokios šviesesnės ateities savo
gyvenime. Bet Dievas niekada neduo-
da žmogui gyvenimo atsitiktinai. Jis
suteikia gyvybę žmogui tik tada, kai
jam suplanuoja dievišką ateitį. Vėliau
patekęs į kitą šeimą vaikas užaugo,
baigė mokyklą ir pasirinko pasto-
riaus kelią. Jis šiandien nuostabiai
gražiai darbuojasi savo parapijoje,
pritraukdamas įvairias grupeles jau-
nų žmonių. James Robertson yra
daugiau kaip šešiasdešimties metų
amžiaus. Savo gyvenimu ir pamoks-
lais jis jau pakeitė šimtus tūkstančių
žmonių gyvenimus įvairiose šalyse.
Tas žmogus, kuris mūsų akimis at-
rodė klaida, šiandien žinome, kad
visiškai nebuvo klaida. To žmogaus
atėjimas į šį pasaulį ir jo vaikystė at-
rodė nieko gero nežadanti, tačiau
nuostabaus Dievo plano mums negali

sugriauti kitų žmonių klaidos, nuo-
dėmės ir nusikaltimai.

Nė vienas iš mūsų neatėjome į šį
pasaulį atsitiktinai. Nesvarbu, ar
augome darnioje šeimoje, ar vargome
gyvendami svetimoje šeimoje, Dievas
pašaukė mus į šį gyvenimą tam, kad
būtume sėkmingi, laimingi ir džiaug-
tumėmės, vykdydami jo mums skirtą
planą. Jis kiekvienam teikia viltį,
drąsą ir tikėjimą nuostabia ateitimi.
Nesvarbu, kiek skausmo, klaidų,
vargų, ligų, netekčių patyrėme, Die-
vas šiandien turi mums numatęs dar
daug gražių dienų. Gal praeitis ir
buvo labai sunki, Dievas nenori, kad
ir ateitis būtų tokia pat sunki. Jis
suplanavo visa taip, kad pakiltume ir
gyventume kaip nugalėtojai.

Viena jauna pora buvo taip
paliesta Gerosios Naujienos, kad nus-
prendė kurti naują krikščioniško gy-
venimo bendruomenę. Po dvejų metų
ta bendruomenė išaugo iki 500 žmo-
nių. Žinoma, jie labai džiaugėsi šia
sėkme. Buvo patenkinti, kad gali vi-
siškai išnaudoti savo gabumus vesda-
mi žmones arčiau Dievo. Tačiau vie-
ną dieną iškilo nesutarimas tarp jų ir
bendruomenės. Jie nesugebėjo tinka-
mai jo išspręsti. Įtampa vis labiau
augo. Ta bendruomenė pamažu nyko
ir galiausiai visai iširo. Bendruome-
nės kūrėjai jautėsi nusivylę po šios
nesėkmės. Jiems atrodė, jog jų viso
gyvenimo svajonė mirė, kad visas jų
darbas buvo veltui. Jautėsi nuliūdę ir
praradę drąsą. Jautėsi per seni tam,
kad pradėtų ką nors nauja. Kartą jie,
išgirdę pamokslą apie Dievo planą
mums ir mūsų paklusnumą jam, su-
simąstė. Jie pradėjo mąstyti apie tai,
kad jei vienos durys užsidaro, Dievas
visada atidaro kitas. Dievas visada
siūlo naują pradžią. Jis yra gailestin-
gas ir į mus žvelgia ne kaip į pralai-
mėtojus, bet kaip į mokinius. Ir ta
jauna pora tikėjo, kad Dievas visada
turi geriausią planą jų gyvenimui. Jie
pradėjo naują bendruomenę kitame
mieste, kuri nuostabiai greitai augo.
Šiandien jie meldžiasi ir darbuojasi
kartu su 1,000 žmonių bendruomene.

Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai
jo sūnui ar dukrai sekasi studijose ir
darbe, kai jie dvasingi, kai jie turtin-
gi, kai jie laimingi. Panašiai ir Dievas
šypsosi, kai jis mato, kad mes, būda-
mi jo vaikai, nesusitaikome su nesėk-
mėmis, kai augame, kai tampame
turtingesni, šventesni ir sėkmingesni
įvairiose srityse. Gal praleidome daug
galimybių, gal sujaukėme savo gyve-
nimą, gal praradome daug turto, šei-
mą, vaikus. Visada mūsų laukia nau-
jos galimybės. Turime apsispręsti ne-
begyventi nusivylime, baimėje, neri-
me, liūdesyje, kuriuos siūlo mūsų sie-
los priešas. Jokia nelaimė, jokia ne-
sėkmė, jokie žmonės, jokia šalies eko-
nominė padėtis negali sulaikyti mūsų
nuo to pašaukimo, kurį mums skyrė
Dievas. Sekdami Jėzumi, būkime pa-
klusnūs Dievo valiai, kuris turi pa-
rengęs savo patį geriausią planą mums.
Jei suklupę kelsimės, su tikėjimu
eisime pirmyn, netrukus pastebėsi-
me, kad jis tikrai yra mums palan-
kus, mus laimina ir gausiai apdova-
noja savo malonės turtais.

Bernardinai.lt

Paklusnumas iki mirties
(Kun. Rytis Gurkšnys, SJ)

Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki
mirties, iki kryžiaus mirties. /Fil 2, 8/

SEATTLE, WA

OMAHA, NE

Knygų mylėtojų klubo
viešnia – prof. V. Kelertienė

IRENA BLEKYTÈ

Seattle University of Washington
(UW) vasaros pradžioje atvyko ilgai
laukta viešnia – profesorė iš Univer-
sity of Illinois at Chicago į Violeta
Kelertienė. Jos pečius užgulė tikrai
malonus ir labai atsakingas darbas –
vertimas. Bernice Kellogg, Amerikos
lietuvė iš California, paaukojo
250,000 dol. Baltijos studijų progra-
mai UW su pageidavimu-sąlyga, kad
iš lietuvių į anglų kalbą būtų išversti
XIX a. rašiusios lietuvių rašytojos Že-
maitės (1864-1904) trumpi apsakymai.

Prof. Kelertienė, pati būdama
keleto literatūrinių knygų autorė, su
mielu noru ėmėsi šio atsakingo dar-
bo. Profesorės apgintoje daktaro laip-
snio disertacijoje pagrindinę vietą
užėmė gilinimasis į oralinę ir rašo-
mąją lietuvių kalbą, kuria tiesiog per-
sunkta Žemaitės kūryba. Bedirbant
Seattle, prof. Kelertienė turėjo puikią
galimybę pabendrauti su Žemaitės pro-
vaikaite Maryte Račys ir jos šeima.

Neįkainojamą viešnios iš Čikagos
paskaitą buvo galima išklausyti po
UW skliautais bei Rimo ir Donnos
Mikšių pastogėje. Paskaitos metu

buvo paminėta daug istorinių faktų,
pasklaidytas rašytojos asmeninio gy-
venimo albumas, skaitomas dar tie-
siog „šiltas” vertimas.

Netrukus po prof. Kelertienės at-
vykimo į Seattle Knygų mylėtojų klu-
bo šeimininkai Donna ir Rimas Mik-
šiai suorganizavo šaunų vakarą-susi-
tikimą su profesore. Čia, prie retomis
knygomis apkrauto stalo, Žemaitės
nuotraukų albumus bevartant mums
kilo galybė įvairiausių minčių. Prisi-
minėme XIX a. moters padėtį šeimoje
ir bendruomenėje, piršlybų tradicijas.
Profesorė patenkino mūsų smalsumą
atsakydama į įvairius klausimus.
Tikrai džiugu, kad Seattle Baltic
Studies programoje atsirado proga
gimti šiam didžiam vertimui. Tai ga-
lingas įnašas į lietuvių kultūros puo-
selėjimą, jos išsaugojimą ir perda-
vimą ateities kartoms. Apgobėme
skarele ir mūsų mylimą Marytę Ra-
čys. Ar ne lobis turėti ją taip arti?

Tikimės ir vėl netrukus susiburti
ir pasidžiaugti jau spaustuvės dažais
kvepiančiu Žemaitės trumpų apsa-
kymų vertimu.

Vertė Nomeda Lukoševičienė
,,Tulpė Times”

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejaus minėjimas sekmadienį,

2008 m. rugsėjo 21 d. 10 val. ryto
Iškilmingos Mišios ir procesija.

Po apeigų parapijos piknikas. Gros ir dainuos Stasys Telšinskas.
Lietuviškas maistas (šilti pietūs), pyragai, šalti gėrimai.

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo parapija
259 North Fifth St. (kampas Havemeyer St.), Brooklyn, NY.

Dėl daugiau informacijos skambinkite Vidai Jankauskas, tel. 718-849-2260
www.annunciation-ny.com

Sėdi iš k.: Marytė Račkys (rašyt. Žemaitės provaikaitė), prof. Violeta Ke-
lertienė tarp knygų mylėtojų klubo narių.

Omaha lietuvė apdovanota Šiaulių miesto
garbės piliečio titulu

Rugsėjo 12 d. įvykusiame iškil-
mingame Šiaulių miesto tarybos po-
sėdyje pagerbti trys nauji garbės pi-
liečiai: Šiaulių universiteto Gamtos
muziejaus darbuotojas Stasys Gliau-
dys, buvęs miesto meras, bankinin-
kas Arvydas Salda ir JAV Omaha ir
Šiaulių miestų draugystės sumanyto-
ja Nellie Sudavičius MacCallum. Į iš-
kilmingą Tarybos posėdį atvyko Lie-
tuvos Respublikos ministras pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas, Šiaulių
apskrities viršininkas Alvydas Še-
džius, kiti Vyriausybės kabineto na-
riai. Nuo šiol Šiaulių miesto garbės

piliečio titulu galės didžiuotis 29
asmenys.

Nellie Sudavičius MacCallum yra
Omaha draugystės su Šiauliais idėjos
autorė bei viena aktyviausių narių
plėtojant Šiaulių miesto ir universite-
to bei Omaha Lietuvių Bendruome-
nės bendradarbiavimą. Ilga laiką va-
dovavo Omaha susigiminiavusių mies-
tų asociacijos lietuvių komitetui. Jos
dėka pradėjo bendradarbiauti Šiaulių
ir Omaha universitetinė ligoninės,
Šiaulių ir Nebraskos universitetai.

Šiaulių apskrities ir
,,Draugo” info
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA

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

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl. išrinktomis par-
tijomis ir ta, už kurią pats balsavo,
nes rezultatai labai akivaizdūs vi-
siems. Tačiau vis tiek Prezidentas ra-
gina piliečius ateiti į rinkimus ir bal-
suoti. Ir, žinoma, balsuoti ne už po-
pulistus, kurie svaidosi tuščiais pa-
žadais, bet už tuos politikus, kurie ne
tik kalba, bet ir veikia, kurie žino,
kas gera Lietuvai, turi realius planus
ir siekia juos įgyvendinti. „Reiškiu
viltį, kad po skausmingų ketverių
metų patirties Lietuvos žmonės bus
atidesni ir jų pasirinkimas bus bran-
desnis”, – samprotauja Lietuvos val-
stybės vadovas. Manau, galime turėti
ir kitokį Seimą, priduria.

Labai gerai turėti viltį, ja guostis
ir laukti kitokio Seimo, tačiau taip
pat reikia ir pagrindo tai paguodai
pateisinti. Koks Prezidento vilties
pagrindas? Adamkus linki žmonėms
būti atidesniems, rinktis atsakingai,
bet čia pat yra pasakęs, kad rinktis jie
neturi iš ko. Neturi geresnio pasirin-
kimo, negu turėjo prieš ketverius me-

tus šį Seimą rinkdami. Tad ar čia ne
ta pati populistinė kalba? Kaip jie
išrinks tą geresnį Seimą iš jau paties
Adamkaus nevykusiais įvardytų, į
partijų sąrašus surašytų kandidatų?

Šio Seimo netinkamumo viršūne
Prezidentas laiko neįvykdymą Lietu-
vos valstybei labai reikalingų refor-
mų, minėdamas dėl jų stokos skurs-
tančias švietimo, teisės ir sveikatos
sritis. Ši apybraiža labai ryškiai iške-
lia dar vieną – rinkimus. Čia reforma
daugiau negu būtina. Tiesiog šaukte
šaukiasi būtinybė naikinti balsavimą
partijų sąrašais, nes kiekvienas gali
matyti, kad čia išryškinta gerų kandi-
datų stokos ir neturėjimo žmonėms iš
ko rinktis priežastis kaip tik ir yra
partijų vadovų sudaryti kandidatų
sąrašai, kuriuos, save, draugus bei
artimuosius įrašę pirmaisiais, spalio
12-tą jie pakiš balsuotojams, pagal
Prezidentą, rinktis atidžiai ir atsa-
kingai.

Balsas.lt 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savatgalius, klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

PARDUODA

Niūrus ir pasipiktinęs prezidentas

Jurga IVANAUSKAITĖ
Būtent mes patys taip save įsi-

vardijame „savižudžių tauta”, karto-
jame šį faktą lyg blogą mantrą ir taip
tik dar labiau didiname potencialių
savižudžių skaičių. Kai pernai apie
mūsų makabrišką pirmavimą užsi-
miniau Geteborgo knygų mugėje,
tučtuojau pašoko vengras ir suomis,
šaukdami, kad tai jie yra suicido čem-
pionai. Keistoka konkurencija, ar ne?
Priežastys, kodėl lietuviai žudosi, jau
lyg ir nustatytos: skurdas, nedarbas,
alkoholizmas, ateities baimė. Tačiau
man atrodo, kad yra įsijungęs kaž-
koks pragaištingas tautos susinaiki-
nimo mechanizmas, kuris ir įsuka
tokius krumpliaračius kaip žudymas,
savižudybės, emigracija, mažas gims-
tamumas... Nežinau, kokios maldos,
kokios apeigos ir kokie burtažodžiai
galėtų šią pražūties mašiną sustab-
dyti. Turbūt jos programą išjungti
galime tik mes patys, kiekvienas pra-
dėdamas pirmiausia nuo savęs. 

Leonarda JEKENTAITĖ
Lietuvoje neliko pagarbos žmo-

gui, kuris laikosi įstatymo ir bendro
gyvenimo taisyklių. Tai sunku, tačiau
reikia su tuo susitaikyti, suvokti savo
galimybių ribas ir tai, jog perspek-
tyvą turi tik laisvė, kai laikomasi tai-
syklių visur: vairuojant automobilį,
kuriant poeziją, žaidžiant krepšinį,
gyvenant kasdienį gyvenimą. Bet
spaudoje, televizijoje vyrauja ,,kieto”,
,,darančio ką nori” žmogaus kultas. 

Bohemiška inteligentija teigia
,,neprisirišimą”, totalinę ironiją,
ieško Dievo buvimo ir tikėjimo žen-
klų savo aplinkoje, užuot savo pas-
tangomis kūrusi pasitikėjimo, patiki-
mumo ir tikėjimo atmosferą. 

Marytė KONTRIMAITĖ
Šitas skaudžiausias klausimas iš

dalies susijęs su ankstesniais. Labai
trūksta dėmesio žmonėms. Jaunimą
skatina susinaikinti nesėkmės, nusi-
vylimai, nesaugumo jausmas, susve-
timėjimas, nepasitikėjimas kitais ir
savo jėgomis, gausybė stresų ir pa-
sekmės: narkotikai, alkoholizmas. O
vyresniųjų gyvenimas dažnai būna
lūžęs net kelis kartus, kai žlunga pas-
tangos kaip nors įsitvirtinti. Sąjūdžio
pradžioje ir ką tik atgavus nepriklau-
somybę žmonėms buvo išdalyta daug
nerealių pažadų. Atsimenu, jau tada
pasipiktinau a. a. profesoriaus Kazi-
miero Antanavičiaus pareiškimu, kad
po 4 ar 5 metų gyvensim kaip Švedi-
joje. Kur ne, – Švedija nekariavo nė
viename pasauliniame kare, niekad

nebuvo okupuota, kapitalizmas ten
seniai sutramdytas ir ,,su žmogišku
veidu” bei puikiai išplėtota socialine
rūpyba... Tas pažadas buvo ne reales-
nis, negu anų metų humoras: ,,Pa-
skelbiam Švedijai karą ir iškart pa-
siduodam”. 

Kaimą nusiaubė nevaldoma že-
mės reforma. 1989 m. Sąjūdžio gru-
pelė Rašytojų sąjungoje posėdžiavo
žemės ūkio klausimais. Perskaičiusi
skelbimą užsukau, – rūpėjo man, ūki-
ninko (sovietiniu terminu – ,,buo-
žės”) vaikui. Svarstyta, ką daryti su
kolūkiais. Išgirdau daug idėjų, kurios
man pasirodė abejotinos. Neištvėrusi
įkišau savo trigrašį, priminiau, kad
pasaulyje esama civilizuotų bendro
žemės dirbimo modelių, pavyzdžiui,
kooperatyvai, jų net nepriklausomoje
Lietuvoje būta. Niekas nesiginčijo.
Paskui matėm, kas ištiko mūsų kai-
mą. Viskas išgrobstyta, suniokota.
Tiktai kai kur pavyko persiorga-
nizuoti į kooperatyvus, bendroves. O
dar žemės grąžinimas su sklypų kil-
nojimu ir grobstymu, valdininkų
korupcija. Atsirado net naujadaras
,,žemgrobiai”. Suprantama, valstybei
kuriantis sunku buvo viską kontro-
liuoti, bet manau, galima buvo pri-
laikyti tą virsmo procesą. Dabar
graudenamės – kaimo žmonės nu-
skurdo, prasigėrė, žudosi ir kitus
žudo... 

Kadaise tiek buvo kalbėta apie
iniciatyvos skatinimą, paramą mažo-
sioms įmonėms, amatams ir ver-
slams. Tos paramos sulaukė gal tie,
kurie mokėjo pasinaudoti senais ry-
šiais (tikriausiai – ir kyšiais), o tikro-
ji valstybės politika buvo visiškai ki-
tokia. Kiek normaliai veikti galėjusių
įmonių buvo skubotai (ir nešvariai)
privatizuotų, dirbtinai sužlugdytų.
Darbo vietų katastrofiškai sumažėjo,
skurdo – padaugėjo. 

Dar ta žiaurioji akcija, kai dėl
netikslumo buhalterijos popieriuose
buvo skiriamos didžiulės baudos,
vėliau su delspinigiais jos didintos iki
neįmanomų išmokėti dydžių... Jei kas
patyrinėtų (kad ir rašydamas diser-
taciją) tų metų poliklinikų ir ligoni-
nių archyvus, atrastų daugybę įrašų,
liudijančių, kiek infarktų, insultų ir
kitokių sunkių ligų užklupo dar ne-
senus, energingus žmones. Nekalbu
jau apie neurozes ir psichozes. O to-
liau – netikėtos savižudybės. 

Ką daryti, kad būtų kitaip? Kaip
sugrąžinti žmonėms optimizmą, viltį,
pasitikėjimą savimi, kitais ir vals-
tybe? Vieno vaisto nežinau. 

Bus daugiau.

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

Nr. 30

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599
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JAV LB Lemonto apylinkė rug-
sėjo 21 d., sekmadienį, 4 val. p. p. ma-
loniai kviečia į Lietuvių ope ros (LO)
pa ge rbimo vakarą, kuris vyks Jau  ni-
mo centro didžiojoje salėje, 5620 S.
Cla remont Ave., Chicago. Susitiksite
su buvusiais ir dabartiniais Lie tuvių
operos solistais ir atlikėjais. Va karą
ves svečias iš Lietuvos muzi kologas
Vaclovas Juodpusis. 

Ne tik JAV, bet ir viso pasaulio
lietuviai gali didžiuotis, kad Lietuvių
opera jau per 50 metų džiugina mu -
zikos gerbėjus, aukština lietuvių kul -
tūrą. Kiek žmonių, neskaičiuodami
laiko, dirbo tam, kad Opera galėtų
gyvuoti. Visų jų neišvardinsi. Vienus
jų sutiksime pagerbimo vakare, ki -
tus, išėjusius amžinybėn, pagerbsime
tylos minute. Mane, kaip ir daugelį
stebina tas unikalus reiškinys – šitiek
metų išlaikyti Operą svečioje šalyje.
Dar labiau stebina žmonės, atidavę
jai daug metų. Ir jų yra nemažai. Šį
kartą pakalbinau Operos veteraną
Jurgį Vidžiūną. Pasirinkau jį ne no-
rėdama išskirti iš kitų veteranų
tarpo, o tik todėl, kad dažnai jį sutin-
ku besidarbuojantį ,,Drauge” – tai
laiškus padedantį išsiųsti, tai loteri-
jos bilie tus, tai vėl kokį darbą dirban-
tį. Šį  kartą taip pat susitikome re-
dakcijoje ir pasikalbėjome apie  46 J.
Vidžiūno  šiame kolektyve praleistus
metus.

– Nuo kada J. Vidžiūnas
,,susirgo meile operai”?

– Dainavimas prasidėjo Vo kie -
tijoje, dar esant DP stovyklose. Mes,
40 vyrų, dainavome chore, dirigavo
Aleksandras Kučiūnas. Vėliau su
šeima emigravome į Kanadą, kur
dainavau bažnytiniame chore, atlik-
davau programas Vasario 16-osios
proga, su žmona dalyvavome kituose
renginiuose.

1959 m. likimas atvedė į JAV. No-
ras dainuoti niekada nebuvo pra ėjęs.
Susipažinau su Kaziu Skaisgi riu, ku-
ris buvo man, atvykėliui, labai drau-
giškas. Jis ir pakvietė mane į operos
chorą. Pradžioje jaučiausi svetimas,
bet nepasidaviau ir lankiau repetici-
jas, buvau eilinis tenoras. Po kurio
laiko mane pasiūlė į valdybą. Taigi
chore dainavau 46 metus, val dyboje
išdirbau 40 metų. 

– Ką veikė valdyba?
– Darbo buvo tikrai nemažai.

Vienas svarbiausių – reikėjo rasti rė -

mėjus, nes operos pastatymas ne ma -
žai kainuoja. Beieškant rėmėjų būda-
vo visokiausių istorijų. Kartą nuėjau
pas Mulionį,  kuris tuo laiku Brigh -
ton Park turėjo taverną ir buvo pa -
žadėjęs pinigų Operai. Man ten bebū-
nant staiga įeina 2 vyrai, paguldė ma -
ne ant grindų, pridėjo šautuvą prie
smilkinio, o savininką par vertė ant
grindų, paėmė iš kasos pinigus ir pa -
bėgo. Likome be pinigų, bet, ačiū Die -
vui, gyvi.

Dažnai būdavo taip, kad kasoje
neturime pinigų. Tad jų ieškojome
įvairiais būdais. Kartą Melrose Park
buvo gegužinė. Nuvažiavau – ir
surinkau nemažai pinigų. Pamenu,
tada daktaras Konstantinas Jab -
lonskis man davė 200 dol. Tais laikais
tai buvo dideli pinigai.

Nelengvi buvo ir kiti darbai – rū-
pestis programomis, natomis, poope-
rinės puotos ruošimas, svečių apgy-
vendinimas, kostiumų ir dekoracijų
gavimas... Visų darbų neišvardinsi. 

Reikia turėti pažinčių, reikia
prieš kiekvieną nusilenkti, labas pa -
sakyti. 

Vėliau pradėjome visoje Ame -
rikoje platinti loterijos knygutes. Ta -
da mane jau žmonės pažinojo, ta čiau
gaudavau visokių laiškų – ,,Dau giau
man nesiųsk, aš nemėgstu operos” ir
t.t. Aš sugyvenau su visais ir man
sekdavosi rinkti aukas. Esu laimin-
gas, kad valdyboje išdirbau 40 metų.

– Iš kur tas noras dainuoti?
– Tiesiog visada patiko dainuoti.

Kaimynystėje gyvenome trys tenorai,
tai giedodavome per gegužines pa -
maldas, o ir taip susirinkę padainuo-
davome. Nuo tada  ir prasidėjo mano
dainavimai, nors nei mama, nei tėvas
nebuvo dainininkai. Iš keturių brolių
ir keturių seserų aš tik vienas
dainavau. Mama vis sakydavo: ,,Jur -
guti, tavo dieviškas balsas”. 

– O niekada nekilo noras
studijuoti dainavimą?

– Ne, ne, niekada. Buvau jaunas,
no rėjau eiti partizanauti, bet atkal -
bėjo vyresnis brolis. 16 metų atsidū -
riau Vokietijoje. Karas, stovyklos,
emigracija – visa jaunystė prabėgo
sumaištyje ir apie jokius dainavimo
mokslus nebuvo net kalbos. 1949
metais sukūriau šeimą. Ačiū jai, kad
palaikė mano ,,nuklydimus į Operą”.
Abu sūnūs ir žmona ne tik palaikė,

bet ir daug talkino Lietuvių operai.
Daugelį metų mūsų namuose vyko
Lietuvių operos posėdžiai. Turiu 6
anūkus. Viena anūkė turi neblogą
balsą, dainuoja solo mokykloje. 

– Jūsų visas laisvalaikis skir-
tas dainavimui?

– Dainavau, dainavau. Kai dar
dirbau, laukdavau penktadienių,
jokių viršvalandžių tą dieną negalė-
davo būti – reikėjo skubėti į repetici-
jas. Kartais keista girdėti iš naujų
dainininkų – aš negaliu ateiti. Man
penktadienis būdavo šventa diena.
Nesu praleidęs nė vienos repeticijos.
Dar ir dabar kviečia ateiti dainuoti,
bet nutariau, kad jau užtenka, savo
atidainavau. Ir tokių atsidavusių
Operai buvo nemažai. Daug metų
repeticijose buvome kartu: Vytautas
Kupcikevičius, Vaclovas Momkus,
maestro Alvydas Vasaitis, Vytautas
Radžius, aš. Visi mes – Lietuvių ope -
ros veteranai. Malonu būdavo susi-
tikti, pabend rauti. 

Pradžioje Operos spektaklius
sta tydavome savomis jėgomis. Ame -
rikon atvyko daug balsingų žmonių –
Dana Stankaitytė, Algirdas Brazis,
Aldona Stempužienė, Jonas Vaznelis,
Stasys Baras, Arnoldas Voketaitis  ir
daugelis kitų. Vėliau teko solistus
kviestis iš Lietuvos. Visais tais dar-
bais taip pat rūpindavosi valdyba. 

– Nuo kada spektakliai pra-
sidėjo Morton gimnazijoje?

– Esame Lietuvių operos spek-
taklius rodę Lyric Opera, Maria High
School, o nuo 1991 m. visi spektakliai
vyksta Morton gimnazijoje. Nuo tada
pradėjome kviestis ir solistus iš
Lietuvos. Po spektaklių rengdavome
pooperinius pokylius, kurie dabar jau
neberengiami.

– Kodėl jie neberuošiami?
– Viskam ateina laikas.  Pooperi -

niai pobūviai išnyko dėl lėšų stokos,
buvo per sunku išlaikyti finansiškai
visą mėnesį žmones, juos reikia už -
imti, maitinti, vežioti. Be to, ir atva -
žiavę turi visokių planų ir įsipareigo-
jimų, kurių negali keisti. 

– Garsūs būdavo ir Naujame -
tiniai pokyliai?

– Buvome pasiskirstę – V. Mom-
kus ruošdavo Naujųjų metų pokylį, o
J. Vidžiūnas – Operos po kylį. Tie

pokyliai turėjo pasi sekimą, į juos atei-
davo daug žmonių. Tačiau, kaip
anksčiau minėjau, dėl lėšų stokos
juos teko nu t raukti.

– Ar tarp naujai atėjusių į
operos chorą matote atsidavusių
žmonių?

– Taip yra labai atsidavusių,
kurie daug dirba. Jie tikrai nori, kad
opera gyvuotų. Daug  dainininkų yra
baigę Muzikos akademiją, gerai
pasiruošę. Turime ir nemažai solistų,
kurie įsijungė į Operą. Suprantu, kad
naujiesiems labai sunku. Vyresnieji
rėmėjai iške liau ja amžinybėn, o nau-
jai atvažiavę dar nelabai aukoja
Operai. O juk Lietuvių opera tikrai
unikalus dalykas, būtų gaila, kad jos
neliktų. Senais laikais operos sekma-
dienis būdavo didžiausia šventė –
suvažiuodavo žmonės iš visos Ame-
rikos, 68-ojoje gatvėje dirbdavo visos
tavernos. Tai buvo mūsų pasididžia-
vimas. Po tos šventės pirmadieniais
neidavome į darbą (juokiasi). Buvo
įdomus gy venimas. 

– O žmona ar nepriekaištau-
davo, kad Jūsų penktadieniais
vis nėra namuose?

– Žmona nepykdavo, tačiau kar-
tais moterys jai paskambindavo
(juokiasi). Tačiau ji tikrai buvo labai
tolerantiška, niekada nėra pasakiusi,
kad neisi į repeticijas. Ji mane supra-
to ir norėjo, kad aš dainuočiau. O aš
taip pat nenuklydau (juokiasi). 

– O ką J. Vidžiūnas veikė
tada, kai nedainuodavo?

– Rengiau moteris kailiais (juo -
kia si). Baigiau dizaino kursus. Esu
pasiuvęs daug kailinių moterims.

– Pamatęs kailiniais apsiren-
gusią moterį, galite pasakyti, ar
geros kokybės kailiniai?

– O taip, tikrai galiu. Ne tik ar
geros kokybės kailiai, bet ir ar gerai
pasiūti.  

– Dėkojame Jums už pokalbį
ir už ilgametį darbą Lietuvių
operoje, o skaitytojus kviečiame
apsilankyti Lietuvių operos pa -
ger bimo vakare. Surinktos lėšos
bus skiriamos Lietuvių operai ir
JAV LB Lemonto apylinkės val -
dybai.

Kalbino Laima Apanavičienė

Laimingas – daug metų atidavęs 
Lietuvių operai

Ilgametis Lietuvių operos choro
dainininkas ir valdybos narys Jurgis
Vidžiūnas.              Jono Kuprio nuotr.

Graži LO tradicija – pasveikinti žmones 10 metų dainavusius operoje. Valdybos pirmininkas V. Momkus (pirmas iš
kairės) ir J. Vidžiūnas (pirmas iš dešinės) pagerbia 10 metų Operoje dainavusius dainininkus.  Juozo Končiaus nuotr.
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TARIU TAU ŽODĮ PASKUTINĮ,
SESE

Rugsėjo 3 d.  Cleveland, Ohio mi-
rė rašytoja Aurelija Marija Balašai-
tienė-Žitkuvienė. Palaidota rugsėjo 6
d. Visų Sielų kapinėse.

Šeimos vardu buvo perskaitytas
sesers Mylitos Nasvytienės atsisvei-
kinimas.

Tariu Tau žodį paskutinį, sese,
Dar vakar buvome drauge.
Kokia trapi ši žemiška kelionė,
Kokia trapi gyvenimo gija.

Pynei poezijos ir prozos juostą
Tu ištisus gyvenimo metus.
Pasibaigė ši žemiška kelionė.
Girdžiu Tau fleita groja,
Ir puotą ruošia Tau dangus.

Visa žmogaus buitis – Dievo
rankoj,

Siela daug liūdesio turi patirti.
Reikia gyvent, mylėt, kentėt!
Reikia ir mirti.

Dangaus angelai – nevystančius
žiedus Tau barsto,

Sesuo, sūnus, dukros, anūkai ir
draugai,

suklups prie Tavo karsto!

Nuleidusi gyvenimo bures –
Tu įplaukei į Amžinybės uostą
Prie Dievo sosto!

Aurelija Marija 
Balašaitienė-Žitkuvienė

Atkelta iš 2 psl.
Karpažolių visos augalo dalys yra

nuodingos, pieniškose sultyse yra odą
ir gleivinę dirginančių medžiagų, į jų
aštrius spyglius galima susižeisti.

Difenbachijų, filodendrų nuodin-
gi lapai ir sultys sukelia burnos ert-
mės sudirginimą, trikdo kvėpavimą.

Kambarinė gėlė sansevjera bei
dracena turi labai nuodingų saponi-
nų, nors spėjama, kad jos gali turėti
ir kitų dar neatpažintų nuodingų me-
džiagų.

Krotonai, monsteros, kalijos,
anturiai, klivijos, pachipodiumai turi
medžiagų, dirginančių odą ir gleivinę.

Paparčiai sunokina sporas, ku-
rios skraido kambaryje ir alergizuoja.

Oleandras – gražus, didelis auga-
las su pailgais tamsiai žaliais mėsin-
gais lapais. Tačiau jo sultys yra gana
nuodingos, todėl reiktų stengtis neli-
esti lapų ir stiebo, o jeigu taip atsi-
tiko, tą vietą nuplaukite muilu. Ypač
saugokite akis.

Be to, ne visos gėlės tinka miega-
majam kambariui. Daugelio jų sklei-
džiama energija per stipri ir tik trik-
do ramų miegą. Kambaryje, kuriame
miegama, jokiu būdu nepatariama
laikyti jukų, krotonų, difenbachijų,
karpažolių, fikusų, meilenių, brome-
linių augalų. 

Prieš

Dėl kambarinių augalų naktį
išskiriamo anglies dioksido, kuris

atseit gali pakenkti žmogui – tai
klaidingas teiginys. Visi žalialapiai
augalai, būdami šviesoje, t. y. maitin-
damiesi, anglies dioksidą sugeria ir
išskiria deguonį. O naktį, tamsoje, jie
iš tikrųjų išskiria anglies dioksidą,
tačiau tiek nedaug, kad tai niekaip
negali atsiliepti žmogaus sveikatai.
Pvz., vidutinio dydžio kambarinis
fikusas per parą išskiria anglies diok-
sido 500 kartų mažiau nei žmogus,
tuo pat metu esantis kambaryje.

Dirbantiesiems protinį darbą ir
nuolat sėdintiesiems prie rašomojo
stalo, tinka auginti difenbachiją. Šis
augalas aktyvina abiejų smegenų
pusrutulių veiklą, gerina smegenų
kraujotaką. Tinka karpažolė – ji pa-
deda kraujotakai, pakelia nuotaiką,
ypač žiemą.

Darbo stalą verta papuošti vazo-
nėlyje auginama vienmete paprika.
Mat ji stipriausiai veikia 1-3 metrų
atstumu esantį žmogų, padeda, kai
šis pritrūksta iniciatyvos ar negali
susikaupti.

Nustatyta, kad kai kurie augalai
stiprina bendrumo jausmą, skatina
taikiai išspręsti nesutarimus. Tipiš-
kos ,,taikdarės” yra žydinčios gėlės –
azalijos, stefanočiai, sanpaulijos, rak-
tažolės, ciklamenai. Šie augalai spin-
duliuoja džiaugsmą, gerina nuotaiką.
Tokioje aplinkoje pykčiui ir nesutari-
mams paprasčiausiai nebelieka vie-
tos. Be to, ginčams įsiplieksti nelei-
džia ir dracenos, monsteros, marantos. 

,,Sveikas žmogus”

Kambariniai augalai...

A † A
DANUTĖ GENOVAITĖ

ŠALKAUSKAITĖ-ORENTIENĖ

Amžinybėn iškeliavo 2008 m. rugsėjo 11 d., Virginia valstijoje.
Gimė 1935 m. sausio 5 d. Šiauliuose, a.a.  Apolonijos ir Kazimie-

ro Šalkauskų šeimoje.  Ištekėjo už  a. a.  Romo Orento.
Amerikon atvyko 1949 m., kur 1953 m. baigė Marijos gimnaziją

Čikagoje; studijavo biochemiją ir 1957 m. įsigijo bakalauro laipsnį
Illinois universitete. 1959 m. buvo apdovanota magistro laipsniu
Mičigano valstybiniame universitete, Lansing.

Po aukštųjų mokslų visą gyvenimą pašventė žmonių apsaugai,
dirbdama mokslinį darbą Federalinėje maisto ir vaistų administra-
cijoje.

Danutė paliko du sūnus: Liną Orentą ir jo žmoną Sonją, anūkus
Kyle ir Erin; Paulių Orentą ir jo žmoną Andrea ir anūkus Megen bei
Erik. Netektyje liūdi ir platesnė Danutės šeima: sesuo dr. Nijolė  A.
Šalkauskaitė-Remeikienė ir jos vyras dr. Tomas Remeikis, jų vaikai
dr. Ginta Remeikytė ir vyras dr. Paul  Gedo, jų mergaitės Vilija ir
Gabrielė; Audrius Remeikis ir Petras Remeikis su žmona Renata;
posūnis  Radutis  Orentas ir jo žmona Julie. Lietuvoje paliko pus-
seseres ir pusbrolius bei jų šeimas.

Laidotuvės privačios, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VLADA STANKAITYTĖ
PARGAUSKIENĖ

Pirmųjų mirties metinių šv. Mišios už Vladą bus aukojamos
šeštadienį, spalio 4 d., 6 v.v. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje,
14911 127 St., Lemont, IL.

Draugus ir pažįstamus prašome Mišiose dalyvauti ir
pasimels-ti už a. a. Vlados sielą.

Artimieji

Mylimai seseriai
A † A

DANUTEI ŠALKAUSKAITEI
ORENTIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame NIJOLEI RE-
MEIKIENEI ir jos šeimai, Danutės sūnums LINUI ir
PAULIUI su šeimomis bei visiems artimiesiems.

MARIA gimnazijos Danutės ir Nijolės klasės draugės:
Aldona Kudirkienė
Danutė Korzonienė

Ilona Laucienė
Zita Rahbar

Zita Sodeikienė
Gražina Traškienė

Dalia Urbutienė
ir jų šeimos

A † A
EDUARDAS JOKUBAUSKAS

Staiga mirė 2008 m. rugsėjo 13 d.
Gimė 1924 m. spalio 10 d. Puškoriškyje, Kelmės apskrityje.
A. a. Eduardas buvo ilgametis Čikagos Lietuvių operos narys.
Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Ričardas su žmona Van-

da, anūkai Janina ir Petras; sūnus Leonas su žmona Jude, anū-
kai Micole, Michael; sūnus Robertas su žmona Rima ir anūkai
Jonas, Liana ir Vitas; dukterėčia Jūra Slivinskienė, sūnėnas Vy-
tas Jokubauskas; dukterėčia Dana Levickis; svainė Irena Joku-
bauskienė, svainis Vytas Baltramonas, pusseserė Kristina Žūtau-
tienė.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 17 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 val. vakaro. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy., Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. Iš laidojimo na-
mų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mi-
šios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Eduardas bus palaidotas Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas Jr. Tel. 708-974-4410
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��Stasė Semėnienė, žurnalistė,
daugelio lietuviškų darbų rėmėja, ne -
galėdama dalyvauti ,,Draugo” poky-
lyje, atsiuntė 255 dol. (120 dol. poky -
liui, 135 dol. ,,Draugo” knygai) čekį
su linkėjimais: ,,Kaip cementas sulip-
do atskiras plytas į vieną didingai
pui  kų bei naudingą pastatą, taip ir
‘Draugas’ suvienija lietuvius, išblaš -
kytus po visą platųjį pasaulį, į vieną,
Tėvynę mylinčią, bendruomenę lietu-
vybei skleisti, lietuviškai veiklai plės -
ti, Lietuvą garsinti, lietuvių kalbą
stip rinti ir savąjį atžalyną lietuviškai
ugdyti! Tegyvuoja ‘Draugas’ dar ir
ant ram šimtmečiui atsinaujinęs, pre -
numeratoriais pagausėjęs, idėjo mis
pajaunėjęs, mūsų laukiamas bei re -
miamas žinių nešėjas, Tautos meilės
kurstytojas, lietuviškos dvasios stip -
rintojas!” Nuoširdžiai dėkojame žur -
na listei Stasei Semėnienei už auką ir
prasmingą sveikinimą.

�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,
pabendrauti ir prisirašyti prie tar-
nysčių. Kviečiame dalyvauti! Ma tu-
laičio mi si jos tel. 630- 257-5613,  el.
paštas: matulaitismission@sbcglobal.net

�JAV LB Le  monto apylinkės val-
dyba rugsėjo 21 d., sekmadienį, 4 val.
p. p. maloniai kviečia į Lietuvių ope -
ros pa ge rbimo vakarą, kuris vyks
Jau   nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Cla remont Ave., Chicago.
Bilietus galima įsigyti paskambinus
Zitai Litvinienei tel. 630-243-8075.
Ren ginio bilieto kaina 35 dol. Lemon -
to ir apylinkių gyventojai į renginį
galės nu vykti autobusu, kuris  PLC
išvyks 3 val. p. p. Autobuso bilieto
kai na – 10 dol. asmeniui. Norintys
va žiuoti autobusu prašomi kreiptis į
R. Kroną  tel.: 630-968-0184. Ren gia -
mas tai progai skirtas leidinys. No -
rinčius reklamuotis leidinyje ar įdėti
sveikinimus pra šome kreiptis tel.:
708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė). Vi si
esate nuo širdžiai laukiami.

�90 metų sukaktį švenčiančios
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-

sidėjimo vargdienių seserų vienuoli-
jos metiniai pietūs vyks 2008 m.
spalio 12 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Le-
mont, IL. 11 val. r. šv. Mišios, 12:30
val. p. p.– pietūs. Kviečiame dalyvau-
ti.  Tel. pasiteiravimui: 773-585-3570
(Valerija Čepaitienė).

��Kasmetinis org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” rudens lėšų telkimo ren -
ginys ,,Derliaus pietūs” dėl susida -
rusių aplinkybių yra nukeltas į 2009
m. sausio mėn. 25 d. Kviečiame
rėmėjus, šių tradicinių pietų (Lemon -
te) dalyvius, pasižymėti naują datą
sa vo kalendoriuose ir sekti spaudoje
skelbiamą informaciją.

�Lietuvių operos choro narių
dėmesiui! Choro repeticijos vyks
Ateitininkų namuose, 12690 Ar cher
Ave., Lemont, IL. Repetuosime penk-
tadieniais 7:30 val. v. Kviečiame nau-
jus narius, norinčius dainuoti Lietu -
vių operoje.

�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.

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia gausiai dalyvauti ir švęsti kartu
su mūsų parapija Šiluvos jubiliejų
rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv. Petro
Povilo lietuvių bažnyčioje adresu: 211
Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206. 11
val. r. bus aukojamos Pa dėkos Mišios
anglų ir lietuvių kalba. Jas au kos
kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir kle -
bo nas, kun. Da nielius Staniškis. Po
Mišių – procesija su akmens relikvija
iš Šiluvos ir šventiniai pietūs Šv.
Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206. Tel.
pasiteiravimui: 908-352-2271.

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

LR generalinė konsulė Čikagoje
lankėsi miesto kultūros centre

2008 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos
Respublikos generalinė konsulė Či -
ka goje Skaistė Aniulienė ir konsulato
darbuotoja Agnė Vertelkaitė lankėsi
Čikagos kultūros centre (Chicago
Cultural Center). Ten susitiko su pa -
rodų koordinatore Sofia F. Žutau tas,
kuri šiuo metu kuruoja ir dviejų gar-
sių Lietuvos grafikių Eglės Ver tel -
kaitės ir Birutės Zokaitytės darbų pa -
rodą, vyksiančią kultūros centre 2009
m. sausio 3 d. – kovo 29 d. S. F. Žutau-
tas išsamiai pristatė parodos projek-
tą, atkreipė dėmesį į gali mybę ben-
dradarbiauti šio ir kitų projektų ren -
gime, taip pat informavo apie centro
veiklą bei didžiausias vykdomas tarp-
tautines programas, kuriose ga lėtų
dalyvauti ir menininkai iš Lie tuvos. 

Sofia F. Žutautas maloniai pak -
vie tė atvykti ir gausiai dalyvauti Lie -
tuvos grafikių E. Vertelkaitės ir B.

Zokaitytės darbų parodos atidaryme
2009 m. sausio 9 d. 6 val. v. Čikagos
kultūros centre (Chicago Cultural
Cen ter). Tikimasi, kad atidarymo pri -
ėmime dalyvaus ir pačios meni nin -
kės.

Vizito į kultūros centrą metu
kon  sulato atstovės turėjo galimybę
su sitikti su tame pačiame pastate įsi -
kūrusios Čikagos susigiminiavusių
miestų tarptautinės programos (Chi -
cago Sister Cities International Prog -
ram) valdybos pirmininke V. Szy -
manski bei projektų vadove K. Heil -
man, kuruojančia bendradarbiavimą
su Vilniaus miestu. Apžvelgta, ko -
kiose programose dalyvauja Vilnius,
do mėtasi galimybėmis aktyvinti bei
stiprinti miestų bičiulystę. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info

Gražiai praėjo XIII Lietuvių tautinių šokių šventė Los Angeles, bet su-
stoti negalima, reikia ruoštis ki toms ypatingoms šventėms – ,,Gran dies”
50-mečiui Ir Lietuvos tūkstantmečiui! ,,Grandies” pagyve nusių jų ratelis
savo veiklos metus pra dės rugsėjo 28 d., 2:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, valgykloje prie Lietuvių dailės muziejaus. Kvie čiame visus, jau-
natviškai nusiteikusius ir mėgstančius bendrauti. Registruotis: wwwwww..
vvoorraass..ccoomm//ggrraannddiiss. Turint klausimų, prašome kreiptis į mokytoją Vidą
Brazaitytę tel.: 708-280-8678 arba vidab1213@hotmail.com. 

Tautinių šokių grupės ,,Grandis” pagyve nusių jų ratelis Lietuvių tautinių
šokių šventėje Los Angeles. Stovi pirma iš dešinės: grupės vadovė Vida
Brazaitytė.                                                                              Virgio Smilgio nuotr.

Renginiai Seattle, WA 

* * *
Rugsėjo  27 d. 7:30 val. v. pia -

nistas Dainius Vaičekonis ir Bre -
merton simfoninis orkestras atliks P.
Čaikovskij Pirmąjį koncertą fortepi-
jonui. Koncertas vyks Bremerton
High School Performing Arts Center
(1500 13th St, Bremerton WA
98337). Bilietus galite įsigyti tin-
klalapyje http://bremertonsympho-
ny.wordpress.com/concerts/

* * *
Šeštadienį, spalio 4 d., 10 val.

r., Varsity kino teatre, 4329 Univer-
sity Way NE, Seattle, WA, bus rodo-
mas istorinis filmas ,,Rigas Sargi”
apie latvių kovą už nepriklausomybę
1918 metais. 

* * *
Spalio 12 d. 1 val. p.p. Lietuvos

Dukterų rudeninė popietė. Popietė
vyks pas Aldoną Minelgą, 636 Sandra
Lee Ct. SE, Olympia. Tel. pasiteira-
vimui: 360-491-4663.

Šeštadienį, spalio 25 d., 6 val.
v. visi kviečiami į Šv. Martyno dieną.
Su rinktos lėšos bus skiriamos Bal -
tijos studijų programai University of
Washington. Svečiai laukiami su
kostiumais bei kaukėmis. 

* * *
Gruodžio 5 d. nuo 4 val. p. p. iki

7 val. v. ir gruodžio 6–7 dienomis nuo
10 val. iki 5 val. p. p. vyks Seattle
Sampling Art Show. Loretta Werner
Glamba ir Nomeda Lukoševičienė
kviečia visus į stiklo studiją ,,Just
Imagine”, 2223 SW 114th St. Seattle
WA 98146. Daugiau informacijos:
http://www.seattlesampling.com

* * *
Gruodžio 7 d. 2 val. p. p. kvie-

čia me į kasmetinę Seattle Lietuvių
Bend ruomenės vaikų kalėdinę eg -
lutę, kuri vyks  Rasos Raišys and Ste -
ve Liffick namuose, 3328 Cascadia
Ave. S, Seattle. Kaip ir kasmet vai -
kučiai dovanų gaus gražią knygą.

Washington Lietuvių Bendruomenė didžiuojasi ,,Lietučiu” (vadovė Zita
Petkienė, nuotraukoje antroje eilėje, viduryje). Seattle apylinkės veikla be
šio kolektyvo neįsivaizduojama.

Aras Lintakas, gyvenantis Brookfield, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Joana Drukteinis, gyvenanti Omaha, NE, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Dėkojame Jums.


