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•Skautybės kelias. Vado-
vų suvažiavimas. FSS
Studijų dienų programa
(p. 2)
•Rusijos grėsmė: tylėti
negalima (p. 3, 8)
•Lietuvos rinkimai–2008.
G. Baikštytė: Į politiką –
spręsti menininkams rū-
pimų klausimų (p. 4)
•Kvietimas į Šiluvos 400
m. jubiliejų (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltoji knyga (31) (p. 9)
•XII Teatro festivalio
programa (p. 10)

nančių lietuvių, atvažiavo jaunimo ir
parapijų chorų, užsienyje tarnaujan-
čių dvasininkų, vienuolių, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės vadovų.

Šv. Mišiose Bazilikoje, meldžiant
drąsos ir stiprybės misionieriams ir
savanoriams, besidarbuojantiems
Lietuvoje ir visame pasaulyje, šv. Mi-
šias aukojo LVK delegatas užsienio
lietuvių katalikų sielovadai prelatas
Edmundas Putrimas. Prelatas pas-
veikino visus, dirbančius misionie-
rišką darbą lietuvių etninėse žemė-
se ir už jos ribų, visus atvykusius pi-
ligrimus, siekiančius šia kelione at-
naujinti savo tikėjimą.

„Tai tikėjimas silpnųjų, kad prit-
rauktų Dievo visagalybę”, – sakė
dvasininkas, primindamas Švč. M.
Marijos pavyzdį. Prelato pasakytos
homilijos žodžiais, Šiluvos Jubiliejus
patvirtina Marijos vaidmenį Bažny-
čioje, padeda atskleisti Dievą žmo-
nėms.

Prel. E. Putrimas su padėkos žo-
džiais Nukelta į 6 psl.

Vilniuje posèdžiauja
Lietuvos ir Rusijos
istorikai

Padèkos švent∂je meld∂si
viso pasaulio lietuviai

,,Atgimimas” švençia jubiliejû

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Bernar-
dinai.lt) – Rugsėjo 15-ąją, švenčiant
Švč. M. Mariją Sopulingąją, baigėsi
jubiliejiniai Šilinių atlaidai. Į Padėkos
šventę Šiluvoje atvykti buvo kviečia-
mi po visą pasaulį pasklidę tautiečiai,

kurių dalis savo bendruomenėse taip
pat šventė ar tebešvenčia Šiluvos Ju-
biliejų. Į protėvių, tėvų žemę šią die-
ną kaip Šiluvos piligrimai atvyko JAV,
Kanados, Didžiosios Britanijos, Aust-
ralijos, Lenkijos, Rusijos šalyse gyve-

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –
Rugsėjo 16 d. vienas pirmųjų demok-
ratinės Lietuvos spaudos leidinių
švenčia jubiliejų – savaitraštis ,,Atgi-
mimas” pažymi 20-etį.

1988 m. rugsėjo 16 d. ,,Atgimi-
mas” pasirodė kaip Lietuvos Persit-
varkymo Sąjūdžio informacinis leidi-

nys. Tuo metu jau ėjo ,,Sąjūdžio ži-
nios”.

Pasak pirmojo redaktoriaus Ro-
mualdo Ozolo, pirmasis numeris ne-
buvo cenzūruojamas ir redakcinė ko-
legija jį stengėsi parengti gana neut-
ralų, kad netektų nuo pat pradžių
pyktis su valdžia. Pasak R. Ozolo, kai
pradėjo eiti ,,Atgimimas”, tautoje jau
buvo ryškus dvasinio atgimimo lau-
kimas ir kritinis požiūris į valdžią.

Dabar savaitraščiui ,,Atgimimas”
vadovaujanti Indrė Makaraitytė sa-
ko, kad laukia daugybė iššūkių, ir ne
vien tik ,,Atgimimo”. Tai galima pa-
sakyti apskritai apie visuomenę, pi-
lietinę bendruomenę, kuriai rūpi, kas
vyksta, ir kuriai ne tas pats, į kur vis-
kas Lietuvoje krypsta. ,,O negera
nuojauta kankina, kad krypsta ne
ten, kur manėme judėsiantys prieš 20
metų – nuo spaudos leidinių lentynos
lūžta, bet tiesos juose žmonės pasi-
genda. Į Seimą veržiasi neregėtas
skaičius kandidatų, bet rinktis nėra
iš ko... Ir kovoti su priešu savyje yra
daug sunkiau nei su svetimu”, – sako
I. Makaraitytė.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Balsas.lt)
– NATO generalinis sekretorius Jaap
de Hoop Scheffer pareiškė, kad orga-
nizacija tęs savo plėtrą nepaisant Ru-
sijos prieštaravimų. Be to, J. de Hoop
Scheffer pareiškė, kad Kremlius ne-
turi jokios teisės vetuoti Gruzijos įsi-
jungimo į euroatlantinę saugumo
struktūrą, rašo „Washington Post”.

Išreikšdamas savo paramą Gru-

zijai, NATO generalinis sekretorius
pareiškė, kad „kelias į NATO vis dar
yra plačiai atvertas” ir Rusija negali
nutraukti organizacijos saitų su bu-
vusiomis sovietinėmis respublikomis
į pagalbą pasitelkdama karinę jėgą.

„NATO plėtros procesas tęsis, tę-
sis atsargiai, tačiau su aiškiu tikslu –
sukurti tvirtą, nepadalintą Europą” –
pareiškė J. de Hoop Scheffer kalbė-

damas Tbilisio valstybiniame univer-
sitete.

Į Gruziją jis atvyko kartu su 26
NATO valstybių atstovais. Be to, J.
de Hoop Scheffer pasmerkė Rusijos
sprendimą pripažinti separatistinių
Pietų Osetijos bei Abchazijos respub-
likų nepriklausomybę. Tiesa, jis pri-
dūrė, kad NATO nesiekia nubausti
Rusijos, o tiesiog nori padėti Gruzijai.

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) –
Vilniuje tris dienas posėdžiaus Lie-
tuvos ir Rusijos istorikai. Antradienį
vyko Lietuvos ir Rusijos istorikų ko-
misijos posėdis, o trečiadienį ir ket-
virtadienį rengiama trečioji komisijos
konferencija, šįkart pavadinta ,,Im-
perija ir tautos XIX amžiuje”.

Užsienio reikalų ministerijos sek-
retorius Laimonas Talat-Kelpša, svei-
kindamas posėdžio dalyvius, sakė, jog
šis renginys – tai dar vienas žingsnis
geresnių Lietuvos ir Rusijos santykių
plėtros link. Kaip kitą sėkmingo dvi-
šalio bendradarbiavimo pavyzdį L.
Talat-Kelpša įvardijo vadinamąjį
,,Kaliningrado klausimą”.

,,Noriu pabrėžti, kad nepaisant
pastaruoju metu abiejų šalių žiniask-
laidoje pasirodžiusių daugybės ko-
mentarų apie Lietuvos ir Rusijos san-
tykius, gerų santykių su kaimyninė-
mis valstybėmis plėtra yra vienas
svarbiausių Lietuvos užsienio politi-
kos tikslų”, – sakė ministerijos sekre-
torius.

L.Talat-Kelpša taip pat pareiškė,
kad Rusija yra labai svarbi partnerė,
su kuria Lietuva siekia bendradar-
biauti įvairiose srityse ir puoselėti
gerus kaimyninius santykius. Jo tei-
gimu, ,,praeities žaizdos nesugyja
akimirksniu. Neišvengiamai turėsi-
me grįžti prie istorinių klausimų ir
geriausia būtų, jei šiuos klausimus
spręstų istorikai profesionalai”.

Pirmasis dvišalės Lietuvos ir Ru-
sijos istorikų komisijos posėdis įvyko
2006 m. Vilniuje, antrasis – 2007 m.
Maskvoje.

Šv. Mišiose dalyvavo iš įvairių užsienio šalių atkeliavę lietuviai.
Bernardinai.lt nuotr.

,,Rusija nesustabdys NATO plètros”

Savaitraštis ,,Atgimimas”.
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SKAUTYBÈS KELIAS
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Orland Park, IL 60462
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
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Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Daugiau
informacijos

apie lietuvių skautų
veiklą rasite

internete adresu:
www.skautai.net

Sąžiningumas – Mandagumas – Kūrybingumas

Kviečiame:
� Draugininkus
� Tuntininkus
� Skautininkus
� GVM-AM kursantus
� Vyresnes skautes
� Gintares
� Skautus vyčius
� Budžius
� ir kitus vadovus, kurie nori pastiprinti savo vienetų veiklą.

Kada? 2008 m. spalio 24-26 d. (October 24-26). Susirinksime penktadienį
vakare, išvyksime sekmadienį 11 val. r.

Kur? Cuyahoga Valley Environmental Education Center netoli
Cleveland, OH. Miegosime bendrabutyje. Maistą paruoš pasamdyti virėjai.

Kaina? 20 JAV dol. Registracija vyks iki spalio 4 d!*

Suvažiavimo dienotvarkė – Mažiau kalbų, daugiau darbų
� Impozantiškos programos – užsiėmimai ir žaidimai, kurie patrauks

skautus, tėvus, vadovus. Filmų, nuotraukų, pasakų ir dainų vakaras;
� Administracinės temos – reikšmingi apdovanojimai ir įsakymai;
� Vadovų rūpesčiai ir siūlymai – apsvarstysime ir nuspręsime, kaip pato-

bulinti programą, ir ką daryti, kai pasitaiko drausmės problemų.

Registracijos lapas ir daugiau žinių adresu:
http://skautai.seedwiki.com/wiki/skautai/vadovu_suvaziavimas_2008

Budėkime! Gero vėjo!
Brolis Tomas

540-729-5980 | tomasmya@verizon.net

* Skautas mandagus – vienas būdas elgtis mandagiai yra užsiregistruoti
laiku, kad vadovai galėtų tinkamai paruošti programą. Dėkojame.

Vadovų suvažiavimas
2008 m. spalio 24-26 d.

Cuyahoga Valley - Cleveland, OH

Akademikai skautai filisteriai kviečia visus į
LITERATŪROS VAKARĄ

,,Žvilgsnis į Justino Marcinkevičiaus poeziją”.
Poetą pristatys dr. Jolita Kavaliūnaitė
Antroje vakaro dalyje matysime video filmą.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 2 v. p. p.
Dievo Motinos parapijos svetainėje.
Visų lauks jauki nuotaika ir vaišės.

Įėjimo auka 5 dol.

Brangiai „Aušros vartų/Kernavės tunto“ sesei:

A. A. JANINAI MIKUTAITIENEI

mirus vyrui, broliui Mečiui, sūnui, broliui Mindaugui, duk-
roms, sesėms Vilijai, Sigutei, Aušrinei bei kitiems šeimos
nariams, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu su Jumis
liūdime.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

MIRTIS BAISI TIEMS, KURIE SU MIRTIMI VISKĄ PRARANDA,
BET NE TIEMS, KURIŲ GARBĖ NUMIRTI NEGALI (Cicero)

Sunku patikėti, kad jau metai praėjo nuo a. a. Irenos
Regienės išplaukimo į Anapus. Sesė Regienė nenuilsta-
mai dirbo skautybės gerovei. Jos šypsena apšvietė mus
visus lyg švyturys. Ji mus mokė būti geresnėmis vadovėmis
per pavyzdingą bendradarbiavimą su jaunimu. Mes drą-
siai plaukiame pirmyn įvairiais vadovybės keliais.

Nors užgeso sesės Regienės švyturio šviesa, jos dvasia
tebespindi ir spindės mūsų širdyse. Stengsimės apšviesti
kitus, kaip ji mus apšvietė.

Gero vėjo –
Nerijos tunto sesės

A. A. EDUARDUI JOKUBAUSKUI,

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą
sūnui broliui Robertui Jokubauskui, marčiai sesei Rimai
Jokubauskienei, anūkams: broliams Jonui ir Vitui, ir sesei
Lianai bei kitiems a. a. E. Jokubausko šeimos nariams.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

FSS studijų dienų
programa

2008 m. rugsėjo
26–28 d.

Penktadienis – rugsėjo 26 d.
6–7:30 val. v. Registracija
7:30–9 val. v. 1-oji paskaita. ,,To-

lerancija: politinė perspektyva” – fil.
adv. Regina Narušienė

Šeštadienis – rugsėjo 27 d.
8–8:30 val. r. Registracija
8:30–9:30 val. r. Pusryčiai
10–11:30 val. r. 2-toji paskaita.

,,Tolerancija: krikščioniška perspek-
tyva”– tėv. Antanas Gražulis, SJ

11:30 val. r. –12:15 val. p. p. Poilsis
12:15–1:15 val. p. p. Pietūs
1:30–3:00 val. p. p. FSS sueiga/

Diskusijos
3:15–4:45 val. p. p. 3-ioji paskai-

ta: ,,Tolerancija: psichologinė per-
spektyva” – dr. Rima Binder

5–6 val. v. Vakarienė
6–7:30 val. v. Poilsis
7:30 val. v. Laužas

Sekmadienis – rugsėjo 28 d.
9–10 val. r. Pusryčiai
11 val. r. šv. Mišios Pal. Jurgio

Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois

FSS Čikagos skyriaus valdyba

Pirmininkė – fil. Jolanda Kere-
lienė

Vicepirmininkės – fil. Danguolė
Bielskienė ir fil. dr. Vilija Kerelytė

Sekretorė – fil. Birutė Vilutienė
Korespondentė – fil. Aušrelė Sa-

kalaitė
Iždininkas – fil. Jonas Variakojis
Jaunųjų filisterių atstovas – fil.

Andrius Tamulis

Studijų dienos vyks CAR-
MELITE SPIRITUAL CENTER,
8433 Bailey Road, Darien, IL. 60561;
tel.: (630) 969-4141.

Kaip nuvažiuoti: Centras yra
išvažiavus iš I-55 Cass Avenue
North. Reikia važiuoti iki pirmojo
šviesoforo, pasukti į kairę ir važiuoti
Frontage Road iki Bailey Road.
Bailey Rd. pasukti į dešinę. Dešinėje
kelio pusėje matysis Centras su
dideliu kiemu.

Daugiau informacijos gausite
tel.: (708) 567-9611 (sesė Vilija Ke-
relytė).



DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 17 d., treçiadienis 3

Ar ruduo tikrai prasideda
tik rugsėjo 22-ąją?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Mano DayMinder firmos išleistame metiniame kalendoriuje pa-
žymėta, kad rugsėjo 22 d. prasideda ruduo, o gruodžio 21 d. yra
pirmoji žiemos diena. Tame kalendoriuje taip pat pažymėta, kad

kovo 20-oji yra pirmoji pavasario diena, o birželio 21-a – pirmoji vasaros
diena. Dar universitete būnant, kur teko lankyti ir metereologijos kursą,
sužinojau, kad dvejose tų dienų (kovo 20 ir rugsėjo 22) dienos ir nakties
ilgis yra lygiai toks pat – po dvyliką valandų. Tada taip pat patyriau, kad
trumpiausia metų diena yra gruodžio 21-oji, o ilgiausia iškrenta netoli
Joninių – birželio 21-ąją.

O kokie atsiminimai iš mano tolimos jaunystės? Jau pradžios mokyk-
loje sužinojau, kad metai susideda iš keturių metų laikų: pavasario, vasa-
ros, rudens ir žiemos. Tada taip pat išmokau, kad pavasario mėnesiai yra
kovas, balandis ir gegužė, vasaros mėnesiai – birželis, liepa, rugpjūtis ir
t.t. Niekas nesismulkino dėl konkrečios mėnesio datos, tad atrodė visai
natūralu, kad metų laikai prasideda su pirmąja to metų laiko mėnesio die-
na. Taigi, ruduo prasideda rugsėjo 1-ąją. Ar ne panašiai mus visus infor-
muoja ir Amerikos žiniasklaida, skelbdama, kad su Darbo dienos savait-
galiu pasibaigia vasaros sezonas? Lietuvoje dar aiškiau – rugsėjo 1 dieną
prasideda mokslas, visi žino, kad mokslas prasideda rudenį, o ne vasarą.

Besikankindamas susidomėjau, ką tuo reikalu turi pasakyti Kristi-
jonas Donelaitis, garsiosios poemos ,,Metai’’ autorius. Tą knygą tikrai tu-
rėjau, bet, pasirodo, kad su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu ją ir
dėžes kitų knygų bei žurnalų išsiunčiau į Lietuvą. Galvojau, kad ten mano
sukauptų lobių daugiau reikia negu man. Tad dabar teko knistis inter-
nete. Ten radau visko, bet ne ,,Metų’’ tekstą. Internete sužinojau, kad K.
Donelaitis, liuteronų pastorius ir lietuvių grožinės literatūros pradinin-
kas, gimė 1714 m. sausio 1 dieną Lazdynėliuose, Gumbinės apskrityje,
Mažojoje Lietuvoje. Dėl jo mirties mėnesio nesutariama, nes vienoje vieto-
je rašoma, kad jis mirė 1780 m. vasario 18 d., o kitame šaltinyje mirties
mėnuo pažymėtas lapkričiu.

Savo poemą ,,Metai” K. Donelaitis rašė veikiausiai 1765–1775 m. Jis
pavadinimus davė tik atskiroms poemos dalims: ,,Pavasario linksmybės”,
,,Vasaros darbai”, ,,Rudens gėrybės” ir ,,Žiemos rūpesčiai”. Pavadinimas
,,Metai” pirmą kartą pavartotas Liudviko Rėzos parengtame K. Done-
laičio poemos leidime 1818 m. Poemoje vaizduojamas Rytų Prūsijos lietu-
vių gyvenimas. Joje K. Donelaitis sukūrė ryškių baudžiauninkų paveikslų,
kaimo buities, papročių vaizdų, lyrinių gamtovaizdžių. ,,K. Donelaitis kėlė
prigimtinės žmonių lygybės idėją, aukštino darbą, dorą, žadino lietuvinin-
kų (būrų) tautinę savimonę, tautiškumą gretino su dorybėmis” (citata iš
interneto Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos). Tačiau taip ir nesužino-
jau, kada jam ruduo prasidėjo, bet spėju, kad ta diena buvo rugsėjo 1-oji,
o ne kokia nors 22-oji.

Pradėdamas rašyti, į šią pusę visai nenorėjau išsilieti, bet dabar ne-
galiu sustoti. Nežinau, kas ir kada sugalvojo su sausio 1-ąja pradėti Nau-
juosius metus. Tai turbūt buvo koks imperatorius, paklausęs savo astro-
logų patarėjų. Žinau, kad atsakymą į visa tai galiu rasti internete, bet
neieškosiu. Be faktų apeliuoju į protą. Ar nebūtų logiškiau, kad Naujieji
metai prasidėtų su kovo 20-ąja diena? Juk pavasaris yra pats pirmasis
metų laikas. Su tuo sutinka ir K. Donelaitis. Įsidrąsinus, toliau galima
siūlyti kalendorių sutvarkyti taip, kad pirmoji pavasario diena, kada diena
ir naktis yra tokio pat ilgio, būtų kovo 1-oji, o ne 20-oji.

Pamiršus visas šias plonybes, noriu konstatuoti, kad ruduo yra mano
pats mėgiamiausias metų laikas. Karšta ir uodais apsėsta vasara jau pasi-
baigusi. Vaikai ir jaunimas būna sugrįžę į mokyklas bei universitetus.
Praretėja turistų spiečiai įdomesniuose objektuose. Aptuštėja ir mano
pamiltos stovyklavietės. Ne kartą ar du yra tekę vėlyvą rudenį kur nors
stovyklauti, ypač šiaurinėse JAV valstijose, kur kokiame vasarą populia-
riame parke tebuvo vos keletas kitų stovyklautojų, o kartais ir nė vieno.
Sunku atpasakoti tokiomis akimirkomis patiriamą laužo liepsnos šilumą.
Tai kažkas užburiančio, tiesiog svaiginančio, į plaučius įtraukus sprag-
sinčios medienos dūmelių. Nuotaikos nepagadina ant laužo iškepta deš-
relė ir į žarijas įmesta bulvė. O jeigu dar stovyklaujama ant kokio ežero
pakrantės, matant kitoje ežero pusėje paskutinius besileidžiančios saulės
spindulius, gali pagalvoti rojuje esąs. Dažniausia tos stovyklavietės būna
atidarytos stovyklautojams iki spalio mėnesio pabaigos.

Pasirodo, kad daugeliui žmonių ruduo yra bene populiariausias metų
laikas. Antroje vietoje yra pavasaris. Priežastys dėl tokio rudens popu-
liarumo yra įvairios. Vieniems su rudeniu pasibaigia nesibaigiąs darželių
ravėjimas, kitiems, ypač vyriškiams, ruduo reiškia naują futbolo sezoną.
Žmonėms patinka vėsų žaidynių vakarą šiltai apsimuturiuoti ir gerkles
vėdinti. Mėgstantiems gamtą ruduo suteikia progą aktyviau iškylauti,
mankštintis, bet neperkaistant. Viena studija rado, kad grynas, smagus
rudens oras gerina savijautą. Su rudeniu daugelis paukščių išskrenda į šil-
tesnius kraštus. Ūkininkams – tai derliaus nuėmimo metas. Daug buvo
dirbta pavasarį sėjant, vasarą tręšiant ir ravėjant, kad sulaukus norimo
derliaus rudenį.

Ruduo yra paskutinis gamtos sužibėjimas įvairiomis spalvomis. Ne
vienoje JAV valstijoje rudens spalvų turizmas tapo patraukliu uždarbia-
vimu. Prie vaizdinės spalvų simfonijos Nukelta į 9 psl.

PAULIUS SAUDARGAS

Mūsų jautrioje priešrinkiminėje
viešoje erdvėje vis labiau ryškėja di-
lema, kur dėti kablelį sakinyje
„Tylėti negalima prieštarauti” Rusi-
jos karinio įsiveržimo į Gruziją kon-
tekste. Vieni ragina kuo skubiau su-
duoti „meškai” per nagus, kiti gąs-
dinasi, kad „meškos” dar labiau ne-
suerzintume, treti „meškos” siau-
tėjimo akivaizdoje kviečia būti Buri-
dano asilais ir nudvėsti tariamo ob-
jektyvizmo badmetyje, apsimetant,
kad tiesos nėra. Keista, kad net ir
Lietuvoje, kuri kryptinga užsienio
politika bei gausiomis pilietinėmis
akcijomis parodė aiškią tiek valsty-
binę, tiek visuomeninę nuomonę,
radosi ši dviprasmiška polemika. Ta-
čiau nesivelti į šią pavojingą polemiką
– vėlu. Pabandykime ne tik prag-
matinio išskaičiavimo, bet ir pilie-
tinės sąžinės svarstyklėse pasverti
visus „už” ir „prieš”.

Ar reali Rusijos grėsmė?

Kaip parodė RAIT atliktas Lie-
tuvos gyventojų nuomonės tyrimas,
beveik pusė atsakiusių mano, kad
tarptautinės organizacijos neužtik-
rina valstybių ir jų gyventojų saugu-
mo. Reikia skubiai peržiūrėti nacio-
nalinio saugumo planą. Prezidentū-
roje įvykusio Valstybės gynimo ta-
rybos (VGT) posėdžio išvadų jo daly-
viai nekomentuoja, tačiau paties
prezidento V. Adamkaus retorika,
lyginant padėtį Gruzijoje su Lietuvos
okupacija 1940-aisiais, parodo vals-
tybės galvų nuotaikas. Sušaukti VGT
posėdį paragino Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai,
mat Rusijos ir Gruzijos konfliktas
aiškiai parodė, jog Lietuvai gali grėsti
ne tik energetinis badas ar kiber-
netinė ataka, bet ir konvencinis
ginkluotas puolimas.

Padėties įvertinimą derėtų pra-
dėti nuo pačios Rusijos oficialios
laikysenos ,,iš pirmų lūpų”, t. y., kaip
teigia Rusijos Federacijos vyriausybės
vadovas Vladimir Putin. ,,Rusija ne-
turi imperinių ambicijų ir nesikėsina
į buvusių sovietinių respublikų
suverenitetą”, – teigia Putin, tačiau
atkreipia dėmesį į tai, kad negalima
taikyti dvigubų standartų, kalbant
apie valstybių teritorinį vientisumą.
Jis priminė, kad Kosove buvo pa-
brėžiamas tautos teisės apsispręsti
principas, o Gruzijoje – teritorinio
vientisumo principas. Vėlesnius Ru-
sijos veiksmus Gruzijoje Putin pava-
dino nuoseklumu. ,,Juk mes tuomet
nepripažinome Abchazijos ir Pietų
Osetijos nepriklausomybės. Mes nu-
tylėjome”, – pabrėžė jis. Kažin kokius
teritorinio vientisumo principus
Kremlius pritaikys Baltijos valsty-

bėse toliau vykdydamas savo nuo-
seklią politiką?

Rusijos Federacijos užsienio rei-
kalų ministerijos atstovas Andrej
Nesterenka teigia: ,,Mes neketiname
imtis griežtų poveikio priemonių
prieš tas šalis, su kuriomis mes ne-
sutariame. (…) Mes buvome, esame
ir būsime už civilizuotą bendravimą
su šiomis šalimis, jei jos tuo bus
suinteresuotos.” Tačiau pats faktas,
kad tokia ,,pasiteisinamoji” retorika
egzistuoja, tik patvirtina pačios grės-
mės egzistavimą. Šiuose teiginiuose
išryškėja ir diplomatiškai grėsmingas
„jeigu” momentas. T.y., jeigu suvok-
sime savo suinteresuotumą būti pa-
klusniais, tai Maskva mūsų ne-
skriaus. A. Nesterenka juk nepasakė:
,,Rusijos grėsmė Baltijos valstybėms
– absurdas.” Oficialusis Rusijos URM
atstovas nepamiršo priminti, kad
,,Kai dėl rusakalbių gyventojų, kurių
teisės varžomos Baltijos šalyse, tai
Maskva yra už šių teisių realiza-
vimą”.

Rusijos įgaliotinio prie NATO
Dmitrij Rogozin kaltinimuose JAV
nuskamba ir grasinimai Baltijos vals-
tybėms: „Yra aišku, kas yra pralai-
minti pusė: Lenkijos prezidento bei jo
bendraminčių ir Baltijos valstybių
politika.” Tai aiški nuoroda, kad už
Rusijos veiksmų kritiką vėliau teks
sumokėti. Lenkijos ir Baltijos vals-
tybių tapimą Rusijos „nedraugais
nr.1” plėtoja pati Rusijos žiniasklai-
da. Rusijos dienraštis „Izvestija” po
neeilinio Europos Sąjungos (ES) vir-
šūnių susitikimo sudarė „Rusofobijos
vertinimo lentelę”, kurioje ES vals-
tybės yra suskirstytos į 4 grupes. Į
pirmąją grupę, kaip aršiausios Ru-
sijos kritikės, pritariančios tam, kad
Kremliui būtų įvestos tarptautinės
sankcijos, kaip tik ir yra įtrauktos
visos trys Baltijos šalys bei Lenkija.

Henning Riecke iš Vokietijos
Užsienio ryšių tarybos interviu
„Deutsche Welle” teigia: „Baimė, kad
Rusija agresyviai gins savo interesus
ir galbūt mėgins išbandyti NATO
solidarumą su Baltijos šalimis ar
Ukrainos ryšių su Vakarais tvirtumą,
yra pagrįsta. (...) Kalbant apie
Baltijos valstybes, aš būčiau labiau
linkęs manyti, kad Rusija, prieš
pradėdama karinį įsiveržimą, sieks
įgyti daugiau įtakos pasinaudodama
kibernetiniais karais ir infiltravimu.”

Buvęs Vokietijos užsienio reikalų
ministras Joschka Fischer teigia, kad
„Rusijos siekis peržiūrėti tvarką
posovietinėse respublikose, kurias ji
vadina ‘artimuoju užsieniu’, po per-
galės Gruzijoje bus vykdoma tik su
dar didesniu atkaklumu. Europa ne-
turėtų turėti iliuzijų dėl to ir privalo
tam ruoštis. (...) Dabar jau aišku, kad
ateityje Rusija vėl mėgins užtikrinti
savo interesus karine jėga – ypač savo
‘artimajame užsienyje’.”

Kalbant apie grėsmes, negalime
pamiršti ir energetinės priklausomy-
bės, kurios grėsmė pastaruoju metu
ypač išaugusi, tiek dėl trumparegiš-
kos mūsų pačių valdžios energetikos
politikos, tiek ir dėl nepalankių ES rei-
kalavimų, stumiančių Lietuvos ener-
getiką prie dujų vamzdžio. Buvęs JAV
ambasadorius Lietuvoje, Europos
programos strateginių ir tarptauti-
nių tyrimų centro narys Keith Smith
aiškiai pabrėžia, kad Rusijos naudo-
jimasis energetikos ištekliais siekiant
daryti įtaką Nukelta į 8 psl.

RUSIJOS GRĖSMĖ:
TYLĖTI NEGALIMA

Tiek dviprasmiška Krem-
liaus retorika, tiek ir su-
nerimęs Vakarų tonas ro-
do, kad Rusijos grėsmė
Baltijos valstybėms šian-
dien yra išaugusi labiausiai
per pastaruosius metus po
Sovietų Sąjungos žlugimo.
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G. BAIKŠTYTĖ: Į POLITIKĄ – SPRĘSTI
MENININKAMS RŪPIMŲ KLAUSIMŲ

Tęsiame pažintį su kandidatais į
Lietuvos Respublikos Seimą. Šįkart
kalbiname Naujosios sąjungos par-
tijos sąrašuose kandidatuojančią lie-
tuvių teatro, kino ir televizijos aktorę
Gražiną Baikštytę. Primename, jog
visi ,,Draugo” kalbinami kandidatai į
LR Seimą kandidatuoja Vilniaus
miesto Naujamiesčio vienmandatėje
apygardoje, kurioje balsuos visi išei-
vijoje gyvenantys Lietuvos piliečiai.
Balsavimas įvyks š. m. spalio 12 d.

– Papasakokite apie save,
savo darbą Lietuvos ir užsienio
scenose.

– Esu baigusi Kinematografijos
instituto Maskvoje aktorinio meis-
triškumo studijas, žymaus rusų kino
režisieriaus ir aktoriaus Sergėjaus
Bondarčiuko kursą. Filmuotis pra-
dėjau dar prieš studijas. Meninė fo-
tografo L. Ruiko nuotrauka „Gra-
žina” pelniusi tarptautinėje fotopa-
rodoje apdovanojimą, buvo spausdi-
nama fotokataloguose, žurnalų vir-
šeliuose, tad ją pamatę režisieriai
pradėjo mane kviesti filmuotis. Po
studijų sėkmingai tęsiau kino kar-
jerą, gaudama pasiūlymus iš įvairių
kino studijų. Esu nusifilmavusi pag-
rindiniuose vaidmenyse 35-iuose fil-
muose. Daugiausia teko vaidinti ro-
mantiškas būtybes istoriniuose ar
taip vadinamuose kostiuminiuose ir
fantastiniuose filmuose, o taip pat
yra tekę vaidinti užsienietes milijo-
nieres. Taigi, esu kino, o ne teatro ak-
torė. Visada tvirtinau, kad kino ir
teatro aktoriaus profesijos yra skir-
tingos savo specifika, vaidybos prie-
monėmis, pagaliau – kinogeniškumu,
kuris būtinas kino aktoriui. Yra net
toks posakis: „Šį aktorių myli kino
juosta”... Šiuo metu filmuojuosi po-
puliariame lietuviškame seriale „Ne-
kviesta meilė”, jame vaidinu stoma-
tologę Ireną, kurios atsiradimas kai
kurių veikėjų likimus pakreipia kita
vaga.

Daugel metų esu kviečiama į
tarptautinius kino festivalius būti
vertinimo ir organizacinio komiteto
nare, o taip pat atstovauti kinui už-
sienio šalyse. Tokiu būdu su kino de-
legacija aplankiau Lotynų Amerikos
šalis – Meksiką, Ekvadorą, Peru.

– Kodėl nusprendėte pasukti
į politiką?

– Seime yra sprendžiami įvairūs
valstybinės reikšmės klausimai, o
meno ir kultūros problemos dažnai
pamirštamos. Sutinku, kad yra daug
svarbių spręstinų klausimų, bet nie-
kada nesutiksiu, jog kultūra, lyg koks
pyragas – ne pirmo būtinumo daly-
kas. Norėčiau atkreipti valdžios dė-
mesį į tai, kad kinas, teatras ir kitos
meno sritys yra mūsų valstybės
pasididžiavimo reikalas, o ne tautos
linksminimo priemonės. Kiek kul-
tūringi ir išprusę būsime patys, tiek
mus gerbs ir pasaulis.

– Kodėl pasirinkote būtent
Naujosios sąjungos (NS) partiją?

– Man priimtina jos ideologija,
partijos vadovai, o svarbiausia, kad
Naujoji Sąjunga ne tik žada, bet ir
savo užsibrėžtus tikslus įgyvendina!

Manau, kad su tokia stipria ir pa-
tikima komanda ir man gali pavykti
savo siekius paversti tikrove.

– Kurios politinės pažiūros
Jums yra artimiausios?

– Man yra artimas demokratinės
santvarkos modelis, kurioje svar-
biausia yra pats žmogus, jo dorovės ir
moralės normos.

– Esate sakiusi, jog Jums
nebuvo priimtinos pramogų
verslo atstovų įsteigtos Tautos
prisikėlimo partijos vadovo Arū-
no Valinsko vilionės tapti šios
partijos nare. Gal galite paaiš-
kinti kodėl?

– Tautos prisikėlimo partija –
naujai susikūrusi partija, o ir aš pati
politikoje naujokė, todėl bendražy-
giais pasirinkau partiją su 10 metų
patirtimi, kurioje turėsiu iš ko pasi-
mokyti. Tikrai neturiu nieko prieš A.
Valinską, jo partijoje yra daug mano
draugų ir kolegų, tad visai nežadu su
jais kovoti, o kaip tik manau, kad
drauge mums pavyktų išspręsti daug
menininkams rūpimų klausimų!

– Sieksite spręsti kultūros
problemas, kaip apibūdintumėte
dabartinę padėtį Lietuvos kul-
tūroje?

– Kultūra – tai ne tik teatras,
kinas, dailė, muzika ir kitos meno
šakos, o kaip jau minėjau, paties
žmogaus kultūringumo ir išsilavini-
mo lygis, pagal kurį pasaulis susidaro
nuomonę apie mus. Žinoma, ne kiek-
viena šeima gali sau leisti visapusiš-
kai išlavinti savo atžalą, bet elemen-
taraus elgesio pradmenys šeimoje juk
nieko nekainuoja!

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų

pasiekimais teatro, muzikos, baleto,
dailės, fotografijos srityse, tačiau kita
vertus, daugelyje kultūros sričių yra
nemažai spręstinų problemų.

– Gal galite įvardyti nors
keletą didžiausių pasiekimų ir
pralaimėjimų Lietuvos politi-
niame, ekonominiame, kultūri-
niame gyvenime?

– Atsakymas į šį klausimą rei-
kalauja išsamios visų išvardytų sričių
analizės, į kurią šiame interviu ne-
galiu pretenduoti... Paminėsiu pag-
rindinius savo požiūriu aspektus.
Didžiausi pasiekimai: įstojimas į ES
ir NATO. Pralaimėjimai: didėjanti
emigracija (išvyko 10 proc. Lietuvos
piliečių), žemės reforma (nekilno-
jamo turto pavertimas kilnojamu),
neproporcingai atlyginimams didė-
jančios maisto, šildymo, elektros
energijos kainos.

– Kokią šiandieninę ir ryt-
dienos Lietuvą matote?

– Šiandieninę Lietuvą matau
tokią, kokia ji yra su visais jos pri-
valumais ir trūkumais. O rytdienos
Lietuvą norėčiau matyti kultūringą
su galinčiais joje oriai jaustis jos
piliečiais, kurių gyvenimo kokybė ati-
tiktų europietiškus reikalavimus ir
kuriems nereiktų nerimauti dėl ry-
tojaus.

– Kokius didžiausius skau-
dulius čia matote? Kaip, Jūsų
nuomone, tas problemas galima
būtų išspręsti?

– Menininkai toli gražu ne vi-
suomet moka kovoti už savo teises.
Jų atlyginimai nepelnytai maži,
dažnai nesiekiantys net pragyvenimo

lygio vidurkio, bet jie, skirtingai nuo
mokytojų ar gydytojų, niekada dėl to
nei streikuoja, nei piketuoja, o tyliai
ramiai „daro savo meną” toliau. Dau-
gelis menininkų dirba pagal kūrybi-
nes sutartis, kurios nesuteikia socia-
linių garantijų ir neužtikrina senat-
vinės pensijos. Menininko statuso
įteisinimas, manau, turėtų padėti
jaustis ir mums lygiaverčiais visuo-
menės nariais.

Valstybė išdalies finansuoja kino
filmų gamybą, tolesnę pinigų gavimo
problemą palikdama filmų prodiu-
seriams ir režisieriams, todėl ir lie-
tuviškas kinas jau nebegarsina Lie-
tuvos vardo pasaulyje, kaip kadaise.
Man, kaip aktorei, tai yra labai
skaudu pripažinti! Ir tai, žinoma, dar
ne visi skauduliai. Kaip matote,
menininkams Seime būtų kas veikti.

– Jūs iškėlėte savo kandi-
datūrą Naujamiesčio rinkimi-
nėje apygardoje. Ten balsuos ir
užsienyje gyvenantys lietuviai.
Kokius svarbiausius darbus ma-
tote atstovaujant jiems Seime?

– Nežadu pamiršti ir emigrantų,
nes jau girdėjau juos sakant, kad
jiems trūksta mūsų dėmesio. Svar-
biausias klausimas – dvigubos pilie-
tybės įteisinimas, kuris esu tikra, pa-
galiau bus išspręstas teigiamai!
Sieksiu valstybės paramos dažnes-
nėms menininkų gastrolėms pas
išeivius, taip pat tautinėms mokyk-
loms remti. Žadu užmegzti ryšius su
išeivijos bendruomenių atstovais,
taip betarpiškai gaunant iš jų in-
formaciją, kokios gi problemos juos
neramina ir kuo mes galėtume pa-
dėti. Nepasakysiu nieko naujo, kad
tik įsiklausant vieniems į kitus ir
visus skaudulius sprendžiant drauge,
galime įveikti bet kokius sunkumus!

– Kaip į Jūsų dalyvavimą
politikoje žiūri šeima?

– Mano šeima – tai menininkų
šeima, kurioje niekada nebuvo po-
litikų, tad šis mano sprendimas
jiems, žinoma, buvo netikėtas, kaip ir
iššūkis man pačiai!... Jie gerbia šį
mano pasirinkimą, vertina mano
siekius padėti ne tik sau pačiai, bet ir
kitiems kolegoms menininkams. Ir
jei man pavyktų įgyvendinti bent dalį
savo užsibrėžtų tikslų, manau, ma-
nimi didžiuotųsi ne tik mano šeima,
bet ir aš pati savimi!

– Kaip Jūs manote, ar ak-
toriniai gabumai reikalingi po-
litikoje?

– Ir taip, ir ne. Seimas – tai sa-
votiška scena, o aktoriai nebijo kal-
bėti viešai, jų negąsdina kino ar foto-
kameros, bet nereikia „vaidinti” visa
žinančio ir visa žadančio politiko.
Tokiais aš paprasčiausiai netikiu,
todėl ir pati nežadu spręsti, sakykim,
ekonominių problemų, palikdama jas
tų sričių specialistams, kaip ir jiems
yra svetimos menininkų problemos.

Manau, politikoje yra būtini
diplomatiniai ir iškalbos meno ga-
bumai, kuriuos norint galima išsi-
ugdyti.

Kalbino Loreta Timukienė

APIE
GRAŽINĄ BAIKŠTYTĘ:

G. Baikštytė gi-
mė 1951 m. liepos
20 d. Vilniuje. 1970-
1972 m. Vilniaus
Modelių namų ma-
nekenė. 1972-1973
m. studijavo Kauno
politechnikos insti-
tute, tuo pat metu
šoko liaudies šokių
ansamblyje „Suk-
tinis”. 1977 m. baigė
VGIK (Sąjunginis
valstybinis kinema-
tografijos institu-
tas), S. Bondarčiuko
ir I. Skobcevos stu-
diją. 1977 m. Kauno
dramos teatro ak-
torė. Vėliau dau-
giausia vaidino TSRS
kino studijų nuoty-
kiniuose ir istori-
niuose filmuose.

Su vyru kino
operatoriumi Algi-
mantu Mikutėnu
augina dukras Ma-
riją ir Viktoriją.
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DÈKOJAME POETEI 
ZITAI KIRSNAUSKAITEI

Pasibaigus atostogoms Lietuvių
opera pradėjo naują, 53–ąjį sezoną. Šį
kartą planuojama žiūrovus pradžiug-
inti J. Strauss operete „Šikšnospar-
nis”. Tikėtina, kad šiam šmaikščiam,
nuotaikingam ir melodingam kūri-
niui neliks abejingi visų kartų žiū-
rovai.

Lietuvių opera yra pelno nesie-
kianti organizacija. Jos egzistavimas
priklauso nuo rėmėjų aukų ir akty-
vaus dalyvavimo operos renginiuose.
Todėl, kaip ir kiekvienais metais, lap-
kričio mėnesį organizuojamas pagrin-
dinis lėšų kaupimo vajaus pokylis,
kuriame meninę dalį atliks Lietuvių
operos choras ir Čikagoje gyvenantys
solistai. Vakaro metu pagerbiami
žmonės, kurių dėka tiek ilgai Lietu-
vių opera gyvuoja. Čia vyks kasme-
tinė loterija, kur bus galima išlošti iki
500 dol. laimėjimą. Šios loterijos bi-
lietai bus išsiuntinėti mūsų rėmė-
jams. Juos bus galima įsigyti prie įėji-
mo į salę. 

Norėtume atkreipti visų dėmesį,

kad š. m. rugsėjo 21 d. vyksiantis Lie-
tuvių operos pagerbimo vakaras yra
organizuojamas JAV LB Lemonto
apylinkės valdybos. Atvykę į šį ren-
ginį Jūs paremsite Lemonto apylin-
kę ir Lietuvių operą.

Taigi visus, kurie neabejingi Lie-
tuvių operai ir nori ją paremti, kvie-
čiame į rengiamą pokylį š. m. lapkri-
čio 15 dieną, kuris įvyks Jaunimo
centro Didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago) 6:30 val. v. –
kokteiliai, 7:30 val. v. – meninė pro-
grama, po to vakarienė ir šokiai.

Taip pat kviečiame naujus na-
rius, norinčius dainuoti Lietuvių ope-
ros chore, ypatingai vyrus, kurių bal-
sų labai trūksta. Atvykite, pabandy-
kite dainuoti ir jums patiks. Įsijun-
kite į mūsų šeimą. Laukiame visų
norinčių dainuoti. Mūsų repeticijos
vyks Ateitininkų namuose (12690
Archer Ave, Lemont IL 60439), penk-
tadieniais nuo 7:30 val. vakaro.

Lietuvių operos valdyba

LIETUVIÛ OPEROS NAUJO SEZONO PRADÑIA

Mano straipsnyje „Vieneri metai
be a. a. Zuzanos Juškevičienės”
(„Draugas”, 2008 m. rugsėjo 6 d.)
trūksta dviejų sakinių.

1. Šv. Mišių metu labai gražiai
giedojo solistai Margarita ir Vaclovas
Momkai.

2. Straipsnio pabaigoje turėjo
būti: Mieloji Zuzana, po gražios gyve-
nimo kelionės ilsėkis Viešpaties so-
duose.

Tai ne „Draugo” kaltė.
Stasė Petersonienė

Čikaga, IL

PAPILDYMAS

Ne vieną kartą girdėjau tą klau-
simą rugsėjo 14 d. sekmadienį lietu-
vių Marquette Park parapijoje įvyku-
sioje Šiluvos šventėje. Šiluvos eiseno-
je skautai dalyvavo kartu su atei-
tininkais, Knights of Lithuania atsto-
vais, tik be vėliavos.  Yra labai daug
lietuviškų organizacijų, kurie nedaly-
vavo procesijoje. Turbūt yra įvairių
priežasčių, kodėl jų nebuvo.

Įvairūs skautų tėveliai man iš
anksto pranešė, kad šv. Mišiose neda-
lyvaus nei su ateitininkais, nei su
skautais, o su šeima. Pilnai supran-
tu ir pritariu tokiam jų sprendimui.
Ar ši šventė nėra skirta bažnyčiai,
visuomenei, lietuviams?

Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad daug
skautų dalyvavo Mišiose, tik ne visi
su uniformomis. Skautybės tikslas

yra ugdyti jauną žmogų guviu, suma-
niu, darbščiu, fiziškai užgrūdintu,
morališkai sveiku ir intelektualiai
brandžiu.  Skautas pasidaro nepa-
prastai brangiu asmeniu visuomenei,
tautai ir valstybei.  Toks skautas yra
moralinis švyturys tarp savo draugų
ir tautiečių. Galima matyti, kad žmo-
gus yra skautas, kai jis yra apsirengęs
uniforma, bet galima atpažinti ir uni-
formos nevilkintį skautą per jo dar-
bus.

Svarbiausia, kad mūsų lietuvių
visuomenė garbingai ir iškilmingai
atšventė nuostabų Šiluvos Švč. Mer-
gelės Marijos apsireiškimo 400 metų
jubiliejų!

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta
Nerijos tunto tuntininkė

KUR SKAUTÛ VÈLIAVOS?

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Kvietimas į Šiluvos 
400 metų jubiliejų

Nuo 2008 m. vasario 7 d. Brook-
lyno lietuvių Mergelės Marijos Ap-
reiškimo bažnyčioje pradėtas švęsti
Šiluvos Marijos 400 metų apsireiški-
mo Šiluvoje jubiliejus, išstatant di-
džiulį Šiluvos Marijos paveikslą
netoli didžiojo altoriaus, o  mažesnį –
prie šoninio altoriaus. Paveikslus
pašventino kun. Vytautas Volertas ir
mažoji  ,,keliaujanti Madona” pradėjo
savaitinius apsilankymus svetingu-
ose parapijiečių namuose. Pirmieji
,,keliaujančią Madoną” sutiko priimti
Patricija ir Vladas Sidai, jau daugelį
metų sumaniai ir gražiai tarnaujan-
tys bažnyčios ir  parapijos labui. Nuo
tų pirmų dienų paveikslas aplankė
daugelį parapijiečių, tikime, kad vi-
sur Dievo Motinos paveikslo apsilan-
kymas davė progą stabtelėti ir paben-
drauti su ja. Visai neseniai paveikslas
lankėsi svetinguose Algimantos ir
Jurgio Bendoraičių namuose.

Parapija iškilmingą jubiliejinio
400 m. apsireiškimo Šiluvoje šventę
planuoja rengti š. m. 2008 m. rugsėjo
21 d., sekmadienį. Pradžia 1 val. ryto.

Dalyvaus organizacijos su vėliavomis
ir Maironio mokyklos vaikučių proce-
sija. Ypatingas aukas prie altoriaus
neš organizacijų atstovai, giesmes
Marijos garbei giedos parapijos cho-
ras. Apeigos baigsis su procesija išne-
šant Marijos paveikslą laukan ir pa-
garbiai padedant jį prie ten stovinčio
lietuviško kryžiaus, visų žmonių mal-
dai ir pasidžiaugimui. 

Po religinių apeigų vyks metinis
parapijos piknikas, kur svečiai galės
pasivaišinti lietuviškais patiekalais,
šalta atgaiva ir t.t. Svečius daina ir
muzika linksmins Stasys Telšinskas.
Numatytos net dvi loterijos su vertin-
gomis dovanomis. Norintys galės ap-
žiūrėti pirmosios bangos Amerikos
lietuvių parodėlę, neseniai parsivežtą
iš Lietuvos, ir galės nusipirkti lietu-
viško maisto ir kitokių prekių, kurias
pardavinės Eugenija Misevičienė. Pa-
rapija tikisi gausaus svečių atsilanky-
mo, nes viskas bus filmuojama. Visi
keliai  rugsėjo 21 d. veda į Brooklyną.

Vida Jankauskienė, 
parapijos renginių komiteto narė

Algimantos ir Jurgio Bendoraičių nuotr.

Gerbiama poete Zita, nuošir-
džiausiai dėkojame Jums už rūpes-
tingai surengtas Jūsų knygos ,,Ant
angelo sparnų” sutiktuves, kurios
įvyko š. m. rugpjūčio 3 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Esame
pamaloninti matę pilną salę poezijos
ir giesmės gerbėjų. Taip pat esam be
galo dėkingi, kad knygą išleidote
dviem kalbom. Mano vyras sužavėtas
Jūsų poezijos švelnumo, ramumo,
taurumo. Dėkojame ir už intonacinį
Jūsų eilių skaitymą, nors nelabasis
mėgino užgniaužti Jūsų reto tembro
ir grožio balsą per nevykusį mikro-
fonų sureguliavimą. Apmaudu, kad
salės šeimininkai neatsakingai pasi-
rūpino mikrofonais, tačiau tai ne
Jūsų kaltė. Jūsų pastangas perteikti
Jūsų pačios poeziją taip, kaip ją
rašote, mes jautėme iš Jūsų dikcijos
ir įžvelgėme iš veido išraiškos. Jūs
nepaprastai gerai skaitote. Jūsų bal-
sas labai raminantis, kylantis iš sie-
los gelmių. Patikėkite. Vadinasi Jūs
čia reikalinga ir žmonės pamils Jus
būtent dėl Jūsų poezijos etinio tyru-
mo. Ir ne tik.

Dėkojame Aukščiausiajam už pa-
žintį su Jumis bei Jūsų talentu.
Tokios poezijos bei tokių žmonių kaip

Jūs, mums trūksta lyg oro šioje dusi-
nančioje gyvenimo rutinoje. Dėkui
Dievui, kad Jis Jus atkėlė į šį žemės
lopinėlį. Nenusiminkite, brangioji, jei
teks kai kada nusivilti. Atminkite, ką
apie Jus yra rašęs Lietuvos litera-
tūros kritikas Alfredas Guščius:
,,...atsiras ir šnairų žvilgsnių, ir užli-
pusių ant nuospaudų, visko bus”... ir
žmonės tai darys iš literatūrinės
konkurencijos ar pavydo paskatų.
Tačiau nepasiduokite, būkite drąsi ir
ištverminga kokia esate lig šiolei.

Ačiū ir už Jūsų bendramintę
solistę Cristiną Piccardi. Jūs abi taip
gražiai derėjote, toks gražus meniškų
balsų duetas. Jūsų abiejų balsai rink-
tiniai – vienos giedojimui, kitos poe-
zijos skaitymui. Giesmė ir poezija
Dievo garbei. Kas gali būti gražiau ir
kilniau? Dėkojame Dievui ir Jums
dar kartą ir linkime sėkmingos kūry-
binės kloties Amerikoje. Liekame su
viltimi, kad Lemonto salės ir garso
aparatūros trūkumai neišmušė Jūsų
iš vėžių ir netrukus vėl Jus gyvai
išgirsime. 

Danutė ir Jacob Hamilton 
su draugais,

Madison, Wisconsin

BROOKLYN, NY
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Padèkos švent∂je meld∂si
viso pasaulio lietuviai

Psichologinė pagalba žmonėms,
paliestiems emigracijos

Lietuviams.com – VšĮ „Gera
Būsena” specialistai, 8 metus tei-
kiantys psichologinę pagalbą projekte
„Psichologinė pagalba internetu-in-
formacinis švietėjiškas tinklalapis” ir
turintys didelę konsultavimo interne-
tu patirtį, jau kelerius metus susidu-
ria su psichologinės pagalbos besi-
kreipiančiais emigravusiais tautie-
čiais bei Lietuvoje likusiais jų šeimų
nariais, kuriems dėl jų artimųjų mig-
racijos pablogėjo psichinė sveikata.
Norėdami šiems žmonėms suteikti
tinkamą psichologinę pagalbą,  jie su-
kūrė projektą „Psichologinė pagalba
žmonėms, paliestiems emigracijos”.
Projektas, finansuotas Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės, truks iki gruo-
džio pabaigos, jei nebus gautas toles-
nis finansavimas.

Psichologinė pagalba internetu –
informacinis švietėjiškas tinklalapis
http://www.psichoterapija.ot.lt yra
skirtas emigracijos paliestiems žmo-
nėms: emigravusiems su tėvais vai-
kams, turintiems pritapimo sunku-
mų, tėvų konsultavimas bei švieti-
mas, konsultacijos jaunimui bei suau-
gusiems svetur – kai šie dėl kalbos
nemokėjimo, dėl to, kad jų darbovie-
tės vietovėje nėra psichikos sveika-
tos priežiūros specialisto, dėl sveika-
tos draudimo neturėjimo, pinigų sty-
giaus ir t. t. negali kreiptis profesio-
nalios psichologinės pagalbos užsie-
nyje. Nemokamas profesionalias kon-
sultacijas čia gali gauti ir užsienyje
gyvenančiųjų lietuvių artimieji bei
šeimos nariai. Kreiptis į psichologus
galima el. paštu arba Skype bei Mirc
pokalbių programų būdu. Taip pat
pagal tvarkaraštį konsultuoja specia-
liai šiam darbui mokyti savanoriai
konsultantai. Iki šiol daugiausiai
žmonių kreipėsi iš Anglijos, Airijos,

Austrijos, Italijos, Ispanijos, JAV,
Australijos.  

Lietuvoje galima pirkti
traukinių bilietus po JAV 

ELTA – Po Europą ar Jungtines
Amerikos Valstijas keliaujantys Lie-
tuvos piliečiai traukinių bilietus ir
kelionių ,,pasus” šių žemynų gele-
žinkeliais gali įsigyti ir Lietuvoje. Ke-
lionių agentūra ,,Zigzag Travel”, šiais
metais tapusi didžiausio Europos ge-
ležinkelio tinklo ,,Rail Europe” ofi-
cialia atstove Lietuvoje, siūlo trauki-
nių bilietus keliaujantiems po Euro-
pą bei populiariuosius kelionių ,,pa-
sus” keliaujantiems po Didžiąją Bri-
taniją (su ,,Britrail Pass”), Balkanus
(su ,,Balkan Flexipass”), kitas Euro-
pos šalis (su ,,Inter Rail”, ,,European
East Pass”).

Vis dar populiariausi išlieka ,,In-
ter Rail” traukinių pasai, suteikian-
tys galimybę keliauti po vieną pasi-
rinktą ar visas Europos šalis. Tai vie-
nas populiariausių, patogiausių ir pi-
giausių keliavimo būdų po Europą.
Tik keliautojai iš Lietuvos vis dar su-
siduria su vienu nepatogumu – ,,In-
ter Rail” sistema Lietuvoje neveikia.
Todėl įsigijusieji šiuos traukinių pa-
sus arčiausiai kelionę gali pradėti
kaimyninėje Lenkijoje.

Ypatinga naujiena planuojan-
tiems keliones po JAV – ,,Zigzag Tra-
vel” siūlo ,,Amtrak” traukinių pasus.
Kol kas tokie bilietai ir ,,pasai” yra
parduodami ,,Zigzag Travel” kelionių
agentūros atstovybėse Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje ir Šiauliuose, tačiau
artimiausiu metu jų bus galima įsigy-
ti ir kitose Lietuvos kelionių agentū-
rose. ,,Rail Europe” yra oficialus visų
Europos geležinkelių tinklų atstovas,
suteikiantis galimybę įsigyti trauki-
nių bilietus ir pasus į visą Europą. 

Atsisveikinimas su stipriu euru 

Svarbu žinoti

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) – Į
Seimą kandidatuojanti Airijos Lietu-
vių Bendruomenės pirmininkė Jurga
Vidugirienė atmeta kai kurių kitų
kandidatų keliamas abejones dėl jos
kandidatavimo teisėtumo.

Sąjunga ,,Už konstitucines gy-
ventojų teises”, kurios nariai taip pat
kandidatuoja į Seimą, viešai išreiškė
abejonę lietuvės emigrantės J. Vidu-
girienės kandidatūros Seimo rinki-
muose ir jos atitikimo konstituciniam
reikalavimui, kad kandidatas turi
nuolat gyventi Lietuvoje.

Pagal Konstituciją, Seimo nariu
gali būti renkamas Lietuvos pilietis,
kuris nesusijęs priesaika ar pasiža-
dėjimu užsienio valstybei ir rinkimų
dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų
ir nuolat gyvena Lietuvoje.

Kaip sakė Liberalų Sąjūdžio pir-
mininkas Eligijus Masiulis, jo vado-
vaujama partija prieš keldama J. Vi-
dugirienės kandidatūrą jos pačios
paklausė, kokie jos ryšiai su Lietuva

ir ,,mums buvo tiesiai šviesiai pasa-
kyta, kad ryšiai su Lietuva nėra nut-
rūkę”.

,,Ji labai dažnai būna Lietuvoje,
yra deklaravusi gyvenamąją vietą Pa-
nevėžyje ir labai dažnai parskrenda
čia į Lietuvą ir būna Lietuvoj, ir gali-
ma sakyti, kad ji yra iš naujos kartos
emigrantų, kurie viena koja gyvena
Lietuvoj, kita – tenai, Airijoje”, –
teigė E. Masiulis. Liberalų Sąjūdžio
pirmininkas sakė, jokios problemos
dėl J. Vidugirienės kandidatavimo
nematąs.

Liberalų sąjūdžio kandidatė
Naujamiesčio apygardoje J. Vidugi-
rienė teigė, kad jos gyvenamoji vieta
yra deklaruota Lietuvoje, tačiau pa-
žymėjo vis dar turinti darbinių san-
tykių Airijoje, todėl būnanti abiejose
valstybėse.

Liberalų sąjūdžio kandidatė tvir-
tino, kad jei būtų išrinkta į Seimą, ji
gyventų Lietuvoje.

Atkelta iš  1 psl. kalbėjo apie
daugybės kraštų bendruomenių pas-
tangas švęsti Jubiliejų ir atkreipė dė-
mesį, jog tai padėjo atgaivinti tikėji-
mą, maldingumą, bendruomenišku-
mą, o švenčiamos iškilmės svetur šia
proga suburia ne tik tautiečius, bet ir
vietos ganytojus, tenykščius gyvento-
jus.

Pasirengti Eucharistijai aikštėje
susirinkusiems maldininkams padėjo
klieriko Nerijaus Šmerausko kate-
chezė, kurioje, be kita ko, patikinta,
jog maldos drauge, giesmės, žodis pa-
kylėja prie Dievo ir priartina vienus
prie kitų. 

Padėkos šventės iškilmingoje Eu-
charistijos liturgijoje buvo meldžia-
masi už viso pasaulio lietuvius, pilig-
rimus, užsienio lietuvių sielovadoje
tarnaujančius dvasininkus. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkę
Reginą Narušienę pasveikino Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, vėliau vadovavęs litur-
gijai ir pasakęs homiliją. Šv. Mišias
koncelebravo Panevėžio vyskupas
emeritas Juozas Preikšas, prel. Ed-
mundas Putrimas, kiti dvasininkai.
Per šv. Mišias patarnavo ir Evangeliją
giedojo diak. Kazimieras Ambrozaitis
iš JAV.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė ho-
miliją iš pradžių primindamas soviet-
mečiu užsienio lietuvių parapijose ke-
liavusią Fatimos Marijos skulptūrą,
maldas už Lietuvos laisvę ir šios
skulptūros sugrįžimą į jau laisvą tė-
vynę. „Šiandien turime laisvą neprik-
lausomą Lietuvą ir kasdien bandome
tą laisvę įtvirtinti’, – sakė arkivysku-
pas, apgailestaudamas, kiek dar daug
trūksta iki tikrojo – dvasios – išlais-
vinimo, išsivadavimo iš pražūtingų
priklausomybių. Ganytojas padėkojo
tautiečiams už jų pastangas, kad Lie-
tuva neliktų užmiršta pasaulio lietu-
vių bendrijoje, kad jos pavergimo fak-
tas buvo nuolat keliamas į viešumą.
Homilijoje pakviesta melstis už visos
tautos ir Bažnyčios Lietuvoje dabartį
ir ateitį, imtis atsakomybės, nebijoti
nūdienos sunkumų bei kančios.

Bendruomeninė malda buvo kal-
bama keliomis kalbomis. Atnašų pro-

cesijoje išeivijos lietuvių vardu Puns-
ko lietuviai atnešė popiežiaus Jono
Pauliaus II paveikslą, dovanojamą
Dvasiniam centrui Šiluvoje.

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs
prel. E. Putrimas 40-yje pasaulio ša-
lių išsibarsčiusių lietuvių ir sudaran-
čių vieną bendriją vardu padėkojo ar-
kivyskupui už pakvietimą ir specialią
dieną jubiliejiniuose atlaiduose. Pre-
latas taip pat padėkojo chorams, vi-
siems atvykusiems tautiečiams, taip
pat ir tiems, kurie liko savo kraštuo-
se, bet buvo suvienyti maldos. „Tegul
Marijos žodžiai Šiluvoje prieš 400 me-
tų šiandien skamba, atgaivina ir nu-
malšina mūsų dvasinį badą”, – saky-
ta pabaigoje prašant Dievo Motinos
išsaugoti Kristaus Evangeliją ir pa-
garbą savo tautai.

Prieš suteikdamas ganytojišką
palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius
tarė padėkos žodį iš svetur atvyku-
siems lietuviams, jų chorams, visiems
rėmėjams Lietuvoje ir užsienyje, su-
pažindino su numatomais tolesniais
Šiluvos atnaujinimo darbais ir išsakė
tikėjimą, jog visus juos pavyks įgy-
vendinti. Po pagrindinių pamaldų ar-
kiv. S. Tamkevičius pašventino Pilig-
rimų ir informacijos centro pamatus
Šiluvoje.

Per Jubiliejaus iškilmių dienas
Šiluvoje apsilankė iki 150 tūkst. mal-
dininkų, daugybė jų pasinaudojo vi-
suotinų atlaidų malone, priėmė šv.
Komuniją (išdalyta 50 tūkst. – perpus
daugiau nei pernai – komunikantų).
Čia kasdien sielovadinius patarnavi-
mus teikė ne mažiau kaip 100 kuni-
gų, patarnavo 30 seminaristų, orga-
nizaciniuose rūpesčiuose talkino 50
savanorių. Informaciniuose stenduo-
se Lietuvos vyskupijos supažindino
su svarbiausiomis šventovėmis, čia
atspindėta Bažnyčios tarnystė socia-
linėje, karitatyvinėje, jaunimo ugdy-
mo, dvasingumo puoselėjimo srityse.

Kauno arkivyskupijos ganytojo
žodžiais, Jubiliejuje, jo palaimingose
dienose, ypač tiems, kurie čia, Šiluvo-
je, susitaikė su Dievu, svarbiausia iš-
lieka Šiluvos Marijos žinia – ragini-
mas rimtai pradėti gyvenimą su Kris-
tumi.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) –
Laikai, kai euras kainavo daugiau nei
1,6 dolerio, jau praeityje. Mažiau nei
per 2 mėnesius Europos valiuta atpi-
go 14 proc. Iki šių metų pabaigos do-
lerio ir euro vertė gali susilyginti,
skelbia Vokietijos dienraštis „Welt”
(www.welt.de).

JAV valiuta stiprėja nepaisant to,
kad kai kurie šalies investiciniai ban-
kai, tarp jų „Lehman Brothers”, atsi-
dūrė ties bedugnės kraštu, nedarbas
pasiekė aukščiausią lygį per pasta-
ruosius 5 metus, o hipotekos bendro-
vių „Fannie Mae” ir „Freddie Mac”
nacionalizavimas Amerikos ižde pa-
liko milijardinę spragą.

„Dolerio padėtis stiprėja ne dėl jo
vidinės jėgos, o tik dėl varganos kitų
nacionalinių ekonomikų būklės, –
aiškina vyriausiasis HSBC strategas
David Bloom. – Kitaip tariant, gera
dolerio nuotaika – paprasčiausios
piktdžiugos išraiška.”

Dolerio pranašumas ypač išryš-
kėja lyginant jį su euru. Dabar pirmą
kartą per vienerius metus bendroji
Europos valiuta nusmuko žemiau nei
1,4 dol. Šiuo metu už eurą mokama
viso labo 1,3883 dol. O liepos viduryje
jis buvo pasiekęs eilinį rekordą –
1,6036 dol. Mažiau nei per 2 mėne-
sius euras atpigo 13,4 proc. Jei tokia
nuostata išliks ir ateityje, iki metų
pabaigos euro ir dolerio vertė susily-
gins. Paskutinį kartą tai buvo nutikę

2002 m. gruodį.
Tačiau tokio varianto nesiryžta

numatyti nė vienas specialistas, rašo
„Welt”. D. Bloom manymu, „pikt-
džiugiškas pagyvėjimas” gali tęstis
iki 1,28 dol ribos. Trumpalaikėje atei-
tyje euro kursas turėtų sudaryti 1,15
dol. Iki metų pabaigos jo vertė, D.
Bloom teigimu, pasieks 1,5 dol. Tai
atitinka vieną žemiausių daugelio
specialistų, kurie nurodo įvairius
skaičius, nuo 1,35 iki 1,5 dol už eurą,
spėjimų lygį.

Didžiulės permainos valiutų rin-
koje tėra pasaulio ekonominės siste-
mos pokyčių rezultatas, pastebi dien-
raštis. Dar iki šių metų vidurio vers-
lininkai tikėjosi, kad likusi pasaulio
dalis sugebės išvengti priklausomy-
bės nuo JAV ekonomikos nuosmukio,
ir kad (ypač Europa) dėl didelio eks-
porto apimčių į augančias besivys-
tančių šalių rinkas išliks pastovesnė.
Tačiau dabar jų požiūris smarkiai pa-
sikeitė, rašo „Die Welt”. Šiandien
daugelis ekonomistų mano, kad Eu-
ropai taip pat nepavyks išvengti
nuosmukio. Jau antrąjį ketvirtį eko-
nomikos augimas euro zonoje pirmą
kartą po euro įvedimo sumažėjo. Tuo
tarpu JAV ekonomikos galimybės –
priešingai – jau vertinamos palankiau.

„Senojo ir Naujojo pasaulio vys-
tymosi galimybės susilygino, – tvirti-
na bendrovės „Monument Securi-
ties” specialistas Stephen Lewis. 

Airijos lietuvè� atmeta 
varžovû� abejones
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paragino tarptautinę bendruomenę
kovoti su šiame regione siautėjan-
čiais nusikaltėliais. Piratai rugsėjo 2
d. paėmė į nelaisvę sutuoktinius, ku-
rie plaukė  jachta, ir laikė juos tikė-
damiesi gauti išpirką. Tarptautinio
jūrų biuro (TJB) duomenimis, gerai
ginkluoti ir galingas motorines valtis
turintys piratai Jemeną ir Somalį
skiriančiame siaurame sąsiauryje
nuo liepos pagrobė 12 laivų. 11 jų te-
belaikoma siekiant gauti išpirką.

CHARAS
Pakistano kariai, kuriuos parė-

mė sraigtasparniai ir naikintuvai, ap-
šaudė su ,al-Qaeda” susijusių isla-
mistų kovotojų slėptuves šiaurės va-
karų genčių regione, o per šią opera-
ciją nukauta 15 sukilėlių,  pranešė
vienas saugumo pareigūnas. Vyriau-
sybės pajėgos praėjusį mėnesį buvo
surengusios didelį puolimą prieš su-
kilėlių pajėgas kalnuotame Badžauro
regione netoli sienos su Afganistanu.
Per šias operacijas žuvo apie 700
žmonių, daugiausiai – islamistų ko-
votojų, o apie 260 tūkst. gyventojų
buvo priversti pasitraukti iš gimtųjų
vietų.

BAGDADAS
JAV generolas Raymond Odierno

antradienį perėmė vadovavimą Irane
esančioms JAV vadovaujamoms pajė-
goms iš generolo David Petraeus, ku-
riam priskiriami nuopelnai už smur-
to nuslopinimą nuo įnirtingo pilieti-
nio karo nukentėjusioje šalyje. Ofi-
cialiai pareigų perdavimo iškilmėms
vadovavo JAV gynybos sekretorius
Robert Gates. Generolas perdavė va-
dovavimą 146 tūkst. JAV karių, ku-
rių pajėgos buvo susitiprintos prezi-
dento G. W. Bush nurodymu.

MOGADIŠAS
Somalyje nuo birželio nužudyti

maždaug 838 taikūs gyventojai – tai
reiškia, kad per sukilimą, kuris pra-
sidėjo praėjusių metų pradžioje, jau
žuvo 9,474 civiliai žmonės, paskelbė
vietos žmogaus teisių gynimo organi-
zacija.

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

Ukrainos provakarietiška
sâjunga žlugo TBILISIS

Tarptautinis valiutos fondas
(TVF) pritarė Gruzijos prašymui
skirti jai 750 mln. dolerių paskolą,
kad ji galėtų atkurti savo valiutos at-
sargas ir susigrąžintų pasitikėjimą
Gruzijos ekonomika po konflikto su
Rusija. Specialistų nuomone, šios
priemonės gali teigiamai atsiliepti
Gruzijos eksportui ir pritraukti į ša-
lies ekonomiką investicijų iš užsie-
nio. Trečdalį šios sumos Gruzija gaus
tučtuojau, o kitos dalys bus pervestos
dalimis per pusantrų metų. Bankas
nusprendė skirti Gruzijai lėšų dau-
giau nei paprastai skiria šalims, atsi-
žvelgdamas į sudėtingą Gruzijos pa-
dėtį. 

***
NATO generalinis sekretorius

Jaap de Hoop Scheffer ir kiti organi-
zacijos atstovai apsilankė Gorio mies-
te, apžiūrėjo sugriautas kareivines ir
kitus nuo karo veiksmų nukentėju-
sius pastatus. Po to buvo surengtas
NATO šalių atstovų susitikimas su
pabėgėliais iš Cchinvalio. Pasak ,,In-
terfax” korespondento, J. de Hoop
Scheffer paprašė, kad šiame susitiki-
me žurnalistai nedalyvautų.

JEREVANAS
Armėnijos parlamento pirmi-

ninkas Tigran Torosian atsistatydino
ir paskelbė, kad pasitraukia iš val-
dančiosios Armėnijos respublikonų
partijos (ARP). Savo sprendimą par-
lamento pirmininkas paaiškino poli-
tiniais prieštaravimais organizuojant
parlamento ir partijos darbą. Anks-
čiau ARP vadovybė priėmė sprendi-
mą, kad netikslinga T. Torosian būti
parlamento pirmininko pareigose, ir
pasiūlė į šias pareigas deputatą, bu-
vusį Armėnijos prezidento administ-
racijos vadovą Ovik Abramian.

PARYŽIUS
Prancūzijos specialiųjų pajėgų

kariai išlaisvino sutuoktinius buriuo-
tojus, kurių jachtą prie Somalio
krantų užgrobė piratai. Po antrosios
šiemet surengtos tokio pobūdžio ope-
racijos prezidentas Nicolas Sarkozy

Kitas JAV prezidentas turès 
nuspèti galimâ� Rusijos atsakâ�   

Kijevas, rugsėjo 16 d. (AFP/,,In-
terfax”/BNS) – Ukrainos valdančioji
,,oranžinių” sąjunga Aukščiausiojoje
Radoje antradienį subyrėjo ir oficia-
liai nutraukė savo veiklą, paskelbė
parlamento pirmininkas, šiomis nau-
jienomis priversdamas suabejoti pro-
vakarietiško šalies kurso ateitimi.

,,Oficialiai skelbiu demokratinių
jėgų sąjungos žlugimą”, – Rados ple-
nariniame posėdyje sakė Arsenij Ja-
ceniuk.

Parlamentinės partijos dabar per
30 dienų turi sudaryti naują vyriau-
sybę, o jei to padaryti nepavyks, pre-
zidentas Viktor Juščenka sušauks
naujus rinkimus.

,,Nuo šiol atsakingas Ukrainos
parlamentas, – sakė A. Jaceniuk. –
Tai iššūkis demokratijai, bet tikiuosi,
kad drauge tą iššūkį įveiksime.” Par-

lamento pirmininkas taip pat sakė,
jog jeigu po tokio paskelbimo bus pa-
siūlymų dėl parlamento pirmininko
vietos, jis pasirengęs juos priimti.
Jeigu siūlymų nebus, A. Jaceniuk pa-
žymėjo, kad jis ir toliau eis Rados va-
dovo pareigas.

A. Jaceniuk sąjungos žlugimą
paskelbė pasibaigus 10 dienų susitai-
kymo laikotarpiui, per kurį jokio per-
silaužimo nebuvo padaryta. Dabar J.
Tymošenko turi atsistatydinti, bet to-
liau eis premjero pareigas, kol bus su-
darytas naujas ministrų kabinetas.

Demokratinę sąjungą sudarė Ju-
lija Tymošenko sąjungos (JTB) ir su-
sivienijimo ,,Mūsų Ukraina-Liaudies
savigyna” (MU-LS) frakcijos. Ji buvo
sudaryta po neeilinių parlamento rin-
kimų, kurie įvyko 2007 m. rugsėjo 30
dieną. 

Ukrainos rada.                                                                             SCANPIX nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS) –
JAV santykiai su Rusija turi būti
grindžiami ne jausmais, o pragmatiz-
mu, pareiškė buvęs JAV valstybės
sekretorius Colin Powell.

„Rusijos veiksmai dėl Gruzijos
buvo visiškai nuspėjami, o šio konf-
likto degtukas uždegtas Gruzijos pu-
sėje”, – sakė C. Powell įrašant CNN

televizijos laidą „Kitas prezidentas iš-
šūkių pasaulyje”.

Žinomo Amerikos politiko nuo-

mone, su Rusija reikia kalbėti tiesiai
ir objektyviai ir gerai nagrinėti bend-
rą padėtį.

Per laidos įrašymą, kuris vyko
George Washington universitete, da-
lyvavo penki buvę JAV diplomatinės
žinybos vadovai: Madeleine Albright,
Henry Kissingeri, James Baker, War-
ren Christopher ir C. Powell.

„Gruzija padarė kvailystę, ir tai
reikia pripažinti”, – pareiškė C. Pow-
ell. Atsakydamas į klausimą, ką jis
patartų dėl Rusijos kitam JAV prezi-
dentui, C. Powell sakė: „Su Rusija
reikia bendradarbiauti gerai nagrinė-
jant padėtį. Reikia atminti, kad ši
valstybė turėjo sunkų laikotarpį, kai
ji prarado savo orumą, ir dabar šis
orumas atkuriamas. Rusijoje yra po-
puliari vadovybė, ir į tai reikia atsiž-
velgti.”

„Po istorijos su Gruzija mes nus-
prendėme išdėstyti Lenkijoje raketas
‘Patriot’ papildomai prie to, kas jau
buvo sutarta, ir, žinoma, Rusija rea-
gavo, kaip buvo galima tikėtis, nei-
giamai”, – sakė jis.

Jo nuomone, su Rusija reikia
tvarkyti reikalus ramiai ir praktiškai.
„Rusija turi suprasti, kad naujos de-
mokratinės valstybės prie jos sienų
nekelia grėsmės Rusijos Federacijai”, –
pareiškė buvęs valstybės sekretorius.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA

AFRIKA

Colin Powell.
SCANPIX nuotr.
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LITHUANIAN MERCY LIFT
Dėkoja už aukas, kurios buvo paskirtos Lietuvos moterų krūties
vėžio ankstyvai diagnostikai. Prašome padėti Lietuvos moterims.

Per gegužės mėnesio vajų aukojo:

$1,000 J. Levonas, NY; Audrey  & Martin Gruss Foundation, NY.
$250 D. ir A. Ericson, IL.
$200    B. R. I. Sealey,  CA; A. J. Ugenas,  FL; E. V. Zunaris, MA; Lapas, IL; W.   

E. Petkus, FL; American-Lithuanian Club, NJ; E. ir F. Dirsa, IL.  G. I. 
Czerwinski, HI.

$100 H. Čepas, MA; J. ir W. Gustaitis, TX; Markunas,  FL;  R. A. Vaitkus, OH; 
N. Šumskis, IL; D. F.  Vasys, IL; E. Leugoud, CA; V. Karaitis, MI; M. ir 
A. Strazdas,  CA; M. F. Jablonskis, IL; V. J. Lembertas, CA; J. ir A. Vali 
centi, KY; A. ir I. Draugelis, IL; Security Mortgage/A. Naris, IL; R. ir R.           
Gerulis, IL; V. ir A. Saulis, IL; P. M. Merwin, IL; R. ir L. Jagminas, RI;    
R. Snarskis, FL; P. ir I. Cade, MA;  R. E. Jacobs, IL; J. ir J. Daugėla, MA;       
K. Rudaitis, CA; J. A. Markalonis, PA; H. ir P. Kologe,  TX; G. P. Gogas,    
L; M. H. Bell, TN; S. Mickevičius, IN; S. ir D.  Strasius, MI;  S. E. Ash-
mont, NJ; W. E. Unakis, IL; L. ir A. Žlioba, IL; A. ir D. Sidrys, TN.

$70 R. Gayauskas, CA.
$65 G. E. Gudauskas, Jr., Washington, DC.
$50 D. Kowalski, CT; O. Kearn, MA; J. E. Kaseta, MA; T. Juškevičius, IL; N. 

R. Zdanys, IL; V. Domanskis, FL;  T. ir  G. Skirgaila (Sky), CA; W. ir M. 
Dixon, MA; R. M. Bendoraitis, IL; M. ir L. Mursko, CT; J. ir A. Dancy, 
CA; W. ir J. Emerson,  VA; M. A. Klickna, IL; M. Karaska, VA; V. A. Rai-
šys, WA; W. Klosis, NY; H. ir I. Laucius, MI: M. ir L. Griauzdė, IL; J. ir 
F. Jakabauski, CT; A. M. Keliuotis, IL; B. A. Kasakaitis, IL;  V. Pikelis, 
IL; R. Sidrys, IL; W. ir R. Sinkus, IL; I. A. Lee, IL; I. ir P. Pauliulis, IL;  
R. I. Bielskis-Hagmann,  CA; J. ir L. Bannon, IL; K. Stasiulis, IL; A. E. 
Sutkus, IN; L. Ruigys,  CA; A. Apeikis, CA;  S. ir K. Gamlen, NY; J. Rui-
bis-Todd, IL; S. ir J.  Sula, CA; M. ir E. Laniauskas, OH; R. M. Rudis-
Jurjonas, IL; R. ir R. Tomann, VA; T. G. Kudžma, NH; R. ir D. Panaras,  

IL; R. Čepulis, OH; Vyzas & Associates, NJ; L. R. Kazlas, CA; S. ir I. Juš-
ka, IL; M. L.  Dereske, NM; a. a. Sofija Tuskenis/A. Garland ir S. Levine, 
CA; K. ir A. Bileris, NY;  V. Aukštikalnis, MA;  Z. Prusas, OH; Miglinas 
T. V./J. Miglinas, IL;  E . T. Depenbrock, Washington, DC; Julija Liesytes-    
Frazer – 90 metų gimimo dienos proga/G ir M. Greb, CA;

$40 E. ir A. Pestenis, PA.
$35    R. ir J. Vaičaitis, NY; A. C. Puleo, NJ; J. J. Giriunas, MA; G. J. Yuknavage 

- V. A. Kindurys, FL; kun. A. Babonas, MI: Family  Dental Care/dr. L. Pos- 
kus, IL;  P. E. Stilip, IL; K. ir V. Keblys, LA; C. Novak, CA; G. ir R. Si-
monaitis, MA; V. ir W.  Svazas, WA; a. a. Klemas Skirius/R. ir D. Egolf, IL.

$30 L. B. Simanavičius, NY;  G. ir G. Sirusas, NJ.
$25 E. Williams, CA; R. ir I. Wehbring, NY; W. J. Morris, MD; J. ir J. Kuncas, 

PA; D. Žemaitytė, OH; G. Aukštuolis, OH; E. ir J. Savickas, CT; G. Kenter, 
CT; M. ir L. Follenweider, IL; J. Valaitis, IL; D. J. Melkus, NE; G. Čeponis,
FL; A. Steponis, NY; R. ir M. Kungys, NY; J. ir E. Radas, MI; J. M. Grauslys,
NH; T. ir S. Gečys, PA; M. ir J. Vizgirda, IL; C. E. Judickas,  AR; O. Karta-
nas, NE; F. ir G. Scutch,  VA; R. Bigelis, NY;  R. ir A. Česnavičius, NY; F.
Schneider, NY; M. Pažemanas, CA;  P.  S. Titas, OH; D. B. Vodopalas, OH; L.
L. Balkus, MI; J. ir E. Radvenis, CA; R. V. Taunys,  CT; J. Bernotas, PA; R.
W. Siske, IL; V. ir B. Meskele, IL;  A. B. Hajos, CA; V. ir O. Petravičius, WI;
Images of Whiting; V. ir L. Kazragys, IN;  A. ir G. Grushnys, KS;  G. ir S.
Damašius, IL; J. Mikulis, IL; V. ir A. Laniauskas, IL; M. Radis, IL; A. Smilga,
IL; M. ir J. Mikutaitis, IL: J. ir I. Martz, NE; B. Lintakas, IL;  A. J. Harr, NY;
E. ir G. Varnelis, OH; W. G. Burimauskas, NY;  T. Bogušas, MA; J. C.
Stankus, NE;  S. ir M. Narbutaitis, OH; A. V. Lukoševičius, NJ;  D. ir J. Ross,
MA; A. ir  A. Petroski, MO: IE;  Cryer, CA; O. Rusenas, IL; M. T. Zimmer-
man, OH; R. ir S. Kondratas, VA; A. ir K. Willeke, CA; E. M.  Bates, FL; F.
ir T. Strolia, IL; D. ir E.  Aukštikalnis, VA; E. ir T. Tamas, CA; T. ir A. Ilgu-
nas, MA; A. ir V. Marchertas, IL; D. S. Juras, IL;  C. ir I. Savickas, MA; R. ir
R. Slepetys, NJ; M. T. Petraitis, CT; A. ir A. Alkas, FL; P. E. Palub, OH; a.a.
H. Lendraitienė/M. ir E. Krochalis, VA; a. a. Sofija Tuskenis/C. ir D. Woo,
CA; Sofija Tuskenis/S. ir L. Dowdy,  CA; D. Grybinas, CA; G. Treinys, IL;  V.
Kligys,  FL; D. Jurgutis, MI; dr. R. J. Dysas, OH.

$20 P. ir J. Matelis, FL; C. Kasinskas, CT; A. ir A. Kveselis, CT; J. ir M. Popnik,
PA; V. ir V. Gruzdys, OH; A. V. Kamantas, IL; A. ir B. Rudinski, IL; J. C.
Gvidas, IL:  S. J. Rymas, IL; J. ir A. Druetzler, IL: J. Kalvaitis, IL; a. a.
Sofija Tuskenis/A. Freitas, CA.

$15 I. Palaitis, WI; E. Jasaitis,  FL; W. ir B. Jasewicz, NY; D. Uogintas, CT; V. ir
A. Rociūnas, OH;  S. Idzelis, OH:  B. ir P.  Strazdas, MA; A. ir R. Dapkus,
MA; V. R. Kelminskis, PA; I. Susinskas, OH; E. Majasuskas, FL; Z. ir V.
Grybinas, IL: S. E. Solkowski, CT;  E. A. Hanley, PA; J. ir G. Leskauskas,
IL: J. ir I. Kasis, IL;  V. A. Daras, IL; V. ir A. Urba, IL; A. A. Butkus, IL; V.
ir L. Hoffman, IL; R. ir D. Puodžiūnas, IL; W. Kasparaitis, IL; B. Bankows-
ki, IL; A. Matulis, IL;  E. Kazakauskas, PA; G. A. Likander, IL; A. Masiu-
lionis, NY; M. ir C. Valeška, NY; M. Vilutis, FL;  A. Balbata,  FL; G. ir K.
Shilala,  CA; Z. Baužys, NJ;  E. ir I. Slavinskas, FL; D. ir A. Mažeika, NY.

$12 P. Visvydas, CA.
$10 T. ir R. Thomann, NY; S. Rinius,  PA; S. Lastas, MI; J. ir J. Švagždys, MA;

V. Pleskus, FL; J. ir E. Vodopalas, FL; J. ir A. Stanievich, MI; J. ir B. Vasys,
MA; A. ir A. Vosylius, CA; I. Sullivan, IL; V. ir V. Mažeika, IL;  S. V. Ruibis,
IL; K. A. Girdvainis, IL; C. A. Igras, CA; J. P. Keys, VA; M. Taran, NJ; V.
T. Trimakas, OH; J. ir A. Shurna, IL; L. J. Galinskas, MI;  V. ir P. Matulio-
nis, OH; G. Karsokas, OH;  R. ir A. Zorska, OH; A. Totilas, NE; J. Bedul-
skis, IL; A. P. Gegesky, CT; E. Kiaupa, IL; a. a.  Antanina Skruodys/R. ir
E. Sadonis, NJ; M. ir A.  Aidis, MD; B. R. Trinka, IL;   R. ir T. Rudaitis,
IL;  M. Arštikys, IL; M. C. Abelkis, IL.

$7 B. ir J. Krokys, PA.
$5    J. Troiano, NY; L. Tarvydas, MO; V. V. Užkuraitis, CA; A. J. Bartusis, PA; 

E. ir G. Gauvin, MD.
$2 Anonimas.

Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel.: 708-636-6140.  Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com      www.lithuanianmercylift.org

Atkelta iš 3 psl. politikai Baltijos
šalyse išaugo iki 1990-ųjų lygio, ir
priklausomybės iššūkiai Baltijos ša-
lims – didesni, nei yra buvę kada nors
anksčiau. 

Europos Parlamento pirminin-
kas Hans G. Pottering prieš prasi-
dedant neeilinei Europos Vadovų
Tarybos (EVT) sesijai teigė, kad Ru-
sijos įsiveržimas į Gruziją kelia pa-
vojų ir kitoms buvusioms sovietinėms
respublikoms, o grėsmė Baltijos ša-
lims kelia grėsmę visai ES. Šiame
EVT susitikime buvo nuspręsta nu-
kelti ES derybas dėl naujos bendra-
darbiavimo su Rusija sutarties, buvo
pasmerkta Rusijos agresija Gruzijoje
ir Maskvos sprendimas pripažinti
Abchazijos ir Pietų Osetijos nepri-
klausomybę.

Deja, provakarietiškų žinovų ver-
tinimu, šios sankcijos Rusijai yra per
daug švelnios. Matyt, Europa šian-
dien nėra pakankamai vieninga, kad
išlaikytų nuoseklų Rusijos stabdymo
kelią. Tas pats „Izvestijos” tyrimas
tik dar kartą parodė glaudžius
Kremliaus ryšius su Vokietija, kuri
jokiu būdu nepritaria nei Rusijos
atskyrimui, nei sankcijoms Maskvai.
Jei kanclerė Angela Merkel kriti-
kuoja Rusiją dėl agresijos Gruzijoje,
tai užsienio reikalų ministras social-
demokratas Frank-Walter Steinmeier
daro viską, kad Vokietija Rusijai būtų
kuo draugiškesnė. Tai nenorom pri-
mena gerai žinomo šlagerio eilutes:
„Dvi švilpynės – vienas tonas.” Kitas
Kremliaus ramstis, Italijos premjero
postą susigrąžinęs Silvio Berlusconi,
laikomas labai artimu Rusijos prem-
jerui V. Putin.

JAV viceprezidentas Dick Che-
ney apkaltino Rusiją „brutalumu” ir
siekimu per konfliktą su Gruzija at-
kurti sovietinio stiliaus dominavimą:
„Ši agresyvių žingsnių ir diploma-
tinių rokiruočių grandinė tik sustip-
rino daugelio nuogąstavimus, kokie
gali būti platesni Rusijos siekiai.”

JAV oro pajėgų Europoje ir
NATO Jungtinių oro pajėgų vadas
generolas R. Brady sako, jog įvykiai
Gruzijoje paskatino apie saugumą
mąstyti plačiau, tai yra į šią sąvoką
įtraukti visų rūšių grėsmes. Pasak jo,
Rusijos ir Gruzijos konfliktas verčia
peržiūrėti, kaip yra užtikrinamas
NATO saugumas atsižvelgus į visą
įmanomą grėsmių spektrą – nuo
karinio iki energetinio saugumo.

Būti ar nebūti

Taigi, tiek dviprasmiška Krem-
liaus retorika, tiek ir sunerimęs Va-
karų tonas rodo, kad Rusijos grėsmė
Baltijos valstybėms šiandien yra
išaugusi labiausiai per pastaruosius
metus po Sovietų Sąjungos žlugimo.
Kristalizuojantis naujos kartos šal-
tojo karo bastionams, kiekviena
valstybė privalo apsispręsti, kurioje ji
pusėje, nes kitaip už ją nuspręs kiti.
Esant nepalankioje rytų-vakarų
geopolitinių vėjų pagairėje, niekada
negalime tikėtis ramaus ir saugaus
gyvenimo. Rinktis, ko gero, galime
tik iš dviejų galimybių: nieko neda-
ryti ir tapti paklusniais Rusijos va-
salais, arba tapti visada pasirengusia
gintis „dygliakiaule”, nors maža, bet
labai „neskania”. Tam būtini kuo
stipresni saitai su realiais NATO gy-
nybiniais pajėgumais bei pačios Lie-
tuvos karinių galimybių didinimas.

Visai gali atsitikti, kad vienin-
teliais rytuose esančiais Rusijos kri-
tikais liks tik Baltijos valstybės, mat
Lenkijos ministro pirmininko poste

Jaroslaw Kaczynski pakeitus nuosai-
kiau Rusijos atžvilgiu nusiteikusiam
Donald Tusk šios šalies laikysena
smarkiai švelnėja. Liekame pasku-
tinė Vakarų fronto linija, taigi – kasa-
mės apkasus ar sudedame rankas?

Kalbant apie baimes savo kritika
dar labiau suerzinti ,,mešką”, reikia
suvokti, kad kiekvienam kariniam
konfliktui būtinos dvi sąlygos: mo-
tyvas ir pretekstas. Baltijos valstybių
,,šurmuliavimas” prieš agresyvią Ru-
sijos politiką negali būti nei motyvas,
nei pretekstas. Alkanos meškos mo-
tyvai nesunkiai nuspėjami ir jų nie-
kaip neįtakoja mūsų pačių politika,
tačiau galimus pretekstus reikėtų
numatyti ir jiems ruoštis. Beje, kol
kas Rusija išdidžiai pasitiki ,,užsu-
kamų kranelių” taktika Baltijos ša-
lyse, kuri dėl trumparegiškos mūsų
pačių ir ES energetikos politikos vis
dar veikia. Todėl mūsų priešiškumas
Kremlių gali nebent erzinti, tačiau
tai neturi labai didelės svarbos.

Baltijos šalių regione galimo karo
kibirkštimi, panašiai kaip Gruzijoje,
gali būti čia tebesantis sovietinis
palikimas, rašo žurnalas „The Eco-
nomist”. Pati Rusija tvirtina, kad
Estijoje ir Latvijoje priimti kalbos ir
pilietybės įstatymai diskriminuoja
rusakalbius. Dešimtys tūkstančių
atstumtųjų, negavusių pilietybės,
turi rusiškus pasus ir virto galimu
konflikto židiniu Baltijos šalyse. Es-
tijoje dar pernai stebėjome konfliktą
dėl sovietmečio paminklo perkėlimo,
kurio sukelta įtampa išliko iki šių
dienų. Šiandien sužinome, kad netoli
sienos su Estija Rusijos teritorijoje
sutelktas didelis karinis vienetas,
kurio dalis yra nuolat pasirengusi ko-
vai. Lietuvoje, kur rusakalbių pro-
centas daug mažesnis (ir dėl pilie-
tybės problemų nėra), preteksto židi-
nys galimai yra kitas – tai tranzitinis
Rusijos karinių pajėgų kelias į Ka-
liningrado sritį. Ko gero, tikimiausia
provokacijos galimybė bręsta šioje
vietoje.

Kova su grėsme privalo prasidėti
nuo grėsmės įvardijimo. Čia reikalin-
gos tikslios ir ilgalaikės permainos
Europos politikoje. Aiškiai įvardijus
Rusijos grėsmę, atsirastų ir konk-
retūs šios grėsmės sulaikymo planai,
tiek karinės prevencijos, tiek ir
energetinio saugumo prasme. Bet
koks galvos kišimas į smėlį grėsmės
tikrai nepanaikina, nes Kremlius
savo imperialistinių planų dėl mūsų
gražaus elgesio tikrai nepersvarstys.
Iš Baltijos šalių pagrįstai tikimasi
,,lakmuso popierėlio” vaidmens, Va-
karų pasauliui nustatant politikos
kursą Rusijos atžvilgiu. Drąsiai pri-
imdami šią misiją, sustiprintume ir
išgrynintume bendras ES ir NATO
šalių pozicijas, o elgdamiesi nuosai-
kiai ar dviprasmiškai visiškai pra-
skiestume Vakarų nuomonę. Rusijos
grėsmės kontekstu pasinaudoti gali-
ma ir išsikovojant palankesnes ES
sąlygas energetikos sektoriuje ir gau-
nant paramą stiprinti savo šalies
gynybinius pajėgumus. Atsargi laiky-
sena Rusijos atžvilgiu – tai žingsnis
atgal. Esame priešakinė fronto linija,
o jei priešakinė linija sudeda ginklus
– pralaimimas visas mūšis. Kita
vertus, priešakinė linija visada sočiai
aprūpinama logistika, net ir nevyks-
tant susirėmimui. Taigi būti gerai
aprūpintu priešakiniu vakarietiškos
civilizacijos bastionu – savotiškai
naudinga ir garbinga misija, o būti
niekieno neginama, išdavikiška Ru-
sijos imperijos demarkacine linija –
mūsų tautos pražūtis.

RUSIJOS GRĖSMĖ
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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.. 

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

ÎVAIRÙS

PPAASSLLAAUUGGOOSS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IŠNUOMOJA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

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

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

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

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

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

* Pagyvenusi moteris, turinti lega-
lius dokumentus, rekomendacijas,
automobilį, pirktų gerai apmokamą
darbą prižiūrėti senelius pietiniuose
rajonuose. Tel. 630-323-2785.

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

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

* 57 m. moteris, turinti medicinį
išsilavinimą, ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, vairuo-
ja automobilį, Amerikos pilietė, dar-
bšti, sąžininga. Gali dirbti ir gyventi
kartu Čikagoje arba priemiesčiuose.
Tel. 773-330-0092.

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

* Moteris ieško pastovaus žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo.

Marcelijus MARTINAITIS
Dėl savižudybių, kurių skaičiumi

net pirmaujame... Priežastys čia labai
įvairios. Viena jų – tiek psichologinė,
tiek kultūrinė, tiek profesinė įtampa.
Prie tų, kurie fiziškai susinaikina,
reikėtų priskirti ir tuos, kurie beveik
sąmoningai naikina savo asmenybę.
Lietuvoje yra dešimtys tūkstančių,
kurie nenori ir jau nieko negali ir
negalės dirbti, gal net ir gyventi. O
kiti puikuojasi prabanga, automobi-
liais, meilužėmis, vadinamaisiais eli-
to baliais. Tai nuo tautos visumos
aiškiai atsiskirianti dalis, kuri skaido
visuomenę į savo galios demonstruo-
tojus ir nevykėlius. Prisimenu pasa-
kymą: ,,Neduok, Dieve, kad ubagas
ponu pasidarytų!”

Nemanau, kad svarbiausia sa-
vižudybių priežastis turėtų būti žmo-
nių neturtas, mažos algos ar pensijos.
Tiesa, kaip skelbia statistika, didelė
dalis žudosi ištikta alkoholinės psi-
chozės. Paprastai žmonės dėl neturto
nesižudo, nes ima veikti galingos sa-
visaugos jėgos – išlikti iš paskutinių-
jų. Kartais koks nors valkatėlė jau-
čiasi laimingesnis už poną, pro šalį pra-
švilpiantį prabangiu automobiliu.

Kitas klausimas: kodėl taip žu-
dosi ir tie, kuriems, atrodo, puikiai
sekasi, nieko netrūksta, valdo dide-
lius pinigus, visko turi, ko tik širdis
geidžia? Ar ne čia slypi tie mus bau-
ginančios socialinės ligos simptomai?
Ar tai nerodo, jog tos materialinės ir
finansinės galios žmoguje atveria
baisias moralines ir dvasines tuštu-
mas, kurių jis išsigąsta, neturėdamas
kuo jų užpildyti? Ar čia nesusiduria
žemas kultūros lygis ir, atrodo, neri-
botos materialinės galimybės. Juk
per trumpą laiką gana lengvai iškilo
daugybė tam kultūriškai ir psicho-
logiškai nepasiruošusių žmonių, stai-
ga atsidūrusių prieš baisią tuštumą,
kai viską turėdamas, pasirodo, nieko
tikro neturi!

Renata ŠERELYTĖ
Būgštauju, kad savižudybių ma-

nija nebūtų mūsų nacionalinio men-
taliteto dalis. Šiaip ar taip, lietuviai –
pakankamai pagoniška tauta ir šian-
dien. Visiems kažkodėl labai hero-
jiškas atrodo Pilėnų žygdarbis, o man
jis visąlaik buvo baisus. Toks, saky-
čiau, samurajiškas. Matau daug para-
lelių su Rytais, su japonų kultūra,
kuri iš esmės irgi išliko pagoniška iki
šių dienų. Paplitusios masinės savi-
žudybės Japonijoje – ne tik žmogaus

susvetimėjimo padarinys, bet ir kul-
tūrinio identiteto dalis. Nusižudyti –
ne nuodėmės, o garbės dalykas. 

Dėl savižudybių skaičiaus gali-
ma, aišku, suversti kaltę socialinėms
sąlygoms, gyvenimo būdui, bet mir-
čiai, kaip ribinei žmogaus gyvenimo
situacijai suvokti, būtinas ir žodis
,,nuodėmė”. O jis kažkaip ,,iškrenta”
iš šiuolaikinio modernaus konteksto,
kai kalbama šia skaudžia tema. Jeigu
jau esame krikščionys, o ne samura-
jai, turėtume suvokti, kad nuodėmė
yra trumpiausias kelias į mirtį. Kad
šios sąvokos neatskiriamos. 

O kadangi Lietuvoje savižudybių
banga neatslūgsta, turbūt tektų pri-
pažinti, kad esame praradę dvasios
identitetą ir aiškumą. 

Stasys NOREIKIS
Baimė Būti yra to reiškinio prie-

žastis. Išmokime Būti laimingais. Juk
jei nusižudai – tai dar nereiškia, kad
ten, kur pateksi, Būti bus lengviau.
Išmokime Būti laimingais čia, Lie-
tuvoje, net jei ir labai sunku dabar,
tikėkime, kad viskas bus gerai ir sie-
kime to. Ir pasieksime. Juk kelias
nueinamas beeinant.

Gediminas STORPIRŠTIS
Ugdant jaunąją kartą trūksta

meilės ir išminties. Jei augantis žmo-
gus šeimoje ar mokykloje yra myli-
mas, jis tampa daug atsparesnis,
susidūręs su kritinėmis situacijomis.
Jei mokykloje ugdysime mąstančius,
kūrybiškai aktyvius ir lanksčius, o ne
paklusnius, inertiškus ir išsigandu-
sius žmones, šios problemos neliks. 

Elena Nijolė BUKELIENĖ
Savižudybes, kaip būdingą lietu-

vių tautai bruožą, nulemia ne kokia
viena aplinkybė, o visas priežasčių
kompleksas. Netgi ne tik šiuolaikinis
gyvenimas, bet ir praėję dešimtme-
čiai. Daug ką jau minėjau. Šalia alko-
holizmo ir narkotikų, susilpninančių
atsparumą ir gyvenimo geismą, ga-
lėčiau dar pridėti kelias depresijai ir
kitokiems psichikos sutrikimams pa-
lankias sąlygas: niūrų klimatą, ne-
darbą, visuomenės ir šeimos susve-
timėjimą, meilės, rūpesčio stoką, ben-
druomenės abejingumą savo arti-
mam, žmogaus gyvybės nuvertinimą,
žiaurumą, kurį nesustodama kasdien
ugdo televizija. Liūdna statistika gali
keistis tik radikaliai pasikeitus gy-
venimo kokybei, moraliniam klima-
tui.                            Bus daugiau.

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

Nr. 31

Atkelta iš 3 psl. dar būtų galima
pridėti vynuogynus ir vyno gamyklas,
siūlančias paragauti pernai metų
rudens derliaus. Michigan valstijos
vakarinėje pusėje, ypač ruože prie
Michigan ežero, pakelėje pilna par-
duotuvių, kur iš ūkininkų gali nusi-
pirkti prieš valandą dar ant medžių
šakų kabėjusių obuolių ir kitų vaisių.
Ten pat galima įsigyti visokių švie-
žių daržovių, uogų, medaus, sirupo,

uogienių ar jau iškeptų skanėstų su
vaisiais ar uogomis. 

Kokios išvados? Kadangi man
labai patinka ruduo, tai aš nusikalsiu
logikos taisyklėms – rudens sezoną
pradėjau rugsėjo pirmąją dieną, o jį
baigsiu gruodžio 20-tąją. Tuo ne tik
prailginsiu savo mėgiamą rudenį,
bet sutrumpinsiu ir žiemos trukmę,
nes pavasaris prasidės su kovo
1-ąja.

Ar ruduo tikrai prasideda tik rugsėjo 22-ąją? 

Gali išleisti atostogų, pakeisti darbo
dienomis, gali dirbti nepilną darbo
dieną ar nepilną savaitę. Buitinė
anglų kalba, automobilis, geros reko-
mendacijos. Siūlyti įvairius varian-
tus. Gali valyti namus. Tel. 708-528-
5330.

* Ieškau senų žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-440-3449.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos, automobilis. Tel. 773-
507-7051.

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

* Lietuvos pajūryje Palangoje, par-
duodamas 15 arų žemės sklypas na-
mų statybai. Netoli jūros. Kaina
300,000 litų. Galima derėtis, jei bus
rimtas pirkėjas. Tel. Lietuvoje 460-
57057 arba 370-683-89406.
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XII TEATRO FESTIVALIS
2008 m. spalio 10–12 dienomis

Jaunimo centras, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL

PROGRAMA:

Spalio 10 d. – 7:30 val. v. ,,Eglė žalčių karalienė” – miuziklas
Vaidina: Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija ,,Žalios lankos II”
Bilietai – 15 dol.

Spalio 11 d. – 11: 30 val. r. ,,Išdykėlis broliukas” – pasaka. Vaidina litu-
anistinės mokyklos ,,Ažuoliukas” (Fort Myers, FL) Vaikų teatras
Įėjimas nemokamas.  

Spalio 11 d. – 2 val. p. p. ,,Nauji karaliaus drabužiai” – pasaka 
Vaidina: Toronto Prisikėlimo parapijos Teatro studijos ,,Žalios Lankos I”
Vaikų teatras. Komedija vaikams ir suaugusiems
Bilietai – 5 dol.

Spalio 11 d. – 5:30 val. p. p. ,,Serenada” – satyra 
Vaidina: Detroit mėgėjų teatras ,,Langas” 
Bilietai –15 dol.

Spalio 11 d. – 8 val. v. ,,Provincijos aistros” – komedija
Vaidina teatro grupė ,,Provincija”, Fort Myers, FL 
Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 2 val. p. p. ,,Upė ant asfalto” – tragikomedija. Vaidina Čika -
gos teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 5 val. p. p. ,,DU–2” – tragikomedija. 
Vaidina Los Angeles lietuvių teatro trupė ,,Just millin’ around” 
Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 6:15 val. v. festivalio uždarymas ,,XII Teatro festivalio
žvaigždutės”. Meninę programą atliks solistė Violeta Leškytė-Cucchiara.
XII Teatro festivalio žymenų įteikimas – Audrė Budrytė-Nakienė

Vertinimo komisija: Audrė Budrytė, Dalia Cidzikaitė, Gytis Lukšas (Vilnius),
Algimantas Žemaitaitis  

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 60 dol. 
Bilietai parduodami Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių centre prieš ir po šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Prieš kiekvieną spektaklį bi -
lietai bus parduodami prie įėjimo durų

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

JAV LB Kultūros taryba

Detroit mėgėjų teatras ,,Langas”.                                    Kęstučio Šontos nuotr.

D. Narkevičius gavo 
„The Vincent Prize” dailės premiją
Rugsėjo 12 dieną, Amsterdamo

Stedelijk muziejuje Lietuvos daili -
ninkui Deimantui Narkevičiui buvo
įteikta Van Gogo vardo Europos
dailės premija „The Vincent Prize”.
2000-aisiais įsteigta 50,000 eurų ver -
tės premija skiriama kartą per dvejus
metus. 

Kandidatus garbingiausiai Euro -
pos premijai už šiuolaikinį meną siū -
lo korespondentai iš įvairių Europos
šalių, tačiau galutinį sprendimą pri-
ima vertinimo komisija, kurios su -
dėtis kiekvieną kartą keičiasi. Šiemet
vertinimo komisijos nariais tapo Ma -
nuel Borja-Villel (MACBA di rek -
torius, Barselona), Ian Dunlop (me no
istorikas, Londonas), galeristas iš Vo -
kietijos Ingvild Goetz, Viktor Misiano
(kritikas ir kuratorius, Maskva),
Beatrix Ruf (Kunsthalle Zuerich
direktorė) bei vertinimo komisijos
pirmininkas Gijs van Tuyl (Ams -
terdamo Stedelijk direktorius). 

Drauge su D. Narkevičiumi pre-
mijai gauti buvo pasiūlyti ir Peter
Friedli, Liam Gillick, Rebecca Wa -
rren bei Francis Alys, kuris gavo pir -
mą kartą skiriamą 5,000 eurų vertės

publikos prizą.
Ankstesniais metais „The Vin -

cent Prize” pelnė suomė Eija-Liisa
Ahtila (2000), vokietis Neo Rauch
(2002), lenkai Pawel Althamer (2004)
bei Wilhelm Sasnala (2006).

balsas.lt 

Deimantas Narkevičius

Į Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijas šiemet siūloma devyniolika

kūrėjų
Iš jų premijų komitetas turės

atrinkti ne daugiau kaip šešis ypač
įvertinimo nusipelniusius meninin -
kus.

Šią svarbią menininkams premi-
ją gauti siūloma aktorė Rūta Staliliū-
naitė-Matulionienė (siūlo Kauno me-
nininkų namai), žurnalistė Nijolė
Angelė Baužytė (siūlo LRT ir Vals-
tybinis jaunimo teatras), fotomeni-
ninkai Vitalijus Bu tyrinas (siūlo Vil-
niaus apskrities kultūros centras) ir
Algi mantas Aleksandravičius (siūlo
Lietuvos fotomenininkų sąjunga),
kino režisierius Algimantas Pui pa
(siūlo VšĮ ,,Uljana Kim ir ko”).

Tarp kandidatų ir trys rašytojai:
Ramutė Skučaitė (siūlo NVO ,,Kon-
federacija vaikams”), Hen   rikas Algis
Čigriejus (siūlo Lietuvos rašytojų
sąjunga) bei Van da Juknaitė (siūlo
Lie tuvos rašytojų sąjungos leidyk-
la).

Kandidatų į nacionalinę premiją
sąraše taip pat yra vertėjas ir poetas
Antanas Gailius (siūlo Lie tuvių lite-

ratūros vertėjų sąjunga), kny gos
dailininkas Eugenijus Karpa vičius
(siūlo Lietuvos dai lininkų sąjunga),
atlikėjas ir pedago gas Algirdas Bud-
rys (siūlo Kauno valstybinė filhar-
monija), džiazo ir vizualaus meno
kūrėjas Vladi mi ras Tarasovas (siūlo
UAB „Baltų lankų” leidyba), vizua-
laus meno kūrėjas Gitenis Umbrasas
(siūlo Vilniaus politinių kalinių ir
tremtinių bendrija).

Šiemet premija gali būti skirta ir
dainininkėms Veronikai Povilionienei
(siūlo Vilniaus mokytojų namai ir
AGATA), Juditai Leitaitei (siūlo
Lietuvos nacionalinė filharmonija),
kompozitoriams Ra min tai Šerkšnytei
(siūlo Lie tuvos kompozitorių sąjun-
ga), Giedriui Kuprevičiui (siūlo
Kauno technologijos universitetas ir
Lietuvos kompozitorių sąjunga), vi -
zualaus meno kūrėjams Artūrui
Railai (siūlo ŠMC) ir Dei mantui
Narkevičiui (siūlo Lietuvos institu-
tas).

Kultūros ir meno premija siekia
800 minimalaus gyvenimo lygių
(MGL) dydžio arba 104,000 litų.

Iki 2007 metų kasmet skirta ne
daugiau kaip devynios kultūros ir
me no premijos, kurių finansinė iš -
raiška buvo 340 MLG. Tačiau 2006
metų sausio 26 d. Vyriausybės nuta -
rimu premijos padidintos daugiau nei
dvigubai, siekiant, kad nacionalinė
premija atitiktų jos išskirtinumą ir
reikšmę. Be to, pernai pirmą kartą
teiktos šešios, o ne devynios premi-
jos.

Garbios premijos laureatus ap-
dovanojimo komiteto nariai pap rastai
skelbia gruodį. Premijos iškil mingai
teikiamos prezidentūroje per Vasario
16-osios minėjimą.

Nacionalinės premijos teikiamos
nuo 1989 metų. Jomis jau apdovanoti
daugiau nei pusantro šimto me -
nininkų.

BNS

Veronika Povilionienė Mokytojų
tobulinimosi kursuose Dainavoje
2008 m.

Valerija Lizaitis, gyvenanti Lauderdale by the Sea, FL, užsi-
prenumeravo „Draugą” dar metams ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū.

Edward Ziausys, gyvenantis Amsterdam, NY, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū už paramą.
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Aukos Lietuvos Dukterų draugijai mirusiųjų atminimui

A. a. Frenk Gayes-Gajausko atm. aukojo: po $100: Laura J.
Ruby; Andrew A. Galko; Fred ir Virginia Tremmel; Thomas J. ir
Pamela K. Lisk; $75 Roberta A. Berg;  $50: Paul ir Elizabeth Jachim;
Ray ir Aušrelė Izokaitis;  $40: Irene A. Daugirdas; Joseph ir Meg
Thomas; $26: Ann ir Sam Laguardia; $25: Rudolph J. Iberle; $20:
William R. Strong.

A. a. Elenos Grigalauskaitės-Dovilienės atm. aukojo: $40
Evelyn Oželis.

A a. Filomenos Tarulienės, mirusios prieš 10 metų atm. auko-
jo $100 Halina Bagdonienė.

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia ir dėkoja už aukas
visiems, prisiminusiems savo artimuosius.

Lietuvos Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71st St.,
Chicago, IL 60629, tel. 1-773-925-3211

Metai be skautininko,
inžinieriaus ir visuomenininko

Liūdo Ramanausko
Prisimintini dainos žodžiai:

,,Nors sakom mes dabar sudiev, bet
širdys plaks iš vien, nors sakom mes
dabar sudiev, bet susitiksim vėl.”

Prabėgo metai atnešę daug iš-
gyvenimų, netekome daug skautijos
ir visuomenės veikėjų. Su širdgėla
prisimename vyresnį skautininką,
projektuotoją, inžinierių ir visuome-
ninką Liūdą Ramanauską. Liūdas
buvo ,,šimtadarbis”, niekada neat-
sisakęs jam siūlomų pareigų. Kaip
inžinieriui tinka, visada punktualus,
kuo geriausiai atliekantis apsiimtą
darbą. 

Jis visada buvo rimtai nusiteikęs,
neleidžiantis veltui laiko, nes jo laukė
apsiimti darbai. Nors būdamas užim-

tas darbe ir skautiškoje veikloje, o la-
biausiai – su augančia jaunąja karta,
(augino tris dukras ir sūnų Donatą),
nepabūgo apsiimti kasininko pareigų
Vydūno fonde ir Jaunimo centre, ku-
riose išbuvo iki pat savo mirties.

Rugpjūčio 24 dieną tėvų Jėzuitų
koplyčioje buvo atnašaujamos šv. Mi-
šios už Liūdą Ramanauską, prisime-
nant jo išėjimą į Amžinybę prieš vie-
nerius metus. Šv. Mišias ir pritaiky-
tas tai dienai mintis pasakė skauti-
ninkas, kun. Antanas Gražulis, SJ, iš-
ryškindamas Liūdo nuveiktus darbus
lietuvių Skautų sąjungai ir visuome-
nei. Giesmes giedojo solistai Marga-
rita ir Vaclovas Momkai. Jiems akom-
panavo muzikas Manigirdas Mote-
kaitis.

Po šv. Mišių pamaldų dalyviai vy-
ko į Šv. Kazimiero lietuvių kapines
aplankyti a. a. Liūdo ,,poilsio” vietos
ir dalyvauti paminklo pašventinime,
mintyse pabendrauti su į Amžinybę
nuėjusiu skautijos veikėju. Paminklo
šventinimą ir maldas prie kapų atliko
kun. Gražulis, SJ. Iš Šv. Kazimiero
kapinių dalyviai, buvę pamaldose ir
pašventinime paminklo, kuris vaiz-
davo skautišką ženklą, grįžo į ,,Sekly-
čią” pabendrauti. Skautininkė, žmo-
na ir vaikų motina Albina Rama-
nauskienė buvo labai dėkinga Liūdo
gerbėjams už atsilankymą. Keletas
asmenų prisiminė Liūdą iš jaunystės
dienų ir bendravimo su juo įvairiuose
darbuose.  

Pabaigai noriu prisiminti  maldos
žodžius kartojamus vėliavų nuleidi-
mo metu: ,,lyg lakios žiežirbos laužų,
grįžtam į Tave niūnai, atiduoti dienos
darbus…” Šie žodžiai primena
mums, kad mes vėl kada nors pasi-
matysime ,,dausų pasaulyje”.

Antanas Paužuolis

Liūdas Ramanauskas

A † A
EGIDIJUI ŽILIONIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ROMAI,
dukroms ELENUTEI ir RENATAI, motinai ONAI
ŽILIONIENEI, seseriai VIOLETAI ir jų šeimoms, gimi-
nėms ir artimiesiems.

Drauge su jumis liūdi

Clevelando ateitininkai

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Ką reiškia žodis „amen”?

„Amen” – tai hebrajų kalbos
žodis, sakomas maldos pabaigoje. Jis
reiškia ,,tvirtai, teisingai”.

Ką reiškia žodis ,,aleliuja”?

„Aleliuja” – tai hebrajų kalbos
žodis („halelujah”), kuris reiškia
„šlovinkite Dievą”. Šį žodį vartoja
žydai ir krikščionys.

Ką reiškia žodis ,,psalmė”?

,,Psalmė” – tai graikų kalbos žo-
dis (,,psalmos”), kuris reiškia religinę
giesmę. 

Ką reiškia žodis ,,evangelija”?

„Evangelija” – gr. „evangelion”,
tai „gera, džiugi žinia”. Todėl krik-
ščionybė yra džiaugsmo religija! Bet
Bažnyčia pabrėžia ne džiaugsmą, o
Kristaus kryžių, kančią, mirtį. Smūt-
kelis rūpintojėlis – tai liūdesio ir pesi-
mizmo viršūnė.

Ką reiškia žodis ,,altorius”?

„Altorius” – lot. „altar” senovėje
buvo „aukuras” – vieta aukoms au-
koti. Dabar bažnyčiose garbinga vie-
ta, lyg stalas, prie kurio kunigas lai-
ko pamaldas.

Ką reiškia žodis „hierarchija”?

„Hierarchija” – graikų kalbos žo-
dis („hieros”) reiškia „šventas”, o
„arche” – „valdžia”. „Hierarchija” –
„šventa valdžia”.

Ką reiškia žodis „ostija”?

Senovėje Mišių dėmesio centre
buvo eucharistija – dėkojimas. Apie
1200 m. iš dėkojimo atsirado ostija –
aukos atnašavimas. „Ostija” – lot.
„hostia” – tai atgailos auka Mišioms,
ji priimama komunijos metu paplo-
tėlio pavidalu (Lk 22:19).

Ką reiškia žodis „biblija”?

„Biblija” – tai graikų kalbos žodis
(„biblion”). Reiškia šventų knygų
rinkinį, kurį naudoja žydai ir krikš-
čionys. Musulmonai – islamo išpa-
žinėjai savo bibliją vadina Koranu.

Arabų kalboje šis žodis reiškia
,,skaitymą”.

Ką reiškia žodis 
„islamas”?

Arabų kalboje žodis „islam” reiš-
kia „klusnumą”. Tai monoteistų reli-
gija, kurią VII amžiuje sukūrė Ma-
hometas (570–632). Arabų kalboje
tas žodis reiškia „pagirtas”.

Ką reiškia žodis 
„apokrifas”?

„Apokrifas” – gr. „apokryphos” –
slaptas. Tai yra religinė literatūra,
kuri taikosi į šventąją Bibliją, bet
Bažnyčia jos nepripažįsta.

Dėl posakio 
„Vardan Dievo Tėvo”

Kai lietuvis žegnojasi, jis sako:
„Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir
Šventosios Dvasios”. Įdomu, kad lo-
tynų kalboje šiame sakinyje žodžio
„Dievas” nėra: „In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti”.

Kaip lietuvių kalboje atsirado tas
žodis: „Dievas”?

Profesorius, daktaras, kalbinin-
kas, lituanistas Zigmas  Zinkevičius
mano, kad Dievas lietuvių poteriuose
nuo Mindaugo laikų išliko iš vokiečių
kalbos posakio: „Vardan  Dievo
Tėvo”!

Dėl titulų: 
šventasis ir tėvas

Popiežius Urbonas VIII (1623–
1644) 1642 metais nustatė detalias
kanonizacijos taisykles, kuriomis
remiantis galima ką nors paskelbti
šventuoju. Tos taisyklės tebegalioja ir
šiandien. Pagal jas, beatifikacija – tai
pasiruošimo žingsnis į kanonizaciją.
Tačiau popiežiai, savavališkai ne-
laukdami nei beatifikacijos, nei ka-
nonizacijos, save iš karto vadina
Šventuoju Tėvu! Čia jie nepaiso net
dviejų potvarkių: nei popiežiaus
Urbono VIII, nei Viešpaties Jėzaus
Kristaus (Mato 23:9). 

Pats žodis „popiežius” yra kilęs iš
žodžio „tėvas”. Tačiau celibatas irgi
draudžia būti tėvais. Sekdami popie-
žiais, senovėje tėvo titulu ėmė puoštis
ir vyskupai. O dabar tėvais vadinasi
ir visi eiliniai kunigai.

NuolaidaNuolaida
Užprenumeravus „DRAUGĄ” metams 

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

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

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

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.
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�Prel. Ignas Urbonas, atsiuntęs
100 dol. auką ,,Draugo” knygai pa -
remti, laiške rašo: ,,Per eilę metų
‘Draugui’ esu parašęs nemažai straips-
nių. Mano archyvui patekus į Mai -
ronio lietuvių literatūros mu ziejų vie -
na muziejus darbuotoja pa siūlė tuos
mano ‘Drauge’ spausdintus straips -
nius išleisti atskira knyga. Aš su -
tikau, ir dabar spaustuvė ‘Morkū nas
ir Ko’  Kaune tą knygą leidžia. Ant
ant rojo knygos viršelio (nuga rėlės)
bus įdėtas ‘Draugo’ fotomontažas.”
,,Draugo” va dovybė nuošir džiai dėko-
ja už dosnią auką, už ,,Draugo” įver-
tinimą ir  linki prelatui sveikatos.

��Don Varnas Amerikos karių ve -
teranų posto Nr. 986 ir Pagal binio
mo   terų vieneto naujas narių įvedi-
mas bus rugsėjo 21 d., sekmadienį, 3
val. p. p. ,,Seklyčioje”., 2711 W. 71st.
St., Chicago. Don Varnas posto valdy-
bą sudaro: komendantas Edmund Lo -
zano, vicekomendantai Bernardas
Ger čius ir John Yerkes, iždininkas
Edward Pocius, kapelionas Vitas Paš -
kauskas. Įvedimą ves Jim Maželis ir
Vitas Paškauskas. Mo terų vieneto
valdybą sudaro: pir mininkė Mary
Ellen Martis, vicepir mininkė Kath -
ryn McKevitt, sekretorė Shirley Man -
gan, istorikė Rose Carpenter, kapelio -
nė Cynthia Paš kauskas, tvarkdarė
Ma ry Anna Ger čius. Įvedimą atliks
Ruth Elzinga ir Cinthia Paškaus-
kas.

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos vaikų choras „Vyturys” kvie -
čia naujus dainininkus (nuo ant ro
sky riaus) į pirmąją repeticiją, antra-
dienį, rugsėjo 23-ą dieną. Choras
repetuoja PLC, antradieniais, nuo
6:30 val. v. iki 7:30 val.v. Jeigu turite
klausimų, skambinkite tel.: (630)241-
0074 arba rašykite el. pašto adresu:
darneviskas@mac.com Dariui Poli -
kai čiui.

��Jaunimo centras (JC) yra lie -
tuvybės išlaikymo švyturys. Po vasa -
ros atostogų JC Moterų klubo narės
grįžta prie darbų. Rugsėjo 28 d., sek-
madienį, prieš ir po šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje visus kviečiame į
JC kavinę. Moterys vaišins mieliniais
blynais su obuoliene. Pabendrausite
su draugais ir tėvu Antanu Gražuliu,
SJ, o kartu ir paremsite Jaunimo cen-
trą. Laukiame visų nuo 9 val. r.

��Spalio 3 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje bus rodomas filmas ,,Dingę
Ber lyne”. Tai vienas iš istorinės do -
kumentikos serialo ,,XX amžiaus
slaptieji archyvai” filmų (2006). Tele-
fonas pasiteiravimui: 773-582-6500. 

�,,Atviro žodžio” forume kalbės
LR generalinė konsulė Čikagoje Skais-
tė Aniulienė. Susitikimas su S. Aniu-
liene vyks sekmadienį, spalio 5 d., 12:30
val. p. p. Pa saulio lietuvių cent ro,
14911 127th Street, Lemont, didžio-
joje salėje. Visus maloniai kvie čia Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�ASS Čikagos skyriaus metinė
šventė įvyks spalio 11 d. 6 val. v. Atei -
tininkų namuose. Programoje: iškil -
minga sueiga, meninė dalis ir vaka -
rienė. Laukiame gausaus narių ir
sve čių apsilankymo. Registracija tel.:
630-257-2558 (Jolanda).

�Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, 20 metų jubiliejinis vakaras
vyks spalio 18 d. 6 val. v. Vietas užsi-
sakyti galite el. paštu: rzivile2000@
yahoo. com arba tel. 630-853-2488
(Živilė Ramašauskienė) bei el.paštu:
vaikutis@yahoo.com; tel. 630-386-
6917 (Ramona Vaikutienė).  Bilietus
nusipirkti galima ,,Lina Embroi -
dery”, 15333 127th St. Lemont, IL. 

�Mieli Lietuvių operos rėmėjai!
2008 m. lapkričio 15 d. ruošiamas lė -
šų telkimo vajaus pokylis, kuris įvyks
Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago.
Meninę programą atliks Lietuvių
ope ros solistai ir choras. Kokteiliai –
6:30 val. v., programa – 7:30 val. v.,
vakarienė – 8 val. Bilietus įsigyti
galite tel. 773-501-6573 (E. Abli n -
gytė); telefonais 630-257-6481 ir 630-
247-4422 (V. Savrimienė) arba ,,At-
lan tic Express” (šalia ,,Seklyčios) tel.
773-434-7919.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

,,Draugo” knygynėlyje –  nauja
kny  ga ,,Vaikams apie Lietuvos val-
stybę”  iš serijos ,,Smalsučio enciklo-
pedija”, kurią išleido leidykla ,,Švie -
sa”.

Gražiame, albumo dydžio spalvo -
ta me leidinyje pateikiama Lietuvos
valstybės istorijos apybraiža. Kas yra
Lietuvos valstybė, kaip ji atsirado,
kaip keitėsi – didėjo, mažėjo, buvo
net visai išnykusi, – apie tai galima
paskaityti šiame „Smalsučio enciklo-
pedijos” serijos leidinyje. Knygoje
pateikiama duomenų apie daugiau -
siai Lietuvos valstybės klestėjimui
nu sipelniusius žmones, valstybės va -
do vus įvairiais jos egzistavimo tarps -
niais.

Skiriama vidutinio ir vyresniojo
mokyklinio amžiaus vaikams, besido -
mintiems Lietuvos istorija. Spalvinga
knyga gali būti naudojama ir litua -
nistinėse mokyklose. Joje pateikia -
mos žinios apie Lietuvą nuo senovės
iki šių dienų. Tai gali būti mokomoji
priemonė mokytojams ir žinių gilini-
mo šaltinis vyresniesiems moki -
niams.

Kokias šventes šventė senovės
lietuviai? Kas ir kaip valdė Lietuvos
žemes senovėje? Kuris iš kunigaikš -
čių laikomas pirmuoju Lietuvos val-
dovu? Enciklopedinių leidinių se rija
„Smalsučio enciklopedija” leis atsa -
kyti į daugelį rūpimų klausimų. Šios
teminiu principu formuojamos kny-
gos suteiks informacijos apie lemtin-
giausius Lietuvos istorijos laikotar-

pius ir svarbius asmenis. Greta teks -
to – daug nuotraukų, paveikslų,
schemų, žemėlapių, statistinių duo -
menų.

„Smalsučio enciklopedija” –
mėgs tantiems skaityti, norin tiems
pasisemti daugiau žinių ir garsėti
tarp klasės draugų kaip vaikščiojanti
enciklopedija!

Leidinį galite nusipirkti ,,Drau -
go” knygynėlyje. Vienos knygos  kai -
na – 37 dol.  Ją galima įsigyti paštu,
pridedant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai-
na – 5 dol. Persiunčiant daugiau  – už
kiekvieną papildomą knygos per siun-
timą – 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

,,Vaikams apie Lietuvos valstybę”  
iš serijos ,,Smalsučio enciklopedija”

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys kviečia į kasmetinį – 88-ąjį – lėšų
rinkimo pokylį, kuris vyks spalio 5 d. Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Pradžia – 12:30 val. p. p. 1:30 val. p.p. – pietūs. Bilieto
kaina – 35 dol. Seselės kazimierietės žinomos savo darbais Maria gimnazi-
joje ir St. Paul Our Lady of Vilna mokykloje, Holy Cross ligoninėje Čikagoje.
Norintys dalyvauti pokylyje, prašome skambinti tel.  773-776-1324 (ses.
Genevieve) iki rugsėjo 29 d.

Nuotraukoje: Seselė Genevieve Kripas, SSC. 

Poetas Antanas A. Jonynas
Vlado Braziūno nuotr.

Spalio 16 d., ketvirtadienį, 
6:30 val. v.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
(Lithuanian Alliance of America),

307 W. 30th Street, 
New York, NY 10001 

ruošia susitikimą 
su poetais A. A. Jonynu, V. Bakaičiu

ir J. Zdaniu. 
Įėjimas – auka.

Nijolė Vardienė, iš Lemont, IL, profesoriui Vytautui Vardžiui
atminti paaukojo „Draugui” 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame,
kad atmindami artimuosius nepa mirštate ir ,,Draugo”.

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


