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Prezidentas V. Adamkus sakys kalbą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos de-
batuose. President.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS/Alfa.
lt) – Prezidentas Valdas Adamkus at-
vyko į Jungtines Amerikos Valstijas
dalyvauti Jungtinių Tautų (JT) Ge-
neralinės Asamblėjos debatuose. Čia
jis sakys kalbą apie naujus iššūkius
tarptautinei bendruomenei ir Euro-

pos saugumą. Viešnagės metu Lietu-
vos vadovas susitiks su JAV prezi-
dentu George W. Bush. Tarp pagrin-
dinių susitikime numatomų aptarti
klausimų – konfliktas Gruzijoje.
Jungtinėse Valstijose V. Adamkus vie-
šės savaitę.

Valstybės vadovas dalyvaus JAV
ir Irako prezidentų rengiamame pa-
minėjime daugiašales pajėgas Irake
sudarančių šalių valstybių vadovams.
V. Adamkus susitiks su Kroatijos mi-
nistru pirmininku Ivo Sanader ir Al-
banijos Respublikos prezidentu Ba-
mir Topi

Kartu su prezidentu, kaip jo va-
dovaujamos delegacijos narys, atvyko
ir Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) vadovas. Per viešnagę
Jungtinėse Valstijose ES diplomati-
nių tarnybų vadovai, tarp jų – ir Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas New York susitiks su
JAV ir Rusijos kolegomis bei aptars
padėtį Gruzijoje, Artimųjų Rytų, Irano
ir ES-Rusijos santykių klausimus.

Antradienį ES ministrai susitin-
ka su Rusijos URM vadovu Sergej
Lavrov, trečiadienį – su JAV valsty-
bės sekretore Condoleezza Rice. P.
Vaitiekūnas dalyvaus ir NATO už-
sienio reikalų ministrų susitikime su
C. Rice.

Minima Marijonû
vienuolijos
Lietuvoje sukaktis

Vilnius, rugsėjo 22 d. (ELTA) –
Rinkimų į Seimą išvakarėse Lietuvos
vyskupų konferencija (LVK) pažymi,
kad nusivylimas, teisėtas pasipiktini-
mas daugeliu tautos išrinktųjų verčia
susivokti, jog taip atsitinka ir dėl mū-
sų pačių, rinkėjų, kaltės: abejingumo,
gilesnio supratimo ir atsakingumo
stokos.

,,Turime pakeisti save pačius, jei
norime, kad Seimas iš esmės pasi-
keistų”, – sako Bažnyčios hierarchai.
Jų teigimu, tik Viešpats gali padėti
mums įveikti savo žmogiškąjį silpnu-
mą, suteikti išminties ir įžvalgumo,
idant tinkamai apsispręstume ir pak-
lotume gerus pamatus artimiausių
metų šalies gerovei. Todėl spalio 5–12

d. skelbiamas maldos ir susikaupimo
aštuondienis, per kurį pirmiausia tu-
ri būti tiriama sava sąžinė.

Vyskupai pabrėžia, kad reikia
nuolat akylai stebėti politikus, o ypač
– partijų nuveiktus darbus, atskirti
pigų populiarumą, savigyrą nuo tvir-
tais moraliniais įsitikinimais grin-
džiamo valstybės stiprinimo.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Bernardi-
nai.lt) – Šiais metais Marijampolės
Marijonų vienuolynui sukanka 250
metų nuo jo įsteigimo. 1758 metais
rugsėjo mėnesį Marijampolės Marijo-
nų vienuolyno fundatorė grafienė
Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė įves-
dino pirmuosius vienuolius į naujai
pastatytą medinį vienuolyną. Su šiuo
įvykiu siejasi Marijampolės miesto
vardo atsiradimas.

Marijampolės Marijonų vienuo-
lyno 250 m. jubiliejaus proga rugsėjo
pabaigoje Marijampolėje rengiamas
šventinis minėjimas ir Marijampolės
bazilikos atlaidai, taip pat – Tarp-
tautinė mokslinė konferencija ,,Ma-
rijonų vienuolija Lietuvoje: vakar –
šiandien – rytoj”.

Konferenciją rengia Lietuvos
Marijonų Provincija – Marijampolės
Marijonų Vienuolynas; VDU Kata-
likų teologijos fakultetas; Lietuvos
Katalikų Bažnyčios istorijos centras;
Liublino Katalikų Jono Pauliaus II
Universitetas.

•Sveikata. Apie hormonų
pakaitinę terapiją (p. 2)
•Lietuvos saugumo poli-
tika (p. 3, 9)
•Telkiniuose. Išsaugoki-
me AV bažnyčią NY. Šv.
Juozapo namų Thomp-
son, CT gyventoja šventė
80 m. sukaktį (p. 5)
•Komentaras. Ir vėl apie
lietuvius ir žydus (bus
daugiau) (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Iš Lietuvos vyčių veiklos
(p. 8, 11)
•Baltoji knyga (34) (p. 9)

V. Adamkaus vadovaujama
delegacija atvyko î JAV

Lietuva pristatè savo
kulinarinî paveldâ

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Lietu-
viams.com) – JAV sostinėje Washing-
ton rugsėjo 19 d. vyko Europos Są-
jungai (ES) pirmininkaujančios Pran-
cūzijos surengta šventė „Europos
naktis”, kurios metu ES narės prista-
tė savo kulinarinį paveldą.

Šventėje dalyvavo Washington
akredituotų ES valstybių diplomati-

nės atstovybės ir Europos Komisijos
delegacija.

Prancūzijos ambasados Kultūros
centre buvo įrengtas ir Lietuvos sten-
das. Šventės svečiai bendravo su Lie-
tuvos ambasados Washington dar-
buotojais, buvo vaišinami lietuviškais
valgiais ir gėrimais, galėjo pasklaidyti
informacinius leidinius apie Lietuvą.

Vyskupai kvieçia maldai ir susikaupimui

Lietuvos stendas susilaukė nemažo susidomėjimo. LR ambasados nuotr.
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Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00
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• 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
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Metams $70.00
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Ar verta vartoti hormonų
pakaitinę terapiją

menopauzės laikotarpiu?
Daugelis moterų, sulaukusių me-

nopauzės, patiria gana nemalonius
sveikatos pokyčius: kintančią nuotai-
ką, depresiją, karščio pylimą, irzlu-
mą, libido sumažėjimą. Negana to,
pradedama bijoti kaulų retėjimo (os-
teoporozės), bijoma parkristi ir susi-
laužyti kaulus. Gana natūralu ir pla-
čiai žinoma, kad hormonų pakaitinė
terapija gali padėti išvengti šių po-
žymių ar bent jau juos sušvelninti.

Kita vertus, jau prieš daugelį me-
tų buvo pastebėta ir spėjama, kad
moterys šiek tiek rečiau serga iše-
mine širdies liga, kiek rečiau ir vėles-
niais gyvenimo metais susiduria su
širdies smūgiu (miokardo infarktu).
Mokslininkai ir gydytojai įtarė, kad
vėlesnis širdies smūgių amžius tarp
moterų gali būti susijęs su moters ly-
tinių hormonų (estrogenų ir proges-
tinų) apsauginiu poveikiu.

Studija
,,Moterų sveikatos iniciatyva”

Tad nenuostabu, kad norint iš-
samiau ir kompetentingiau pažvelgti
į šią problemą, Nacionaliniai sveika-
tos institutai (U.S. National Institu-
tes of Health) inicijavo itin plačią ir
didelę sveikatos studiją, pavadintą
Moterų sveikatos iniciatyva (Wo-
men’s Health Initiative, sutrumpin-
tai WHI). Šios studijos metu buvo iš-
tirtos ir stebimos 161,808 moterys.
Studija buvo pradėta 1991 metais ir
tęsėsi 15 metų, o jos rezultatai bus
paskelbti 2010 metais. Šios studijos
tikslas buvo stebėti, kokį vaidmenį
turi pakaitinė hormonų terapija, die-
tos pakeitimas, papildomas vitamino
D ir kalcio vartojimas tolimesnei
moterų sveikatai, sergamumui šir-
dies ligomis, kaulų retėjimui ir lū-
žiams, krūties ir storosios žarnos
vėžio išsivystymui. Šios studijos metu
moterys vartojo arba estrogenų ir
progestinų terapiją (jei moterys tebe-
turi gimdą, ši kombinacija apsaugo
nuo endometriumo vėžio), arba tik
estrogenus (endometriumo vėžio ri-
zikos nėra). Studijos metu moterys
gavo arba pakaitinę hormonų terapi-
ją, arba placebo (studijos vaisto pa-
sirinkimas buvo visiškai atsitiktinis,
jį žinojo tik studijos organizatoriai).

Studijos rezultatai

Studijos rezultatai buvo itin ne-
tikėti. Jie iš esmės pakeitė modernų
požiūrį į menopauzę ir pakaitinę hor-
monų terapiją, aukštyn kojom ap-
vertė modernią medicinę praktiką.
Tad pažvelkime į rezultatus.

Pirmoji grupė. Moterys, vartoju-
sios estrogenų ir progestinų terapiją,
palyginus su placebo, turėjo:

• Padidėjusią riziką susirgti iše-
mine širdies liga (miokardo infark-
tu);

• Padidėjusią insulto (angl. stro-
ke) riziką;

• Padidėjusią kraujo krešulių
(pvz., kojų venų trombozės, plaučių
arterijos embolizmo) riziką;

• Padidėjusią krūties vėžio rizi-
ką;

• Sumažėjusią riziką susirgti sto-
rosios žarnos vėžiu;

• Mažiau kaulų lūžių;
• Nepastebėta apsaugos nuo daž-

nesnės kognityvinės funkcijos suma-
žėjimo ir demensijos išsivystymo (šio-
je studijos dalyje dalyvavo moterys
vyresnės nei 65 metų).

Antroji grupė. Moterys, vartoju-
sios tik estrogenų terapiją, palyginus
su placebo, turėjo:

• Nepakitusią riziką susirgti iše-
mine širdies liga (miokardo infark-
tu);

• Padidėjusią insulto (angl. stro-
ke) riziką;

• Padidėjusią kraujo krešulių
(pvz., kojų venų trombozes, plaučių
arterijos embolizmo) riziką;

• Nepakitusią krūties vėžio rizi-
ką;

• Nepakitusią riziką susirgti sto-
rosios žarnos vėžiu;

• Mažiau kaulų lūžių;
• Dar nežinoma apsaugos nuo

dažnesnės kognityvinės funkcijos su-
mažėjimo ir demensijos išsivystymo
(šioje studijos dalyje dalyvauja mote-
rys vyresnės nei 65 metų, rezultatai
bus paskelbti vėliau).

Tad, kaip matome, abi šios gru-
pės turėjo padidėjusią riziką sirgti in-
sultu ir padidėjusią kraujo krešulių
riziką. Beje, norėčiau pastebėti, kad
rūkančioms moterims ši rizika kelis
kartus didesnė. Žinoma, kaip ir tikė-

tasi, hormoninė terapija padeda sulė-
tinti osteoporozės vystymąsi ir suma-
žina kaulų lūžių riziką.

Patarimai

Kaip reikėtų vertinti šios studi-
jos rezultatus? Ar rekomenduotina
pakaitinė hormonų terapija meno-
pauzės sulaukusioms moterims?
Manau, nesiveliant į pernelyg gilią
diskusiją, geriausią atsakymą patei-
kia NIH ir FDA (federalinės vaistų
administracijos) pareiškimas, patei-
kiantis šias rekomendacijas:

• Pakaitinė hormonų terapija
neturėtų būti naudojama išeminės
širdies ligos profilaktikai.

• Pakaitinė hormoninė terapija
gali būti naudojama siekiant paleng-
vinti perimenopauzinius simptomus:
karščio pylimo priepuolius, makšties
sausėjimą ir atrofija, vulvos atrofiją.

• Pakaitinė hormoninė terapija,
nors ir yra veiksminga apsaugant
nuo osteoporozės ir kaulų lūžių, tu-
rėtų būti taikoma tik toms moterims,
kurios turi didelę osteoporozės riziką
ir negali vartoti kitų neestrogeninių
vaistų.

• Pakaitinė hormonų terapija tu-
rėtų būti vartojama kuo mažesniais
kiekiais ir tik tą laiko tarpą, kol pa-
siekiami užsibrėžti gydymo tikslai ir
palengvinami nusiskundimai.

• Be jokios abejonės, menopauzi-
nį laikotarpį pasiekusios moterys, ke-
tinančios pradėti pakaitinę hormoni-
nę terapiją, turėtų pasitarti su gydy-
toju.

Apibendrinimas

Tad, kaip matome iš WHI studi-
jos rezultatų, pakaitinė hormoninė
terapija yra gana veiksminga, gydant
osteoporozę ir pomenopozinius simp-
tomus, tik už ją gali tekti mokėti ne-
mažą kainą. Prieš pradedant šią tera-
piją vertėtų pasvarstyti gana papras-
tas, veiksmingas ir ne tokias rizikin-
gas kitas galimybes:

Su amžiumi natūraliai didėja ti-
kimybė susirgti širdies ligomis. Tad
vertėtų kreipti didesnį dėmesį į rizi-
kos veiksnius (padidėjusį kraujospū-
dį, viršsvorį, padidėjusį cholesterolio
kiekį kraujyje, diabetą, rūkymą). Ver-
tėtų keisti gyvenimo būdą, sveikiau
maitintis, būti fiziškai aktyvesniems,
atsikratyti viršsvorio. Jei jau sergate
arterine hipertenzija, diabetu ar šir-
dies liga, svarbu šias ligas gerai val-
dyti (vėlgi, sveika gyvensena ir vais-
tais, reikalui esant).

Su amžiumi didėja rizika su-
sirgti osteoporoze. Svarbu vartoti pa-
kankamai vitamino D ir kalcio, pa-
laikyti kaulų stiprumą ir tamprumą
reguliariai mankštinantis. Svarbu
nustoti rūkyti ir sumažinti alkoholio
vartojimą. Reikalui esant, vertėtų
vartoti papildomus vitamino D ir
kalcio kiekius, ar pradėti vartoti os-
teoporozės vaistus (bisfosfonatus,
pvz. ,,Fosamax ar Actonel”, arba es-
trogeno receptorių moduliatorius,
pvz. ,,Evista”). Ir dar kartą noriu pa-
brėžti, kad reguliari lengva mankšta
stiprina kaulus, didina kaulų tam-
prumą ir elastingumą, mažina kaulų
lūžių tikimybę.

Norint sumažinti perimenopau-
zinius simptomus, pvz., karščio py-
limą ar nuotaikos pasikeitimus, pa-
tartina pabandyti vartoti natūralius
botaninius produktus, turinčius pa-
našų į estreogeninį poveikį (sojos
produktai, žoliniai preparatai, pvz.
black cohosh. Be to, žinoma, kad an-
tidepresantai, maži aspirino kiekiai
gali palengvinti karščio pylimo prie-
puolius. Klinikiniai tyrimai įrodė

antidepresantų veiksmingą poveikį.
Be to, neverta pamiršti apie papras-
tus gyvenimo būdo pakeitimus: veng-
ti rengtis pernelyg šiltai, mažiau var-
toti aštraus maisto, alkoholio ir ko-
feino, sumažinti fizinį ir emocinį
stresą, reguliariai mankštintis. Taip
pat norėčiau paminėti, kad specialūs
vaginaliniai estrogenų kremai neturi
tiek daug rizikos, kiek nuolat varto-
jama pakaitinė hormonų terapija, tad
šiuos kremus patartina vartoti no-
rint palengvinti makšties sausumą ir
atrofiją, vulvos atrofiją.

Tikiuosiu, kad šie kuklūs patari-
mai padės mums geriau suprasti pa-
kaitinę hormonų terapiją, jos trūku-
mus ir privalumus, padės giliau su-
prasti ir valdyti perimenopauzinius
simptomus ir jaustis geriau. Tad bū-
kime sveiki!

Remtasi šaltiniais:
FDA statement on postmeno-

pausal hormone therapy http://www.
fda.gov/cder/drug/infopage/estro-
gens_progestins/default.htm

NIH, Postmenopausal Hormone
Therapy http://www.nhlbi.nih.gov/
health/women/index.htm

http://www.nhlbi.nih.gov/healt
h/women/pht_facts.pdf

NIH, Women’s Health Initiative
http://www.nhlbi.nih.gov/whi/inde
x.html

ACP, American College of Physi-
cians Postmenopausal Hormone The-
rapy Guidelines http://www.acpon-
line.org
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LIETUVOS SAUGUMO POLITIKA:
PER DAUG TUŠČIAŽODŽIAVIMO

IR PRIEŠŲ PAIEŠKŲ
KÊSTUTIS GIRNIUS

Gruzijos įvykiai sutelkė Lietuvos
politikų (nors ne visų) dėmesį į
užsienio ir saugumo politiką. Klau-
siama, ar Rusija kėsinasi į Lietuvos
teritoriją, ar Lietuva yra saugi, ar
puolama ji galėtų apsiginti, ko vertos
NATO patvirtinimas, ką Lietuva gali
ir turi daryti, siekdama užtikrinti
savo saugumą.

Tai svarbūs klausimai, apie ku-
riuos reikėjo seniai kalbėti, bet nei
prezidentas, nei vyriausybė nesiryžo
to daryti. Per Gruzijos krizę šnekusis
premjeras Gediminas Kirkilas nebū-
dingai tylėjo. Prezidentas Valdas
Adamkus tenkinosi trumpomis pas-
tabomis, bet nesiteikė kreiptis į tautą
ir nuodugniau įvertinti padėtį, iš-
vardyti Lietuvai metamus iššūkius ir
paaiškinti, kaip ketinama į juos
reaguoti.

Parlamento rinkimų kampanijai
įgyjant pagreitį, vienos partijos teikia
pirmenybę saugumo politikai, kitos
nustumia ją į antrąjį planą. Saugumo
politika turi būti sudėtinė rinkimų
kampanijos dalis. Partijos turi išryš-
kinti savo nuostatas, nurodyti, kuo
jos skiriasi nuo savo oponentų.

Yra apie ką diskutuoti. Pirma, ar
Lietuva pakankamai lėšų skiria gyny-
bai? Nors Lietuva įsipareigojo NATO
kasmet gynybai skirti 2 proc. bendro
vidaus produkto (BVP), šįmet krašto
apsaugai buvo skirta tik 1,16 proc.
2007 m. tik Belgija, Liuksemburgas ir
Vengrija skyrė proporcingai mažiau
lėšų gynybai. Estija, Latvija ir Len-
kija proporcingai išleidžia gerokai
daugiau negu Lietuva, nors jų ūkio
padėtis nedaug kuo skiriasi. Pasak
konservatorių partijos, dabartinės
vyriausybės požiūris yra neatsakin-
gas, menkina šalies karinį pajėgumą,
kuria nepatikimo partnerio regimy-
bę, net sukelia abejonių dėl ryžto
ginti savo teritoriją.

Antra, ar Lietuva turi tokią ka-
riuomenę ir ginkluotę, kokios jai rei-
kia? Kritikuojamas nutarimas atsi-
sakyti karinės prievolės ir pasikliauti
vien profesionalia kariuomene. Lie-
tuvos ginkluotosios pajėgos yra men-
kai ginkluotos, neturi lėktuvų ir
kitokios modernios karinės tech-
nikos. Tai ne atsitiktinumas. NATO
nori, kad Lietuvos ginkluotosios pajė-
gos būtų pasirengusios dalyvauti
tarptautinėse taikos palaikymo ir
įvedimo operacijose. Priešo puolimo
atveju NATO apgins Lietuvą. Keli,

net keliasdešimt tankų ar naikintuvų
esminio skirtumo nepadarytų, tad
esą neverta jų įsigyti.

Patenkinus NATO reikalavimus,
nedraudžiama daryti daugiau, pvz.,
profesionalią kariuomenę papildyti
gerai išmokytų ir ginkluotų šaukti-
nių karių rezervu. Bet reikėtų pa-
aiškinti, kiek tai kainuotų, kokių pro-
gramų ir projektų reiktų atsisakyti,
iš kur bus surenkamos lėšos, kitaip
tariant, kaip ir kiek mokesčiai bus
didinami. Siūlymai neatsisakyti kari-
nės prievolės liks tuščiažodžavimu,
kol nebus detaliai paaiškinti planai,
užtikrinantys, kad prievolę turės
atlikti ne tik vargingi kaimo vaikinai,
bet ir elito jeunesse d’or.

Trečia, kas nustato ir vykdo
Lietuvos saugumo politiką? Teoriškai
atsakymas yra aiškus – prezidentas,
vyriausybė, Valstybės gynimo taryba,
Seimas per Nacionalinį saugumo ir
gynybos komitetą. Bet per Gruzijos
krizę jų, išskyrus prezidentą, beveik
nebuvo matyti. Premjeras atostoga-
vo, ilgai nebuvo sušauktas Valstybės
gynybos tarybos posėdis. Ne be pag-
rindo konservatoriai reikalauja sku-
biai sušaukti tarybos posėdį, kad ji
svarstytų degančias dienos proble-
mas.

Nors Lietuva yra konstitucinė
respublika, seimo komitetų įtaka yra
ribota, patys komitetai negina savo
teisių. Susidaro įspūdis, kad Užsienio
reikalų ministerija (URM) lemia dau-
gelį svarbių klausimų. Reikia abejoti
ministerijos patirtimi ir intelektu-
aliniu pajėgumu, jei Delfi.lt išspaus-
dintas URM sekretoriaus Laimono
Talat-Kelpšos straipsnis apie Gruzi-
jos įvykių menamą ar tikrą tiesą yra
būdingos ministerijos darbo produk-
tas. Būtų dar blogiau, jei sprendimus
lemtų kokia nors neoficiali grupė.
Reikia rimtai svarstyti, kaip nus-
tatoma saugumo politika, kas priima
svarbiausius sprendimus, kaip už-
tikrinti, kad savo žodį tartų visi pag-
rindiniai veikėjai.

Ketvirtas klausimas – tai Lietu-
vos politika Rusijos atžvilgiu bei Ru-
sijos vaidmuo Lietuvos gyvenime.
Daugeliu atžvilgiu tai pats opiausias
klausimas, nes Lietuvoje neįmanoma
jų svarstyti be isterijos, užgauliojimų,
Rusijos „agentų” paieškų. Kyla pavo-
jus, kad savo perdėta retorika
nuoširdūs Lietuvos interesų gynėjai
tik aitrina nuotaikas, taigi pakerta tą
vienybę, be kurios neįmanoma su-
telkti visuomenę aukotis bei imtis
ryžtingų žingsnių. Andrius Kubilius
teisingai daro, klausdamas, ar Ru-
sijos investicijos Lietuvoje nekelia
grėsmės šalies saugumui, kaip teisin-
gai daro ir tie, kurie klausia, ar griež-
ta politika Rusijos atžvilgiu neskatins
Maskvos imtis ūkio priemonių prieš
Lietuvą. Nėra visuotinai priimtų at-
sakymų į šiuos ir panašius klausimus
– priešingu atveju mes visi žinotume
juos.

Gerokai sunkesnę užduotį turi
konservatoriai ir tie, kurie nori išju-
dinti Lietuvą, padidinti gynybos iš-
laidas, mažinti ūkio ryšius su Rusija.
Siūlomi pokyčiai netaps tikrove, jei
nepasiseks įtikinti ne tik žmones, bet
ir kitas politines partijas, kad šie
žingsniai būtini, nors finansiškai skau-
dūs. Jie nesutelks tautos, jei skirstys
politinius oponentus į „grubuosius”
ir „švelnuosius” Kremliaus politikos
partnerius. Nukelta į 9 psl.

Per keletą minučių
BRONIUS NAINYS

„Rusija Lietuvos neokupuos, nebe tie laikai, pareiškiu kategoriškai...
Lietuva turi pagrindinius dokumentus ir atitinkamus instrumentus sau-
gumo sistemai užtikrinti”, – tikino tautą Lietuvos Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas. Tačiau, „Jei Rusijos pamišėliai sumanytų užimti Lie-
tuvą, jie tai padarytų per keletą minučių”, – pareiškė Lietuvos Preziden-
tas Valdas Adamkus. Oi ne, „Lietuva užpuolimą atremtų geriau nei Gru-
zija”, – kerta atgal Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Su
kuo? Nes „Lietuva turi tik vieną apypilniai sudarytą batalioną” (kariuo-
menės – B. N.), – teigia Seimo narė Rasa Juknevičienė.

Tai šiandien būdingi, vienas kitam prieštaraujantys Lietuvos valsty-
bės aukščiausių vadovų pareiškimai, atsiliepiant į Rusijos karinį išpuolį
prieš Gruziją ir bandant suvokti Lietuvos padėtį tokio pirmojo milžinės
valstybės ginkluoto išpuolio prieš buvusią jos okupuotą mažytę neprik-
lausomą valstybę akivaizdoje. Prie jų pridėkime 31 Seimo nario oficialų
klausimą Konstituciniam Teismui, ar NATO žinioje esančios karinės pajė-
gos, vykdydamos narystės tarptautinį įsipareigojimą, gali ateiti į Lietuvą
ir padėti jai gintis nuo užpuoliko, žinoma, tikintis neigiamo atsakymo,
turėsime lietuvių tautos ir jos tauriausių vaikų krauju iškovotos neprik-
lausomos valstybės saugumo ir pasiruošimo jį ginti paveikslą istorinių
sukaktuvių išvakarėse.

Kas iš tikrųjų jame piešiama? Yra pavojus Lietuvai ar jo nėra? Jeigu
yra, ar gali Lietuva nuo jo apsiginti, ar ne? Ar paveikslas tik visiškai ne-
susigaudančių ir nei vienu, nei kitu atveju nežinančių, ką daryti, aukš-
čiausių valstybės vadovų bei tautos atstovų Seime priešrinkiminis vaiz-
delis? Jeigu jau kaip ant delno išklotas Rusijos karinis užpuolimas buvu-
sios jos okupuotos nepriklausomos Gruzijos, kuriam Vladimiras Putinas
pradėjo ruoštis vos tik įsėdęs į valstybės vadovo kėdę, ir prezidento Dmit-
rijaus Medvedevo penki pagrindiniai užsienio politikos principai Česlovui
Juršėnui dar neparodo Kremliuje atgimstančios carų imperialistinės tik-
rovės, kyla rimtas klausimas, ar jis savo kėdėje Lietuvos Seime sėdi? Taip
pat kažin ar savo vietoje ir Krašto apsaugos ministras – buvęs žandikaulio
chirurgas Juozas Olekas, jeigu jis nuo Rusijos išpuolio ketina Lietuvą ap-
ginti su vienu nepilnu batalionu? Ir dar rimtesnis klausimas: ar Lietuvos
valdžioje tokie tik jie du?

Nebeminėsiu čia Rusijos prezidento tų penkių užsienio politikos prin-
cipų, kaip vienos iš priemonių atkurti buvusią carų ar sovietinę Rusijos
imperiją, nes juos jau aptariau šioje skiltyje prieš dvi savaites straipsnyje
„Ar ne per ankstyvas džiaugsmas?” Ir nebekartosiu žymių politikų užsie-
niečių irgi ten pat aptartų Lietuvai nurodytų pavojų, tačiau, jeigu ir pa-
sikartosiu, visgi drįstu priminti Lietuvos visišką nepasiruošimą gintis.
Nepaisant, ką J. Olekas besakytų, krašto gynyba – kol kas tik nulis. „Mū-
sų gynybos pagrindas yra NATO penktojo straipsnio numatoma kolekty-
vinė gynyba” – šovė į Seimo narius jų klausinėjamas ministras. Taip yra,
tačiau kol kas tas pagrindas – tik penktajame straipsnyje, kurį irgi nori
atimti 31 Lietuvos Seimo narys net su Konstitucinio Teismo pagalba, bet
kas yra tikrovėje? Tik penki (?) NATO oro policijos žvalgybiniai lėktuvai.
Tai ir viskas. Ar ne, gerbiamas Tėvynės gynybos vadove?

Aišku, perdėtas Prezidento V. Adamkaus teiginys „per keletą minu-
čių”, tačiau toks sustiprinimas visgi ir vietoje, ir laiku. Jis buvo būtinas.
Jeigu ne kam kitam, tai bent praverti Č. Juršėno ir J. Oleko akims. Beje,
dar pakartotinas ir tautai žinoti, kad, Rusijai pradėjus karą, Lietuvai už-
imti reikės tik tiek laiko, per kiek Rusijos greitieji tankai iš Tilžės numau-
ros iki Zarasų. Nes prie Tilžės nėra nieko, kas bent minutei juos galėtų
sulaikyti. Nieko nėra nė kitur prie Lietuvos – Rusijos valdomo, JAV prezi-
dento Roosevelto po karo jai padovanoto, Karaliaučiaus sienos. Nesi-
ginčysiu su Č. Juršėnu įrodinėdamas jam, kad ten, beje, ir kitur Lietuvoje,
ginti ją nuo galimo Rusijos išpuolio karinės jėgos reikia, ir reikia tuojau
pat, nei su J. Oleku dėl jo tokio didelio pasitikėjimo NATO penktuoju
straipsniu, tačiau visgi vėl kreipiuosi į Prezidentą, prašydamas, kad jis
visa savo turima galia, kaip vyriausiasis Lietuvos ginkluotų pajėgų vadas,
įsakytų pavaldiniams tokia jėga pasirūpinti. Ir nedelsiant.

Tačiau kur ją gauti ir kaip? Iš vieno nepilno bataliono Lietuvą ginan-
čios, nors ir prie sienos laikinai rusus sulaikyti pajėgios kariuomenės,
bent kol, sakykim, pagal J. Oleko minimą penktąjį paragrafą atsiras
NATO tankai, nesudarysi ne tik per naktį, bet nė per metus. Ją gauti
reikės irgi iš kitur. Ir turbūt tik pagal tą patį penktąjį paragrafą, jeigu jis
iš tikrųjų bus toks veiksmingas, kaip J. Olekas tiki. Bet tuojau pat ir kliū-
tys. Ryškiausia jų – čia jau minėtas 31 Seimo narys. Šalia jų bus ir prita-
riančių Č. Juršėnui. Kaip su jais susidoroti? Šiuo atžvilgiu kelių, net nė
dviejų, nuomonių būti negali. Lietuvą reikia ginti. Vieni patys nesame
pajėgūs. Reikia pagalbos. O ji gali ateiti ne iš kur kitur, bet tik iš NATO.
Ir ne paragrafais, bet tankais, lėktuvais, raketomis bei visomis kitomis
šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis. Ir ne tada, kai rusų tankai jau
bus Gudijos pasienyje.

Jie turi būti sunaikinti prie Lietuvos – Karaliaučiaus sienos, vos tik
jiems užvedus motorus puolimui. O taip padaryti bus galima, jeigu Lie-
tuvoje bus nuolatiniai NATO kariniai daliniai, Nukelta į 9 psl.

Parlamento rinkimų
kampanijai įgyjant pagrei-
tį, vienos partijos teikia
pirmenybę saugumo poli-
tikai, kitos nustumia ją į
antrąjį planą. Saugumo
politika turi būti sudėtinė
rinkimų kampanijos dalis.
Partijos turi išryškinti savo
nuostatas, nurodyti, kuo
jos skiriasi nuo savo opo-
nentų.
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IŠSAUGOKIME AUŠROS
VARTŲ BAŽNYČIĄ!

Mieli lietuviai,
Kaip žinote, š.m. sausio mėnesį

New York (Niujorko) kardinolo įsaku
uždarytą Aušros Vartų (AV) bažnyčią
buvo ruošiama nugriauti. Siekdami
išsaugoti bažnyčią, kreipėmės į Niu-
jorko miesto civilinį teismą, kur
teisėjo Lois B. York įsaku visi su grio-
vimu susiję darbai buvo sustabdyti,
kol nebus priimtas galutinis sprendi-
mas (pagal civilinius Niujorko valsti-
jos įstatus, bažnyčia yra religinė kor-
poracija ir jos turtas priklauso korpo-
racijos nariams, t.y. parapijiečiams).

Papildomai, suprantant, jog Niu-
jorko arkivyskupijos kardinolas E.
Egan Aušros Vartų bažnyčią uždarė
nusižengdamas kanoninės (bažnyti-
nės) teisės nuostatams*, AV išsaugo-
jimo komitetas kreipėsi į įsikūrusį
Romoje aukščiausiąjį bažnyčios teis-
mą – Apostolic Signatura (atsakymo
iš ten tikimės sulaukti šių metų gale).

Tolimesnė AV išsaugojimo veikla
pareikalaus naujų lėšų ir išlaidų. Iki
dabar civilinio ir kanoninio teismų
išlaidos siekia apie 25,000 dol. Atei-
tyje išlaidos didės, todėl planuojame
surinkti papildomus 12,000 dol.

Kreipiuosiu į Jus su viltimi, kad
prisidėsite prie mūsų tikslo ir parem-
site AV bažnyčios išsaugojimą pini-
gine auka. Mano kvietimas kyla iš
širdies. Šiuo metu per Ameriką ritasi
nepateisinama tautinių mažumų
dvasinių ir kultūrinių paminklų nai-
kinimo banga. AV yra vienintelė ir
paskutinė Niujorke likusi lietuvių
tautinė bažnyčia. Kartu tai ir mūsų
kultūrinis bei socialinis centras. Iš-

saugoti ir perduoti ateities kartoms
amžiaus pradžioje į Ameriką atvy-
kusių tėvynainių prakaitu pasėtus
lietuvybės daigus yra mūsų tiesioginė
pareiga ir atsakomybė. Didėjant iš
Lietuvos atvykstančių žmonių skai-
čiui, išsaugoti lietuviškos tradicijos
židinius yra ypatingai svarbu.

Pastarojo laiko įvykiai parodė,
jog dedamos pastangos duoda vaisius.
Neseniai Niujorko arkivyskupija
paskelbė, kad ji keičia savo spren-
dimą ir planuoja atidaryti bei restau-
ruoti prieš trejus metus uždarytą
airiams priklausančią St. Brigid baž-
nyčią. Parapijiečiai ieškojo būdų iš-
saugoti šią bažnyčią nuo pat jos už-
darymo pradžios. Galime spėti, jog
bažnyčios vadovybės politika tautinių
mažumų bendruomenių atžvilgiu
keičiasi.

Šiuo metu visame pasaulyje lie-
tuviai pažymi Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubilie-
jų. Šia proga Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ
kreipiasi į Mariją:

Švenčiausioji Mergele Marija,
kuri Šiluvos laukuose pasirodei
piemenėliams, kuri skausmo ašaro-
mis laistei akmenį,

išlikusį altoriaus vietoje, ir skun-
do balsu kalbėjai „čia kitados buvo
garbinamas mano Sūnus, o dabar

ariama ir sėjama!”, duok, kad
Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip
kitados mūsų protėviai, keltume

Tavo Sūnaus garbę apleistoje
mūsų širdžių dirvoje, (ir) atstatytume
griūvančias mūsų širdžių šventoves...

Šv. Juozapo namų gyventojai Z. Zarankaitei – 80 metų
Š. m. rugpjūčio 20 d. visi Šv. Juo-

zapo namo gyventojai skubėjo vykti į
Matulaičio namus, kur kunigas Izi-
dorius Sadauskas, Matulaičio namų
kapelionas, aukojo šv. Mišias už 80
metų jubiliatę Zitą Zarankaitę. Dau-
gelis ją pažįsta iš jos gerų darbų, gra-
žaus humoro. Ji daugeliui palengvina

naštą Lietuvoje, remdama Marijos
šventoves ir studentišką Lietuvos
jaunimą.

Po iškilmingų bendrų pietų su
savo bendragyventojomis iš Šv. Juo-
zapo namo visi susėdome verandoje
tarp žydinčių gėlių, o jubiliatę Zitą
pasodinome tarp rožių ir paprašėme

Zita Zarankaitė sėdi tarp rožių, suėjus 80 metų. Turi butą Villa Marija
Thompson, CT pas Nekalto Prasidėjimo Marijos Vargdienių seseris.

jos papasakoti apie savo gyvenimą.
Zita Zarankaitė žinoma kaip maža-
kalbė. Ji moka daugiau klausyti,
negu reikšti savo nuomonę, bet visa-
da yra geros nuotaikos ir visų gyven-
tojų yra labai mėgiama ir gerbiama.

Prie skaniai pakvipusios kavos ir
visiems į akį kritusio „Napoleono”
torto, kurį parūpino pati jubiliatė,
visi įdėmiai klausėsi Zitos Zaran-
kaitės biografijos.

Jos tėvai Pranas ir Felicija buvo
išsilavinę žmonės. Zita Zarankaitė,
pasirodo, gimė Kėdainiuose. Ji turėjo
brolį Justiną, kuris buvo keturiais
metais vyresnis už ją, o jos sesutė –
Marija Birutė – būdama vienerių
metukų mirė dar Lietuvoje.

Jos motina Felicija, kilusi iš mu-
zikų šeimos ir pati muzikė, pageida-
vo, kad ir Zita mokytųsi muzikos.
Tačiau ji nusivylė savo dukrele, kai
abiem nuėjus į gegužines pamaldas
išgirdo Zitelę giedant – visai ne į to-
ną. Taip ir pasibaigė Zitos muzikos
pamokos.

Antrojo pasaulinio karo metu,
komunistams artėjant prie Lietuvos,
kaip ir daugelis inteligentų lietuvių
Zitos tėvai su vaikais išbėgo iš Lie-
tuvos, tikėdami greit grįžti atgal į

savo gimtinę.
Vokietijoje Zita gerais pažymiais

baigė lietuvių vadovaujamą gimnazi-
ją ir svajojo apie studijas. Zitos tėvas,
Pranas Zaranka, turėjo dvi seseris,
gyvenančias So. Boston, MA, atvyku-
sias dar prieš II pasaulinį karą. Jos
iškvietė šeimą į So. Boston.

Zitos mintys ir viltys apie studi-
jas labai sumažėjo. Jų šeimą ištiko
nelaimė. Tėvas plaukdamas per
Atlantą susirgo ir jį ištiko insultas.
Atvyko suparalyžiuotas, negalįs dirb-
ti jokio darbo.

Zitai su broliu Justinu teko eiti į
darbą, skalbyklą, kad aprūpintų ser-
gantį tėvą. Motina irgi nesveikavo,
bet įsidarbino ligoninėje. Susipažino
su lietuviais vietiniais kunigais, kurie
sužinoję apie šeimos padėtį ir Zitos
norą studijuoti, supažindino ją su
seselėmis-vienuolėmis, kurios vado-
vavo Emmanuel katalikiškai kolegi-
jai. Seserys parūpino Zitai stipendiją
ir ji baigė Boston šią seselių vedamą
kolegiją su Business Administration
BS laipsniu ir tuoj pat gavo darbą
banke. Ten išdirbo iki pensinio am-
žiaus, eidama įvairias atsakingas
pareigas.

Dalyvis

Verkia Švč. Mergelė Marija, pa-
mačiusi išdraskytą Aušros Vartų
bažnyčios altorių, kur dar visai nese-
niai mes garbinome Jos Sūnų, Jėzų
Kristų...

Esu giliai dėkinga Jums už su-
pratimą ir paramą.

Ramutė Žukaitė
Pirmininkė

*AV bažnyčia buvo uždaryta ne-
lauktai, pakvietus kun. E. Savickį į
miesto arkivyskupiją ir jam pra-
nešant, jog tuo metu yra keičiamos
bažnyčios durų spynos. Bet koks ben-
dravimas su parapijiečiais ir jų atsto-
vais buvo nutrauktas daugiau nei
keli metai prieš bažnyčios uždarymą,
o draudimo kompanijos bažnyčios
stogo remontui skirtos lėšos buvo
sulaikytos ir pasisavintos. Pasiūly-
mas stogą suremontuoti parapijiečio-
mecenato siūloma 60 tūkst. dol. auka
buvo atmestas, nebuvo paskelbta
uždarymo data ir nebuvo laikomos
paskutinės Mišios. Bažnyčios inter-

jeras buvo išplėštas ir išvežtas nak-
ties metu. Taip pat nebuvo atsižvel-
gta į faktą, jog AV bažnyčia yra
paskutinė lietuviams priklausanti
tautinė bažnyčia visame Niujorke.
Kardinolas E. Egan ignoravo LT
prezidento V. Adamkaus prašymą su-
rasti galimybę išlaikyti AV bažnyčią
ateities kartoms. Taip pat E. Egan
ignoravo faktą, jog AV bažnyčia yra
įtraukta į JAV ir LT pasirašytą na-
cionalinio paveldo išsaugojimo są-
rašą.

www.ourladyofvilnius.org

Piniginės aukos čekius prašau
rašyti:

The Lithuanian American Com-
munity, Inc.

19 Willow Lane
Great Neck, NY. 11023

Prašome pažymėti: Aušros Vartų
bažnyčios išsaugojimo fondui (aukos
atleidžiamos nuo valstybinių mo-
kesčių)
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DONATAS JANUTA

Amerikos, Europos ir Izraelio
spaudoje pakartotinai pasirodo
straipsniai apie Lietuvos žydus, ir
beveik be išimties vis jie prasideda
arba baigiasi su kaltinimais dėl Lie-
tuvos žydų žudynių per Antrąjį
pasaulinį karą.

Abi tautos, lietuvių ir žydų, bai-
siai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį
karą prasidėjusių ir paskui Stalino
pratęstų tragedijų. Tačiau abi jos
kentėjo atskirai ir vėliau abi kaltino
viena kitą už savo kančias. 

Per praeitus daugiau nei 60 metų
dauguma vokiečių organizuotų žydų
žudymų kalčių buvo išaiškinti, ir
nusikaltėliai nubausti. Bet per 50 so-
vietų okupacijos metų sovietų ir jų
pakeleivių žiaurumai buvo užšaldyti
ir tik dabar, kai jau dauguma liu-
dininkų yra išmirę, kai kurie pamažu
iškyla į viešumą.

Vokiečių organizuotos ir įvykdy-
tos žudynės nužudė 6 mln. Europos
žydų, kurių 200,000, reiškia 3,3 pro-
centai iš tų 6 milijonų, buvo nužudyti
Lietuvoje. Lietuva per pakartotinas
sovietų, vokiečių ir vėl sovietų oku-
pacijas prarado visų savo gyventojų
apie trečdalį – 1,200,000, daugiau nei
33 procentai — nužudytų, ištremtų,
dingusių be žinios, pabėgėlių, emi-
gravusių. Truko 30 metų, kol Lietuva
vėl pasiekė tokį gyventojų skaičių,
kiek joje gyveno 1939 metais.

Šių metų rugpjūčio 21 d. tarptau-
tinio žurnalo ,,The Economist” inter-
netinėje laidoje išspausdintas straips-
nis su šūkiu: ,,Lietuva turi nustoti
kaltinusi nukentėjusius!” Teigiama,
kad Lietuva vėl žydus persekioja,
rašoma, kad Lietuva kaltina žydus
mėgindama išsisukti nuo pačios Lie-
tuvos kolaboravimo žydų žudynėse.
Straipsnyje neigiama, kad sovietai
vykdė lietuvių genocidą, pareikšti kiti
beprasmiški ir klaidingi teiginiai.

Iš kur kilo tokie kaltinimai
dabar? Šį kartą pradžia slypi vienoje
Lietuvos tragedijoje — įvykyje, kuria-
me nukentėjo ne žydai, bet lietuviai. 

I. Lietuvos kaimo sunaikinimas
ir žudynės 

Lietuvos rytiniame pakraštyje,
šalia Lietuvos sienos su Baltarusija ir
Lenkija, per vokiečių okupaciją veikė
įvairios ginkluotos gaujos – ir ban-
ditų, ir komunistų. Pirmos plėšikavo.
Antros, tęsdamos komunistų ide-
ologijos kovas prieš vokiečius ir prieš
vietinius gyventojus, neretai irgi
plėšikavo. 

Iš kaimų tos gaujos vogdavo –
prievarta su ginklais atimdavo —
derlių, gyvulius ir kitą maistą ir
turtą, dažnai palikdamos vietos gy-
ventojus karo metu badauti. Būdavo
ir tiesioginių pasikėsinimų į kai-
miečių gyvybes. Komunistų gaujos,
pasivadinusios ,,partizanais”, buvo
vadovaujamos iš Maskvos atsiųstų
specialių NKVD karininkų ir kon-
troliuojamos Maskvos (angl. ,,Central
Partisan Command of the Soviet
Union”). 

Pirmoji sovietų okupacija kraštą
išardė. Vokiečių okupacijos laiku
tęsėsi karinė padėtis ir neramumai.
Valdiškos įstaigos daugelyje rytų Lie-
tuvos apylinkių arba visiškai neveikė,
arba nepajėgė vietinius gyventojus
apsaugoti nuo tų gaujų. Tad kaimie-
čiai patys pradėjo griebtis ginklų
gelbėti save, savo šeimas ir savo
ūkius.

Taip ir įvyko, kad Šalčininkų ra-
jone esantis Kaniukų kaimas pasi-
priešino tokių gaujų siautėjimui. Po
kaimiečių pasipriešinimų 1944 m.
sausio 29 d. komunistų būrys puolė ir
sunaikino Kaniukų kaimą, sudegino
trobesius, nužudė maždaug 40 gyven-
tojų — vyrų, moterų, ir vaikų. Šį
žudikų būrio daugumą sudarė ketu-
rios komunistų ,,partizanų” gaujos,
pasivadinusios ,,Mirtis fašizmui”,
,,Keršytojo”, ,,Už pergalę” ir ,,Kovos”
vardais. Visos keturios gaujos buvo
daugiausia sudarytos iš Vilniaus geto
žydų. 

Dabar, praėjus daugiau nei 60
metų nuo tų žudynių, ,,The Econo-
mist” pasirodo straipsnis ir apverčia
aukštyn kojomis tą Kaniukų kaimo
tragediją.

Tas straipsnis pasirodė dabar
todėl, kad Lietuvos prokuratūra pa-
reiškė norą apklausti – ne kaltinti, ne
tardyti, ne bausti, bet tik apklausti —
tris žydus, buvusius komunistų ,,par-
tizanų” gaujų narius. Visi trys yra
prisipažinę veikę tokiose gaujose.
Vienas iš jų yra parašęs knygą, kurio-
je jis prisipažįsta dalyvavęs Kaniukų
kaimo naikinime, savo knygoje jis
pasakoja, kaip jo grupė degino trobe-
sius.

Jis tą operaciją savo knygoje
pavadina ,,pabauda” arba ,,bausme”,
nes kaimiečiai ,,nedavė” jiems mais-
to. Reiškia, kaimiečių žudynės ir
kaimo padegimas yra ne genocidas,
ne žudynės, o tik ,,pabauda”. Ir dabar
jam ir kai kuriems kitiems žydams
pasibaisėtina, kad Lietuvos proku-
ratūra, remdamasi dokumentais ir
liudijimais, nori paklausti jo, kaip ten
iš tikrųjų viskas vyko, kodėl tie 40
žmonių buvo nužudyti, kodėl to kai-
mo trobos buvo sudegintos ir galbūt
paklausti, ką jis pats ten darė. 

Prokurorai nori tuos tris žydus
apklausti ne todėl, kad jie žydai, bet
todėl, kad jie yra prisipažinę pri-
klausę gaujoms, kurios žudė lietuvius
kaimiečius — vyrus, moteris ir vai-
kus, o bent vienas jų yra prisipažinęs
dalyvavęs Kaniukų kaimo žudynė-
se.

Vietoj to, kad atsakytų į pro-
kurorų klausimus, žydai visa tai ap-
verčia aukštyn kojom ir panaudoja
tai, kaip dar vieną progą vėl kaltinti
Lietuvą. Reiškia — netrukdykite mū-
sų, žydų, su savo smulkmenomis apie
kažkokio kaimo žudynes. Juk ten ne
žydai žuvo, o be to, jūs, lietuviai, pa-
tys esate karo nusikaltėliai. Šitaip
atsiliepdami jie mėgina nukreipti
dėmesį nuo nekaltų žmonių žudynių,
kurias įvykdė žydų komunistų gau-
jos.

Bus daugiau.

IR VĖL APIE LIETUVIUS IR ŽYDUS

AR BUS ATIMTOS BENDRUOMENÈS 
NARIÛ TEISÈS?

Rugsėjo 18 d., ketvirtadienio,
,,Drauge” skaitėme straipsnį apie
JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII
Tarybos trečiąją sesiją, kuri įvyks
rugsėjo 26-28 dienomis Bostone. La-
bai nustebino pridėtoje sesijos dar-
botvarkėje įrašytas ,,JAV atstovų
paskyrimas į 2009 m. PLB seimą”.
Jei sesijoje bus skiriami tie atstovai,
tai atrodo, kad JAV LB Taryba at-
sisako demokratinės tvarkos – PLB
konstitucijos ir JAV LB įstatų, pa-
skirdama atstovus į ateinančių metų
vasarą Lietuvoje įvyksiantį PLB
seimą. Kyla klausimas, kodėl JAV LB
Taryba nekreips dėmesio į JAV LB
įstatuose nustatytas rinkimų ar bal-
savimo teises kiekvienam Bendruo-
menės nariui, kur aiškiai parašyta
,,Visi JAV gyveną lietuviai, ne jaunes-
ni kaip 18 metų ir registruoti JAV LB
apylinkėje, turi šias Bendruomenės
teises: (…) b. balsuoti JAV LB ir
PLB rinkimuose (…)” (paryškini-
mai mano – V. K.).

PLB konstitucija nurodo, kad
,,Kiekvieno krašto Lietuvių Bend-
ruomenė renka į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimą bent vieną
atstovą”. Mažesnėms LB atstovauda-
vo vienas ar keli seimo atstovai, bet
didesnės (kaip JAV, Kanada, Austra-
lija ir t.t.) turėjo daugiau atstovų.
Kitoje konstitucijos vietoje parašyta:
,,Kraštų Lietuvių Bendruomenių
atstovų rinkimo tvarką nustato
kiekvieno krašto Lietuvių Bend-
ruomenė (…)” ir toliau pasakyta, kad
,,Kraštų Lietuvių Bendruomenių

renkamųjų atstovų skaičių kiek-
vienu atveju nustato Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės Valdyba.” Praei-
tyje JAV LB rinktų atstovų skaičius
keitėsi, bet per paskutinius keletą
seimų jų buvo 32 plius Krašto valdy-
bos ir Jaunimo sąjungos pirmininkai
ex officio.

Toje pačioje JAV LB Tarybos
sesijoje kito posėdžio metu bus
svarstomi JAV LB Tarybos rinkimų
taisyklių pakeitimai. Rinkimai į
naują JAV LB Tarybą įvyks atei-
nančių 2009 metų pavasarį. Tų pačių
rinkimų metu labai lengva ir praktiš-
ka surengti rinkimus į PLB seimą.
Reikia tik išspausdinti du kandidatų
sąrašus, vieną į JAV LB Tarybą,
antrą – į PLB seimą. JAV LB Tarybų
ir PLB seimų 3-jų metų kadencijos
baigiasi tais pačiais metais, nes prieš
maždaug 11 metų abiejų kadencijos
buvo taip suderintos, kad JAV lietu-
viams būtų praktiška ir lengva per
tuos pačius rinkimus išrinkti ir JAV
LB Tarybų narius (60 – kaip per
daugelį paskutinių rinkimų), ir PLB
seimo atstovus (32, arba tokį skaičių,
kurį nustato PLB Valdyba). 

Jei Taryba nutars paskirti ats-
tovus, tai man ir kitiems JAV LB na-
riams būtų atimtos PLB konstituci-
jos ir JAV LB įstatuose užtikrinta
Bendruomenės nario teisė lygiu, tie-
sioginiu, slaptu ir demokratišku bū-
du rinkti atstovus į PLB seimą. 

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

QUO VADIS MOKSLO IR KÙRYBOS 
SIMPOZIUME?

Keturioliktasis Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks
per Padėkos dienos savaitgalį, lap-
kričio 26-30 d., Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL. Teko spaudoje ma-
tyti, kad simpoziumo pranešėjai re-
gistraciją jau ne kartą buvo pratęsę,
paskutinį kartą iki š. m. rugsėjo 14 d. 

Vienoje rugpjūčio pabaigoje išs-
pausdintoje žinutėje buvo rašoma:
,,Iki šiol jau yra užsiregistravę apie
80 pranešėjų – 27 iš JAV ir kitų
užsienio šalių, likusieji – iš Lietuvos.
Buvo tikimasi, kad iki rugsėjo 15 d.
prisidės dar apie 30 pranešėjų.”
Simpoziumo tinklalapyje rašoma:
,,Studentų ateitininkų sąjunga ir
Jaunimo sąjunga dar aptaria gali-
mybes Simpoziumo metu suorga-
nizuoti savo organizacinį suvažia-
vimą arba sąskrydį.” Daugiau infor-
macijos iš tų jaunimo grupių neteko

matyti. Angliškai leidžiamame ,,Brid-
ges” žurnale kvietimas į simpoziumą
buvo išspausdintas anglų kalba, kas
parodo rengėjų pastangas praplėsti
dalyvaujančiųjų ratą. 

Rugpjūčio 28 d. ,,Draugas” per-
spausdino straipsnį iš „Delfi” pava-
dinimu „‘Protų nutekėjimas’ tuština
Baltijos universitetus”. Ar „nute-
kėję” ar šiaip už Lietuvos ribų gy-
venantys lietuvių protai neypatingai
nori bendrauti „pasaulio lietuvių”
Mokslo ir kūrybos simpoziume? Kaip
atsakyti į jauno mokslininko klau-
simą: ,,Ar simpoziume bus mano
amžiaus žmonių?” Kiek įvairaus am-
žiaus pranešėjų (ir publikos) susi-
lauks šis keturioliktasis simpoziu-
mas? Atsakymų gal teks palaukti iki
lapkričio mėnesio.

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!

www.draugas.org

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. 



6 DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 23 d., antradienis

Baltijos dugnas – aukso 
kasyklos lobiû ieškotojams

Roma, rugsėjo 22 d. (ELTA) –
Lietuvos autolenktynininkas šakietis
Nerijus Naujokaitis (,,Volkswagen
Polo”) apgynė Europos automobilių
varžybų čempiono vardą. Savaitgalį
Italijoje vykusiame dešimtose Senojo
žemyno pirmenybių varžybose di-
džiausią galingumą išvystančių auto-
mobilių klasėje lietuvis atkarpą baigė
ketvirtas ir užsitikrino pirmąją vietą
bendrojoje įskaitoje. Likus viene-
rioms varžyboms iki čempionato pa-
baigos, N. Naujokaitis turi 153 taškus
ir tapo nebepavejamas varžovams. 

Dešimtąsias varžybas laimėjęs
rusas Aleksandr Kvašnin (,,Renault
Clio”) užsitikrino vicečempiono var-
dą. Jo sąskaitoje – 145 taškai. Antrąją
ir trečiąją vietas dešimtosiose varžy-
bose užėmė italai David Negrė  ir K.
Džarola.

Kitas mūsų šalies sportininkas
Ričardas Savickas, vairuojantis
,,Ford Puma”, dėl technikos gedimų į
baigiamąsias varžybas nepateko ir įs-
kaitinių taškų nepelnė. Paskutinio-
sios, vienuoliktosios lenktynės vyks
rugsėjo 27–28 d. Prancūzijoje. 

N. Naujokaitis apgynè�
Europos çempiono vardâ�

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (VGTU) studentų minia, pir-
madienį prie Prezidentūros šaukda-
ma ,,nemokėsiu”, pasisakė prieš va-
sarą įsigaliojusias Aukštojo mokslo
įstatymo pataisas, pagal kurias, stu-
dentų teigimu, už mokslą tektų mo-
kėti 80 proc. universitetuose ruošia-
mų techninės pakraipos specialistų.

Apie pusantro tūkstančio pro-
testavusiųjų plakatuose klausė ,,Ne-
jaugi niekas negali padaryti norma-
lios mokslo pertvarkos?”, teigė ,,Iš-
važiuoju į užsienį, priežastis – jūsų
sprendimas”, tvirtino ,,Mūsų pinigų
negausit”.

Protestu studentai ragino val-
džią keisti naują mokėjimo už mokslą
tvarką, kurioje jiems labiausiai kliū-
va ,,gerai besimokančio studento”
samprata. Pagal pavasarį priimtas
Aukštojo mokslo įstatymo pataisas už

studijas neturėtų mokėti tie studen-
tai, kurių pažymių vidurkis per se-
mestrą yra ne mažesnis kaip 8.

Tačiau, kaip yra sakę studentai,
skirtingai nuo humanitarinių mokslų
programų, tiksliųjų mokslų specia-
listus ruošiančiame universitete dės-
tytojai puikiais pažymiais nesišvais-
to. Todėl, pasak VGTU studentų, pa-
gal dabartinę tvarką mokėti už stu-
dijas esą turėtų 4 iš 5 (arba 80 proc.)
studijuojančių VGTU. Anot VGTU
studentų atstovybės prezidento Jus-
tino Krūgelio, dėstytojai dar ,,nepe-
rėjo prie dešimtbalės vertinimo siste-
mos”.

Susitikti su studentais nepanoro
niekas iš Prezidentūros. Jos atstovai
teigė besistebintys, kad protestas
vyksta ne prie mokymosi rezultatų
vertinimo metodiką turėjusios pa-
rengti, bet neparengusios Švietimo ir
mokslo ministerijos (ŠMM).

Protesto renginio dalyviai.                                                                 ELTOS nuotr.                                    

Studentai pareiškè� už
mokslâ� nemokèsiantys

Vilnius, rugsėjo 22 d. (Bernardi-
nai.lt) – Šeštadienį Castelgandolfe
vasaros rezidencijos Šveicarų salėje
popiežius Benediktas XVI su dideliu
džiaugsmu priėmė naujus vyskupus,
paskirtus per pastaruosius vienerius
metus.

Nauji vyskupai iš viso pasaulio
visą šią savaitę dalyvavo kasmet ren-
giamame susitikime. Popiežius pri-
minė, kad Bažnyčia šiais metais šven-
čia tautų apaštalo Pauliaus metus,
kurių tikslas – geriau pažinti misio-
nierišką dvasią ir charizmatinę šven-
tojo asmenybę. Popiežius neabejoja,
jog tautų apaštalo dvasia apšvies ir
praturtins naujų vyskupų pastoraci-
nę ir ganytojišką tarnystę. 

Pasak Šventojo Tėvo, Paulius nė-
ra praeities figūra, kurią prisimena-
me. Benediktas XVI vyskupų gyveni-
mą palygino su apaštalo Pauliaus.
,,Dažnai ganytojų darbo laukas yra
labai platus ir sudėtingas. Taip pat

diecezijos dažniausiai geografiškai
yra didelės, kartais trūksta susisieki-
mo kelių ir priemonių. Be to, visuo-
menes pasiekia nukrikščioninimo, re-
liginio abejingumo, sekuliarizacijos ir
vertybių reliatyvizmo vėjai. Tad kar-
tais turimos evangelizavimo priemo-
nės gali pasirodyti nepakankamai
vaisingos, kaip šv. Pauliaus Atėnuose
atveju. Kai kuriuose pasaulio rengi-
nuose tenka susidurti su ne visada
palankiomis stipresnėmis religijomis
ar net ginti tikinčiuosius nuo perse-
kiojimų ir smurto išpuolių”, – sakė
Popiežius.

Naujuosius vyskupus Popiežius
padrąsino ir ragino nenusivilti, taip
pat palinkėjo nebijoti mokytis iš
evangelizavimo mokytojo, kaip reikia
mylėti Kristų, kaip pasiaukojamai
tarnauti kitiems, kaip susitapatinti
su žmonėmis, kaip skelbti ir liudyti
Prisikėlusiojo buvimą.

Vilnius, rugsėjo 22 d. (BNS) –
Lobių ieškotojams ir įvairaus plauko
plėšikams Lietuvos teritoriniuose
vandenyse Baltijos jūros dugne gulin-
tys laivai ir jų likučiai – tikros aukso
kasyklos.

Neseniai grupė iš Latvijos atvy-
kusių asmenų norėjo apiplėšti Ant-
rojo pasaulinio karo pradžioje nus-
kendusį sovietų povandeninį laivą S-
10. Tačiau Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pakrančių apsaugos rinkti-
nė užkirto tam kelią.

Vienas žinomas Latvijos kolek-
cionierius kreipėsi į lietuvius narus,
kad šie jį palydėtų į vietą, kur jūroje,
apie 55 km nuo kranto, prie Nemir-
setos, nuskendo laivas. Atvykėlis ne
tik žinojo reikiamas koordinates, bet
ir pateikė ilgą sąrašą vertingų daiktų,
kuriuos norėtų iškelti iš dugno. Įta-
riama, kad latvis siekė išmontuoti ko-
lekcionierius dominančius techninius
prietaisus, iškelti ginklų likučius, šal-
mus, diržų sagtis ir kitką.

Lietuvių narai informaciją apie jo
pageidavimus perdavė paveldosaugi-

ninkams, o šie – pasieniečiams. Parei-
gūnai sustiprino budėjimą nurodyto-
je vietoje, bet latviai dėl nežinomų
aplinkybių čia net neatplaukė.

Baltijos jūros dugne, Lietuvos te-
ritoriniuose ir gretimuose vandenyse,
gali būti iki 70 nuskendusių laivų ir
lėktuvų liekanų. Istorijos mokslui tai
neįkainojamos vertybės. Tačiau tyri-
nėti, juolab iškelti šiuos lobius iš jū-
ros dugno ir pristatyti parodose kai-
nuoja milžiniškus pinigus. Todėl kol
kas tyrėjai tik renka informaciją apie
skenduolius, juos klasifikuoja, nusta-
to tikslias koordinates ir laukia.

Tuo metu vadinamieji juodieji ar-
cheologai nesnaudžia. Pasak Kultū-
ros paveldo departamento darbuotojo
Laisvūno Kavaliausko, pastaruoju
metu jaučiamas labai padidėjęs jų su-
sidomėjimas povandeniniu grobiu.
Kai Lietuva tapo Europos Sąjungos
nare ir atvėrė sienas, daugelis kita-
pus Baltijos gyvenančių kolekcionie-
rių suprato, kad mūsų šaliai priklau-
sančiuose vandenyse jų laukia tikras
lobynas.

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 22 d. (ELTA) –
Rugsėjo  23 d. Lietuvos žydų genocido
aukų atminimo diena visoje Lietuvoje
pažymima minėjimu ,,Praeities ak-
muo”.

Tarptautinės istorinio teisingu-
mo komisijos pasiūlymu šio renginio
metu jaunimas iš įvairių Lietuvos
vietų keliaus aplankyti buvusių geto,
sinagogų ar masinės žydų žūties vie-
tų. Kaip atminties ir pagarbos tra-
giškam žydų bendruomenės likimui
ženklą jaunimas iš akmenų išdėlios
žodį ,,Atmink” ar sudės akmenų kau-
burėlį, papuoš tragiškai žuvusių as-
menų mirties vietas.

Sostinėje minėjimas vyks buvu-
sioje Vilniaus geto teritorijoje bei Pa-
neriuose prie paminklo fašizmo au-
koms atminti.

Mintis pagerbimui pasirinkti ak-
menį kilo iš Izraelyje paplitusios tra-
dicijos kaip atminties simbolį į kapus

nešti ne gėlių, o akmenį.
Vilniuje minėjimo ,,Praeities ak-

muo” sumanymą turėtų pratęsti pa-
žintinė mokinių kelionė po istorines
su žydų gyvenimu, holokausto tema-
tika susijusias vietas. Į pažintinę ke-
lionę mokiniai leisis pagal tai progai
skirtus istorinių vietų žemėlapius.

Minėjime dalyvaujančius moki-
nius mokytojai supažindins su žydų
genocido tema susijusiais istoriniais
faktais, holokausto paliestų žmonių
istorijomis, žydų gelbėjimo iš geto at-
vejais. Tokias pamokas komisija ren-
gia nuo 2003 metų.

1943 metų rugsėjo 23 d. buvo su-
naikintas Vilniaus getas ir dalis jo gy-
ventojų buvo sušaudyti Paneriuose,
kiti išvežti iš Lietuvos į koncentra-
cijos stovyklas. Iki Antrojo pasaulinio
karo Lietuvoje gyveno apie 220 tūkst.
žydų, kurių per karą buvo sunaikinta
apie 95 proc. 

Žyd¨� genocido aukas
primins ,,Praeities akmuo”

Popiežius prièmè naujai
paskirtus vyskupus

N. Naujokaičio vairuojamas automobilis.       Eltos neetatinio korespondento nuotr.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Slovènijoje rinkimus laimèjo 
kairiûjû opozicija

MINSKAS
Baltarusijos vadovas Aleksandr

Lukašenka pareiškė, kad nutrauks
visas derybas su Vakarais, jei Euro-
pos Sąjunga (ES) ir JAV pareikš, jog
rugsėjo 28 d. vyksiantys parlamento
rinkimai yra nedemokratiški. Opozi-
cijos politikai pareiškė nestabdy-
siantys rinkimų, tačiau rengsiantys
protesto susirinkimus iki pat balsavi-
mo dienos ir jos metu.

ANKARA
Vakarų Turkijos Izmyro mieste

esančioje valstybinėje ligoninėje per
24 val. mirė 13 naujagimių, pradėtas
šios nelaimės tyrimas, sakė aukšto
rango pareigūnas. Turkijos laikraš-
čiai rašo, kad tie kūdikiai, kurie visi
buvo neišnešioti, Tepedžiko ligoninė-
je mirė šeštadienį ir sekmadienį ir
kad dėl to tikriausiai kalta kažkokia
infekcija. Šių metų liepą vienoje vals-
tybinėje ligoninėje Ankaroje per 15
dienų mirė 27 naujagimiai. Tuo metu
profesinės sąjungos teigė, kad kūdi-
kių mirties priežastis yra infekcija
dėl prastų sanitarinių sąlygų.

MASKVA
Rusijos karo laivai pirmadienį iš

savo būstinės Arktyje išplaukė į Ve-
nesuelą dalyvauti karinėse pratybo-
se, kurios laikomos atkirčiu Jungti-
nėms Valstijoms, sakė karinio jūrų
laivyno atstovas. Pasak atstovo, jis
negali nurodyti, kiek tiksliai laivų
plaukia į Venesuelą ir kada jie ten
nuplauks. Jis tik sakė, kad laivai nu-
plauks 15 tūkst. jūrmylių. Šių Rusi-
jos Šiaurės laivyno laivų būstinė yra
Severomorsk mieste.

TOKIJAS
Japonijos pagrindinė valdančioji

partija pirmadienį, iki rinkimų likus
keliems mėnesiams, didele balsų per-
svara kitu šalies premjeru išrinko

Taro Aso, kuris šalies ekonomiką siū-
lo skatinti mažinant vyriausybės iš-
laidas ir mokesčius. Liberalų demok-
ratų partija (LDP) 68 metų naciona-
listą T. Aso išrinko naujuoju savo va-
dovu. Jis šiose pareigose pakeis dar-
bą premjero pareigose baigiantį Ya-
suo Fukuda, kuris atsistatydina dėl ly-
gaus jėgų pasiskirstymo parlamente.

HERATAS
Įtariami Talibano kovotojai Va-

karų Afganistane pagrobė daugiau
kaip 150 civilių afganų, kurie važiavo
trimis autobusais, pranešė afganų
pareigūnai. ,,Sekmadienį Talibanas
pagrobė darbininkus ir juos vis dar
laiko”, – Faraho provincijoje sakė ar-
mijos pulkininkas Farooqa Naemi.

BEIJING
Savaitgalį per tris įvykius Kinijo-

je žuvo beveik 90 žmonių. Vakar vėlai
vakare naktiniame klube Kinijos pie-
tuose esančiame Shenzhen mieste ki-
lo gaisras, kurio metu žuvo mažiau-
siai 43 žmonės, daugiau nei 50 su-
žeista.  Priežastys, kodėl kilo gaisras,
vis dar nustatinėjamos. Naujienų
agentūra Xinhua praneša, kad 31 au-
kos pareikalavo sprogimas privačioje
kasykloje Dengfeng mieste centrinėje
Kinijoje. Anglių kasykloje šalies šiau-
rėje – Heilongjiang provincijoje – žu-
vo mažiausiai 5 angliakasiai.

WASHINGTON, DC
Dešimties Jungtinių Valstijų

Kongreso narių grupė Atstovų Rū-
mams pateikė pareiškimo, kuriame
Tarptautinis olimpinis komitetas
(IOC) raginamas nedelsiant peržiū-
rėti savo sprendimą rengti 2014 m.
žiemos olimpines žaidynes Rusijoje,
projektą. IOC raginamas surasti nau-
ją vietą olimpiadai rengti. 

KEIPTAUNAS
Pietų Afrikos Respublikos (PAR)

valdantysis Afrikos nacionalinis kong-
resas (ANK) pirmadienį valstybės va-
dovu iki rinkimų, kurie įvyks po 7
mėnesių, paskyrė savo vicepreziden-
tą Kgalem Motlanthe. Jis paskirtas
kitą dieną po to, kai prezidentas
Thabo Mbeki paskelbė apie savo at-
sistatydinimą. 

EUROPA

RUSIJA

Europos Sâjungos misija
pradèjo darbâ Gruzijoje

JAV

Tbilisis, rugsėjo 22 d. (AFP/
BNS) – Europos Sąjungos (ES) misi-
ja, turinti sumažinti įtampą Gruzijo-
je, pirmadienį Tbilisyje pradėjo darbą
ir rengiasi skubiai atsiųsti mažiausiai
200 stebėtojų.

Po praėjusį mėnesį įvykusio
trumpo Gruzijos ir Rusijos karo tebe-
tvyrančią įtampą parodo ir sekmadie-
nį vakare įvykęs išpuolis, kurio metu
buvo nušautas vienas ir sužeisti dar 2
gruzinų policininkai.

ES stebėtojų misijos vadovas, vo-
kiečių diplomatas Hansjoerg Haber
turi surengti parengiamąsias derybas
su Gruzijos premjeru Lado Gurgeni-
dze dėl stebėtojų atsiuntimo spalio 1 d.

ES pareigūnai tai vadina spar-
čiausiu tokios Bendrijos misijos at-
siuntimu. ES stebėtojai bus negink-
luoti, tarp jų bus žmonių, turinčių pa-
tirties teisėtvarkos, karinėje, žmo-
gaus teisių, teismų ir kitose srityse.

Stebėtojus siunčia beveik visos ES
narės, pirmiausia – Prancūzija, Vo-
kietija, Lenkija ir Švedija.

H. Haber, kuris turi diplomatinio
darbo Ankaroje, Beirute ir Maskvoje
patirties, ,,vaidins labai svarbų vaid-
menį pradedant šią misiją kaip dalį
ES pastangų spręsti krizę Gruzijoje ir
stiprinti saugumą regione”, – sakė
ES užsienio politikos vadovas Javier
Solana.

Sekmadienį didelė įtampa tvyro-
jo prie separatistinio Abchazijos re-
giono. Gruzija pranešė, kad viename
vakarinio Zugdidžio rajono kaime ab-
chazų snaiperis nušovė gruzinų poli-
cininką ir kad abi šalys susišaudė iš
automatinių ginklų. Tai jau antras
gruzinų policininkas, nužudytas per
kiek daugiau nei savaitę prie Abcha-
zijos sienos de facto. Abchazijos pa-
reigūnai paneigė, kad jos pajėgos yra
su tuo susijusios.

AZIJA

Protesto eitynės Tbilisyje.                                                                    AFP nuotr. 

Liubliana, rugsėjo 22 d. (AFP/
,,Reuters”/BNS) – Slovėnijos centro
kairiųjų opozicija – socialdemokratai
– vienos vietos persvara laimėjo sek-
madienį įvykusius parlamento rinki-
mus ir įveikė konservatyvaus premje-
ro Janez Janša dešiniosios pakraipos
Slovėnijos demokratų partiją (SDP).

Tai buvo paskelbta suskaičiavus
99,9 proc. balsų. Rinkimų komisija

pranešė, kad Borut Pahor Socialde-
mokratų partija (SD) surinko 30,5
proc. balsų ir laimėjo 29 iš 90 vietų
parlamente. 

Daugelis šioje mažoje, bet turtin-
goje Europos Sąjungos (ES) valstybė-
je mano, kad J. Janša nepavyko pa-
žaboti didelės infliacijos, kurią dabar
teks mažinti naujajai vyriausybei. Jai
taip pat reikės palaikyti ekonomiką lė-
tėjant pasaulinėms finansų rinkoms.

Sekmadienį vakare J. Janša pas-
kelbė pareiškimą, kuriuo netiesiogiai
pripažino pralaimėjimą ir kuriame
sakoma, kad opozicinės centro kai-
riųjų partijos turi ,,daugiau galimy-
bių” sudaryti būsimą koalicinę vy-
riausybę.

Galutiniai oficialūs rezultatai
bus paskelbti rugsėjo 29 d., po to, kai
bus suskaičiuoti užsienyje atiduoti
balsai, kurie neturėtų pakeisti galuti-
nių rezultatų, sako specialistai.

Slovėnijoje, kuri yra vienintelė
dabar ES priklausanti buvusios Ju-
goslavijos respublika, šie rinkimai vy-
ko tokiu metu, kai premjerui J. Janša
metami kaltinimai korupcija, o kai-
riųjų opozicija rodė vienybę ir siekė
atgauti valdžią.

Plevėsuoja Slovėnijos vėliava.
News Bridgepix nuotr. 

AFRIKA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXV eilinis sekmadienis

Didžiausias atlyginimas
(Mons. Adolfas Grušas)

„Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą
išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po
denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą,
jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: ‘Eikite ir jūs į
mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!’ Jie nuėjo. Ir vėl
išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuolik-
tą, jis rado dar kitus bestovinčius ir taria jiems: ‘Ko čia stovite visą dieną be
darbo?’ Tie atsako: ‘Kad niekas mūsų nepasamdė’. Jis taria jiems: ‘Eikite ir
jūs į vynuogyną’. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui:
‘Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo pasku-
tinių ir baigdamas pirmaisiais!’ Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą
gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po
denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė: ‘Šitie paskutiniai te-
dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros
naštą’. Bet jis vienam atsakė: ‘Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už de-
narą susiderėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam pasku-
tiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip
noriu?! Ar todėl šnairuoji, kad aš geras?!’ Taip paskutinieji bus pirmi, o pir-
mieji – paskutiniai.” (Mt 20, 1–16)

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss

Šiandien girdimą Jėzaus palygi-
nimą savotiškai išprovokavo apašta-
las Petras, visų vardu pradėjęs klau-
sinėti: „Štai, mes viską palikome ir
sekame paskui tave. Kas mums bus
už tai?” Tai konkretus reikalavimas
duoti teisingą atlygį. Panašu, kad
Petras elgiasi, kaip apaštalų profsą-
jungos vadovas.

Jėzus nuramina apaštalus, netgi
iškilmingai pažada: „Jūs sėdėsite
dvylikoje sostų ir teisite dvylika
Izraelio giminių.” Išganytojas kalba
ir apie amžinąjį gyvenimą, kaip atly-
ginimą už tarnavimą Jam, tačiau
tame atsakyme skamba ir savotiškas
priekaištas. Viešpats tarsi klaustų:
„Ar tikrai jūs norite suvesti sąskaitas
su manimi? Bijotės, kad aš nebūsiu
toks dosnus, kaip jūs? Galvojate, kad
jus apgausiu? O gal įsivaizduojate,
kad Dievas, norėdamas atsilyginti,
privalo laikytis jūsų teisingumo kri-
terijų ir taikyti jūsų smulkmeniškus
tarifus?”

Kaip tik tada Jėzus ir papasakojo
palyginimą apie vynuogyno darbi-
ninkus: vaizdingą, aiškiai parodantį
Dievo požiūrį į mūsų tarnystę Jam.
Viešpats aiškiai sako, kad pašauki-
mas tarnauti Kristui jau yra malonė.
Tai, kad mes darbuojamės Viešpaties
vynuogyne, jo Karalystės labui, jau
yra dovana ir atlyginimas. Visa kita,
ką gauname daugiau, yra Dievo dos-
numo ženklas.Viešpaties akyse svar-
biau yra ne kentėti ir sunkiai darbuo-
tis, bet priimti kvietimą dirbti Jo
vynuogyne.

Bažnyčioje nėra vyresniųjų pir-
menybės ir su tuo susijusių išskirti-
nių teisių. Dievas ir paskutiniuosius
gali vertinti taip pat, kaip ir pirmuo-
sius, ir netgi labiau už pirmuosius. Vis-
kas priklauso ne nuo „tarnystės me-
tų”, bet nuo uolumo, nesuinteresuo-
tumo, pasirengimo visuomet atsi-
liepti į Dievo balsą, skambantį kituo-
se žmonėse.Tai, kad Dievas kviečia
mus, byloja ne apie norą duoti už-
dirbti bedarbiams, bet apie tai, kad
Viešpaties vynuogynas yra atviras
visiems.

Dievas yra nepaprastas šeimi-
ninkas. Jis savo dosnumo šeiminin-
kas. Jis eina gatvėmis kiekvieną
dienos valandą, kviesdamas visus, ir
visiems kartoja savo pažadą: „Kas
bus teisinga, aš jums duosiu.”

Jis pernelyg nesirenka. Vienin-
telė sąlyga kviečiamiesiems – tai
ištarti: „Taip”. Dievas nežiūri net į
laikrodį. Jam visuomet yra tinkamas
laikas. Jis neprašo niekieno reko-
mendacijų. Netgi būtų galima sakyti,
kad Jis suteikia pirmenybę tiems,
kurie niekada nesulauktų jokios re-
komendacijos: muitininkams, prosti-
tutėms, plėšikams, – žmonėms, kurių
tikrai nė vienas nelaikytume tinka-
mais Jo vynuogyno darbininkais (na,
bent jau tokiais, kurie būtų verti dar-
buotis šalia mūsų).

Santykiuose su Dievu reikalingas
pasitikėjimas ir, bet kuriuo atveju,
neturime mėginti derėtis su Juo.
Visuomet, kai kas nors leidžiasi į de-
rybas, reiškia, kad jis pirmiausia la-
biausiai vertina savo paties darbus,
kai tuo tarpu tikras religinis santykis
pirmiausia iškelia žmogui suteiktą
Dievo malonę, o ne žmogaus darbus
Dievo šlovei.

Vis dar yra krikščionių, tikinčių,
kad tikėjimas yra tai, ką jie duoda
Dievui. Tuo tarpu tikėjimas yra tai,
ką Dievas duoda mums.

Vis dar yra krikščionių, kuriems
sąžinės tyrimas vakare tampa ne
prisiminimu to, ką jie įsiskolino Die-
vui, bet labiau išvardinimu to, ką pa-
tys padarė gero. Jei galėtų, jie tik-
riausiai ištiestų kaklą, kad įsitikintų,
ar danguje Šeimininkas tikrai užrašė
visus jų gerus darbus.

Šį pratimą jie kartoja kiekvieną
vakarą, nes juk niekada negalime bū-
ti dėl visko tikri. Tikriausiai pravar-
tu atgaivinti Viešpaties atmintį. Tai
samdinių mentalitetas. Įgimtas nesu-
gebėjimas jaustis „nenaudingais tar-
nais”. Mes pernelyg dažnai nesupran-
tame, kad pavojinga iš Dievo reika-
lauti „to, kas yra teisinga”, kad absur-
diška mėginti suvedinėti su Juo sąs-
kaitas. Kažin, jei Dievas iš mūsų griež-
tai pareikalautų atsiskaityti už savo
darbus vien tik vadovaudamasis tei-
singumu, kaip tai sugebėtume padaryti?

Tikras Viešpaties darbininkas
neskaičiuoja būsimo atlyginimo. Jis
yra laimingas, galėdamas jau dabar
darbuotis Karalystės labui, jausti
Viešpaties gerumą ir gyventi džiugia
viltimi. Mes žinome, kad Viešpats
mums ištars: „Aš esu geras”. 

,,Vatikano radijas”

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO
RAJONO RUDENS SUVAŽIAVIMAS 

IR MALDOS KELIONĖ
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuvos Vyčių organizacija, vie-
na iš seniausių ir patriotiškiausių lie-
tuvių organizacijų Amerikoje, jau
peržengė 95-us savo veiklos metus. Ši
Romos katalikų organizacija, kurios
steigėjas buvo Mykolas Norkūnas,
buvo įsteigta 1913 metais Lawrence,
Massachusetts. Vyčiai mylėjo ir šelpė
savo protėvių žemę Lietuvą. Jie
rūpinosi Lietuvos nepriklausomybe.
O kai Lietuva atgavo laisvę, vyčiai
finansiškai, morališkai ir fiziškai
padėjo jai. Ir dabar, reikalui esant,
vyčiai ištiesia pagalbos ranką paremti
mūsų vargstančius brolius ir seseris
tėvynėje.

Ši garbinga organizacija turi ke-
letą padalinių: Lietuvos Vyčių fondą,
Šv. Kazimiero gildiją ir Švč. Mergelės
Marijos Šiluvos fondą. Sėkmingas
,,Pagalba Lietuvai” (Aid to Lithua-
nia, Inc.) padalinys aktyviai veikė
nuo 1990 m. rugpjūčio iki jo uždary-
mo 2007 m. gruodžio 31 d. 

Lietuvos Vyčių organizacija yra
padalinta į keturis rajonus/apygar-
das: Naujosios Anglijos, Gintaro,
Vidurio Amerikos ir Vidurio centro.
Vidurio centro apygarda yra sudaryta
iš penkių miestų, esančių trijose val-
stijose: Cleveland ir Dayton, Ohio;
Detroit, Michigan ir DuBois ir Pit-
tsburgh, Pennsylvania. Galima sa-
kyti, kad Vidurio Amerikos rajonas
yra pats didžiausias (su 405 narių), o
mūsų, Vidurio centro rajonas, – ma-
žiausias (206 narių). Šioje apygardoje
veikia penkios kuopos. Kiekvieną ru-
denį Vidurio centro rajonas ruošia
savo pusmetinį sąskrydį ir maldos
kelionę į vieną iš anksčiau minėtų
miestų. Rudeninį ar pavasarinį sąs-
krydį globoja tame mieste veikianti
vyčių kuopa. Kadangi šiemet šven-
čiame Švč. Mergelės Marijos 400
metų apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų,
buvo pasiūlyta keliauti į Čikagą, IL,
kur Švč. Mergelės Marijos Šiluvos
fondo pirmininkas ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonas
kun. Antanas Markus ir jo sudarytas
komitetas suorganizavo iškilmingą
programą, skirtą paminėti Švč. Mer-
gelės Marijos pasirodymą Šiluvoje
prieš 400 metų.

* * *
Š. m. rugsėjo 13–14 d. Čikagoje,

IL vyko Lietuvos Vyčių organizacijos
Vidurio centro rajono rudeninis su-
sirinkimas ir maldos kelionė. (Apie
Vyčių dalyvavimą Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo 400 metų jubilieju-
je skaitykite kitame straipsnyje).
Vyčių sąskrydis vyko šestadienį, rug-
sėjo 13 d., seselių kazimieriečių mo-
tiniškuose namuose. Vidurio centro
rajono pirmininkas Michael F. Petkus
sukalbėjo maldą ir toliau vadovavo
susirinkimui. Buvo pristatyti svečiai,
atvykę iš kitų valstijų: organizacijos
centro valdybos pirmininkė Elena
Nakrošienė ir garbės narė Rita Sus-
sko – abi iš New Jersey, June Grenier
iš Oklahoma ir Delores Herbert iš
Pennsylvania. Valdybos atstovai ir
kuopų pirmininkai perskaitė savo

praėjusių šešių mėnesių ataskaitas. 
Komitetų nariai nušvietė jų

padalinių veiklą. Garbės narė Elinor
Šlužienė, buvusi Šiluvos Mergelės
Marijos fondo pirmininkė, pranešė,
kad artėjant Mergelės Marijos 400
metų apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui
Lietuvos Vyčių organizacija paaukojo
1,000 dol. gėlėms, skirtoms papuošti
Marijos altorių Nekaltos Marijos
koplyčioje Washington, D.C. 

Garbės narė Frances Petkus per-
skaitė Šv. Kazimiero gildijos atstovo
Mark Bell pranešimą. Šiais metais Šv.
Kazimiero kolegijos rektorius kun. P.
Šiurys pranešė, kad dabartinis pro-
jektas yra įstatyti naujus langus pir-
mame kolegijos aukšte. Taip pat buvo
pranešta, kad šiais metais kolegijoje
nėra studijuojančių kunigų. Toliau
informuota, kad per Šv. Kazimiero
gildiją galima užsakyti šv. Mišias už
ligonius, mirusiuosius ir kitus. 

Lietuvos Vyčių centro valdybos
stipendijų dalijimo komiteto pirmi-
ninkė ir apygardos atstovė Rita John-
son pranešė, kad per praėjusį visuo-
tinį metinį narių suvažiavimo pokylį,
kuris vyko š. m. rugpjūčio 2 d., buvo
išdalytos penkios stipendijos.

Šio rajono paskirta suvažiavimo
atstovė Regina Juškaitė-Švobienė iš-
samiai papasakojo apie sėkmingai
šiais metais praėjusį Dayton, Ohio
vykusį 95-ąjį metinį visuotinį narių
seimą/suvažiavimą. Buvo perskaity-
tas raštiškas Paul Moore pranešimas.

Michael Petkus pranešė, kad iš
visų apygardų yra sudarytas spe-
cialus organizacijos šimtmečio komi-
tetas. Artimiausiu laiku ,,Vytis” žur-
nale bus išspausdinta apklausa apie
vietoves, kur turėtų vykti šimtmeti-
nis suvažiavimas. Ateinantis pavasa-
rio sąskrydis ir kėgliavimo turnyras
įvyks gegužės 2 d., šeštadienį, Du-
Bois, Pennsylvania, jį globos 86 kuo-
pa, veikianti Du Bois, PA.

Valdybos rinkimai

Visi valdybos nariai sutiko pasi-
likti savo pareigose dar vieneriems
metams. 2008–2009 m. valdybos su-
dėtis: dvasios vadas – kun. Gediminas
Kijauskas (Cleveland, 25 kuopa);
pirmininkas – Michael F. Petkus
(Dayton, 96 kuopa); vicepirmininkė –
garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė (Detroit, 102 kuopa); iždininkė
– Lauretta Pant (Dayton, 96 kuopa);
sekretorius – garbės narė Pranciška
Petkuvienė (Dayton, 96 kuopa);
tvarkdarys – Paul Moore (DuBois, 86
kuopa); Lietuvos reikalų/kultūros
komiteto atstovas – John Baltrus
(Pittsburgh, 19 kuopa); stipendijų
atstovė – Rita Johnson (Pittsburgh,
19 kuopa); patikėtiniai – Dolly
Oberaitis ir Jean Marks (abi iš Cle-
veland, 25 kuopa); ryšininkė su vi-
suomene ir ,,Vytis” žurnalu – garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė (Det-
roit, 102 kuopa) ir garbės narė Elinor
Šlužas (Dayton, 96 kuopa); Šv. Kazi-
miero gildijos atstovas – Mark Bell
(Dayton, 96 kuopa); Vyčių fondo
atstovė – Lee Moore (DuBois, 86
kuopa) ir            Nukelta į 11 psl.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA SIÔLO DARBÅ

D È M E S I O !
Asmeniniai skelbimai ,,Drauge” spausdinami 

nemokamai. 
Tel. 773-585-9500. 

Reikalingas vyresnio amžiaus
energingas vyras lauko darbams
dabar ir rudeniui, Gintaro vasar-
vietėje, Union Pier, Michigane, su
apgyvendinimu. Prašome teirautis

tel. 269-469-3298.

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

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

Nr. 34

Padeda ir vėl toji pati kaubojiška
drąsos, kito žmogaus sutrypimo, su-
menkinimo filosofija, skleidžiama vi-
sokiais regimais ir girdimais kana-
lais. 

O savižudybes skatina neviltis.
Vis dažniau nepaleidžia mintis, kad
šitą baisybę, šalia kitų, nuo pat nau-
jųjų Lietuvos laikų pradžios skatino
ir lengvabūdiškas visokių homo so-
vieticus etikečių lipdymas, tos pačios
sovietinės materialinės sistemos
griovimas (ne visada taip skubėtinai
būtinas), pagaliau – taip sparčiai
prieš daugelio akis stojusi šiurpoka
kapitalistinio gyvenimo būdo pamėk-
lė: negailestingai nustumti ar su-
minti silpnesnį, pagaliau iš to paties
taško atsiradusi niekada iš arti
nematyta turtinė nelygybė, ypač kai
dažniausiai dar čia pat, dar tebe-
sančių žmonių akimis buvo regėta tos
nelygybės pradžia, niekšinga, kartais
ir krauju apšlakstyta turto atsiradi-
mo įžanga. Tai žmones varė ir tebe-
varo į tamsią neviltį – reikės keleto
šiukšlynų gyventojų kartų, kol dabar-
tiniai akis badantys pavyzdžiai taps
gyvenimo norma... 

Vytautas BUBNYS
Apie savižudybes ir jų priežastis

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

Leonidas DONSKIS
Lietuva dažnai įvardijama kaip

šalis, pirmaujanti pagal savižudžių
skaičių. Kodėl taip yra – šito reikia

klausti psichologų ir psichiatrų, visų
pirma suicidologų. Bet nuo savęs dar
kartą pridurčiau, jog būtina huma-
nizuoti mūsų viešąją erdvę ir kažką
daryti su provincija – rimta naciona-
line bei regionine politika atkovoti ją
iš nevilties ir destrukcijos. 

Erika DRUNGYTĖ
Savižudybė yra didelė neviltis.

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

Jurga IVANAUSKAITĖ
Būtent mes patys taip save įsi-

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

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. kaip mūsų
valstybės karinių dalinių bendrinin-
kai, išdėstyti taip pat, kaip ir Lie-
tuvos kariuomenė. Valstybės saugu-
mui užtikrinti šiandien kitos išeities
nėra. Bet iš dabartinių valstybės va-
dovų laikysenos, tikėčiau – išskyrus
Prezidentą Valdą Adamkų, kuris
mielai sveikintų amerikiečių dali-
nius, nujaučiu, toks siūlymas vargiai
ar pritarimo susilauktų. Ir tai dar
viena didelė lietuvių bėda atkuriamos
Rusijos imperijos naudai. Taigi –
Lietuvos pražūčiai. Tad kur išsigel-
bėjimo ieškoti? Rinkimuose?

Tačiau ar yra kandidatų į Seimą,
šiems mano siūlymams pritariančių?
Manau, kad taip, tačiau kol kas jie

nepastebimi. Jie būtinai turi išsiryš-
kinti, dabartinę tikrovišką Lietuvos
padėtį dėl Rusijos pavojaus rinkėjams
išaiškinti, pasisakyti ką ir kaip jie
darys šiai pavojingai padėčiai pašalin-
ti, žinoma, jeigu bus išrinkti, ir
prašyti rinkėjo balso. Tikrai nelaimė
būtų Lietuvai, į Seimą pasirinkusiai
čia minimą 31 seimūno derinį. Ir tik
tada Lietuva galės būti saugi ir, aiš-
ku, laiminga, jeigu naujo Seimo su-
daryta nauja Lietuvos Vyriausybė
NATO dalinių pasikvies, o šie kvieti-
mą priims ir į mūsų žemę atvyks, pa-
siruošę padėti lietuviams ją apginti.
Ir tik tada būsime tikri, kad NATO
penktasis straipsnis veikia.

Balsas.lt 

Per keletą minučių

Atkelta iš 3 psl.    Buvęs preziden-
tas Algirdas Brazauskas priskirtas
prie „švelniųjų”, nes jis ragino Lie-
tuvą su Rusija elgtis taip, kaip daro
Suomija. Be nenuginčijamų įrodymų
Vakaruose buvę prezidentai nėra va-
dinami nedraugiškos šalies partne-
riais.

Sunku atsispirti kovingos reto-
rikos traukai, bet būtina. Pertempę
stygą, konservatoriai ne tik diskvali-
fikuos save, bet padarys atgrasius

savo svarbiausius siekius. Jau dabar
„DnB Nord” analitikė Jekaterina
Rojaka pavadino Andriaus Kubiliaus
pastabas apie Rusijos investicijų grės-
mę didesnio dėmesio nevertu vajumi
prieš rinkimus. Jeigu susidarytų
įspūdis, kad raginimai labiau rūpintis
Lietuvos saugumu yra tik priemonė
pritraukti rinkėjus ir plakti oponen-
tus, daugelis žmonių jų nepaisys ir
nepalaikys. O ko daugiau siekia Lie-
tuvos priešai?

LIETUVOS SAUGUMO POLITIKA:  
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Vlado Montvydo-Žemaitčio prisiminimų popietės dalyviai.
Audronės Škiudaitės nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šalia daugelio iš tėvynės atei nan -
čių leidinių, gauname ir retų, spaus -
di namų anglų kalba. Noriu skaityto-
jus supažindinti su vienu iš jų.

,,Lithuanian Parliamentary Mir-
ror” – taip vadinasi Lietuvos Respub-
likos Seimo spaudos tarnybos leidžia-
mas mėnesinis žurnalas anglų kalba,
kurio tiražas yra tik 370 egzemplio-
rių. Šis žurnalas siunčiamas užsienio
parlamentų, vyriausybių vadovams,
svarbiausioms pasaulio bibliotekoms.

Nuo 1997-ųjų liepos mėnesio
pasirodantis leidinys  užsienyje pris-
tato kaip Lietuvoje plėtojama parla-
mentinė demokratija, informuoja
(straipsniais ir vaizdine medžiaga)
apie esminius politikos sprendimus ir
siekius. Vienu žodžiu, šiuo leidiniu
pristatomas Lietuvos Seimo (arba
Parlamento) darbas. Leidinio apimtis
– 72 žurnalinio formato puslapiai.

Žurnalas skaitytojus pasiekia
vėluodamas – štai dar visai neseniai
oro paštu  atėjo  2008 m. nr. 5 (127),
t. y. gegužės mėnesio numeris.

Leidinio viršelius (abi puses)
puo šia spalvotos nuotraukos. Kiek -
vieno numerio paskutinieji keturi
pus lapiai skirti Seimo galerijoje vyks -
tančioms įvairioms parodoms ap -
žvelg ti.

Mums įdomu sužinoti apie prieš -
karinės Lietuvos žymaus valstybi -
ninko Stasio Šilingo veiklą me nan-
čios parodos atidarymą (gegužės 6
d.), jai skirtas visas žurnalo puslapis.
Šio žymaus valstybininko dukros
pabėgo į Vakarus ir apsigyveno JAV,
Kanadoje ir Australijoje. Vienos iš Či-
kagoje gyvenusių dukterų – Laimos
Vansauskienės (jau mirusios) – dukra
Svaja Worthington (Alias kos univer-
siteto profesorė) garsina savo senelį
paskaitomis ir straipsniais tarp ame-
rikiečių.

„Mirror” („Veidrodžio”) leidy-
binės grupės vadovė – Eglė Trembo,
re daktorė – Jolanta Anskaitienė,
maketuotoja – Neringa Motiejūnaitė,
fotografė – Olga Posaškova. Žurnalo
adresas – Gedimino 53, LT-01109

Vilnius, Lithuania.
Šio žurnalo leidėjai teigia, kad

susikaupė pluoštas laiškų, patvirti-
nančių susidomėjimą šiuo leidiniu
Vakarų Europos parlamentuose, bib-
liotekose (pvz., Didžiosios Britanijos
Bendruomenių rūmų, Naujosios Ze-
landijos Parlamente ir kitur).

Beje, ta pati Seimo spaudos leidy-
binė grupė nuo 1997 m. leidžia ir
iliustruotą žurnalą „Seimo kronika”
lietuvių kalba. Jis iš biuletenio dabar
tapo stamboku iliustruotu savaitiniu
leidiniu. Šis žurnalas iki šiol daugiau-
siai buvo platinamas tarp politikų
Lietuvoje bei užsienyje. Dabar Seimo

ryšių su visuomene skyrius gauna
daug klausimų, kaip būtų galima įsi-
gyti šį aktualų leidinį.

Abu šie žurnalai yra gera me -
džia ga tiems, kurie dabar domisi ar
ateityje rinks medžiagą apie Lietuvos
Seimo darbą. Bibliotekų  saugyklose
,,Lithuanian Parliamentary Mirror”
turėtų išlikti ilgus metus ir liūdyti
kitakalbiams apie Lietuvos Seimo
veiklą.

PRISIMINTAS VLADAS
MONTVYDAS-ŽEMAITIS
AUDRONÈ V. ŠKIUDAITÈ

Rugsėjo 19 d. Seime Seimo nario
Antano Napoleono Stasiškio vado -
vaujama Pasipriešinimo okupaci -
niams režimams dalyvių ir nuo oku-
pacijų nukentėjusių asmenų teisių ir
reikalų komisija, talkinama šaulių
organizacijos „Pro Patria”, buvo su -
rengusi partizanų vado Vlado Mont -
vydo-Žemaičio minėjimą, kuriame
dalyvavo ir trys (iš penkių, kuriuos
mažus paliko išeidamas į partizanus
tėvas) jo vaikai. 

Kaip skelbia Lietuvos gyventojų
genicido ir rezistencijos tyrimo cent -
ro informacija, Vladas Montvydas
gimė 1911 m. rugsėjo 9 d. Gatau -
tiškės kaime, Šilalės rajone. Tėvai
buvo Gatautiškės dvaro darbininkai.
Baigęs Poežerės pradžios mokyklą
išmoko staliaus amato, tarnavo Lie -
tuvos kariuomenėje, dalyvavo visuo -
meninėje veikloje, buvo Šaulių sąjun-
gos narys, šaulių būrio vadas. 1938
m. vedė, ūkininkavo, pasistatė kalvę,
ėmėsi bričkučių gamybos. 

Artėjant antrajai rusų okupacijai
daugelis vietos gyventojų rengėsi
palikti namus ir traukti į Vakarus.
V. Montvydas pasirinko kitą kelią –
tėvynę nuo okupantų ginti gimtaja -
me krašte. 1944 m. pradžioje jis Var -
nių apylinkėse pradėjo organizuoti
Lietuvos laisvės armijos „Vanagų”
grupę. Priesaika būdavo priimama
V. Montvydo namuose. Į jo namus
slapčia buvo vežami ginklai. 1944 m.
liepos mėn. su bendražygiu Stasiu
Beniuliu, surinkę aplinkinių kaimų
jaunuolius, su ginklais mokymui iš -
keliavo į Platelių miškus.

V. Montvydo žemėje buvo įreng-
tos trys partizanų slėptuvės-bunke -
riai. Vieną iš jų, kuriame jis slėpėsi su
S. Beniuliu, 1944 m. rudenį susekė
oku pantai. Partizanai nepasimetė ir
atsišaudydami bei mėtydami grana -
tas išsiveržė iš apsupties. Tai buvo
pirmas, bet ne paskutinis V. Mont -
vydo sėkmingas prasiveržimas.

1944 m. Kūčių vakarą nuo oku-
pantų rankos V. Montvydo ūkis virto
pelenais. Žmona ir penki mažamečiai
vaikai liko gyvi, tačiau be pastogės.
Partizano šeimą glaudė ir augino gi -
minaičiai, Žemaitijos kaimų valstie -
čiai. Vėliau, 1951 m., jo žmona buvo
suimta ir įkalinta Kazachijoje, Džes -
kazgane. Penki mažamečiai vaikai

turėjo slapstytis pas gerus žmones. 
1947 m. pabaigoje Žemaičių apy-

garda buvo smarkiai nukentėjusi po
KGB agentų provokacijų, septynis
mė nesius neturėjo vado. Jonas Že -
maitis-Vytautas, naujai įkurtos Vaka -
rų (Jūros) srities vadas, 1948 m. pra -
džioje Žemaičių apygardos vadu pa -
skyrė Šatrijos rinktinės vadą, ilgame -
tį LLA narį ir aktyvų kovotoją su
oku pantais V. Montvydą. 

V. Montvydo-Žemaičio vadovau -
ja moje apygardoje buvo ypač gerai
išplėtota pogrindinė spauda. Supras -
damas, kad vien ginklu sunku pasi-
priešinti okupantams, jis daug dėme-
sio skyrė partizanų spaudai. Vadas
nuolat ieškojo literatūrai gabių jau -
nuolių, pats redagavo leidinius. Buvo
leidžiami laikraščiai „Kovojantis lie -
tuvis”, „Malda girioje”, „Laisvės bal-
sas”, pastarasis trūkstant popieriaus
buvo spausdinamas mokykliniuose
sąsiuviniuose. 1952 m. eilėraščių rin -
kinys „Laisvės kovų aidai” buvo iš -
leistas net 1,000 egzempliorių tiražu.
Yra žinių, kad slapta buvo surinktas
ir išspausdintas valstybinėje Telšių
spaustuvėje.

V. Montvydas-Žemaitis, vienas il -
giausiai apygardai vadovavusių vadų,
žuvo išduotas. 1953 m. rugpjūčio 23 d.
Poežerės k., Šilalės r. gyventojas Juo-
zas Naujokas-Žvejys pranešė Varnių
NKVD, kad tarp Lūksto ir Paršežerio
ežerų dažnai praeina du partizanai.
Iš aplinkinių rajonų su rinkti stribų ir
enkavėdistų pulkai su rengė pasalą.
Žuvo apygardos va das V. Montvydas-
Žemaitis ir jo adjutantas B. Alūza-
Bedalis. Po kelių die nų – rugpjūčio 27
d. – štabo bunkeryje apsupta nusišo-
vė partizanų poetė, par tizanų spau-
dos leidėja Irena Pet kutė-Neringa.
Partizanų kūnai buvo išniekinti Var-
niuose, stribų būstinės kie me. 

1999 m. gegužės 19 d. LR Pre-
zidento dekretu Vladas Montvy das
buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-
iojo laipsnio ordinu (po mirties). Jam
suteiktas dimisijos pulkininko laips-
nis. 

Minėjimo Seime metu prisimini-
mais pasidalijo V. Montvydo dukra,
kal bėjo Seimo nariai A. N. Stasiškis ir
G. Steponavičius, „Pro Patria” paro-
dė keletą dokumentinių filmų apie
par tizanus. Minėjime dalyvavo buvę
partizanai, šauliai, Karo akademijos
kariūnai.

,,Lithuanian Parliamentary
Mirror” – Lietuvos Seimo

veiklos atspindys

Žurnalo ,,Lithuanian Parliamentary
Mirror” paskutinio numerio vir-
šelis.

Nuotrauka iš ,,Lithuanian Parliamentary Mirror”, vaizduojanti Seime
surengtą parodą apie Lietuvos žymųjį valstybininką Stasį Šilingą.
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ČIKAGOS MIESTAS PAGERBĖ 
A. A. MARIJĄ RUDIENĘ

Čikagos miesto taryba š. m. lie-
pos 30 d. nutarimu pagerbė iškilią
lietuvių visuomenininkę a. a. Marią
Rudienę, mirusią š. m. liepos 8 d. Visą
pagerbimo tekstą anglų kalba skai-
tykite kairėje.

JAV lietuvių visuomenės veikėja
Maria Juozaitytė-Rudienė, Bendro
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo
(BALFo) pirmininkė, į BALFo veiklą
įsitraukė nuo pat jo įkūrimo 1944 m.,
o nuo 1954 m. buvo  BALFo direk-
torė. Nuo 1960 m. šioje organizacijoje
ėjo vicepirmininkės pareigas. 1972 m.
buvo išrinkta pirmininke ir tose pa-
reigose buvo iki pat savo mirties –
2008 m. liepos 8 d.

Visą savo gyvenimą aktyviai da-
lyvavo lietuvių ir amerikiečių organi-
zacinėje veikloje, eidama atsakingas
pareigas BALFe, Lietuvos Vyčiuose,
Lietuvių Moterų klube, Šv. Kazimiero
Seselių rėmėjų draugijoje, Lietuvių
Romos Katalikų federacijoje. Rūpi-
nosi lietuviškų mokyklų išlaikymu,
finansavo vadovėlių leidimą, rėmė
Lietuvių operos Čikagoje pastatymus.
Daug metų buvo tarptautinės šalpos
organizacijios CARE direktorė.

Maria Juozaitytė-Rudienė gimė
1914 m. birželio 29 d. Westville, IL ir
ten praleido savo vaikystę. Šeimai
persikėlus į Čikagą, lankė Šv. Kazi-
miero mergaičių akademiją, po to
įstojo į DePaul universitetą, kurį bai-
gė 1936 metais. Nuo 1942 m. kartu
su vyru inžinieriumi Antanu Rudžiu
įsteigtoje plieno gaminių įmonėje

„Rockwell Engineering Co.” ilgus
metus iki įmonės uždarymo dirbo
administratore. Daug metų vadovavo
1968 m. įsteigtai lietuviškai radijo
programai.

Už nuopelnus karitatyvinėje ir
katalikiškoje veikloje M. Rudienė
buvo pagerbta popiežiaus Jono
Pauliaus II, jai įteiktas medalis „Pro
Ecclesia et Pontifice”. Už nuopelnus
lietuvių tautai 2003 m. vasario 16 d.
Lietuvos Respublikos prezidento Val-
do Adamkaus buvo apdovanota Vy-
tauto Didžiojo ordino Komandoro
kryžiumi. Prie šių apdovanojimų nuo
šiol prisidės ir Čikagos miesto tary-
bos garbingas pagerbimas.

,,Draugo” info

Maria Rudienė

Atkelta iš 8 psl. Vidurio centro
rajono specialūs apdovanojimai –
George Mikalauskas (Dayton, 96
kuopa).

Patikėtiniai patikrino knygas ir
pranešė, kad jos vedamos tvarkingai.
Posėdžio užbaigimo maldą sukalbėjo
M. Petkus.

Po susirinkimo seselė vienuolė
Marilyn aprodė seselių kazimieriečių
muziejų. Apžiūrėjome tik tris muzie-
jaus kambarius, kur matėme gausybę
darbų iš gintaro: paveikslų, karolių,
rožinių, taip pat iš medžio išdrožtų
kryžių ir koplytėlių ir koplytstulpių,
įvairiaspalvių audinių, tautinių rūbų
ir margučių, iš molio padarytų va-
zonų, didžiulę medinę skrynią, įvai-
riomis temomis nutapytų paveikslų,
tautiškais rūbais aprengtų lėlyčių ir
ištisą lietuviškų vestuvių lėlių kolek-
ciją. Visos spintos šiems eksponatams

buvo atvežtos iš Lietuvos. 
Vakarieniavome restorane ,,Ku-

nigaikščių užeiga’’. Gardžiavomės
skaniu maistu ir klausėmės vyčio
nario Povilo Strolios dainų. Tikrai
maloniai praleidome vakarą. Sek-
madienį vykome į iškilmingas šv. Mi-
šias į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią švęsti Šiluvos Mergelės
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400
metų jubiliejaus, o po to – į užbaigimo
pokylį, kuris vyko ,,Oak Lawn Hil-
ton’’ viešbučio pokylių salėje. Džiau-
giamės, kad turėjome galimybę daly-
vauti ir stebėti šią ypatingą šventę. 

Dėkojame visiems rengėjams už
suteiktą progą. Pabendravome, atsi-
sveikinome ir palinkėjome vieni ki-
tiems saugios kelionės sugrįžtant į
namus ir iki kito pavasario suvažia-
vimo, kuris įvyks 2009 m. gegužės 2
d. DuBois, Pennsylvania.

LIETUVOS VYČIAI

Seniausias pasaulio vyras atšventė 
113-ąjį gimtadienį

A † A
PRANUI RAZGAIČIUI

iškeliavus į Amžiną poilsį, reiškiame gilią užuojautą
žmonai ALEKSANDRAI, dukrai ELENUTEI, sūnums
KAZIUI, ANTANUI, ANDRIUI ir jų šeimoms.

Kartu su jumis liūdime.

Laima ir Vytautas  Bagdonavičiai
Daina Krivickaitė
Gema Kreivėnaitė

Renata ir Linas Kučai
Roma ir Antanas Krušinskai

Alė ir Vytas Maciūnai
Marytė Viliamienė

Kristina ir Virgus Volertai

Seniausias pasaulio vyras šią
savaitę šventė 113-ąjį gimtadienį.
Savo namuose Pietų Japonijoje jis
pasakojo apie savo laimingą gyve-
nimą ir sveiką mitybą. 

Pernai T. Tanabe buvo įrašytas į
Guinness knygą kaip seniausias šiuo
metu gyvenantis pasaulio vyras. Jis
valgo daugiausia daržoves ir tiki, kad
ilgaamžiškumo paslaptis – negerti
alkoholio. Buvęs valstybės tarnauto-
jas gyvena su sūnumi ir marčia, kas-
dien geria pieno ir neserga jokiomis
rimtomis ligomis, nors dabar savo
dienoraštyje ką nors parašo tik kartą
ar porą per mėnesį. Anksčiau rašyda-

vo kasdien.
Senolis yra sakęs, kad nori gy-

venti dar 10 metų, nenori mirti. Per-
nai jis sakė norintis gyventi amžinai.
1895 metų rugsėjo 18 d. gimusiam T.
Tanabe meras įteikė ne tik gimta-
dienio dovaną ir gėlių, bet ir 1,000
JAV dolerių (2,4 tūkst. litų). Tokia
suma kasmet įteikiama seniausiam
miesto gyventojui.

Senolis jau labai daug metų
nekeičia savo įpročių: anksti keliasi,
kasdien skaito laikraščius, kiekvieną
popietę išgeria pieno, valgo tuo pačiu
laiku, nevartoja alkoholio ir nerūko.

,,Lietuvos žinios”
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�Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė
(pirmininkas V. Bagdžius), suprasdama
ir įvertindama dienraščio  svarbą mūsų
išeivijoje, įsigijo 10 bilietų į ,,Draugo”
pokylį, kuris įvyks spalio 25 d.
Willowbrook lietuviškoje pokylių salėje.
,,Draugo” vadovybė nuoširdžiai dėkoja
už paramą.  Bilietų į pokylį dar galimą
įsigyti dienraščio administracijoje. Tel.
pasiteiravimui: 773-585-9500.

�,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st St.,
Chicago,  rugsėjo 24 d., trečiadienį, 2
val. p.p. tradicinių popiečių metu bus
rodoma vaizdo juosta (II dalis) iš rug -
sėjo 14 d. Lietuvoje vykusių 400 metų
jubiliejaus iškilmių Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimui Šiluvoje pami -
nėti. Turėsite progą pamatyti tai, ką
Lietuvos žmonės rugsėjo 14 d. matė
savo televizorių ekranuose. Po filmo
pasivaišinsite skaniu ,,Seklyčios”
maistu. Visi kviečiami. Tel.: 773-476-
2655.

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2
val. p. p. lietuvių evangelikų liu te -
ronų Tėviškės parapijos bažnyčioje,
5129 S. Wolf Rd., Wester Springs, IL,
vyks Hamburg muzikos akademijos
profesorės dr. Ramintos Lampsatytės
for tepijoninės muzikos koncertas.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvau-
ti šiame išskirtiniame koncerte.

�Organizacija ,,Vaiko vartai į
mok slą” kviečia savo narius ir orga -
ni zacija besidominančius į pirmą
2008/2009 veiklos metų narių sus i -
rin kimą. Renkamės sekmadienį, rug -
sėjo 28 d., 9 val. r. Pasaulio lietuvių
centre, posėdžių kambaryje (šalia
Pal. Jurgio Matulaičio misijos kop -
lyčios). Diskutuosime apie organiza -
cijos metų veiklą ir aptarsime įvairius
projektus. Iki susitikimo.

��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.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys 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. Norintys daly-
vauti pokylyje, prašome skambinti
tel.  773-776-1324 (ses. Genevieve) iki
rugsėjo 29 d.

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

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

�Atsi žvelgiant į piliečių pagei-
davimus, rin kėjo anketas LR genera -
linis konsulatas Čikagoje priiminės
iki pat rin kimų dienos – 2008 m.
spalio 12 d. Pranešame, kad Lietuvos
Res pub  ikos generaliniame konsulate
Či ka goje balsuoti galima 2008 m.
spalio 1–12 dienomis: 2008 m. spalio
1–3 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
dienos, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. v.;
2008 m. spalio 6–10 d. – nuo 10 val. r.
iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2 val. p. p.
iki 4 val. p. p.; 2008 m. spalio 11 d. –
nuo 7 val. r. iki 8 val. v.; 2008 m.
spalio 12 d. – nuo 7 val. r. iki 12 val.
p. p. Susipažinti su rinkėjų są rašais
galite asmeniškai nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio, nuo 9 val. r. iki 12 val.
p. p., nuo 12:30 val. p. p. iki 3 val. p.
p. arba telefonu: 312-397-0382, trum -
pasis Nr. 203.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IEÕKO GIMINIÛ�...

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

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

Meninę programą atliks tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Pokylyje dalyvaus garbės svečias Kauno
metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė
Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-

tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.: 773-585-9500.

Gerbiamieji, gal JAV Lietuvių
Bendruomenėje ar Kanadoje gyvena
mano senelis Aleksandras Fedirka ar
jo giminės. Jei atsilieptų kas nors
juos pažįstantis ar ką nors apie jį bei
jo šeimą žinantis, būčiau labai dė-
kingas.

Mano žiniomis, jis karo ar poka-
rio metais emigravo iš Lietuvos. Gi-
męs 1912 metais. Tad gali būti gyvas.
Labai prašau, padėkite.

Mano el. paštas: 
kestas@propeleris.lt

Su pagarba, Kęstutis Fedirka

Lietuviai pirmą kartą dalyvavo
Taikos dienos minėjime

Šių metų rugsėjo 19 dieną
Daley Center Plaza įvyko tris-
dešimtasis Taikos dienos Čikagoje
(Peace Day in Chicago) minėjimas.
Svarbiausia tradicinio renginio
dalis – taikai pasaulyje skirta vė-
liavų ceremonija, kurios metu
pristatomos 192 Jungtinių Tautų
narių vėliavos ir kiekvienai šių
šalių palinkima taikos. Lietuvos
trispalvę iškilmingai nešė tauti-
niais drabužiais pasipuošusi ilga-
metė JAV LB Brighton Park apy-
linkės pirmininkė Salomėja Dau-
lienė. 

Minėjime gausiai dalyvavo
Čikagos konsulinio korpuso atsto-
vai, tarp jų ir Lietuvos generalinė
konsulė Skaistė Aniulienė. Čikagos
Taikos kūrimo komitetas (Chica-
go Build the Peace Committee)
džiaugėsi, kad lietuviai pirmąjį
kartą dalyvavo Taikos dienos ce-
remonijoje Čikagoje.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

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. – 4 val. p. p. festivalio uždarymas ,,XII Teatro festivalio
žvaigždutės”. Meninę programą atliks solistė Violeta Leškytė-Cucchiara.
XII Teatro festivalio žymenų įteikimas – Audrė Budrytė-Nakienė. Po oficialios
dalies – vaišės ir vakaronė Jaunimo centro kavinėje

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

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 50 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

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

Jaunimo centras, 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL
(Dėmesio – Festivalio programoje yra pasikeitimų!)


