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•Skautybės kelias. Čika-
gos jūrų skautų ir skau-
čių stovykla. FSS Studijų
dienų programa (p. 2)
•Kandidatų susitikimas
su išeiviais: klausimų
daugiau nei atsakymų (p.
3, 9)
•Šiluvos žinia nr. 18 (p.
4–5, 8, 11)
•Komentaras. Dar kartą
apie lietuvius ir žydus
(tęsinys) (p. 5)
•Baltoji knyga (35) (p. 9)
•Lietuvių opera turi
gyvuoti! (p. 10)

Rinksis prieškario
Lietuvos kariai

so (KSI) tyrimo rezultatuose Lietu-
vai skiriamas įvertinimas sumažėjo
0,2 balo ir siekia 4,6. Toks pats balas
Lietuvai skirtas 2004 m.

Mūsų valstybės korupcijos su-
vokimo indeksas dar labiau nutolo
nuo 5 balų ribos, skiriančios skaid-
rias valstybes nuo labai korumpuo-
tų. 0 reiškia „labai korumpuotą vals-
tybę”, o 10 – „labai skaidrią valstybę”.

„58-ąją vietą Lietuva dalijasi
kartu su Turkija ir Lenkija. Už Lie-
tuvą skaidresnė yra ir Estija, kurioje
KSI šiais metais yra 6,6 balo ir Lat-
vija ( 5 balai)”, – apibendrina viena
projekto dalyvių dr. Jolanta Alekne-
vičienė. Pasak jos, šiųmetinis indek-
sas rodo, kad Lietuva žengė žingsnį
atgal ir korupcija mūsų valstybėje
yra sunkiai valdoma.

Skaidriausių valstybių vardą lai-
mėjo Danija, Naujoji Zelandija ir
Švedija, o labiausiai korumpuotomis,
anot KSI, yra Somalis, Haitis, Myan-
mar. Lietuva kartu su Lenkija yra la-
biausiai Nukelta į 6 psl.

V. Landsbergis
dalyvaus ,,laisvès
darbotvarkèje”

„Transparency International”–
apie korupcijâ Lietuvoje

JAV bankû krizè Lietuvos
bankams nepakenkè

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Alfa.lt) –
„Transparency International” (TI)
korupcijos suvokimo indekso tyrime
šiais metais Lietuvai skirta 58 vieta
tarp 180 pasaulio šalių. TI Lietuvos
skyriaus vadovo Ryčio Juozapavi-

čiaus teigimu, mūsų šalies korum-
puotumą nulėmė politinė korupcija, o
labiausiai – neskaidrus „Leo LT” kū-
rimas.

TI Lietuvos skyriaus (TILS) pas-
kelbtuose korupcijos suvokimo indek-

Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA) –
Pasaulinė ir JAV bankų krizė tiesio-
giai Lietuvos bankams nepakenkė,
taip pat ir jų ,,motininiams” ban-
kams Švedijoje, kurie dėl JAV finansų
krizės nukentėjo labai mažai, teigia
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmi-
ninkas Reinoldijus Šarkinas.

Nors Vyriausybėje premjero Ge-
dimino Kirkilo organizuotame pasi-
tarime-diskusijoje apie pasaulinę fi-
nansų krizę ir Lietuvą nuskambėjo
pasisakymų, jog centrinis bankas turi
naudoti daugiau svertų valdyti fi-
nansų rinką ir infliaciją, anot R. Šar-
kino, pagrįstos kritikos centriniam
bankui nebuvo.

LB vadovas teigė, kad pati rinka
reaguoja į ekonomikos lėtėjimo, taip
pat – sugriežtinto skolinimo požy-
mius. ,,Tai, kad sumažėjo kreditavi-
mas, yra tiesa. Daugiau kredituoja-
mi ūkio projektai, investiciniai pro-
jektai, o žymiai sumažėjo gyventojų
skolinimasis”, – kalbėjo R. Šarkinas.

LB vadovas taip pat pabrėžė, kad
per 8 šių metų mėnesius šalyje vei-
kiantys bankai pelno uždirbo dau-
giau nei pernai tuo pačiu metu. Vis
dėlto, anot jo, jei pasaulinė bankų
krizė tęsis ir toliau lėtės Lietuvos
ekonomikos augimas, tai skolinima-
sis brangs. R. Šarkino teigimu, Lie-
tuvos bankininkystės sistema yra pa-
siruošusi ekonomikos lėtėjimui ir ga-
limiems sukrėtimams.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (URM
/,,Draugo” info) – New York vykstan-
čios Jungtinių Tautų (JT) Generali-
nės Asamblėjos 63-osios sesijos metu
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas rugsėjo 23 d. daly-
vavo Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) vadi-
namojo kvinteto užsienio reikalų mi-
nistrų susitikime. ESBO kvintetą su-

daro 5 paeiliui ESBO pirmininkau-
jančios valstybės – Ispanija, Graikija,
Suomija, Kazachstanas ir Lietuva.
Penkių ESBO šalių užsienio reikalų
ministrai aptarė konflikto Gruzijoje
sprendimo galimybes, iškilusius sau-
gumo iššūkius.

„Įvykiai Gruzijoje parodė, kad
ESBO gali vaidinti svarbų vaidmenį.
Turime pripažinti, kad Gruzijos įvy-

kiai iš tiesų verčia iš naujo permąsty-
ti šios organizacijos veiklos būdus –
juk Gruzijoje Rusija peržengė ‘raudo-
nąsias linijas’ ir pažeidė esminius or-
ganizacijos prasmę grindžiančius
principus”, – susitikimo metu teigė P.
Vaitiekūnas.

Ministrai pasikeitė nuomonėmis
apie tolesnio ESBO kvinteto bendra-
darbiavimo būdus ir galimybes.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
Lietuvos atstovas Europos Parlamen-
te (EP) Vytautas Landsbergis pak-
viestas į Jungtinių Valstijų preziden-
to George W. Bush rengiamą ,,laisvės
darbotvarkę”.

Anot TS-LKD pranešimo, ,,lais-
vės darbotvarkėje” dalyvaus įvairių
demokratinių opozicijų atstovai. Ren-
ginyje apsilankys vienas Rusijos de-
mokratinės opozicijos vadovų, šach-
matų meistras Gari Kasparov, nese-
niai iš kalėjimo išleistas Baltarusijos
politikas Aleksandr Kozulin, oficialus
Dalai Lamos atstovas ir kiti.

Tyrimai rodo, kad Lietuva žengė žingsnį atgal ir korupcija mūsų valstybėje yra
sunkiai valdoma. News Bridgepix nuotr.

Uñsienio reikalû ministrai aptarè saugumo iššùkius

R. Šarkino teigimu, Lietuvos banki-
ninkystės sistema yra pasiruošusi
galimiems sukrėtimams. ELTOS nuotr.

Kaunas, rugsėjo 23 d. (ELTA) –
Lietuvos atsargos karininkų sąjunga
(LAKS) rengia 1918–1940 m. Lietu-
vos kariuomenėje tarnavusių karių
susitikimą Lietuvos kariuomenės
įkūrimo 90-ties metų sukakčiai pa-
minėti. Iškilmingas minėjimas vyks
Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Susitikimo metu buvę kariai pa-
gerbs žuvusių karių atminimą, prisi-
mins prieškario Lietuvos kariuome-
nės gyvenimą, tradicijas, bendraus
su šių dienų Lietuvos kariuomenės
kariais.

Lietuvos kariuomenės įkūrimo
jubiliejus minimas lapkričio 23 d. Tą-
dien 1918 m. tuometinis ministras
pirmininkas Augustinas Voldemaras
pasirašė įsakymą, kuriuo pradėta
kurti Lietuvos kariuomenė.



2 DRAUGAS, 2008 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

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

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

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

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

www. draugas.org

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

paskaita. ,,Tolerancija:
politinė perspektyva” –
fil. adv. Regina Na-
rušienė

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

toji paskaita. ,,Toleran-
cija: krikščioniška per-
spektyva”– tėv. Anta-
nas Gražulis, SJ

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

Diskusijos
3:15–4:45 val. p. p.

3-ioji paskaita: ,,Tole-
rancija: psichologinė
perspektyva” – dr. Ri-
ma Binder

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

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

Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois

FSS Čikagos skyriaus
valdyba

Pirmininkė – fil. Jolanda Kere-
lienė

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

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

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

Andrius Tamulis

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

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

Čikagos Jūrų skaučių ir skautų
suruošta buriavimo stovykla

Praėjusią vasarą, liepos mėnesį,
Čikagos jūrų skautų ir skaučių
vadovai suruošė buriavimo stovyklą,
kurioje dalyvavo „Nerijos” tunto jūrų
skautės, „Lituanicos” tunto jūrų
skautai bei skautai ir „Aušros var-
tų/Kernavės” skautės. Ši stovykla
įvyko Rako miškuose, Custer mieste-
lyje, Michigane. Šioje stovykloje sto-
vyklautojai pagilino savo buriavimo
įgūdžius, išmoko taisyklingai ir sau-
giai plaukioti burlaiviais bei gavo ki-
tų jūros skautamokslio žinių.

Dėkojame sesei Vilijai Kielienei,
sesei Laurai Lapinskienei, broliui
Linui Sutkui, broliui Raimundui
Kazlui bei kitiems vadovams, kurie
paaukojo savo laisvą laiką vesdami
šią įdomią, labai naudingą stovyklą.

Stovyklautojai smagiai praleido
savaitę šioje ypatingoje stovykloje.
Štai kaip apie stovyklą kalba stovyk-
lautojai. (Kai kuriems jų buvo sun-
kiau lietuviškai pasisakyti, tai jų
pasisakymai buvo išversti iš anglų į
lietuvių kalbą.)

„Savaitė buriavimo stovykloje
čia, Rake, buvo labai smagi. Daug ko
išmokome. Raginame visiems šioje
stovykloje dalyvauti. Jums bus labai
smagu.”

Olivija ir Tėriukas Petry

„Vėjas buvo geras.”
Kurt Norakaitis-McConnell

„Buvo labai smagu.”
Karl Norkaitis–McConnell

„Beveik kas dieną buvo gražus,
saulėtas, vėjuotas oras. Pasibaigė per
greitai.” Jonas

„Išmokti buriuoti buvo labai
įdomu ir už tą reikia padėkoti visiems
vadovams.” Agnė

„Buriuoti kartu su draugais buvo
labai smagu.” Liana

„Man patiko kompanija ir buria-
vimas.” Vilius

„Buvo labai smagu, ypatingai
buriuoti su ‘hobies’ „Bass lake”.

Siga

„Ši buriavimo stovykla buvo
geriausia. Buvo labai smagu pratur-
tinti savo buriavimo žinias ir kartu
praleisti laiką su savo draugais.”

Viktutė Petrauskaitė

„Smagiai praleidau laiką buriavi-
mo stovykloje. Praturtinau savo bu-
riavimo žinias, pasidariau drąsesnė

buriavimo apeigose. Daug ko išmo-
kau. Visi smagiai susidraugavome.”

Liana Jokubauskaitė

„Buriavimo stovykla yra vieta,
kur stereotipinis galvojimas išgaruo-
ja. Draugystė užsimezga, kai mes visi
buriuojam kartu ir vienas kitam
padedam. Šiais metais buriavimo
stovykla buvo nuostabi ir labai
smagi. Visi, kurie dalyvavo, prisimins
šią stovyklą.”

Ginta Sutkutė

„Esame kaip viena šeima. Kartu
su draugais kasdien kartu buriuojam
– stebuklinga. Kiekviena diena yra
skirtinga. Niekad nežinai, ką vadovai
yra suplanavę.” Daina Kielaitė

„Buriavimo stovykla yra labai
smagi stovykla. Man ji – pati geriau-
sia stovykla. Esame kaip viena šeima.
Visi esame draugai. Šioji stovykla
įrodo, kad mergaitės ir berniukai gali
atlikti tuos pačius dalykus. Aš iš-
mokau, kaip su laivu pliaukioti. Nie-
kad neužmiršiu šios stovyklos.”

Loreta Sutkutė

„Šioje stovykloje buvome kaip
didelė šeima. Buvo labai smagu.”

Rima Lintakaitė

„Visi buvo labai draugiški. Pasa-
kai savo vardą ir visi tave prisimena.
Niekas nebuvo atskirtas.”

Indrė Hirt

„Buriavimo stovykla buvo smagi.
Aš vėl ją lankysiu. Aš gavau pagrin-
dines buriavimo žinias. Dabar moku
buriuoti.” Viktorija Stroputė

„Man asmeniškai buvo labai
smagu šioje buriavimo stovykloje.
Atrodė, kad visiems buvo smagu. Šio-
je stovykloje savimi pasitikėjau, kad
galėčiau pati buriuoti. Jei būtumėm
tik buriavę, nebūtų buvę taip smagu.
Turėjome daug skirtingų užsiėmimų.
Man labai patiko ši stovykla. Išmo-
kau buriuoti ir susidraugavau su ki-
tais.” Goda Inokaitytė

„Buriavimo stovykla darosi vis
smagesnė. Man būnant ir stovykloje,
ir valtininke, galiu pasakyti, kad bu-
riuoti niekados neatsibosta. Stovykla
buvo labai įspūdinga ir labai naudin-
ga tiems, kurie nori išmokti buriuoti,
ir tiems, kurie nori pabendrauti ir
užmegzti naujas draugystes. Dabar
turėsime laukti 2010-ųjų buriavimo
stovyklos, kurioje siūlau visiems
dalyvauti.”

Dalia Savickaitė

Gilwellio mokyklos kauliukų pristatymas,
Pakvietimas gilwellistams

Gilwellio mokyklai pasibaigus, š. m. rugsėjo 27 d., šeštadienį, 7 val. v.
All Saints evangelikų liuteronų bažnyčios laužavietėje, vyr. sk. s. Aud-
rai Lintakienei, ps. Aušrai Jasaitytei–Petry ir vsl. Terrence Petry bus įtei-
kiami Gilwellio mokyklos kauliukai. Bažnyčios adresas:13350 S.
LaGrange Rd., Orland Park, šalia Sandburg gimnazijos.

Kviečiame gilwellistus atvykti ir šia švente pasidžiaugti kartu su baigu-
siais kursantais. Po kauliukų įteikimo bus laužas. Prašome atsivežti
kėdes.

Daugiau informacijos gausite pas sesę Aušrą tel.: 708-349-8432 arba
el. paštu: ausra67@sbcglobal.net

FSS STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA
2008 m. rugsėjo 26–28 d.

A.S.S. nariai(ės) renkasi su uni-
forma ir spalvomis.

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

Mielai žmonai, mamytei, sesutei, dukrai, Detroito ,,Gabijos” tunto sesei

A. A. Kristinai Zubrickienei,
pralaimėjusiai kovą prieš vėžį, reiškiame gilią užuojautą vyrui Vitui,
dukrai Darijai, sūnui Juozukui. Tegul Dievas maloniai priima mūsų bran-
gią sesę į savo rankas.

Čikagos ,,Aušros vartų/Kernavės” tunto sesės
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Visuomeninėje vadyboje
moterų vis dar daugiau

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Jau kuris laikas kaupiu informaciją apie įvairių lietuviškų organi-
zacijų vadybų sudėtį. Kai paštu ateina koks nors prašymas aukoti
ar kokiu kitu reikalu, beveik visada ant laiško paraštėse būna iš-

vardyti tos organizacijos tarybos ir valdybos nariai, patarėjai, administra-
toriai, įgaliotiniai ir t.t. Per pusmetį susikaupė informacija apie aštuonias
lietuvių išeivijos JAV organizacijas ar jų padalinius, veikiančius gana
savarankiškai.

Į turimą informaciją iš arčiau pažiūrėti dabar, o ne vėliau paskatino
,,Draugo” rugsėjo 4 d. laidoje išspausdinta nuotrauka. Nuotraukoje – try-
lika savanorių, talkinusių ,,Draugo” skaitytojams išsiųsti loterijos kny-
gutes su laišku. Penkios tų savanorių yra moterys (38 proc.), o likusieji 8
– vyrai (62 proc.). Ši proporcija įdomi tuo, kad ji kertasi su nusistovėjusia
prielaida, kad kuo arčiau ,,juodo darbo”, tuo daugiau moterų. O gal kitos
į nuotrauką nepatekusios moterys darbavosi virtuvėje, ruošdamos
užkandą nuotraukoje matomai darbo komandai? Kita populiari ir teisin-
ga prielaida yra, kad moterys viršija vyrus svarbiuose darbuose, tokiuose
kaip mokytojavimas lituanistinėse mokyklose, vadovavimas jaunimo or-
ganizacijose. Tačiau ne apie tai čia noriu pakalbėti.

Pradžiai abėcėlės tvarka išvardysiu tas aštuonias organizacijas, kurių
laiškus po ranka turiu. Tai: Draugo fondas, Lietuvių Fondas, Lietuvos
partizanų globos fondas, Lithuanian Children’s Relief, Inc., Lithuanian
Mercy Lift, Pasaulio lietuvių centras, ,,Saulutė” (Sunlight Orphan Aid for
Lithuania) ir Tautos fondas. (Jei skaitytojai pasiges daugelio kitų gar-
bingų organizacijų ir panašia informacija pasidalins, iš anksto dėkoju.)

Esame pripratę organizacijos oficialaus laiško viršuje matyti tarybą,
revizijos komisiją, po to valdybą, teisinius patarėjus, administratorius ir t.
t. Tačiau ne visos paminėtos organizacijos yra taip susitvarkiusios. Prie-
žasčių tam gali būti įvairių. Vienos gal tos informacijos ant siunčiamų
laiškų nededa, o kitos, pvz., Lietuvos partizanų globos fondas, priklauso
vienai iš JAV LB tarybų. Panašioje padėtyje yra ir ,,Saulutė”, priklausan-
ti Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Taigi apibendrinti esamą padėtį ne-
buvo taip paprasta. Ieškojau praktiškos išeities ir minėtose organizacijose
skaičiavau moterų ir vyrų skaičių taryboje bei valdyboje. Taip pat atski-
rai, pagal lytį, sudėjau kitas pareigas užimančius asmenis.

Iš viso susidarė 184 asmenų sąrašas. Keturioms organizacijoms va-
dovauja moterys (Draugo fondas, Lithuanian Children’s Relief, Inc.,
,,Saulutė” ir Tautos fondas), o likusioms keturioms – vyrai (Lietuvių Fon-
das, Lietuvos partizanų globos fondas, Lithuanian Mercy Lift ir Pasaulio
lietuvių centras). Kartu sudėjus šias organizacijas tarybose ir valdybose
dirba 137 asmenys. Iš jų 45 proc. yra vyrai, o 55 proc. – moterys. Kitose
pareigose suskaičiavau 39 asmenis. Iš jų 49 proc. yra vyrai ir 51 proc.
moterys.

Daugiausia moterų dirba ,,Saulutėje”. Šalia pačios pirmininkės – yra
išvardyta 40 moterų, bet nė vieno vyro. Kitose dviejose organizacijose
moterys irgi veda: Lithuanian Children’s Relief, Inc. ir Lithuanian Mercy
Lift. Didžiausia vyrų proporcija susidarė paeiliui – Pasaulio lietuvių cen-
tro taryboje/valdyboje (76 proc.), Lietuvos partizanų globos fondo valdy-
boje (75 proc.), Draugo fonde (71 proc.), Tautos fondo taryboje/valdyboje
(71 proc.) ir Lietuvių Fondo taryboje/valdyboje (65 proc.). Peršasi išvada,
kad moterų proporcija didesnė karitatyvinėse paslaugose, vaikų ir šeimų
rėmime bei sveikatos priežiūroje.

Vyrai viršija moteris pinigų telkimo, mūrų plėtros ir paramos ginklo
broliams srityse. Ačiū joms ir jiems visiems, toms mūsų visuomeninio
gyvenimo nepailstamoms skruzdėlytėms ir bitutėms, kurios išgyvenamus
sunkumus kitiems ne tik palengvina, bet dažnai ir patį gyvenimą daugiau
įprasmina.

EGLÈ DIGRYTÈ

Londono lietuviai, gavę progą
paegzaminuoti savo – Naujamiesčio
apygardos kandidatus į Seimą, iš-
girdo atsakymus ne į visus klau-
simus. Susitikime šie vis ištardavo
neišmanantys vienos ar kitos srities
ir neturintys nuomonės apie tam
tikras problemas, o LR finansų mi-
nistrą Rimantą Šadžių išeiviai užpylė
ir priekaištais net dėl tokių dalykų
kaip mokamos paslaugos banke.

Kandidatai aiškino pritariantys
tam, kad jaunimas vyktų studijuoti į
užsienį, o tie, kurie jau įsikūrė svetur,
negriautų savo gyvenimo ir žūtbūt
nesikraustytų į Lietuvą. Klausiami
apie opiausias išeivijos problemas,
kai kurie svečiai iš Lietuvos prisi-
pažino norintys patys išgirsti, kokie
sunkumai slegia emigrantus, o ne
siūlyti jų sprendimo būdus. Trijų
kandidatų, dalyvausiančių rinkimuo-
se Vilniaus Naujamiesčio apygardoje,
susitikimas su rinkėjais buvo su-
rengtas rugsėjo 21 d. Londone, nau-
jose Lietuvos ambasados patalpose.
Būtent į šią apygardą suplaukia visų
užsienyje balsuojančių Lietuvos pi-
liečių balsai.

Diskusiją sumanė surengti Libe-
ralų sąjūdžio kandidatė, Airijos Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkė Jur-
ga Vidugirienė, prie jos prisijungė
Naujosios sąjungos atstovė aktorė
Gražina Baikštytė ir finansų minis-
tras socialdemokratas R. Šadžius. Į
pusantros valandos užtrukusį susiti-
kimą taip pat atėjo Londone gyve-
nanti Jolanta Indriūnienė, kandida-
tuojanti į Seimą Naujosios sąjungos
sąraše. Susitikti su kandidatais pa-
noro kiek daugiau nei pora dešimčių
lietuvių. Sulaukti daugiau išeivių
sutrukdė sekmadienį vykusios šv.
Mišios, po kurių Šv. Kazimiero baž-
nyčioje dainavo Veronika Povilionie-
nė bei transporto trikdžiai.

Lietuvoje pasigenda
žmogiškumo

Nors ir turėdami skirtingą pro-
fesinį statusą – R. Šadžius dirba mi-
nistru, anksčiau ėjo žemesnes pa-
reigas įvairiose ministerijose, o kitos
kandidatės yra politikos naujokės, –
visi teigė turintys trumpesnės ar
ilgesnės gyvenimo užsienyje patir-
ties. Didžiausias „stažas” – J. Vidu-

girienės, kuri Airijoje gyvena jau apie
aštuonerius metus, beveik pusę šio
laiko vadovauja vietos lietuvių bend-
ruomenei. Tai ji pavadino savo uni-
kalumu. Moters teigimu, jai su tau-
tiečiais teko ne kartą belstis į Vy-
riausybės duris, prašant pinigų ar
kitokios paramos, todėl emigrantams
esą laikas turėti „savo atstovą Sei-
me” ir net ne vieną.

R. Šadžius apie 10 metų mokėsi
Maskvoje, be to, jo sesuo beveik du
dešimtmečius gyvena Miunchene,
nors iki šiol yra išlaikiusi pilietybę.
Rusijos sostinėje mokėsi ir G. Baikš-
tytė, tuo metu jos partijos kolegė J.
Indriūnienė jau penkerius metus
gyvena Londone ir vadina save eko-
nomine emigrante.

Išeiviai kandidatus kamantinėjo
pačiomis įvairiausiomis temomis –
nuo profesionalios kariuomenės ir
kreditų krizės pasekmių Lietuvoje iki
dvigubos pilietybės ir užsienyje gyve-
nančių lietuviukų švietimo. Diskusi-
joje dalyvavę lietuviai kritikavo net
tokius dalykus kaip bankų renkami
mokesčiai už pinigų išgryninimą, mo-
kėjimo kortelių aptarnavimą ar mo-
kesčių mokėjimą – Didžiojoje Brita-
nijoje to esą nėra.

Paprašytas nurodyti didžiausius
mūsų šalies iššūkius, finansų minist-
ras pacitavo kolegę iš Prancūzijos,
kuri opiausiomis šių dienų proble-
momis pavadino tris F: fuel, food,
finances (angl. kurą, maistą, finan-
sus). Anot R. Šadžiaus, pigios ener-
gijos laikai baigėsi, ekonomikos vys-
tymasis sulėtėjo, tačiau šis procesas
esą nesustojo: „Žmonės verkia: vai
vai vai, ekonomika stoja. Pasakykite
britams, kad ekonomika auga 5 proc.
ir mes vis tiek skundžiamės. Maistas
brangsta visame pasaulyje, tik mes
pradėjome nuo mažesnio lygio, todėl
tai labiau jaučiama.” Socialdemok-
ratas kritikavo sprendimą leisti ma-
moms auginti vaikus, gaunant valsty-
bės paramą, iki jiems sukaks dveji
metai. Tai esą išmeta moteris iš dar-
bo rinkos. ES ilgiausią terminą, be
lietuvių, yra nustatę estai – vienų
metų. „Paremčiau idėją, kurią išsakė
britų premjeras Gordon Brown –
nemokama vaikų priežiūra, tai mus
gelbėtų”, – pažymėjo jis.

„Ekonomika Lietuvoje nėra to-
buliausia, dėl to jūs ir čia esate, –
išeiviams teigė G. Baikštytė. – Kaip
spręsti šią problemą? Nėra greito
recepto, čia ne greito maisto įstaiga.
Būčiau už mokesčių mažinimą. Nesu
šios srities specialistė. Negaliu atsa-
kyti į tą klausimą, tik suprantu, kad
ekonomika nėra geriausios būklės.”
Aktorė teigė einanti į Seimą spręsti
daugiausia savo kolegų menininkų
problemų: „Nenoriu jums žarstyti
tuščių pažadų. Nepažadėsiu atpiginti
sūrio, dešros ar šildymo”.

Tuo metu J. Vidugirienė siūlė
spręsti ne tik ekonomines problemas:
„Žmonės išvažiuoja ne dėl to, kad
jiems finansiškai blogai. Trūksta
savęs įgyvendinimo galimybių, žmo-
giško elgesio su žmonėmis. Turime
mokytis tapti žmonėmis.”

G. Baikštytei pagailo emigrantų

Klausiami apie aukštąjį mokslą

KANDIDATŲ SUSITIKIMAS SU
IŠEIVIAIS: KLAUSIMŲ DAUGIAU

NEI ATSAKYMŲ

LIETUVOS RINKIMAI-2008

kandidatai aiškino, kad reikia ska-
tinti jaunų žmonių konkurencingu-
mą ir suteikti galimybę mokytis
gabiesiems. Tiek R. Šadžius, tiek G.
Baikštytė gyrė tuos, kurie pasirenka
mokytis užsienyje. „Studentai apeina
užsienio aukštąsias mokyklas – labai
gerai, tik klausimas, ką jie daro po
to”, – kalbėjo ministras. Jis teigė esąs
už veiksmingą studijų kreditavimo
sistemą. „Vienas didžiausių mūsų
pasiekimų – ‘geležinės uždangos’
griuvimas. Mes pasidarėme ne tik
dūšioje, bet ir faktiškai laisvi. Mes
visi galime rinktis, kur gyventi. Yra
galimybės išvažiuoti, studijuoti, dirb-
ti. Pripažįstu kiekvieno šventą teisę
rinktis. Man nepriimtinos tokios
šnekos: priversime grįžti. Nesvarbu,
kur gyventi, renkiesi pats. Jūsų dar-
bas prasideda nuo mažo žingsnelio –
balso per rinkimus”, – aiškino social-

demokratas.

Išeiviams itin aktuali vaikų švie-
timo problema, mat daugelyje šalių
veikia nebent sekmadieninės mo-
kyklėlės, jose dažnai dirba pedago-
ginio išsilavinimo neturintys sava-
noriai. Mokyklėlės stokoja ne tik fi-
nansinės paramos, bet ir vieningų
programų. R. Šadžiaus manymu, šiuo
atveju reikalinga ne vien valstybės
parama, bet ir „politiniai sprendimai
vietose” – esą Vyriausybė negali pa-
dengti visų išlaidų, reikalingos ir
pačių išeivių pastangos. „Pagrindinė
problema – ta, kad pinigai skiriami,
švietimas remiamas, bet ne taip,
neteisingai. Kas atliekama? Ar tau-
tinių drabužių nuperka, ar ruošiamos
specialios programos?” – retoriškai
klausė J. Vidugirienė.

Nukelta į 9 psl.

LR finansų ministras
Rimantas Šadžius
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Kur vargas didžiausias,
ten Dievo pagalba arčiausia

Mielos seserys, mieli broliai,

Nuostabiausiomis Jėzaus gyveni-
mo akimirkomis, pavyzdžiui, kai jis
dykumoje stebuklingai padaugino
duoną, ėjo vandeniu per ežerą ar iš
numirusių prikėlė jaunuolį Najino
mieste, atsimainė ant Taboro kalno,
taip pat jo triumfo valandą Verbų
sekmadienį prie Jeruzalės vartų
Marija vis liko nuošalyje – ji šiuose
įvykiuose nedalyvavo. Bet pavojaus ir
Jėzaus kančios valandomis Marija
visada buvo su Juo, kai teko ieškoti
pastogės Betliejuje ar bėgti į Egiptą.
Marija yra kartu Jėzaus kančios kely-
je Jeruzalėje ir galiausiai – prie kry-
žiaus ant Golgotos, kai Motinos širdis
plyšo iš sielvarto. Ji gyveno ne dėl
savęs – jos gyvenimas buvo skirtas
vien tik Viešpačiui, taigi žmonijos
atpirkimui. O savo apsireiškimams
žemėje ji pasirinkdavo ne tankiai
apgyvendintus miestus, ne garsias
katedras ar bazilikas, o nuošalias, tik
nedaugeliui žinomas vietas. Taip pat
ji pasirodydavo ne įžymioms asmeny-
bėms ar mokytiems teologams, o
paprastiems žmonėms ar net vai-
kams, taigi tokiems, kurių niekas
nenori lankyti. O ji trokšta, kad pas
ją ateitų kaip tik tokie žmonės.
Marija, tiesą sakant, neturėjo to, ką
pasaulis vadina „laime”.

(...) Norėdami tikrai suvokti iš-
skirtinį Marijos vaidmenį, turime ne-
pamiršti, jog ji yra žmogumi tapusio
Dievo Sūnaus Motina. Taigi ji yra ir
mūsų Motina. Bet jei pats Jėzus ne-
būtų to mums pasakęs, kaipgi būtu-
me pajėgę tai suprasti? Jėzus ir toliau
gyvena bei veikia savo Bažnyčioje, to-
dėl Bažnyčioje yra ir jo Motina Ma-
rija. Ji yra Bažnyčios Motina, taigi ir
mūsų Motina. Ji gyvena čia ir dabar
yra mums pasiekiama. Čia Marija lie-
tuviams yra tapusi lietuve. Ji – viena

iš jūsų, o jūs esate jos vaikai. Jūs visa-
da galite tikėtis jos pagalbos ir ji jūsų
neapvils.

2. Kur tik pasaulyje Marija apsi-
reiškia, ji visur ragina žmones mel-
stis. Kodėl melstis? Malda yra slap-
tinga pasaulio galia, tik, deja, ja men-
kai pasinaudojama. Kiekvienas žmo-
gus turi savo aplinkos pasaulėlį. O
tai, kas yra už šio pasaulėlio, mažai
arba visai jo nedomina. Apie ką dau-
guma žmonių galvoja ir kuo užsiima?
Kas juos domina? Dažniausiai šeima,
darbas, ateitis, na, gal dar politika.
Tai ir viskas. Ir štai jie, įpratę viską
skaičiuoti ir galvoti apie pinigus, mal-
doje susiduria su amžinybe, turi
skaitytis su ja. Paprastai žmonės atsi-
deda tik savo profesijos dalykams, o
štai melsdamiesi visa savo esybe turi
atsiverti didiesiems Dievo ir amžiny-
bės sumanymams bei planams. Iš
pradžių įprasta, sustabarėjusi mūsų
galvosena tam priešinasi. Bet malda,
kai ji mums duota, mumyse sukelia
revoliuciją, atskleidžia, kokie didingi
yra Dievo užmojai, palyginus juos su
mūsų pačių gyvenimo siekiais. Malda
praplečia siaurą mūsų gyvenimo aki-
ratį ir atveria mums Dievo sumany-
mus bei mintis. Malda netgi iškelia
mus virš mūsų ribotų gyvenimo są-
lygų ir įtraukia į Dievo planus, Dievo
alsavimą, kurio dvelksmas sklinda
per visą pasaulio istoriją. Maldos dė-
ka iš tikrųjų mes sugebame priimti
Dievą. (...)

3. Marija apsireiškia žmonėms
norėdama padėti jiems oriai įveikti
savo gyvenimo sunkumus ir ragina
juos atgailauti. Atgaila krikščionišką-
ja prasme reiškia, kad mes, žmonės,
Dievo sukurti pagal jo paveikslą, tu-
rėtume su Dievo malone priartėti
prie savo pirmavaizdžio, suvokdami
kaltę ir nuodėmę, kuri mus visada
atskiria nuo Dievo. Bet jei žmogus
kaltę ir nuodėmę išstumia iš savo
sąmonės ir nebesuvokia atleidimo
būtinybės, jam iškyla grėsmė. Mat jei
Dievas žmogui tampa svetimas, tai
toks žmogus negali tikėti atleidimu ir
pripažinti savo nuodėmių.

Marija yra žmogus, atitinkantis
Dievo žmogaus idealą, nes ji yra visiš-
kai susivienijusi su Dievu, o jos pa-
saulis visai susiliejęs su dangumi.
Marija savo gyvenimą planuoja su-
siedama jį su Dievo apvaizda. Dėl to
Marijai yra skirta, kad ji Dievo soli-
darumui su žmogumi suteiktų žmo-
gišką veidą. O koks tai veidas! Li-
turgija sako: „Labai graži esi tu, Ma-
rija, ir tavyje nėra nė dėmelės gimto-
sios nuodėmės.” Gražiausi Europos
žmonių paveikslai yra Marijos. Kur
vargas didžiausias, ten Dievo pagalba
visuomet arčiausia. Ten pasirodo Ma-
rija, kaip krikščionių pagalba.

4. Europa, atrodo, nieko nepasi-
mokė iš XX a., atnešusio mums trage-
dijas – hitlerinę sistemą ir komuniz-

mą. Europa bando atsieti save nuo
Dievo. Tai mūsų žemynui mirtinai
pavojinga, ir būtent tikrąja šių žodžių
prasme, „nes kas pažįsta Dievą, tas
pažįsta ir žmogų”, kaip sako vokiečių
teologas Romano Gardini. Arba: „kas
nieko nebežino apie Dievą, tas nieko
nebežino ir apie žmogų”. Šiandien
matome, kaip Europa dvasiškai žalo-
ja pati save: eutanazija, abortai,
embrionų gaminimas ir kitokie pikt-
naudžiavimai eugenika yra žmonių
visuomenei mirtini. Jei pamirštamas
Dievas, pamirštamas ir kūrinys. To-
dėl į šeimą jau nebežiūrima kaip į
vyro ir moters bei tėvų ir vaikų
bendrystę. Deja, jau tapo tikrove, kad
ten, kur nebepavyksta toliau per-
duoti tikėjimo, nebeperduodama ir
gyvybė. Marija padės mums malda ir
atgaila išgelbėti Europą nuo didžiulio
atitolimo nuo Dievo. (...)

Jau prieš 400 metų Dievas lietu-
vių tautai Šiluvoje skyrė Mariją, kad
ji būtų Palydovė ir Padėjėja išsilais-
vinti iš visų tamsių jėgų ir prievartos,
iš visko, kas atskiria žmogų nuo Die-
vo. Marija padeda žengti iš atitolimo
nuo Dievo link sugebėjimo Dievą pri-
imti, taigi taip pat ir sugebėjimo pri-
imti pasaulį. Nes tik tas, kuris pažįs-
ta Dievą – pakartosiu dar sykį –
pažįsta ir žmogų. Ir tik tas, kas žino
apie dangų, šį tą supranta ir apie
žemę. Šiluvos šventė 2008-aisiais,
taigi 400 metų po apsireiškimo,
mums sako, kad ir šiandien reikia
sukelti maldos ir atgailos revoliuciją
prieš Europoje įsivyraujantį Dievo
stūmimą iš pasaulio bei žmogaus ati-
tolimą nuo Dievo. „Kur vargas di-
džiausias, ten Dievo pagalba arčiau-
sia” – tokia yra labai sena Dievo tau-
tos patirtis. (...)

Prieš 400 metų per Šiluvos pie-
menėlius Marija įėjo į jūsų tautos
istoriją ir daugiau jūsų nebepaliko.
Su tremtiniais ji ėjo į Sibirą ir padėjo
jiems ten ištverti, palaikė mirties va-
landą. Ji taip pat liko pas liūdinčius
artimuosius Tėvynėje ir pagelbėjo
jiems toliau išlaikyti pasitikėjimą bei
tikėjimą. Marija mums reikalinga ir

dabar, ir ateityje – mūsų namuose ir
bendruomenėse, parapijose ir bendri-
jose. Juk ji į namus su savimi atsive-
da ir Viešpatį. Ten, kur jai parodomos
durys, ten ir Viešpačiui užkertamas
kelias ateiti pas mus. Marijos Vardo
bažnyčios ir katedros stovi mūsų
miestuose bei kaimuose, o jos paveik-
slai kabo bažnyčiose, namuose ir mu-
ziejuose. Tai rodo, kad Marija reika-
linga ir Lietuvos kultūroje, jei Lietu-
va nori išlikti Lietuva. Kitaip viskas
būtų be Kristaus, be tikėjimo ir be
vilties. Mūsų pačių labui reikia, kad
Marija būtų tarp mūsų. Jos po kry-
žiumi į Joną nukreiptas žvilgsnis yra
nukreiptas ir į mus visus. Mat Jono
asmenyje esame mes visi, o Bažnyčia
juk patikėta Marijai. Be abejonės, ji
mums gali parodyti kelią visose laiko
sumaištyse. Kaip anuomet Kanos
vestuvėse ji sakė tarnams: „Darykite,
ką tik jis jums lieps!” (Jn 2, 5), taip
šiandien Bažnyčia gali sakyti: „Ką
Marija mums sako dabar ir ką ji mū-
sų tautai yra sakiusi Šiluvoje prieš
keturis šimtus metų, tikėkite tuo!”

Marija saugojo savo širdyje ir ją
jaudino viskas, kas buvo sakoma apie
jos Sūnų (plg. Lk 2, 51), kaip rašoma
Evangelijoje. Visos Marijos mintys ir
darbai, kad ir kokie nereikšmingi
galėtų atrodyti, yra visiškai nukreipti
į Jėzų. Ji negalėjo ir negali nė vienos
akimirkos gyventi toli nuo Jėzaus.
Savo gyvenimu ji tobulai seka savo
Sūnų. Dabar mes, kaip Marija, turi-
me teisę Jėzų dovanoti pasauliui, nes
Marija pirmą kartą prieš du tūkstan-
čius metų šią dovaną davė žmonėms
– Betliejaus piemenėliams – tvartely-
je. Čia, Šiluvoje, prieš 400 metų tai
nutiko laukuose, taip pat piemenė-
liams. Marija, atrodo, pirmenybę tei-
kia paprastiems žmonėms. Svarbiau-
sia, kad mes šiandien, kaip ir anuo-
met, gyventume meilėje susivieniję
su Jėzumi, idant galėtume sėkmingai
jį vesti pas žmones. Pasauliui dabar
ypač reikia kaip tik šitokios Marijos
tarnystės. Amen.

(Sutrumpinta)

Kard. Joachim Meisner
Benedikto XVI pasiuntinio homilija,

sakyta Jubiliejaus mišiose Šiluvoje rugsėjo 14 d.

Kard. Joachim Meisner
www.siluva.lt

Lenkijos prezidento
L. Kaczynsky sveikinimas

Varšuva, 2008 m. rugsėjo 14 d.
Ekscelencijai Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, SJ

Kauno metropolitui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui

Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejaus iškilmių dalyviams

Gerbiamasis Lietuvos Respublikos
Prezidente!

Eminencijos Kardinolai!
Ekscelencijos Vyskupai!

Gerbiamieji!

Nuoširdžiausiai sveikinu iškil-
mės, vainikuojančios Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje 400 metų jubilie-
jaus oktavą, organizatorius ir daly-
vius. Dėkoju arkivyskupui Sigitui
Tamkevičiui už pakvietimą dalyvauti
tokioje iškilioje Kauno arkivyskupi-
jos, visos Lietuvos ir pasaulyje paskli-
dusios lietuvių diasporos šventėje.
Tai taip pat didi diena Lenkijos, Bal-

tarusijos, Ukrainos ir kitų šalių tikin-
tiesiems, kurie šiandien, kaip ir prieš
šimtmečius, kaip piligrimai keliauja į
šią ypatingą vietą.

Lenkiškai Szydłów – lietuviškai
Šiluva – vadinama Žemaičių Čens-
tochova arba Žemaičių Lurdu. Apie
šios šventovės dvasinio poveikio galią
liudija čia kasmet apsilankantys de-
šimtys tūkstančių maldininkų, taip
pat gausios sielovadinės iniciatyvos,
padedančios stiprinti religinį gyveni-
mą.

Šiluvos šventovės likimas taip
glaudžiai susipynęs su Bažnyčios, lie-
tuvių tautos ir valstybės istorija, ke-
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KOMENTARASKOMENTARAS

DONATAS JANUTA

II. Neapgalvotais veiksmais ir
miglotais žodžiais mes

pralaimime

,,The Economist” pasirodžiusi
žydų reakcija į Kaniukų kaimo žu-
dynes yra ne pirmas kartas, kai ne tik
skriaudos lietuviams yra nušluo-
jamos į šalį, bet atvirkščiai — Lietuva
ir lietuviai yra apkaltinami ir net
apšmeižiami.

Tokie iššūkiai neatstovauja vi-
siems žydams. Yra žydų organizacijų
ir veikėjų, kuriuos profesorius Nor-
man G. Finkelstein, pats kilęs iš Ho-
lokauste nukentėjusios žydų šeimos,
yra pavadinęs ,,Holokausto pra-
monė” (angl. ,,Holocaust Industry”).
Šios žydų organizacijos ir veikėjai
išnaudoja žydų tragediją ir kančias
savo naudai, savo pelnui. Jiems ma-
žiau rūpi teisybė, nei jų pačių išsi-
laikymas.

Žydų Holokausto pramonė turi
daug įtakos ne tik žydų, bet ir apskri-
tai tarptautiniame gyvenime. Mes,
lietuviai, neprilygsime žydų įtakai
pasaulyje. Bet vis tiek galėtumėme
aiškiau ir plačiau paaiškinti, kaip ir
kas vyko tada Lietuvoje, ir geriau
viską pristatyti. Pažiūrėkime į keletą
pavyzdžių.

Mūsų prezidentas Valdas Adam-
kus, reaguodamas į žydų spaudi-
mą, jau spėjo atsiprašyti žydų už tai,
kad prokuratūra nori tuos anksčiau
mano minėtus tris žmones apklausti.
Adamkus būtų galėjęs atsakyti, kad
prokuratūra turi ne tik teisę, bet ir
pareigą ištirti nekaltų civilių žudynes
– nesvarbu, ar kaltinamieji yra žydai,
lietuviai ar arabai. Žudynės yra žu-
dynės. Ir jeigu tie trys žydai nekalti,
tai kodėl jie neatsako į prokurorų
klausimus? Juk taip būtų reika-
las užbaigtas.

Adamkus taip pat galėjo visai
nesikišti į šį reikalą – ne preziden-
tūrai skirta ieškoti karo nusikaltė-
lius. Bet kažin ar Adamkus, skubė-
damas atsiprašyti už tai, kad proku-
ratūra iškėlė žydams nepatogius
klausimus, iš viso pagalvojo apie tuos
nužudytus kaimiečius.

O mums turbūt nėra ko nė sva-
joti, kad Adamkus būtų panaudojęs
tą progą užklausti žydus apie jų
globojamus karo nusikaltėlius — Rai-
nių miškelio vyriausią žudiką
Nachmaną Dušanskį ir kitus, kuriuos
Izraelis priglaudė ir atsisakė perduoti
teismui. Taigi, Holokausto pramonė
turi daug įtakos, o lietuviai net neiš-
naudoja tiek, kiek jiems priklauso.

Anksčiau šiais metais vienas iš
aktyviausių Holokausto pramonės
veikėjų, Izraelio Simon Wiesenthal
centro direktorius Efraim Zuroff
apkaltino ne tik tuos lietuvius, kurie
Lietuvoje gyveno per Antrąjį pa-
saulinį karą, bet ir tuos, kurie dar

nebuvo gimę, pasmerkdamas juos
kaip ,,karo nusikaltėlių palikuonis”
(,,The Jewish Journal”, 2008 m.
sausio 10 d.).

Taip Zuroffui pasireikšti paruošė
sceną vienas iš mūsų pačių tarpo.
JAV lietuvis sukėlė šurmulį triukš-
mingai siūlydamas įtraukti į lietuvių
tautinių šokių šventę ligi šiol neaiš-
kią ,,jidiš šokėjų” grupę. Kai jo siūly-
mas buvo nepriimtas, jis paskleidė
savo neapykantą ir kaltinimus ne tik
lietuvių, bet ir žydų visuomenėje.
Tokiu būdu tiesiog išprašė Zuroffą
dar kartą apkaltinti ne tik vieną
lietuvių kartą, bet ir palikuonis.

Tame žydų žurnalo straipsnyje
šalia Zuroffo šmeižto įdėta graži
spalvota patenkinto Dariaus Udrio
fotografija, kartu su jo pasisakymais.
Pabaigoje Udrys ten lietuvius lyg ir
,,apgina”, pareikšdamas žydams, kad
jis pats ,,netiki”, jog Lietuvių Bend-
ruomenės JAV vadovybė yra anti-
semitai. Kaip suprasti sakymą ,,neti-
ki”? Netiki, bet . . .?

Kartais bandoma pamokyti,
pvz.,: ,,Lietuvių dalyvavimas [žydų]
žudynėse įpareigoja Lietuvą itin jau-
triai reaguoti į antisemitų ir nacistų
iššūkius.” (Kęstutis Girnius, ,,Drau-
gas”, 2008 m. balandžio 9 d.) Bet iš
tikrųjų, ne tik Lietuva, bet visi geros
valios žmonės turėtų ,,jautriai”
reaguoti į tragedijas ir nelaimes, ne
vien tik žydų, bet visų žmonių. Nors
nei Zuroff, nei kiti jo pakeleiviai nero-
do daug ,,jautrumo” mums, lietu-
viams, dėl mūsų patirtų tragedijų.

Ir kodėl visa Lietuva išskirtinai
yra ,,įpareigota” jautriai reguoti? Ar
visa Lietuva kalta? Vokiečių okupaci-
jos laiku Lietuva nepriklausomos
savarankiškos valdžios, per kurią
Lietuva kaip valstybė būtų galėjusi
veikti, neturėjo. Ar visi lietuviai kal-
ti? Tada Lietuvoje gyveno apie 3 mln.
gyventojų – visi tie 3 mln. tikrai ne-
žudė žydų. Ir kuri Lietuva turi jaustis
išskirtinai ,,įpareigota”? Šiandienos
Lietuvoje retas lietuvis tada buvo
gimęs. Ar mes priimame Zuroffo
kaltinimą ir ateinančioms lietuvių
kartoms?

Kiek lietuvių žudynėse ,,dalyva-
vo”? Ir ką reiškia ,,dalyvauti”?
Kiaušinis kiaušinienėje irgi ,,daly-
vauja”. Bet ne pats kiaušinis sugalvo-
ja, paruošia ir iškepa tą kiaušinienę.
Ne Lietuva sugalvojo, organizavo ir
vykė žydų žudynes.

Lietuviai nepaneigia žydų žu-
dynių ir užjaučia šios tautos kančias.
Bet žydai paneigia Lietuvos teisę
ištirti Kaniukų kaimo žudynes. Net
nenori apie jas kalbėti, bet iš karto
pakeičia temą ir nukreipia dėmesį į jų
pačių kančias. Tokiu būdu žydai
paneigia ir nepripažįsta lietuvių
kančių.

Bus daugiau.

IR VĖL APIE LIETUVIUS IR ŽYDUS
Tęsinys iš rugsėjo 23 d.

www.siluva.lt

lia ir patriotinius apmąstymus. Jau-
dinantis prisirišimas prie šios žemės,
pagarba protėvių palikimui, ištver-
mingas tikėjimo laikymasis puikiai
liudija susijusių su Šiluvos šventove
kunigų ir tikinčiųjų nepalaužiamu-
mą. Bazilika iki šių dienų garsėja
kaip vienybės vieta, kurioje galima
patirti gilią dvasinę permainą.

Tų įvykių atminimas, taip pat Ši-
luvos apsireiškimo žinia, taip taikliai
kreipianti į žmogiškumo esmę, turi
išskirtinę vertę. Šiandien stovėdami
ant pasaulyje išgyvenamų naujų per-
mainų slenksčio, stengdamiesi ugdyti
ir stiprinti mūsų bendriją, susidu-
riame su problemomis, kurių neį-
manoma išspręsti neapmąstant že-
myno religinio paveldo. Šiandienos

pasauliui, susiduriančiam su dauge-
liu pamatinių klausimų, reikia stip-
raus ir aiškaus krikščionių balso. (...)

Tuo pat metu tai bus ir popie-
žiaus Jono Pauliaus II vizijos įgyven-
dinimas – Šiluvoje atidengtas jo pa-
minklas primena piligrimams jo as-
menį, mokymą ir išskirtinius nuo-
pelnus Rytų Europos tautoms atgau-
nant laisvę. (...)

Visiems, šiandien susirinkusiems
Šiluvos Dievo Motinos akivaizdoje,
taip pat Jūsų šeimoms ir artimie-
siems, linkiu dvasinio sustiprinimo,
vilties ir drąsos, – šie dalykai taip rei-
kalingi mums kasdien ir yra tokie
vertingi visomis akimirkomis, le-
miančiomis mūsų tautų likimus.

(Sutrumpinta)

Daugiatūkstantinė minia Šiluvoje
atsiliepė į Marijos žinią

Rugsėjo 14-ąją po dvejų pasiren-
gimo metų, per kuriuos žinia apie
Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų Jubiliejų ir jo šūkis „Per
amžius tebus garbinamas Dievo Sū-
nus” plačiai pasklido Kauno arkivys-
kupijoje, nuvilnijo Lietuvoje, kaimy-
ninėse šalyse, daugelyje Europos val-
stybių, pasiekė Amerikos ir Australi-
jos žemynus. Šiluva, ypatingu Viešpa-
ties žvilgsniu palytėta žemė, jos di-
dingosios šventovės, tūkstančiai čia
atvykusių piligrimų sulaukė didžio-
sios Jubiliejaus iškilmės.

Lietuvos Respublikos ir Vatikano
valstybinės vėliavos, kuriomis pasi-
puošė Šiluvos bazilika, išreiškė Lietu-
vos žmonių džiaugsmą ir dėkingumą
Šventajam Tėvui Benediktui XVI už
parodytą jo dėmesį šioms iškilmėms
ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai
atsiunčiant savo ypatingąjį pasiun-
tinį (tą pačią rugsėjo 14-ąją popiežius
dalyvavo Lurde švenčiamame jubi-
liejuje) kardinolą Kelno arkivyskupą
Joachim Meisner. (Sutrumpinta).

Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnyba

Pasaulio lietuviai Šiluvoje
šventė apsireiškimo Jubiliejų

Rugsėjo 15-ąją, švenčiant Švč. M.
Mariją Sopulingąją, baigėsi jubilieji-
niai Šilinių atlaidai. Į Padėkos šventę
Šiluvoje atvykti buvo kviečiami po vi-
są pasaulį pasklidę tautiečiai. Į pro-
tėvių, tėvų žemę šią dieną kaip Šilu-
vos piligrimai atvyko JAV, Kanados,
Didžiosios Britanijos, Australijos,
Lenkijos, Rusijos šalyse gyvenantys
lietuviai, atvažiavo jaunimo ir parapi-
jų chorai, užsienyje tarnaujantys dva-
sininkai, vienuoliai, Pasaulio lietuvių
bendruomenės vadovų. Piligrimams
sielovados patarnavimus teikė Rasei-
nių dekanato kunigai.

10 val. šv. Mišiose Bazilikoje,
meldžiant drąsos ir stiprybės misio-
nieriams ir savanoriams, besidarbuo-
jantiems Lietuvoje ir visame pasauly-
je, šv. Mišias šventė LVK delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
prel. Edmundas Putrimas. Konceleb-
ravo dabartinėje Kaliningrado srityje
tarnaujantys kan. Anupras Gaurons-
kas (Karaliaučius), kun. Andrius Ei-
dintas (Tilžė), kiti dvasininkai. Gie-
dojo Karaliaučiaus jaunimo choras.
Prelatas pasveikino visus, dirbančius

misionierišką darbą lietuvių etninėse
žemėse ir už jos ribų, visus atvyku-
sius piligrimus, siekiančius šia kelio-
ne atnaujinti savo tikėjimą. „Tai ti-
kėjimas silpnųjų, kad pritrauktų Die-
vo visagalybę”, – sakė dvasininkas,
primindamas Švč. M. Marijos asmens
pavyzdį. Prel. E. Putrimas su padė-
kos žodžiais paminėjo daugybės kraš-
tų bendruomenių pastangas švęsti
Jubiliejų (ypač gausiai ir iškilmingai
Kanadoje, Los Angeles ir kt.) ir at-
kreipė dėmesį, jog tai padėjo atgaivin-
ti tikėjimą, maldingumą, bendruo-
meniškumą, o švenčiamos iškilmės
svetur šia proga suburia ne tik tau-
tiečius, bet ir vietos ganytojus, te-
nykščius gyventojus.

Pasirengti Eucharistijai aikštėje
susirinkusiems maldininkams padėjo
klieriko Nerijaus Šmerausko kate-
chezė, kurioje patikinta, jog maldos
drauge, giesmės, žodis ir kt. pakylėja
prie Dievo ir priartina vienus prie
kitų. „Visi keliai, kurie veda į Šiluvą,
tebus sujungti į vieną kelią, vieną
Tiesą ir vieną gyvenimą Kristuje”, –
linkėta katechezėje. Nukelta į 8 psl.
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NATO atstovai Lietuvai
primena îsipareigojimus

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Balsas.lt)
– NATO atstovai vertina Lietuvos in-
dėlį tarptautinėse misijose, tačiau
primena, kad Lietuvos kariuomenei
vis dar neskiriamas privalomas fi-
nansavimas. Pirmą kartą Lietuvoje
viešinti aukščiausiosios sąjungininkų
pajėgų Europoje vadavietės naciona-
linių karinių atstovų delegacija ypač
domisi Lietuvos kariuomenės pert-
varka.

Šiuo metu Lietuvoje profesinėje
karo tarnyboje yra apie 8 tūkst. ka-
rių, apie 4,5 tūkst. savanorių ir apie
1,5 tūkst. šauktinių. Pastarieji tarny-
bą baigs kitų metų liepą. Tada Lietu-
voje liks tik profesionali kariuomenė,
kurioje bus apie 8 tūkst. karių.

Aukščiausiosios sąjungininkų pa-
jėgų Europoje vadavietės Kanados
nacionalinis karinis atstovas sako,
kad jų šalyje niekada nebuvo šaukti-
nių, esą krašto gynyba rūpinasi pro-
fesionalai. Jiems skiriamas pakanka-
mas finansavimas, profesionalai daly-
vauja ir tarptautinėse misijose.

„Mus domina Baltijos šalys kaip
naujosios NATO narės. Norime dau-
giau sužinoti apie jūsų kariuomenę,
geriau suprasti, su kokiais vidaus ir
išorės sunkumais ji susiduria, kaip

kariuomenė Baltijos šalyse prisitaiko
prie politinės aplinkos”, – teigė
NATO vadavietės Kanados nacionali-
nis karinis atstovas Chris Henneberry.

Lietuvos atstovas aukščiausioje
sąjungininkų pajėgų Europoje vada-
vietėje tvirtina per kelis mėnesius
veiklos išgirdęs gerų vertinimų apie
Lietuvos karių parengimo kokybę.
NATO esą vertina ir Lietuvos indėlį
įrengiant Zoknių karinę bazę, kur
Baltijos šalių oro erdvę saugo NATO
policijos misija.

„Norėčiau pabrėžti Lietuvos ma-
tomumą NATO. Per tą mėnesį, kai
esu paskirtas, dalyvavau keliuose po-
sėdžiuose – Lietuvos kaip valstybės,
karių ir kariuomenės dalyvavimas
NATO misijose labai aukštai vertina-
mas”, – sako NATO vadavietės Lietu-
vos nacionalinis karinis atstovas Ro-
mualdas Petkevičius.

Tačiau įvairiuose susitikimuose
aukščiausi Lietuvos karininkai pripa-
žįsta vis dažniau girdintys priminimų
apie Lietuvos įsipareigojimą skirti
krašto apsaugai 2 proc. nuo BVP.

Iki šiol kariuomenę pasiekdavo
kiek daugiau nei 1 proc. BVP, kitąmet
planuojama, kad krašto apsaugai
teks 1,4 proc.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (ELTA) – Vilniaus savivaldybėje Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Laimonas Talat-Kelpša ir Kanados ambasadorius
Scott Heatherington atidarė bendrą nuotraukų parodą ,,Afganistano atkūri-
mas”. Renginyje dalyvavo ir JAV ambasadorius John A. Cloud.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilniuje į oro uostą
važinės traukiniai

Alfa.lt – Nuo šių metų spalio 3 d.
pradės važinėti AB „Lietuvos gele-
žinkeliai” traukiniai naujuoju keliu
„Vilniaus geležinkelio stotis–Tarp-
tautinis Vilniaus oro uostas”, kurį
sostinės gyventojai ir miesto svečiai,
išvengdami transporto spūsčių, galės
įveikti per 7 min.

Baigiama įrengti naujam trauki-
nių keliui reikiama įranga: kelei-
viams su negalia pritaikytos stotelės,
liftas. Keleivių saugumui veiks vaiz-
do stebėjimo sistema, bus įrengtas
pėsčiųjų takas su dengta galerija.
Naujuoju keliu važiuos AB „Lietuvos
geležinkeliai” specialiai įsigytas vie-
no vagono traukinys – jame bus 93
sėdimos vietos. Numatoma bilieto
kaina – 2 litai. Keleiviai bilietus galės
įsigyti visose geležinkelių stotyse, oro
uoste ir traukinyje.

Vykstant į užsienį, reikia
turėti reikalingus dokumentus

BNS – Iš Lietuvos vykstant į bet
kurią užsienio šalį, net ir Šengeno

erdvę, vairuotojo pažymėjimo ar gi-
mimo liudijimo neužtenka – reikia
pasiimti tinkamus asmens dokumen-
tus. Vykstant į Šengeno erdvei prik-
lausančią valstybę, būtina turėti vie-
ną iš šių dviejų dokumentų: piliečio
pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Bet kokio amžiaus nepilnamečiui
piliečiui, net ir kūdikiui, vykstant per
valstybės sieną yra taikomi tokie pa-
tys reikalavimai. Nepilnamečio tėvai
ar globėjai privalo pasirūpinti, kad
vaikas turėtų galiojantį piliečio pasą
arba asmens tapatybės kortelę. Į kitą
Šengeno erdvei priklausančią valsty-
bę vienam, be tėvų ar globėjų paly-
dos, vykstančiam nepilnamečiui ne-
reikia turėti vieno iš tėvų ar globėjų
raštiško sutikimo laikinai išvykti į
užsienį. Tėvų sutikimas ir toliau yra
privalomas bei pasieniečių tikrina-
mas, jei nepilnametis iš Lietuvos iš-
vyksta į Jungtinę Karalystę ir Airiją,
kuriose ne visiškai galioja Šengeno
teisyno nuostatos. Todėl nepilname-
tis, vienas susiruošęs skristi į Londo-
ną ar Dubliną, privalo pasieniečiams
ne tik pateikti galiojantį kelionės do-
kumentą, bet ir turėti vieno iš tėvų
sutikimą laikinai išvykti į užsienį.

Seimas kreipèsi î Konstitucinî
Teismâ dèl „Leo LT”

Svarbu žinoti

www.draugas.org

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Lietu-
viams.com) – ,,Lietuvos ateitis: ar
mes – jos dalis?” – padiskutuoti tokia
tema praėjusį penktadienį pakvietė
Jungtinės Karalystės Lietuvių Jau-
nimo Sąjunga (JKLJS). Į naujose Lie-
tuvos ambasados patalpose Londone
organizuotą pirmąjį diskusijų klubo
„Lietuvos Ateitis” susitikimą atvyko
apie porą dešimčių Jungtinėje Kara-
lystėje gyvenančių lietuvių, taip pat
projekto globėjas – Lietuvos ambasa-
dorius Jungtinėje Karalystėje Vy-
gaudas Ušackas ir buvęs Britanijos
krašto apsaugos ministro, bendruo-
meninių rūmų vadovo bei ministro
Europai Geoff Hoon specialusis pa-
tarėjas, neseniai į verslą pasukęs Ja-
mes Connal.

Nuo 16 metų amžiaus aktyviai
politikoje dalyvavęs J. Connal susi-
rinkusiems trumpai papasakojo apie
save bei pristatė, jo manymu, didžiau-
sius iššūkius šiandieninėje Britanijo-
je. Svečias pažymėjo, kad šios šalies
gerovė ir ateitis labai priklauso nuo iš
Rytų Europos atvykusių aukštos kva-

lifikacijos darbuotojų, tad jų išvyki-
mas neigiamai paveiktų šalį.

J. Connal taip pat kalbėjo apie pi-
lietiškumo svarbą bei jaunų žmonių
įtaką visuomenei. Aktyviau įsilieti į
politinių partijų veiklą lietuvius ragi-
no ir ambasadorius V. Ušackas, kurio
teigimu, politika yra vienas pagrindi-
nių būdų sėkmingai įgyvendinti savo
sumanymus.

Po trumpos susirinkusiųjų ir va-
karo svečių diskusijos dalyviai kalbė-
jo apie tai, kaip jie įsivaizduoja toles-
nę pačio diskusijų klubo veiklą. Anot
JKLJS pirmininkės Lauros Dzelzy-
tės, susitikimas parodė, kad Britani-
joje gyvenantiems lietuviams rūpi,
kaip įtakoti Lietuvos ateitį būnant už
jos ribų: „Mes visi norime ją kurti,
nes nepriklausomai nuo to, ar grįši-
me, ar ne, jaučiamės turintys lietu-
višką tapatybę”, – kalbėjo L. Dzelzy-
tė.

Anot JKLJS pirmininkės, apie
kito susitikimo temą bus sprendžia-
ma apsvarsčius pirmosios diskusijos
dalyvių išsakytas mintis.

Atkelta iš 1 psl.
korum-puotos Europos Sąjungos
(ES) pokomunistinės naujokės. Tarp
ES pokomunistinių naujokių pirmau-
ja Slovė-nija, Estija ir Čekija. Tarp 30
ES ir ki-tų Vakarų Europos valstybių
Lietuva su Lenkija dalijasi 27–28
vietomis.

Korupcijos suvokimo indeksas
yra išvestinis rodiklis, leidžiantis sus-
kirstyti valstybes pagal suvokiamą
korupcijos paplitimą tarp viešojo sek-
toriaus tarnautojų ir politikų.

Pasak TILS vadovo Ryčio Juoza-
pavičiaus, diskusijose su įvairiais spe-
cialistais aiškinantis, kokia korupci-
jos forma yra pavojingiausia, visi kal-

bėjo apie politinę korupciją.
Korupcijos suvokimo indeksą

pristatę TILS specialistai tvirtina,
kad tikrą antikorupcinę veiklą Lietu-
voje sunku įžvelgti. „Daugiausia vil-
čių teikia pastarojo meto suaktyvėję
specialiųjų tarnybų darbuotojų veiks-
mai”, – sakė R. Juozapavičius.

TI KSI yra vienas garsiausių pa-
saulyje korupcijos suvokimo tyrimų,
pateikiantis apibendrinantį vaizdą,
kaip įvairioms pasaulio valstybėms
sekasi valdyti korupcijos paplitimą
tarp politikų ir valstybės tarnautojų,
įvertinant padėtį vienu skaičiumi. Šis
indeksas pasaulyje skaičiuojamas jau
14 metų, o Lietuva jame dalyvauja 10

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Balsas.lt)
– Seimas nusprendė kreiptis į Kons-
titucinį Teismą (KT) dėl Atominės
elektrinės įstatymo, kuriuo buvo įs-
teigta nacionalinio investuotojo bend-
rovė „Leo LT”, atitikimo Konstituci-
jai. Pataisytame Atominės elektrinės
įstatyme, priimtame šių metų vasarį,
numatytas nacionalinio investuotojo
bendrovės „Leo LT” steigimas sutei-
kiant jai teisę statyti atominę elekt-
rinę ir elektros tiltus į Lenkiją ir Šve-
diją.

Ekonomikos komiteto pirminin-
kė Birutė Vėsaitė tvirtino, kad kai įs-
tatymas, kuris skundžiamas KT, bu-
vo priimamas, nebuvo keliamas klau-
simas dėl jo neatitikimo Konstituci-
jai. Jos teigimu, kreipimasis į KT

stabdo procesus, kuriuos numato
įstatymas, taip pat – ir Kruonio bei
Kauno hidroelektrinių atskyrimą
nuo „Lietuvos energijos”.

Ekonomikos komiteto narys Ju-
lius Veselka sakė, kad įstatymas, kurį
KT teks nagrinėti, nesulaukė visuo-
menės palaikymo. „Jeigu dabar už ki-
lovatvalandę mokate 33 centus, tai
įsigaliojus šitam įstatymui mokėsite
70 centų”, – sakė parlamentaras. Pa-
sak jo, KT išaiškinimas reikalingas ir
Europos Komisijai, kuri taip pat do-
misi įstatymo priėmimo reikalais.

Parlamentaras Egidijus Klumbys
tikino, kad kreiptis į KT reikia, nes
Seime šiuo klausimu nėra vieningo
sutarimo.

„Transparency International”–
apie korupcijâ Lietuvoje

Britanijos jaunimas diskutavo
apie Lietuvos ateitî
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kovė daugiau nei 50 islamistų kovo-
tojų, antradienį pranešė kariškių ats-
tovas. ,,Nuo vakar saugumo pajėgos
vykdė paieškos ir apsupties operaci-
jas, – sakė kariškių atstovas majoras
Murad Khan. – Artilerija ir koviniai
sraigtasparniai puola piktadarių
slėptuves.”

JANGONAS
Myanmar karinė chunta antra-

dienį valstybinėje žiniasklaidoje pas-
kelbė ketinanti paleisti daugiau nei
9,000 kalinių, kurie galėtų dalyvauti
2010 m. pažadėtuose surengti rinki-
muose. Dienraštis ,,The New Light of
Myanmar” neatskleidė, ar ši amnes-
tija bus pritaikyta bent daliai iš šaly-
je kalinamų maždaug 2,000 politinių
kalinių, tačiau teigė, kad Myanmar
bus stiprinama demokratija. Jungti-
nės Tautos (JT) paragino Myanmar
karinį režimą paleisti visus politinius
kalinius.

WASHINGTON, DC
Pasaulinę rinką įsiūbavęs finan-

sinis sąmyšis palankus kandidatui į
JAV prezidentus Barack Obama, ro-
do pirmadienį paskelbti apklausos
duomenys. Jos rezultatai rodo, jog
Demokratų partijos kandidatas, kurį
palaikė 51 proc. rinkėjų, pirmauja
prieš savo varžovą iš respublikonų
stovyklos John McCain, kuriuo pasi-
tiki 46 proc. apklaustųjų. Televizijos
CNN ir viešosios nuomonės tyrimų
instituto ,,Opinion Research Corpo-
ration” apklausa taip pat atskleidė
faktą, jog du trečdaliai JAV gyvento-
jų kaltina respublikonus dėl šiuo me-
tu šalį krečiančios finansų krizės.

JOHANESBURGAS
Pietų Afrikos Respublikos (PAR)

prezidentui Thabo Mbeki nusileidus
opozicijos spaudimui ir sutikus atsis-
tatydinti, iš vyriausybės pasitraukė
11 ministrų, pranešė PAR preziden-
tūra. Tarp prezidentūros pranešime
išvardytų pateikusiųjų prašymus at-
sistatydinti kabineto narių buvo fi-
nansų ministras Trevor Manuel, ku-
ris buvo pelnęs didelę investuotojų
pagarbą.

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

Pasaulio valstybiû vadovai
susirinko JT asamblèjoje HELSINKIS

Suomijos pietvakariuose esančio
Kauhajoki profesinėje mokykloje
antradienį studentas nušovė 9 žmo-
nes ir šovė į save, pranešė policija.
Pranešimai dėl to, ar užpuolikas liko
gyvas, buvo prieštaringi. Žudynes
surengusio asmens tapatybė nustaty-
ta. Nusikaltimas Kauhajoki įvykdy-
tas mažiau nei metai po žudynių į
šiaurę nuo Helsinkio esančios Joke-
los mokykloje. 2007 m. lapkričio 7 d.
18-metis šios mokyklos moksleivis
nušovė 6 mokinius, mokyklos direk-
torę, medicinos seserį ir nusišovė
pats.

ROMA
Italijoje patvirtintas sprendimas

nusiųsti 500 karių į Neapolio regio-
ną, kuriame per išpuolius, dėl kurių
kaltinama vietinė mafija, žuvo vienas
italas ir 6 afrikiečiai. Vidaus reikalų
ministras Roberto Maroni apie šį
sprendimą paskelbė per televiziją
tuoj po ministrų kabineto posėdžio,
kuris buvo sušauktas aptarti įtampą,
kilusią po dviejų susišaudymų praė-
jusį ketvirtadienį Kazertoje ir Kastel
Volturne, netoli Neapolio.

MASKVA
Rusijos kariškiai paneigė Gruzi-

jos pranešimą, kad gruzinų pajėgos
numušė rusų nepilotuojamą lėktuvą.
Gruzija antradienį pranešė numušu-
si nedidelį Rusijos žvalgybinį nepilo-
tuojamą lėktuvą, kuris įskrido į Gru-
ziją iš separatistinės Pietų Osetijos.
Kaip sakė Gruzijos vidaus reikalų
ministerijos atstovas Šota Utiašvili,
lėktuvas buvo numuštas pirmadienio
rytą netoli Gorio, maždaug už 30 km
nuo de facto sienos su Pietų Osetija.

ISLAMABADAS
Pakistano saugumo pajėgos per

mūšius šalies šiaurės vakaruose, ku-
rie vyko pastarąsias dvi dienas, nu-

JAV patvirtino paramâ NATO
narystès siekiançiai Ukrainai

Vilnius, rugsėjo 23 d. (Alfa.lt) –
Daugiau nei 100 valstybių ir vyriau-
sybių vadovų susirinko Jungtinių
Tautų (JT) būstinėje New York prieš
Generalinės Asamblėjos bendruosius
debatus. Dvi pagrindinės asamblėjos
temos – pasaulio finansinės „audros”
ir įtampa tarp Rusijos ir Vakarų dėl
Gruzijos krizės.

Pokalbiai koridoriuose sukasi
apie naująjį Šaltąjį karą, o politinis
priešiškumas tarp Rusijos ir JAV yra
daugiau nei akivaizdus. Vis dėlto tik-
rasis dviejų supervalstybių vienos į
kitą požiūris aiškiausiai bus matyti,
kai po bendrųjų debatų 6 pagrindinių
pasaulio valstybių užsienio ministrai
susės prie debatų stalo aptarti prob-
lemų dėl Irano.

Anksčiau Rusija palaikė JT Sau-
gumo Tarybos numatytus apriboji-
mus Iranui dėl jo siekio ir toliau gry-

ninti uraną, nes nenorėjo turėti kai-
mynės su atomine bomba. Tačiau vis-
kas pasikeitė po trumpojo Rusijos ka-
ro su Gruzija – dabar Maskva atmeta
JAV siūlomus papildomus apriboji-
mus. Tuo labiau, kad Baltieji rūmai
jau paskelbė, jog savo kalboje JAV
prezidentas G. W. Bush primygtinai
siūlys Rusijai visiškai atšaukti savo
karius iš Gruzijos teritorijos.

Tuo tarpu JT sekretorius Ban
Ki-Moon ruošiasi šią savaitę visą pa-
saulio valstybių vadovų dėmesį su-
telkti ties Tūkstantmečio vystymosi
tikslais. Tai yra didžiulis projektas,
vienas jo tikslų – iki 2015 m. suma-
žinti pasaulio skurdą perpus. Tačiau
dėl milžiniško sąmyšio rinkose ir au-
gant maisto kainoms bus sunku įti-
kinti politikus susitelkti ties pasaulio
vargšų problemomis, o ne svarstyti
šalių narių vidaus problemas.

Pagrindinės asamblėjos temos – pasaulio finansinės „audros” ir įtampa tarp Ru-
sijos ir Vakarų. SCANPIX nuotr.

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS) –
JAV valstybės sekretorė Condoleezza
Rice pirmadienį dar kartą pareiškė
remianti Ukrainos siekį tapti NATO
nare, tačiau nenurodė jokių galimų
datų.

„Neabejotina, kad JAV nuostata
dėl NVP (Narystės veiksmų plano)
yra labai aiški”, – žurnalistams sakė
valstybės sekretorė.

Narystės veiksmų planas užbai-
gia šalies pasiruošimą įstoti į Šiaurės

Atlanto sutarties organizaciją
(NATO). „Man derėtų pasakyti, jog
Bukarešto pareiškimas taip pat yra
labai aiškus”, – sakė JAV diplomati-
jos vadovė, Jungtinių Tautų (JT) Ge-
neralinėje Asamblėjoje susitikusi su
Ukrainos užsienio reikalų ministru
Volodymyr Ohryzka.

Balandį Bukarešte vykusiame
NATO viršūnių susitikime Ukraina
ir Gruzija nebuvo pripažintos oficia-
liomis kandidatėmis tapti organizaci-
jos narėmis. Šį žingsnį sutrukdė
žengti Prancūzijos ir Vokietijos pasi-
priešinimas, tačiau organizacijos va-
dovai susitarė, jog galutiniame pa-
reiškime bus įrašyta, kad „šios šalys
(kada nors) taps NATO narėmis”.

NATO dar kartą svarstys šį klau-
simą gruodį, kai įvyks organizacijos
šalių užsienio reikalų ministrų susi-
tikimas.

Ukrainos premjerė Julija Tymo-
šenko pripažino, kad Ukrainos vi-
daus politinė krizė „gerokai susilpni-
no” šios šalies galimybes tapti NATO
nare ir apsunkino svarbias derybas
su Rusija dėl dujų tiekimo.

Rusija priešinasi Gruzijos ir Uk-
rainos prisijungimui prie Vakarų ša-
lių karinės organizacijos. Pasak
Maskvos, NATO plėtra ir jos parama
Čekijoje ir Lenkijoje planuojamai
įkurti JAV priešraketinės gynybos
sistemai yra „strateginė klaida”.

AFRIKA

AZIJA

EUROPA

JAV

RUSIJA

„Mes palaikėme ir toliau palaikysime
Ukrainos tarpžemyninius siekius,” –
sakė C. Rice. SCANPIX nuotr.
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Šiluvos žinia
Atkelta iš 5 psl.
Padėkos šventės iškilmingoje Eu-

charistijos liturgijoje buvo meldžia-
masi už viso pasaulio lietuvius. Pilig-
rimus, ypač įveikusius tikrai netrum-
pus kelius į Šiluvą, užsienio lietuvių
sielovadoje tarnaujančius dvasinin-
kus, Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkę Reginą Narušienę pa-
sveikino Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius, SJ, vė-
liau vadovavęs liturgijai ir pasakęs
homiliją. Šv. Mišias koncelebravo Pa-
nevėžio vyskupas emeritas Juozas
Preikšas, prel. Edmundas Putrimas,
kiti dvasininkai. Per šv. Mišias patar-
navo ir Evangeliją giedojo diak. Kazi-
mieras Ambrozaitis iš JAV.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė ho-
miliją iš pradžių primindamas soviet-
mečiu užsienio lietuvių parapijose ke-
liavusią Fatimos Marijos skulptūrą,
maldas už Lietuvos laisvę ir šios skulp-
tūros sugrįžimą į jau laisvą tėvynę.
(...) Ganytojas padėkojo tautiečiams
už jų pastangas, kad Lietuva neliktų
užmiršta pasaulio lietuvių bendrijoje,
kad jos pavergimo faktas buvo nuolat
keliamas į viešumą. Homilijoje pa-
kviesta melstis už visos tautos ir Baž-
nyčios Lietuvoje dabartį ir ateitį, im-
tis atsakomybės, nebijoti nūdienos
sunkumų bei kančios.

Bendruomeninė malda buvo kal-
bama keliomis kalbomis, pamaldose
giedojo Punsko Švč. M. Marijos Ėmi-
mo į dangų bažnyčios choras. Atnašų
procesijoje išeivijos lietuvių vardu
Punsko lietuviai atnešė popiežiaus
Jono Pauliaus II paveikslą, dovano-
jamą Dvasiniam centrui Šiluvoje.

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs
prel. E. Putrimas 40-yje pasaulio ša-
lių išsibarsčiusių lietuvių ir sudaran-
čių vieną bendriją vardu padėkojo ar-
kivyskupui už pakvietimą ir specialią
dieną jubiliejiniuose atlaiduose. Pre-
latas taip pat padėkojo chorams, vi-
siems atvykusiems tautiečiams, taip
pat ir tiems, kurie liko savo kraštuo-

se, bet buvo suvienyti maldos. (...)
Prieš suteikdamas ganytojišką

palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius
tarė nuoširdų padėkos žodį iš svetur
atvykusiems lietuviams, jų chorams,
padėkojo dešimt Jubiliejaus dienų Ši-
luvoje talkinusiems jauniesiems sava-
noriams, Kauno kunigų seminarijos
klierikams, Jono Pauliaus II namų,
arkivyskupijos kurijos darbuotojams,
Šiluvos mokyklos direktoriui ir kul-
tūros namų darbuotojams, tvarką
saugojusiems policininkams, ypač
gražiai aikštę be atlygio papuošu-
siems Kauno prekybos ir verslo mo-
kyklos floristams, Lietuvos nacionali-
niam radijui ir televizijai, „Marijos
radijui”, padėkojo visiems rėmėjams
Lietuvoje ir užsienyje, supažindino su
numatomais tolesniais Šiluvos atnau-
jinimo darbais ir išsakė tikėjimą, jog
visus juos pavyks įgyvendinti.

Po pagrindinių pamaldų arkiv. S.
Tamkevičius pašventino Piligrimų ir
informacijos centro pamatus Šiluvo-
je. Agapėje mokyklos stadione kon-
certavo Punsko ir Seinų krašto sa-
viveiklininkai (iš šio krašto atvyko
250 choro dalyvių bei jaunųjų šo-
kėjų). Po pietų katechezę Bazilikoje
pagal Evangelijos žodžius „Štai tavo
motina!” (Jn 19, 27) vedė ses. Ignė
Marijošiūtė, MSV, šiuose žodžiuose ir
įvykiuose kvietusi atrasti Marijos
motiniškumą, Jėzaus jai pavestą ir
skiriamą apglėbti visiems žemės
vaikams. Vakaro šv. Mišiose Bazili-
koje buvo meldžiamasi, kad visos tau-
tos šlovintų Viešpatį. Liturgijai va-
dovavo arkiv. S. Tamkevičius.

Per Jubiliejaus iškilmių dienas
Šiluvoje apsilankė iki 150 tūkst. mal-
dininkų, daugybė jų pasinaudojo vi-
suotinų atlaidų malone, priėmė šv.
Komuniją (išdalyta 56 tūkst. – du-
kart daugiau nei pernai – komuni-
kantų).

(Sutrumpinta)
Kauno arkivyskupijos

spaudos tarnyba

Šiluvos iškilmės Midland, Kanada
Kanados lietuviai kas metai rug-

pjūčio viduryje keliauja į Midland
esančią Kanados kankinių šventovę
pasimelsti už Lietuvą ir pagerbti Lie-
tuvos kankinius, kurių garbei iškil-
mingiausioje vietoje prie šventovės
stovi lietuviškasis kryžius. Šis papro-
tys buvo pradėtas 1956 m., kai Ka-
nados Lietuvių Katalikų Federacija
pastatė ten lietuvišką medinį kryžių,
kuris nuo pirmųjų dienų žavėjo visus
šventovės lankytojus. Po II Vatikano
susirinkimo vietoj KLK Federacijos
buvo įkurtas Kanados Lietuvių Kata-
likų centras, kuris ir toliau rengia šią
kasmetinę šventę. Kai medinis kry-
žius dėl oro sąlygų pradėjo nykti,

1973 metais KLK centro pastangomis
buvo pastatytas dail. Telesforo Va-
liaus stilizuotas naujas metalinis
lietuviškas kryžius, kurį pastatė dail.
Juozas Bakis. Reikia pasigirti, kad
lietuviai buvo pirmieji, pradėję orga-
nizuoti plataus masto metines kelio-
nes į šią šventovę, ir pirmieji prie šios
šventovės pasistatė savą statinį –
lietuviškąjį kryžių. Dabar jau dauge-
lis tautybių ruošia savo šventkeliones
į šią Kanados kankinių šventovę ir
lietuvių pavyzdžiu statosi savo kry-
žius, altorėlius ar kitokius statinius.

Šiais metais šios lietuvių iškilmės
įvyko rugpjūčio 24 d., sekmadienį, bet
jos išsiskyrė iš kitų metų iškilmių

tuo, kad į šventovę buvo atgabentas
Kanadą lankantis jubiliejinis Šiluvos
Mergelės Marijos paveikslas, Mišios
buvo švenčiamos Marijos garbei.

Iškilmės prasidėjo įprastine tvar-
ka lauke 2:30 val. p. p. Kryžiaus
keliu, kurį vedė prel. J. Staškevičius.
Paskui Vytauto Pečiulio vadovaujama
vėliavų eisena įžengė šventovėn. Ja
sekė kunigai su vysk. Pauliumi Bal-
takiu, OFM, Kanados lietuvių jubilie-
jinė Šiluvos Marijos vėliava, kurią
nešė Antanas Samsonas su Reginos
Choromanskytės ir Birutės Sam-
sonienės palyda, ir jubiliejinis Šiluvos
Marijos paveikslas, kurį nešė Rūta
Rėkutė, Rasa Aleknevičiūtė, Veroni-
ka Jonuškaitė ir Rimas Rėkus. Skam-
bėjo Marijai ir Kristui skirtos gies-
mės, kurias atliko Deimantės Grigu-
tienės vadovaujamas bendrasis choras.

Vyskupui pasiekus altorių, buvo
iškilmingai pašventinta Kanados lie-
tuvių jubiliejinė Šiluvos M. Marijos
vėliava, kuri vėliau buvo nugabenta į
Šiluvą ir ten palikta kaip Kanados
lietuvių meilės Šiluvos Marijai ženk-
las. Tada vyskupas pasmilkė jubilieji-
nį Šiluvos Marijos paveikslą ir pra-
dėjo Mišias, kurias su vyskupu kon-

celebravo prel. Edmundas Putrimas,
prel. Jonas Staškevičius, kleb. Augus-
tinas Simanavičius OFM, kleb. Vy-
tautas Staškevičius, kun. Kazimie-
ras Kaknevičius ir svečias iš Lietuvos
kun. Aušvydas Belickas. Mišių skai-
tinius skaitė Lina Verbickaitė-Sawitz,
o Evangeliją – kun. V. Staškevičius.
Pamokslą pasakė vysk. P. Baltakis, iš-
keldamas Marijos svarbą mūsų ir
Lietuvos bei viso pasaulio gyvenime.
Visuotines maldas skaitė Jūratė Ba-
tūrienė, o Mišių eucharistines dova-
nas nešė Adolfas Kanapka ir Rūta
Poškienė. Komunijos metu vieną
giesmę solo giedojo Austė Grigutytė.

Mišių pabaigoje prieš palaimini-
mą Šiluvos Marijos jubiliejaus komi-
teto Kanadoje pirmininkas A. Sam-
sonas vyskupui įteikė jubiliejinį žy-
menį. Mišioms pasibaigus, kaip ir vi-
suomet, visa eisena su vėliavomis pa-
suko link lietuviškojo kryžiaus. Ten
vyskupas sukalbėjo Lietuvos kanki-
niams skirtą maldą, visi bendrai su-
giedojo ,,Marija, Marija” ir Lietuvos
himną. Iškilmės buvo užbaigtos ben-
dra nuotrauka prie lietuviškojo kry-
žiaus.

Šventės dalyvis

Iškilmių pabaiga Midland, Kanada.

Iškilminga Šiluvos šventė
New Britain, CT

Švč. Marija vis dar su mumis, pa-
deda. Rugsėjo 7 d. popietė buvo die-
viška. New Britain, CT, 3 val. po pie-
tų Šv. Andriejaus parapijoje prasidėjo
Švč. Marijos apsireiškimo Šiluvoje
minėjimas beveik galima vadinti –
atlaidai. Žmonių gausybė – iš visos
Connecticut valstijos: New Haven,
Putnam, Waterbury, Hartford ir kitų
vietų. Daug pažįstamų, daug ir ne-
matytų, jaunų, pagyvenusių ir vyres-
nių. Tarp jų – ses. Bernadeta Matu-
kaitė, Elona Vaišnienė, L. Misevičius
su žmona Eugenija, LR gen. konsulas
iš New York Jonas Paslauskas su
žmona Dalia, Vyčių atstovai: Elena
Nakrošis, Rita Ochs, Robert A.
Martin, Vivian Rodgers, Al Rodgers,
Marcia ir Jim Rogers, Sophie Sha-
kalis, Judy Landers, Linas Balsys,
Thomas Koshis ir kiti.

Minėjimas buvo skirtas a. a. kun.
J. Rikteraičiui, kuris jį planavo su-
rengti Hartford katedroje, tačiau ne-
pabaigė, nes š. m. liepos 13 dieną nu-
ėjo į amžinybę. Jis dirbo Šv. Andrie-
jaus parapijoje nuo 1976 metų, vėliau
išėjo į pensiją, bet prireikus lietuvio
kunigo grįžo atnašauti lietuviškų šv.
Mišių. Minėjimą vis dėlto buvo nutar-
ta rengti, bet ne Šv. Juozapo katedro-
je Hartford, o kun. Rikteraičio para-
pijoje New Britain. Komitetui vado-
vavo Cathy Salka, kiti nariai: J. Kas-
putis, T. Karvelis, Br. Daigle, I. Be-

langer, Sigita Šimkuvienė-Rossen,
Judith Landers.

Šv. Mišioms vadovavo Hartford
diecezijos arkivyskupas Henry Man-
sell, jam talkino daugelis kunigų,
tarp jų – vysk. P. Baltakis iš New
York. Mišios prasidėjo su eisena link
altoriaus. Joje dalyvavo Knights of
Columbus, „Berželio” šokėjai, St.
Andrews Society, Hartford Vyčiai, ku-
nigai ir Mišių patarnautojai. Per Mi-
šias giedojo jungtinis New Britain ir
Hartford choras, vadovaujamas Ger-
ry Genser ir Jurgio Petkaičio. Solistė
buvo Virginia Liudžiūtė-Osborne. Po
Mišių arkivyskupui buvo įteiktas Ši-
luvos Marijos paveikslas ir J. Liudžio
keptas raguolis.

Arkivyskupas, kiti svečiai ir daly-
viai rinkosi į parapijos salę, kur jų
laukė turtingas bufetas su užkan-
džiais ir saldumynais. Vaišėms vado-
vavo C. Salka, I. Belanger ir L. Saw-
ka. Susirinkus visiems į salę, pirmi-
ausia „Berželio” šokėjai, vadovauja-
mi D. Dzikienės ir pagalbininkės As-
tos Nenortienės, pašoko porą šokių.

Visi ilgai vaišinosi, dalijosi įspū-
džiais, džiaugėsi gražia diena, arki-
vyskupo apsilankymu ir svetingais
Šv. Andriejaus šeimininkais. Pasiju-
tome kaip atlaiduose Lietuvoje. Ačiū
rengėjams ir visiems komitetams.

Danutė Grajauskienė

Šiluvos 400 metų jubiliejaus paminėjime New Britain, CT į Šv. Andriejaus
bažnyčią įeina vyskupas Henry J. Mansell. Alfonso Dziko nuotr.
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Dantû gydytojai

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IŠNUOMOJA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

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

Nr. 35

Leonarda JEKENTAITĖ
Lietuvoje neliko pagarbos žmo-

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

Bohemiška inteligentija teigia
,,neprisirišimą”, totalinę ironiją, ieš-
ko Dievo buvimo ir tikėjimo ženklų
savo aplinkoje, užuot savo pastango-
mis kūrusi pasitikėjimo, patikimumo
ir tikėjimo atmosferą. 

Marytė KONTRIMAITĖ
Šitas skaudžiausias klausimas iš

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

nis, negu anų metų humoras: ,,Pa-
skelbiam Švedijai karą ir iškart
pasiduodam.” 

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

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

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Pirmą kartą į Londoną atvykusi

G. Baikštytė ne kartą pabrėžė, kad
pirmiausia nori ne teikti savo pasiū-
lymus, o išsiaiškinti, kokios proble-
mos kamuoja išeivius. Porą dienų iki
diskusijos ji leido Rytų Londone, kur
gyvena nemažai lietuvių, vaikščiojo
po parduotuves, kirpyklas, kitas vie-
tas, kur dirba išeiviai. Vieni sutiktieji
sakė norintys grįžti, kiti tokių planų
nepuoselėja. „Jie pluša šešias dienas
per savaitę nuo ryto iki vakaro. Gaila
pasidarė…” – kalbėjo socialliberalė.
Paklausta apie Lietuvoje likusių
žmonių požiūrį į emigrantus, aktorė
nevyniojo žodžių į vatą: „Susidariusi
tokia nuomonė, kad visi važiuoja ge-
resnio gyvenimo. Nesutikčiau, kad
ieško galimybių. Išsimokslinai – grį-
žai, ko ten likti? Manau, kad finan-
siniai dalykai gena. Bet neigiamo po-
žiūrio nėra. Mes norime bendrauti,
ne dirbtinai skatinti grįžti.”

R. Šadžiaus manymu, viena di-

džiausių emigrantų problema yra
bendravimas, ryšių su Lietuva ir net
tarpusavio kontaktų palaikymas. Pa-
vyzdžiui, Vokietijos Lietuvių Bendruo-
menė menkai susibūrusi ir organi-
zuota, jie neturi savo naujienų sve-
tainių internete ar savaitraščių, o
Airijoje ar Didžiojoje Britanijoje jų
yra po kelis.

Delfi.lt

Šių metų rugsėjo 28 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje Čikagoje bei jos
apylinkėse gyvenantys lietuviai turės
progą susitikti su Lietuvos Res-
publikos finansų ministru Rimantu
Šadžiumi, kuris šiuose LR Seimo
rinkimuose daugiamandatėje Nauja-
miesčio rinkimų apygardoje kandi-
datuoja nuo Lietuvos socialdemok-
ratų partijos. Susitikimo pradžia
12:00 val. p. (po sekmadieninių Mi-
šių).                               Redakcija

KANDIDATŲ SUSITIKIMAS SU IŠEIVIAIS

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Opera, opera... Kaip puiku sėdėti
spektaklyje ir klausytis muzikos bei
atlikėjų. Unikalus reiškinys – Lie -
tuvių opera Čikagoje, pradėjusi jau
53-ąjį savo gyvavimo sezoną. Sek -
madienį, rugsėjo 21 d. operos mylėto-
jai rinkosi į Lietuvių operos pager-
bimo vakarą. Daug kas stebėjosi,
kodėl šis pagerbimo vakaras vyksta
būtent šiuo metu, piktinosi, kad jis
dubliuojasi su pačiu Lietuvių operos
ruošiamu pokyliu. Nepaisant visko –
vakaras įvyko (jį organizavo JAV LB
Lemonto apylinkės valdyba) – ir,
manau, mes, operos mėgėjai, tik
išlošėme – juk pastaruoju metu ne
taip dažnai galime paklausyti dabar-
tinių Lietuvių operos solistų ir choro.
Mums per mažai to vieno spektaklio.
Dėl lėšų stokos nebeliko pooperinio
koncerto, į kurį susirinkdavo gausus
būrys operos mėgėjų.

Be to, reikia prisipažinti, kad
mes, naujai atvažiavusieji, per dau -
gelį me tų taip ir neturėjome progos
iš girsti Lietuvių operos susikūrimo
is torijos, pamatyti tuos, kurie savo
balsais  žavėjo ne tik operos mėgėjus
visoje Čikagoje. Kai kurie jų dainavo
ir The Metropolitan Opera. Tad šis
Pagerbimo vakaras buvo kartu ir ar-
timesnė pa žintis su mūsų Operos pa-
žibomis.

Puiki muzikologo Vaclovo Juod -
pusio paskaita leido ne tik susipažin-
ti su Lietuvių operos istorija. Stebino
paskaitininko meilė šiam kolektyvui,
visapusiškas Operos istorijos žinoji-
mas. Tylos minute pagerbę išėjusius
amžinybėn klausėmės ne tik mu zi -
kologo paskaitos, girdėjome arijų bei
choro įrašus, matėme koncertų vaiz-
dajuostes, bet ir iš arti pamatėme
garsiuosius operos dainininkus –
Aud ronę Gaižiūnienę, Algį Grigą,
Mar garitą Momkienę, Vaclovą Mom-
kų, Ju lių Savrimą, Daną Stankaitytę,
Jo ną Vaznelį, Arnoldą Voketaitį –
atėjusius į šį pagerbimą. Su si rin -
kusieji negailėjo plojimų mūsų operos
legendoms. Smagu buvo matyti ir
Lie tuvių operos choristus, ryškiai
praturtinusius Lietuvių operos spek-
taklius.

,,Lietuvių opera turi gyvuoti!
Negi dabar blogesni laikai, nei pirma-
sis pokario dešimtmetis? Ir tos keis-
tokos straipsnių apie Lietuvių operos
perspektyvą užuominos... Tik pa ž -
velkime, kokiais perlais žiba ši Ope -

ros istorija, kiek didžių garsenybių su
ja išaugo, kiek taurių pavardžių joje
įrašyta, ne tik tų, kurie dirigavo, re -
žisavo, dainavo, kūrė scenovaizdį, bet
ir tų, kurie liko lyg ir nepastebėti”, –
kalbėjo svečias iš Vilniaus.

Po svečio paskaitos vakaro vedė-
ja Nijolė Penikaitė-Petrošienė vi -
siems garbiems vakaro dalyviams
įteikė pagerbimo lapus, o rengėjai pa -
dovanojo po rožę. Susirinkusieji,
akompanuojant muz. Ričardui Sokui,
su giedojo ,,Ilgiausių metų”. Stebėjau
susirinkusiuosius. Kiek kalbų, prisi-
minimų...

Po pertraukos vakarą tęsė jauno-
ji karta, kuri jau tvirtai įsijungė į
Operos kolektyvą. Girdėjome solistų
N. Penikaitės, Genovaitės Bigenytės,
Nidos Grigalavičiūtės, Lino Sprindžio
dainuojamas operų arijas bei dainas.
Jiems talkino muzikas R. Sokas.

Ir nors vakaras prasidėjo organi-
zaciniais nesklandumais, puiki pa -
skaita ir koncertas praskaidrino nuo-
taiką. Pasibaigus oficialiai vakaro
daliai svečiai neskubėjo skirstytis –
daugelis dalyvių dar ilgokai sukosi
valso sūkuryje, bendravo, dalijosi
prisiminimais.

Gal tikrai nebūtina pagerbimo
va karus derinti su kokia nors data.
Te jie būna organizuojami dažniau.
Laikas taip greitai bėga nusineš-
damas užmarštin praėjusias dienas.
Ir kiek daug mūsų nusipelniusių
lietuvių (ne tik Operos dainininkų)
gyvena užmiršti, nors ir šalia mūsų. 

Nida Grigalavičiūtė ir Linas Sprindys.
Dainuoja Genovaitė Bigenytė ir Linas Sprindys.

Plojimai Lietuvių operos legendoms: Audronei Gaižiū nienei (kairėje),
Danai Stankaitytei ir už jos stovinčiam Jonui Vazneliui.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Buvęs Lietuvių operos valdybos
pirmininkas Vaclovas Momkus.

Lietuvių operos valdybos ilgametis pirmininkas Vytautas Radžius ir solistas
Algis Grigas (dešinėje).

Vakaro vedėja Nijolė Penikaitė-
Petrošienė ir muzikologas Vaclovas
Juodpusis.

Vakaro svečiai sėdi iš kairės: Jūratė Variakojienė, Arnoldas Voketaitis ir
Vida Darienė. Stovi: Jonas Va riakojis, Nijolė Voketaitienė, Alė Kėželienė,
Algis Kėželis ir Renius Dičius.

Lietuvių opera turi gyvuoti!Lietuvių opera turi gyvuoti!
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Margumynai

Šiluvos žinia 

Šiluvos maldų novena sujungė 
Čikagos lietuvių parapijas

Šiluvos didžioji 400 metų šventė
Šv. Mergelės Marijos Gimimo (Mar-
quette Park) bažnyčioje sekmadienį,
rugsėjo 14 d., buvo išskirtinė, nes pir-
mą kartą per penkiasdešimt šių iš-
kilmių metinių švenčių lijo. Tai pami-
nėjo ir Čikagos arkivyskupas kard.
Francis George.

Raudonais švarkais pasipuošę
Matulaičio misijos tvarkdariai ištiki-
mai talkino Marquette Park vyrams
dalyti knygeles, nurodyti vietas. Mū-
sų jaunimas patarnavo Mišioms ir
procesijoje, buvo pasiruošusios Eu-
charistijos ministrės (Komunijos da-
lytojos), jeigu reikėtų talkos Komuni-
ją nunešti į parapijos salę.

Gražiai dalyvavo jaunučiai ir
moksleiviai ateitininkai, kuriuos Ma-
tulaičio misijoje matome pirmąjį mė-
nesio sekmadienį 9 val., o skautai ne-
šė vėliavas. Choras su vadove Jūrate
Grabliauskiene įsijungė į jungtinį
120-ties asmenų chorą, kurį (ir aps-
kritai lietuvių giedojimą) gyrė Mi-
šioms vadovaujantis kardinolas.

Šventės ruošos pradžioje Matu-
laičio misijos taryba skyrė kelis tūks-
tančius dolerių Šiluvos komiteto dar-
bui, platinome Šiluvos ženklelius ir
seges. Misijos narė Banė Kronienė
kunigams pasiuvo 18 stulų, kurios

jiems dovanotos. Misija užsakė vieną
stalą šventinėje puotoje. Kiek žmonių
nuvyko į Mišias – nežinome, bet visur
matėsi Misijos narių. Vienu žodžiu,
galime džiaugtis, kad Matulaičio mi-
sija gražiai įsijungė į šventę.

Rugsėjo 8-13 dienomis skirtin-
gose lietuvių parapijose t. Antanas
Saulaitis vedė Šiluvos Marijos nove-
nos pamaldas. Keliaujanti novena
Matulaičio misiją pasiekė ketvirtadie-
nį, rugsėjo 11-ąją. Iš Marquette Par-
ko dalyviai atvyko autobusu.

Novenos maldininkams buvo iš-
dalytos programėlės, tad visi galėjo
jungtis prie Misijos choro giesmių. Po
Marijos litanijos vyko Šiluvos maldos
ir žvakučių apeigos: maldininkai ga-
lėjo prie didelio Šiluvos paveikslo pa-
dėti žvakutę ir pasiimti Marijos
,,ašarėlę” (stiklinį karoliuką), kol tuo
tarpu buvo skaitomos Šilinės mintys.
Sendraugiai ateitininkai parūpino
vaišes prieangyje, dalyviai ilgokai
bendravo. Novenoje dalyvavo ir Lie-
tuvos Vyčių pirmininkė iš New Jer-
sey. Maldą angliškai perskaitė diako-
nas Vitas Paškauskas iš Marquette
Park.

Parengta pagal 
Pal. J. Matulaičio misijos

(Lemont, IL) biuletenį 

Grasildos Petkienės nuotr.

Lietuvos kariai Afganistane 
šventė Šiluvos Jubiliejų

Šių metų rugsėjo 9 d. Afganista-
no Goro provincijos septintosios
atkūrimo grupės (PAG-7) kariai su-
sirinko į stovykloje įsikūrusią kop-
lyčią paminėti vienos gražiausių
rudens švenčių – Švč. M. Marijos ap-
sireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų ju-
biliejų. Tą patį vakarą Ramovėje
buvo rodomas Daliaus Ramanausko
sukurtas dokumentinis filmas „Ke-
lias į Šiluvą”. 

Jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje
Afganistane tarnaujantis karo kape-
lionas kapitonas kun. Jonas Tamo-
šiūnas kvietė PAG-7 karius ir civilius
darbuotojus ruoštis didelei šventei,
kuri suvienys tūkstančius Lietuvos
žmonių. 

Pirmasis žingsnis į jubiliejaus
minėjimą buvo žengtas rugsėjo 5 d.,
penktadienį. Vakare PAG-7 kariai ir
civiliai susirinko prie kapeliono ran-
komis pastatyto altoriaus švęsti Su-

taikinimo sakramento. Nors ir būda-
mi toli nuo namų, nuo šeimos narių
ir artimųjų, misiją vykdantys lietu-
viai save sutaikė su Dievu ir artimu.
Tą dieną dviems Lietuvos kariams tai
buvo pirmasis sutaikinimo šventi-
mas. 

Kartu su Lietuvos kariais apsi-
reiškimo jubiliejų minėjo kariai iš
Kroatijos, Kanados, Slovakijos. Dėka
šios šventės Šiluvos žinia pasklido po
pasaulį. Švč. M. Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400-ųjų metų proga išleista-
me ženkle parašyti žodžiai: „Per am-
žius tebus garbinamas Dievo Sūnus”
nuskambėjo ir Afganistano Goro pro-
vincijoje tarnaujančių karių lūpose.
(Sutrumpinta)

PAG – 7 kapelionas kapitonas
kun. Jonas Tamošiūnas 

PAG – 7 visuomenės 
informavimo karininkė vyr.

ltn. Rūta Gaižutytė 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad

A † A
BENAS DUNDA

mirė 2008 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 94 metų amžiaus.
Gimė Meškuičiuose, Lietuvoje.
Amerikoje, Cicero mieste, išgyveno 59 metus.
Nuliūdę liko: podukros Nijolė Baronienė ir jos šeima; Jūratė

Maurukienė su šeima, taip pat giminės Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. nuo 4 val.

p.p. iki 9 v. v. Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th  St.
(kampas 35th ir Austin Blvd.),  Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 26 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto a. a. Benas bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos baž-
nyčią, 1500 S. 50th  Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos gedulingos Mišios.

Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pines ir palaidotas šalia anksčiau mirusios žmonos Stefanijos.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

IŠ KUR MELSVA MIGLA KAMBARYJE
SU ĮJUNGTU TELEVIZORIUMI?

Kambarys, kuriame įjungtas te-
levizorius, naktį pro langą iš lauko
atrodo mėlynas. Ir visai nesvarbu, ką
rodo televizorius: iš peršautos aukos
besiliejantį kraują, pasakojimą apie
vandenyno gyvūnus, ar dokumentinį
filmą apie baltąsias meškas. Šiuo-
laikiniai televizoriai iš tiesų rodo tik
tris spalvas: kiekvienas ekrano ele-
mentas – tai raudonai mėlynai žalia
dėmelė. Šių spalvų mišinys sukuria
artimą dienos šviesai baltą spalvą.
Elektros lemputės, kurias naudojame
kambariui apšviesti, šviečia ryškiai
geltonai. Dažniausiai to nepastebime,
nes mūsų akys labai greitai prie šios
spalvos prisitaiko. Tačiau vakare
kambaryje padaryta nuotrauka be
blykstės jums parodys visas geltonos
spalvos grožybes. Vakare, mūsų akys
prisitaikę prie geltonos spalvos laiky-
damos ją balta, kitaip mato ir kitas
spalvas. Todėl televizoriaus skleidžia-
ma šviesa mums ir atrodo mėlyna.

KODĖL ANT KOMPAKTINIŲ
PLOKŠTELIŲ MATOMA

VAIVORYKŠTĖ?

Tūkstantį kartų padidinus vaiz-
dą, ant kompaktinės plokštelės gali-
ma įžiūrėti koncentrinius apskriti-
mus. Kompaktinė plokštelė žaižaruo-
ja tokiomis pat spalvomis, kaip ir
vaivorykštė. Taip yra todėl, kad grio-
veliuose balta spalva išsiskaido. Kom-
paktinės plokštelės paviršius veikia
panašiai, kaip prizmė.

KODĖL KYLANČIAME LĖKTUVE 
PRIGESINAMOS ŠVIESOS?

Didžiausia tikimybė lėktuvui
sudužti yra kylant ir leidžiantis.
Tokiu atveju labai svarbi yra keleivių
reakcija. Jų akys turi būti prisitaikę
prie tokio apšvietimo, koks būtų, jei
atsitiktų nelaimė. Nesunku įsivaiz-
duoti, kas būtų, jei lėktuvo salone
tviekstų ryški šviesa. Atsitikus avari-
jai, keleiviai, užuot bėgę prie avarinio
išėjimo, turėtų stovėti ir laukti, kol
akys pripras prie avarinių lėktuvo
sistemų skleidžiamos šviesos.

VANDENYNAS YRA 
MĖLYNAS

Sakoma, kad vandenynas yra
mėlynas todėl, kad jame atsispindi
dangus. Šiame pasakyme yra daug
tiesos. Beje, vanduo blogai sugeria
mėlyną ir žalią spalvą. Todėl vandens
telkiniai ir atrodo melsvai žalsvi.

RYTAS AR 
VAKARAS?

Mūsų planetos atmosfera veikia,
kaip didelė šviesą išskaidanti prizmė.
Todėl ir galime stebėti nuostabius
saulėtekius ir saulėlydžius. Dieną
šviesos spinduliai įveikia trumpiausią
kelią per atmosferą, todėl jie beveik
neišskaidomi. Mums atrodo, kad
saulė yra geltona. Vakarais ir rytais
saulės spinduliai į žemę krinta labai
mažu kampu ir turi įveikti didesnį
atstumą, nei dieną. Šviesa išskaido-
ma, mes matome raudonus, rožinius
debesis ir dangų. Tačiau, jei kas pa-
rodytų dvi nuotraukas, vienoje kurių
būtų nufotografuotas saulėtekis,
kitoje – saulėlydis, ar atskirtume, kas
yra kas? Vakarais oras būna labiau
įšilęs. Jame daugiau vandens garų ir
dulkių. Todėl spalvos yra ramesnės ir
šviesa minkštesnė. Kuo daugiau ore
smulkių dalelių, tuo saulėlydis rau-
donesnis ir gilesnis. Ryte kontrastai
ryškesni, šešėliai mėlynesni, tamses-
ni ir ryškesni, nei vakare. Dangus
ryte atrodo labiau gelsvai žalias.

SAULĖ ŠVIEČIA 
GELTONAI

Dauguma žvaigždžių, kaip ir
saulė, šviečia gelsvai. Tačiau žvaigž-
dės šviečia silpnai. Žmogaus akis yra
mažiau jautri, kai į ją patenka mažes-
nio dažnio šviesa. Ne veltui sakoma,
kad tamsoje visos katės pilkos. Silp-
nai šviečiančias žvaigždes matome
baltomis. Tik pažvelgę pro teleskopą,
galime pamatyti tikrą žvaigždės spal-
vą. Dažniausiai ji būna gelsva. Taip
jau yra, kad karščiausios žvaigždės
šviečia ryškiausiai. Jų spalva – balta
arba baltai melsva.

,,FOCUS”
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Saulius Jankauskas, gyvenantis Altamonte Springs, FL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką.  Nuoširdus ačiū.

Kazys Kuseliauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

K. J. Miliunas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

�,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus
proga ruošiamai knygai paremti au -
kojo: dr. Kazys ir Marytė Ambro -
zai čiai 150 dol. Po 100 dol. aukojo:
Juozas ir Irena Polikaičiai, pre -
latas Ig nas Urbonas, Aldona
Šmulkštienė, Donatas Januta,
Ed vardas Pocius. Algis Savickas
aukojo 30 dol. ir Agnes Bigelis – 15
dol. ,,Draugo” vadovybė nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams. Aukų ir
leidinio užsisakymo čekius prašome
siųsti: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629.

�LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje praneša, kad šių metų rugsėjo
26 d. į Čikagą atvyksta Lietuvos
Respublikos finansų ministras Ri -
mantas Šadžius. Lietuvos socialde -
mok ratų partija R. Šadžių iškėlė kan-
didatu į LR Seimą daugiamandatėje
Naujamiesčio rinkimų apygardoje.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje,
14911 127th Street, Lemont, minist -
ras susitiks su bendruomene. Susiti -
kimo pradžia 12 val. p.p.

��Po vasa ros atostogų Jaunimo
centro (JC) Moterų klubo narės grįž-
ta prie darbų. Rugsėjo 28 d., sekma-
dienį, prieš ir po šv. Mišių Tėvų jė -
zuitų kop lyčioje visus kviečiame į JC
kavinę. Moterys vaišins mieliniais
bly nais su obuoliene. Savo atėjimu
paremsite JC. Laukiame visų nuo 9
val. r.

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2
val. p. p. lietuvių evangelikų liu te ro -
nų Tėviškės parapijos bažnyčioje,
5129 S. Wolf Rd., Wester Springs, IL,
vyks Hamburg muzikos akademijos
profesorės dr. Ramintos Lampsatytės
for tepijoninės muzikos koncertas ir

atsisveikinimas su ilgamečiu parapi-
jos choro vadovu ir tarybos sekreto -
riu mi Jurgiu Lampsačiu, kuris iš -
vyks ta gyventi pas dukrą. Nuošir -
džiai kviečiame visus dalyvauti.

�Organizacija ,,Vaiko vartai į
mok slą” kviečia savo narius ir jos
veikla besidominčius į pirmą 2008/
2009 veiklos metų narių sus i rin kimą
rug sėjo 28 d., 9 val. r. Pa saulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (šalia
Pal. Jurgio Matulaičio misijos kop -
lyčios). 

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., JAV
LB Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus, kurių pelnas bus skir-
tas lituanistinių mokyklų darbui pa -
remti. Nepaprastai džiugu, kad Čika-
gos ir jos apylinkių lituanistinių
mokyklų klasės perpildytos moki-
niais. Remkime jų norą išlikti lietu-
viais. Apylinkės valdyba kviečia vi-
suo menę 10 val. r. atvykti į  Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidė jimo
parapijos bažnyčioje vyksiančias lie-
tuviškas Mišias, o po jų rinktis Mo-
zerio salėn, 4420 S. Fairfield Ave.,
Chicago, pietums. Taip pat prane ša -
me, kad tie, kurie gauna prašymus iš
JAV LB Švietimo tarybos, savo auką
gali įteikti per Brighton Park apylin -
kės valdybą. Valdybos iždininkė – Sa -
lomėja Daulienė, tel.: 773-847-4855.

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

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

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

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Čikagos lietuvių Moterų klubo 85-ųjų veiklos metų sukakties rengimo
komitetas iš kairės: Erika Brooks, Cecilija Matulytė, Irena Buchbinder,
klubo pirmininkė Birutė Zalatorienė ir Irena Narbutienė. Klubo narės
kviečia svečius atvykti į Camelot restoraną, 8624 W. 95th St., Hickory Hills,
sekmadienį, spalio 5 d. 12 val. p.p.. Vietas užsisakyti galite tel.: 708-788-
2781 (Birutė Zalatorienė). Laukiame.

Generaliniame konsulate –
nauja darbuotoja

Mūsų skaitytojai jau pastebėjo,
kad Lietuvos Respublikos generali-
niame konsulate pradėjo dirbti ne tik
nauja konsulė Skaistė Aniulienė, bet ir
nauja raštvedė Agnė Vertelkaitė. Pa -
klausus, kaip ji atėjo į konsulatą Agnė
atsakė: ,,Apie tai, kad LR generaliniam
konsulatui reikalingas darbuotojas
per skaičiau spaudoje. Gal net  ,,Drau -
ge”? Tą skelbimą pamatė mano šeima,
draugai ir visi sutartinai ėmė sakyti,
kad aš atitinku keliamus reikalavimus
bei siūlė paduoti prašymą. Pati truputį
abejojau, bet skatinama aplinkinių
pabandžiau.  Laimėjusi konkursą pra -
dėjau dirbti konsulate. 

Vilniaus universitete Agnė įsigijo
psichologijos specialybę. Iš kart po
baigimo atvyko su šeima į JAV. ,,Turiu
pasakyti, kad man labai daug davė dar-
bas Čikagos lituanistinėje mokykloje.

Jis praturtino visuome ninio gyvenimo paveikslą. Čia dirbdama supratau, ką
reiškia ir kam reikalinga Lietuvių Bendruomenė Amerikoje. Tai tikriausiai
taip pat buvo paraginimas bandyti dalyvauti konkurse. Džiaugiuosi, kad atsi-
rado proga man tobulėti. Gerai, kad Čikagoje yra daug visuomeninių organi-
zacijų, ir  jaunimas tikrai galėtų labiau įsitraukti į jų veiklą”, – įsitikinusi A.
Vertelkaitė. 

,,Draugo” info

Dr. Raminta Lampsatytė
Jono Kuprio nuotr.

,,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.


