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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Krepšinis. Automo-
biliai. Bėgimas(p. 2, 8, 11)
•Lietuvos vyskupų laiš-
kas artėjant Seimo rin-
kimams (p. 3, 8)
•Lietuvos rinkimai–2008:
Liberalų ir centro parti-
jos kandidatas V. Bogušis
(p. 4, 8)
•Komentaras. Dar apie S.
Nėrį (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltoji knyga (37) (p. 9)
•Kaip kalbame... (p. 9)
•Kvietė misijos Lemonte
tarnysčių mugė (p. 10)

Aptartas JAV vaidmuo sprendñiant
Europos saugumo reikalus

New York, rugsėjo 24 d. (BNS) –
Jungtinėse Valstijose viešintis Lie-
tuvos Respublikos prezidentas Val-
das Adamkus susitiko su Albanijos
prezidentu Bamir Topi ir Kroatijos
ministru pirmininku Ivo Sander.

Susitikimų metu buvo aptarti
dvišaliai santykiai, JTO generalinėje
sesijoje svarstytos problemos, Vakarų
Balkanų regiono plėtros galimybės.

Albanijos prezidentas padėkojo
už Lietuvos paramą šaliai siekiant
narystės NATO ir Europos Sąjungoje
bei konstruktyvų požiūrį spren-
džiant Nukelta į 6 psl.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) –
Generalinė prokuratūra nesurinkus
pakankamai duomenų, pagrindžian-
čių pirminius įtarimus, nutraukė dėl
sovietų partizanų būrio „Vilnius” nu-
sikaltimų Antrojo pasaulinio karo
metais Generalinės prokuratūros
Specialiųjų tyrimų skyriuje atlieka-
mo ikiteisminio tyrimo dalį Yizthak

Arad atžvilgiu. Dalis ikiteisminio ty-
rimo nutraukta, nes jo metu gauti tik
nusikaltimo faktą patvirtinantys
duomenys. Prokuroro nutarime tei-
giama, jog išnaudojus visas ikiteismi-
nio tyrimo galimybes surinktų duo-
menų nepakanka, kad baudžiamoji
byla dėl Y. Arad būtų perduota teis-
mui.

Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko
Valstybės saugumo departamento
Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigū-
nai, buvo pradėtas 2006 m. gegužę
gavus Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro generali-
nės direktorės pranešimą. Tyrimo
metu liudytojais buvo apklausti 83
asmenys, Nukelta į 6 psl.

New York, rugsėjo 25 d. (Delfi.
lt) – „Turime ir toliau laikytis griež-
tos nuostatos dėl Rusijos kariuome-
nės išvedimo iš Gruzijos teritorijos.
Gruzijos teritorinio vientisumo prin-
cipas nėra derybų objektas”, – įsiti-
kinęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas, rugsėjo
24 d. New York dalyvaudamas Eu-

ropos Sąjungos (ES) užsienio reikalų
ministrų ir JAV valstybės sekretorės
Condoleezza Rice susitikime. Pag-
rindinė šio susitikimo tema – Gruzi-
jos klausimas.

Ministras P. Vaitiekūnas diskusi-
joje pabrėžė, kad tarptautinė bend-
ruomenė turi padaryti viską, kad to-
kie įvykiai, kaip rugpjūčio mėnesį

Gruzijoje, daugiau niekada nepasi-
kartotų ES kaimynystėje.

Ministras pasidžiaugė, kad ES ir
JAV nuostata dėl konflikto Gruzijoje
yra vieninga. Lietuvos diplomatijos
vadovas diskusijoje pažymėjo NATO
ir ES bendradarbiavimo ir didesnio
JAV įsitraukimo į Europos saugumo
reikalus būtinybę.

Pasak P. Vaitiekūno, tarptautinė
bendruomenė yra pasiryžusi suteikti
visą įmanomą politinę ir ekonominę
paramą stabilumui Gruzijoje atkurti
bei palaikyti. ES tvirtai ir laiku žen-
gia šia kryptimi: spalio 1 d. prasidės
ES civilinių stebėtojų misija Gruzi-
joje, spalio 15 d. Ženevoje – tarptau-
tinė konferencija konfliktui suregu-
liuoti, spalio pabaigoje įvyks tarp-
tautinė donorų konferencija.

„Ypač svarbu, kad ES yra pasi-
ryžusi gilinti ES ir Gruzijos santy-
kius, rengdama susitarimus dėl leng-
vesnio vizų režimo ir laisvosios pre-
kybos sutarties”, – pabrėžė P. Vaitie-
kūnas. Be to, jis pabrėžė, kad tarp-
tautinė Nukelta į 6 psl.

Têsiasi
V. Adamkaus
viešnagè JAV

Minimos Marijonû vienuolyno
Marijampolèje metinès

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas pasidžiaugė, kad ES ir
JAV nuostata dėl konflikto Gruzijoje yra vieninga. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Bernardi-
nai.lt) – Marijampolėje, Lietuvos pre-
zidento Kazio Griniaus memoriali-
niame muziejuje, buvo atidaryta pa-
roda, skirta Marijonų vienuolyno Ma-
rijampolėje 250-osioms metinėms.
Parodos atidaryme dalyvavo vysku-
pas Rimantas Norvila, vyskupas Juo-
zas Žemaitis, MIC, Marijampolės šv.
arkangelo Mykolo parapijos klebonas
Andrius Šidlauskas, MIC, Marijam-
polės apskrities viršininko administ-
racijos atstovė D. Micutienė, miesto
gyventojai.

Vyskupas Rimantas Norvila sa-
kė, jog šis jubiliejus reikšmingas visai
Marijampolei, parodoje esantys dar-
bai byloja apie vienuolijos kūrimosi
pradžią mieste, marijonų dvasinį ir
švietėjišką indėlį, o jubiliejus tik pab-
rėžia vienuolyno svarbą miestui.

Parodoje – Marijonų vienuolijos
įkūrėjo S. Papčinskio, Marijonų vie-
nuolyno fundatorės grafienės Pran-
ciškos Butlerienės portretai, grafie-
nės fundacijos marijonams dokumen-
tų nuorašai, karaliaus Augusto III

sutikimas atiduoti išskirtinę teritori-
ją tėvams marijonams, senos istori-
nės knygos apie vienuoliją ir grafienę
P. Butlerienę, taip pat grafienės do-
vanos vienuolynui.

Klebonas A. Šidlauskas MIC pak-
vietė į šiandien Marijampolėje prasi-
dedančią jubiliejui skirtą tarptautinę
konferenciją.

Marijonų vienuolijos įkūrėjo S. Pap-
činskio portretas. Bernardinai.lt nuotr.

Nutrauktas tyrimas prieš buvusî sovietû partizanâ
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KREPŠINIS

AUTOMOBILIAI

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Praėjusį sekmadienį (rugsėjo 21
d.) „Lituanicos” futbolo vienuolikė
pelnė antrą pergalę iš eilės. Ji  Bam-
brick Park aikštėje Lemonte įveikė
lenkų „Highlanders” ekipą rezultatu
4:0.

Varžovai neįstengė rimčiau pasi-
priešinti lietuvių vyrams. Po rezul-
tatu 3:0 pasibaigusio pirmojo kėlinio
buvo galvojama, kad ir po pertraukos
mūsiškiai įmuš daugiau įvarčių. Deja,
taip neatsitiko, nes lietuvių smūgiai
daugiausia būdavo netikslūs, tad
reikėjo pasitenkinti tik viena išnau-
dota proga.

„Lituanicos” gretose du kartus
pasižymėjo Mindaugas Palaima, o
Laimonas Bytautas ir  Nidijus Puško-
rius prisidėjo po vieną įvartį.

Po šių rungtynių „Metropolitan”
lygos I divizijoje pirmauja „Lions” iš

dviejų rungtynių turintys 6 taškus ir
10:2 įvarčių santykį. Tada eina „Li-
tuanica”: 2 rungtynės – 6 taškai, 7:1
įvarčių santykis. Trečią vietą užima
„Real FC” – 6 taškai iš 3 rungtynių,
6:3 įvarčių santykis, o po jos „Bel-
grade” – 6 taškai iš 3 rungtynių, 6:4
įvarčių santykis. Po 4 taškus (iš 3
rungtynių) turi „Lightning” ir „Kic-
kers”.

Rugsėjo 28 d. pagal tvarkaraštį
„Lituanicos” vyrų vienuolikė turėjo
rungtyniauti išvykoje prieš „Light-
ning” ekipą. Tačiau gavome prane-
šimą, kad jos nukeltos į vėlesnę datą.

Beje, kitų praėjusio sekmadienio
„Metropolitan” lygos susitikimų re-
zultatai buvo tokie: „Belgrade”– „Wi-
kings” – 3:0, „International”–„Real
FC” – 3:2, „Lions”–„Morava” – 4:3,
„Kickers”–„Lightning” – 1:1.

Čikagos „Fire” pralaimėjo 1:4

Dar viena „Lituanicos” futbolininkų pergalė

Praėjusį sekmadienį Čikagos
„Fire” profesionalų komanda savoje
aikštėje Toyota Park patyrė gana
skaudų pralaimėjimą: ją įveikė
„Dallas” futbolininkai net 4:1.

Svečiai jau pirmame kėlinyje pir-
mavo 3:0. Po pertraukos jie pridėjo
dar vieną įvartį, o čikagiečių Brian
McBride pačioje rungtynių pabaigoje

įstengė pelnyti garbės įvartį.
Čikagos „Fire” po šio susitikimo

išliko trečioje MLS lygos Rytų konfe-
rencijos lentelėje su 38 taškais. Pir-
moje stovi „Columbus” – 47 tšk., o
antroje – „New England” – 42 tšk.

„Dallas” užima 5-ąją vietą  Vaka-
rų konferencijoije su 30 tšk. Joje pir-
mauja „Houston” (39 tšk.).

Du lietuviai žaidžia Maskvos „Dinamo” klube
Lietuvos futbolo rinktinės nariai

Žydrūnas Karčemarskas ir Arūnas
Klimavičius atstovauja vienam iš
pajėgiausiųjų Rusijos futbolo klubų –
Maskvos „Dinamo”.

„Dinamo” rugsėjo 23 d. žaidė

Rusijos futbolo taurės aštuntfinalyje
ir namuose įveikė Rostov prie Dono
SKA klubo ekipą 2:0.  Abu lietuviai
šiose rungtynėse aikštėje išbuvo visą
laiką.

Robertas Poškus persikėlė į Izraelį
Kitos Lietuvos futbolo rinktinės

žaidėjas Robertas Poškus, paskutiniu
metu rungtyniavęs Sankt Peterburg
„Zenit” klubo komandoje, pasibaigus
sutarčiai, išvyko rungtyniauti į Iz-
raelio „Bnei Sakhnin” ekipą.

Jo naujas klubas norėjo pasira-
šyti su lietuviu trejų metų sutartį,
tačiau Poškus sutiko tik su 8 mėnesių

sutartimi. „Labai patinka oras ir gy-
venimo sąlygos, nors atlyginimas ne-
labai tenkina”, – sako futblininkas.

R. Poškus teigia, kad žaidimo
lygis Izraelio lygoje yra žemesnis
negu Rusijoje, o be to, čia žaidžiama
šiurkštokai. Tad jis žada ieškoti klu-
bo kitoje valstybėje.

EDVARDAS  ŠULAITIS

Kaip atsimename, pernai prieš
JAV profesionalų NBA lygos sezono
pradžią į Šiaurės Ameriką buvo at-
vykusi garsioji Kauno „Žalgirio”
krepšinio komanda, kuri čia sužaidė
3 rungtynes – Oaklande, CA, Kana-
doje ir JAV sostinėje – Washington,
DC. Šiemet Amerikoje matysime kitą
Lietuvos profesionalų komandą –
„Lietuvos rytą”.

Vilniaus „Lietuvos ryto” krepši-
ninkų laukia dvikova su neeiliniais
varžovais. Oaklande, CA, spalio 21
dieną penkiskart Lietuvos krepšinio
lygos čempionai sužais ikisezonines
rungtynes su NBA klubu „Golden
State Warriors”. Į šias įsimintinas
rungtynes palaikyti mūsų krepšinin-
kų kviečiami atvykti ir Amerikos
lietuviai, ypatingai čikagiečiai.

Kelionę į  San Francisco miestą
(Oaklandas yra priemiestis) organi-
zuoja Čikagos lietuvių krepšinio lyga.
Praėjusių metų spalį keliems šim-
tams krepšinio sirgalių JAV sostinėje
ji suteikė galimybę stebėti Kauno
„Žalgirio” ir NBA „Washington Wi-
zards” komandų rungtynes.

Bus skrendama lėktuvu

Visi krepšinio gerbėjai, norintys
stebėti Lietuvos komandos dvikovą
su NBA klubu, į Oaklandą „South-
west” kompanijos lėktuvu išvykos
spalio 21 d. (antradienį, 8 val. ryte), o
į Čikagą grįš trečiadienio vakarą
(9:20 v. v.).

Be vakare vyksiančių „Lietuvos
ryto” ir „Golden State Warriors” ko-
mandų rungtynių krepšinio gerbė-
jams bus suteikta galimybė aplan-
kyti, pamatyti, o kartu ir įsiamžinti
žymiausiose San Francisco vietose.

Kelionės kaina – 460 dolerių. Į ją
yra įskaičiuotas abipusis skrydis lėk-
tuvu, 3 valandų išvyka autobusu po
žymiąsias San Francisco vietoves,
apsilankymas Alcatraz kalėjime, bi-
lietas į krepšinio rungtynes bei nak-
vynė šalia rungtynių arenos esančia-
me viešbutyje.

Visus norinčius vykti stebėti
„Lietuvos ryto” ir „Golden State
Warriors” komandų rungtynes kvie-
čiame kuo skubiau registruotis tel.:
773-616-9701 arba rašyti el. paštu:
dainius75@yahoo.com Kaip žinoma,
bene su kiekviena diena kylant lėk-
tuvo bilietų kainoms, gali padidėti ir
bendra kelionės kaina, todėl never-
tėtų delsti užsiregistruoti į šią įsi-
mintiną kelionę.

Reta proga vilniečiams 
rungtyniauti su NBA komanda

Progą rungtis su NBA komanda
vilniečiams pasiūlė Eurolyga. „Lietu-
vos ryto” vadovai netruko apsispręsti
dėl kelionės į kitą Atlanto vandenyno
pusę. „Tai – istorinė proga ir ja reikia
pasinaudoti, nes antros tokios gali-
mybės gali tekti laukti labai ilgai, –
sakė Vilniaus klubo direktorius Mar-
tynas Purlys. – Taip pat džiugu, kad
Eurolyga vertina mūsų komandą,
nes rungtynės su NBA klubais siūlo-
mos ne kiekvienai ekipai.”

Kartu su komanda iš Lietuvos į
JAV ruošiasi atvykti ir du Beijing
olimpiadoje žaidusieji Lietuvos rink-
tinės nariai, ketvirtosios vietos lai-
mėtojai – Marijonas Petravičius ir
Mindaugas Lukauskis.
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Lietuvos krepšinio komanda žais prieš
NBA krepšininkus

„Warriors” – lietuviams gerai
pažįstama komanda

„Warriors” – vienas geriausiai ži-
nomų lietuviams NBA klubų, nes
jam yra atstovavę du mūsų šalies
krepšininkai. 1989–1994 m. „War-
riors” gretose žaidė Šarūnas Marčiu-
lionis, o 2006–2007 m. sezono pa-
baigoje – Šarūnas Jasikevičius.

Praėjusį sezoną „Warriors” klu-
bas iškovojo 48 pergales, patyrė 34
pralaimėjimus, bet, nepaisant geres-
nių rezultatų negu prieš metus, liko
devintas Vakarų konferencijoje. Di-
deliu greičiu mėgstančioje pulti ko-
mandoje pirmieji vaidmenys priklau-
so dukart NBA „Visų žvaiždžių”
rungtynėse dalyvavusiam Baron
Davis, į skandalus nuolat įsipainio-
jančiam Stephen Jackson, kylančiai
žvaigždei Monte Ellis bei Latvijos
rinktinės aukštaūgiui, būsimam
žvaigždei – Andriui Biedrinš.

Vienas iš šios išvykos organiza-
torių, sporto žurnalistas Dainius Ru-
ževičius kviečia visus sporto sirgalius
į šią retą kelionę ir tikisi gausaus
mūsiškių dalyvavimo joje.

N. Naujokaitis apgynė Europos 
čempiono titulą

VYTAUTAS ŽEIMANTAS

„Lietuva jau vėl gali sveikinti
Europos čempioną Nerijų Naujo-
kaitį”, – tokie buvo pirmieji žodžiai,
išgirsti po ką tik pabaigusio Europos
automobilių kroso čempionato dešim-
tojo rato. Viskas paaiškėjo rugsėjo 21
d. vakarą Italijoje. 

Nukelta į 11 psl.
Panašu, kad aukščiausioji nugalėto-
jų pakylos pakopa jau tampa įpras-
ta Šakių TSK sportininkui N. Naujo-
kaičiui (centre).
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LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS
ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS

Brangūs tikintieji,

Dievo dovana gyventi laisvoje
demokratinėje Lietuvoje kiekvienam
krikščioniui drauge reiškia atsako-
mybę už šalies ateitį ir pareigą daly-
vauti valstybės valdyme. Rinkimų į
Seimą išvakarėse norime Jums pri-
minti, kad tai sunkesnė ir svarbesnė
pareiga, nei nueiti į balsavimo apy-
linkę. Nusivylimas, teisėtas pasipik-
tinimas daugeliu tautos išrinktųjų
verčia susivokti – taip atsitinka ir dėl
mūsų pačių, rinkėjų, kaltės: abejin-
gumo, gilesnio supratimo bei atsa-
kingumo stokos.

Reikia nuolat, tiek prieš rin-
kimus, tiek po jų akylai stebėti poli-
tikus, o ypač – partijų nuveiktus dar-
bus. Atskirkime pigų populiarumą,
savigyrą ir dangstymąsi televizijų
herojais nuo tvirtais moraliniais įsi-
tikinimais grindžiamo valstybės ir
bendruomenės stiprinimo. Atskir-
kime tuščią gąsdinimą sąmokslais ir
priešrinkiminį dosnumą nuo pastan-
gų sudaryti visiems geras sąlygas
mokytis, sąžiningai užsidirbti ir oriai
gyventi saugioje aplinkoje.

Asmeninis atlaidumas nusidėjė-
liams neturi virsti naiviu užmaršu-
mu, kuriuo piktnaudžiauja praeities
dėmių, net vakar dienos melagysčių
ir suktybių išsiginantys politikai. Ap-
maudas dėl patirtų skriaudų neturi
virsti aklu kerštavimu valdžiai, ku-
riuo lengva pasinaudoti blogiems tik-
slams. Kuo labiau patys paisysime
padorumo asmeniniame bei viešame
gyvenime, tuo labiau prisidėsime prie
kūrimo tokios šalies, kokią regime
ateities svajonėse. Turime pakeisti
save pačius, jei norime, kad Seimas iš
esmės pasikeistų.

Tik Viešpats gali padėti mums
įveikti savo žmogiškąjį silpnumą,
suteikti išminties ir įžvalgumo, idant
tinkamai apsispręstume ir paklotume
gerus pamatus artimiausių metų
šalies gerovei. Todėl spalio 5–12 die-
nomis skelbiame maldos ir susikaupi-
mo aštuondienį, kurio metu pirmiau-
sia tirkime savo sąžinę. Nuoširdžiai
apsvarstykime, ar mūsų politinių
sprendimų motyvai pagrįsti tiesa ir
teisingumu, solidarumu su silpnai-
siais ir atsakomybe už dvasinį tėvų
paveldą. Prašykime Šventosios Dva-
sios apšviesti mus, mūsų vadovus bei
visus piliečius ir vesti geriausio pa-
sirinkimo keliu.

1. Tiesus žodis, drąsa atrasti ir
įvardyti blogio šaknis visuomenėje
vis retesnė. Pažvelkime į savo sąžinę
– ar mes vienijamės su tais, kurie
nedviprasmiškai stoja gėrio pusėn,
priešinasi dorovinei sumaiščiai. O gal
priešingai, baidomės aiškių principų
ir apsisprendimų, nes jie gali būti
„nepatogūs”, kliudyti vienadieniams
interesams.

Viešpatie, neleisk, kad iš mūsų
širdžių būtų išstumta Dievo tiesa, kad
prarastume Tavo duotą vidinį gebė-
jimą skirti gėrį nuo blogio, dvasinę
šviesą nuo pragmatizmo tamsos ir
atpažinti už saldžių šypsenų slypinčią
piktą valią. – Tave meldžiame, pa-

žadink mus Viešpatie.

2. Istorinė žeminimų patirtis ir
dabartinis „stipriųjų” kultas nustū-
mė asmens orumą prie mažareikšmių
dalykų. Ar neužsimerkiame prieš pa-
nieką ir patyčias savo aplinkoje, ar
visuomet ir visur jautriai palaikome
žmogiškumą? O gal iškeičiame arti-
mo meilės įstatymą į tolerancijos šūkį
ir abejingai taikstomės su prigimti-
nės tvarkos griovėjais ir abstrakčių
lygybių skelbėjais?

Viešpatie, pripildyk mus savo
meilės, kad visi Lietuvos žmonės,
laikydamiesi Tavo įsakymų, stengtųsi
suprasti vieni kitus, padėti vieni
kitiems ir puoselėtų kiekvieno, ypač
silpnųjų orumą. – Tave meldžiame,
pažadink mus Viešpatie.

3. „Pasaulio karas ir taika pra-
sideda šeimoje”, – sakė pal. Motina
Teresė. Kiekvienas prisideda prie šios
taikos, kai atsigręžia į artimiausius
žmones, kasdieniu meiliu rūpesčiu
sutvirtina santuokinius pažadus. Ar
nesuklaidina mūsų perspėjimai, esą
dėmesys šeimai nuskriaus kitus?
Pagalvokime, ar gali doras žmogus
kliudyti pastangoms, kad būsimoji
vaikų karta augtų mylinčių tėvų
globoje?

Viešpatie, atnaujink mūsų šei-
mose ištikimybę, aukos dvasią, kad
visos šeimos gyventų taikoje ir meilė-
je, suteik gausios palaimos visiems
tėvams, kad jie atliktų pareigas pagal
Tavo įsakymus ir išauklėtų savo vai-
kus pagal Tavo, Dieve, norą. – Tave
meldžiame, pažadink mus Viešpatie.

4. Jau net kompiuteris tapo kas-
dieniu dalyku, tačiau tėvams vis bau-
giau leisti vaikus į mokyklą, kur ne-
liko darnos ir pagarbos. Pasistenkime
suvokti, kas nedrįsta imtis tikros
švietimo ir mokslo pertvarkos? Ar
palaikome siekius, kad tėvai ir moky-
tojai sutartinai ugdytų jaunimą, kad
šeimoje diegiamos vertybės nebūtų
pajuokiamos vadovėliuose ir pamo-
kose?

Viešpatie, įkvėpk ugdytojams
kantrybės ir nuoseklumo, stiprink jų
autoritetą, tėvų ir mokytojų ben-
dradarbiavimo dvasią, padėk mums
visiems siekti darnos tarp žmonių
žinojimo ir Tavo begalinės išminties.
– Tave meldžiame, pažadink mus
Viešpatie.

5. Medicinos pasiekimai vadina-
mi stebuklais, tačiau gyvybė vis ma-
žiau branginama. Ar atremiame
egoizmą ir tvirtai apsisprendžiame už
gyvybę? Ar suvokiame, kad klastin-
gos priklausomybės pagraužia pražy-
dusius gyvenimus, kad alkoholis yra
daugelio bėdų – skurdo, smurto, pa-
laidumo – tikroji priežastis? O gal tik
šaipomės iš pastangų atitolinti jau-
nimą nuo svaiginimosi pagundų?

Viešpatie, neleisk niekam pa-
miršti, kad Tu vienas esi gyvybės da-
vėjas, apsaugok mūsų tautą nuo ver-
gavimo svaigalams ir palaidumui,
suteik stiprybės kiekvienam, pasiry-
žusiam grumtis     Nukelta į 8 psl.

Ar tinka katalikams
balsuoti už Obama?

ALEKSAS VITKUS

Kai plačiai žinomas JAV konstitucinės teisės žinovas, University of
Pepperdine profesorius Douglas W. Kmiec šių metų pradžioje pa-
skelbė į Amerikos prezidentus remsiąs demokratų partijos kan-

didatą Barack Obama, daug jo draugų, bendradarbių ir partijos narių pa-
sijuto tiesiog išduoti. Kmiec, katalikas ir respublikonas, dėl savo keisto
nutarimo nusivylusius draugus norėtų suprasti, bet negali jiems atleisti
už tai, kad jie agituoja prieš Obama vien tik iš katalikiško taško.

Ir kai profesorius Kmiec rugsėjo 9 d. „Chicago Tribune” paskelbė
straipsnį „How  Catholics can Oppose  Abortion, Back Obama?”, jis grei-
tai susilaukė daugiausia priešingų jo postringavimui laiškų. Kai kurias
įdomesnes tų laiškų mintis norėčiau čia paminėti, bet pirmiausiai susi-
pažinkime su Kmiec galvojimu.

Jis sakosi einąs už  Obama, taip porindamas: „Nors neturiu suprati-
mo, kiek Barack yra pasiruošęs vadovauti kraštui, tikiu, kad jis yra geros
valios, garbingas ir protingas vyras. Manau, kad tai galima pasakyti ir
apie kitus kandidatus.” Kad jis pasisako už Obama, gal nedaug reikštų, jei
neprisimintume, jog jis ne tik eilinis respublikonas, bet yra tarnavęs pre-
zidentų Ronald  Reagan ir George Bush administracijose, ir net buvęs
profesoriumi katalikiškuose Catholic University of America ir Notre Da-
me universitetuose.

Nors ir kaip būtų keista, bet amerikiečius balsuotojus vis dar jaudina
ne tiek svyruojanti ekonomika, Irako ar Afganistano karas, terorizmas,
sveikatos draudimas, pensijos, bet Roe-Wade įstatymas. Obama nepropa-
guoja Roe-Wade įstatymo atšaukimo, ko reikalauja katalikai, bet mano,
kad gerbti negimusio kūdikio gyvybę yra galima ir kitais būdais. Šis labai
kontroversinis įstatymas, panaikinęs iki tol galiojusius valstijų įstatymus
draudusius abortą, buvo Aukščiausiojo Teismo 7-2 balsų santykiu priim-
tas 1973 m., tuo moterims suteikiant aborto teisę, nors ir su tam tikrais
suvaržymais. Ir nors tas pats teismas 5-4 balsų santykiu savo nutarimą
pakartojo 1992 m., kad ir su papildomais suvaržymais, Amerikos visuo-
menė liko akivaizdžiai skilusi į drastiškai priešingas „pro-life” ir „pro-
choice” stovyklas.

Kmiec nuomone, svarbiausia reikia sudaryti sąlygas panaikinti abor-
to reikalingumą. Katalikas Kmiec atrodo sutinka su katalikų Bažnyčios
mokslu, kad gyvybė prasideda gemalo apvaisinimo momentu, bet dėsto ši-
taip: „Vien kalbėti už negimusio kūdikio gyvybę neužtenka”, – sako jis ir
aiškina, jog geriausias būdas kovoti prieš abortus yra mažinti jų skaičių
gerinant neturtingų šeimų ekonominę padėtį. Jis ten pat pateikia tokią
statistiką: „Kai 1979–1990 m. tvyrojo infliacinė ekonomika, abortų skai-
čius pakilo 14,2 proc. ir kai Amerikos ekonominės sąlygos po to pagerėjo,
metinis abortų skaičius sumažėjo net iki 34 proc., tai reiškia, jog 2.3 mln.
kūdikių, kurių gyvybė būtų buvusi nutraukta, šiandien yra gyvi.”

Kmiec netiki, kad federalinei valdžiai atšaukus Roe-Wade įstatymą, ir
taip uždraudus abortus ir sprendimą dėl jų palikus atskirų valstijų įsta-
tymdavystei, abortai išnyks. Priešingai, atskirų valstijų teisėjai prives
prie to, kad moterų teisė abortams taps lyg ir teisėta, ko kaip tik nenori
Katalikų Bažnyčia. Spręsdamas iš Obama pasisakymų, Kmiec sakosi esąs
įsitikinęs, kad išrinktas prezidentu Obama stengsis, kiek įmanoma, de-
rinti šias prieštaraujančias nuomones.

Savo atsakymuose į profesoriaus Kmiec klaidinančius ir miglotus iš-
vedžiojimus, skaitytojai gana griežtai paneigė jo požiūrį. Skaitytoja iš
Western Springs sakosi niekada negalėjusi suprasti, kodėl demokratai
nepripažįsta mirties bausmės, bet sutinka žudyti negimusius kūdikius,
tuo tarpu kai respublikonai, taip karštai ginantys asmens teisę į priva-
tumą, nori turėti balsą sprendžiant privačiausią moters vietą – jos įsčias.
Save laikydama balsuotoja, kuri nutaria, už ką balsuoti remdamasi ne dėl
nusistatymo tik vienu klausimu, ji sakosi balsuosianti už McCain, nors ir
yra prieš Roe-Wade įstatymo atšaukimą. Būdama praktikuojanti katalikė,
ji vis tiek nenori, kad moteriai būtų įstatymiškai atimta teisė nutraukti
nėštumą. „Ar atsimenate, kas atsitiko Amerikoje, kai gerų norų vedama
valdžia bandė (18-oji JAV Konstitucijos pataisa, kuri buvo įvesta 1919 m.
ir atšaukta 1933 m.) paveikti moralę įvesdama prohibiciją”? – klausia ji.

Skaitytojas iš New Berlin prof. Kmiec aiškinimą, kad Obama pozicija
negimusį kūdikį apsaugoja lyg ir geriau, vadina aukščiausio laipsnio ci-
nizmu. Toliau jis rašo: „Tokie ir panašūs Kmiec išvedžiojimai tik su-
drumsčia ir gero kataliko galvojimą taip, kad net Atstovų rūmų kalbėtoja
Nancy Pelosi, nors ir katalikė, save kažkaip įtikino, jog klausimas, kada
prasideda gyvybė, yra dar Bažnyčios neišspręsta kontroversija.”

Tai paneigęs tas pats skaitytojas cituoja Katalikų Bažnyčios katekiz-
mą: „Jau nuo pirmųjų amžių Bažnyčia mokė, kad kiekvienas abortas yra
moralinė blogybė.” Tas įstatymas niekada nebuvo pakeistas ir niekada
nebus keičiamas. Tuo tarpu oficiali tuo reikalu Obama pozicija yra ta: „Aš
einu už moters pasirinkimo teisę, todėl, būdamas prezidentu, neleisiu,
kad ji iš jos būtų atimta.”

Dar kita skaitytoja iš Arlington Heights irgi nesutinka su Kmiec ir
jam užduoda tokį klausimą: „Jei tikite, kad gyvybė prasideda su apvaisi-
nimu, tai abortas yra žmogžudystė. Todėl kaip Jūs galite remti kandidatą,
kuris leidžia žudyti? Neužtenka vien tik sakyti, kad su tokiomis žmog-
žudystėmis nesutinkate.”

Artėjant spalio 12 d. Seimo rinkimams Lietuvos vyskupai atviru laišku
kreipėsi į šalies katalikus. Atlikdami savo pareigą pateikti moralines visuo-
meninio gyvenimo gaires, vyskupai ragina kritiškai įvertinti tai, kiek atskiri
kandidatai bei partijų programos paiso pamatinių asmens orumo, solidarumo
bei bendrojo gėrio principų.  Be to, atkreipia dėmesį į asmeninę kiekvieno
šalies piliečio atsakomybę.
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V. BOGUŠIS: NESITAIKAU Į ŠVENTUOSIUS,
NELAIKAU SAVO VEIKLOS KAŽKOKIA IŠSKIRTINE

Vytauto Bogušio, Liberalų ir cen-
tro sąjungos partijos kandidato šiuo-
se LR Seimo rinkimuose, išeivijoje
turbūt nereikia pristatinėti. Dar
paauglystėje pasirinkęs sovietinei
ideologijai ir santvarkai nepriimtiną
kelią, nuo 1978 m. buvo aktyvus Lie-
tuvos laisvės lygos narys. Nuo 1980
m. – Lietuvos Helsinkio grupės na-
rys, su kitais leidęs pogrindžio spau-
dą. Bendradarbiavo Sovietų Lietu-
voje draudžiamoje ir Rusijos disiden-
tų pogrindinėje spaudoje, teikė infor-
maciją „Vatikano balso”, „Amerikos
balso”, „Laisvosios Europos”, „Svo-
bodos” radijo stočių laidoms. Peres-
troikos metu vienas iš antisovietinių
mitingų Vilniuje organizatorių. Nuo
1989 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos
politiniame gyvenime. 

Šį kartą jis kandidatuos Vilniaus
Naujamiesčio vienmadatėje apygar-
doje, į kurią už vieną ar kitą kandi-
datą suplauks balsai iš svetur gyve-
nančių Lietuvos piliečių. Primename,
jog balsavimas įvyks š.m. spalio 12 d.

– ,,Nenuorama V. Bogušis
blaškosi tarp liberalų ir centro”
– citata iš neseniai žiniasklaidoje
pasirodžiusio straipsnio. Gal ga-
lite apibūdinti savo politines
pažiūras?

– Esu centro dešinysis liberalusis
(modernusis) krikdemas. Nuo 1978
m. – Lietuvos laisvės lygos narys;
1989 m. – Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos steigėjas ir narys;
2000 m. – Moderniųjų krikščionių de-
mokratų sąjungos (MKDS) steigėjas
ir lyderis, o nuo 2003 m., susijungus
MKDS, Liberalų sąjungai ir Lietuvos
centro sąjungai, esu Liberalų ir cen-
tro sąjungos pirmininko pavaduoto-
jas.

– Trumpai pristatykite savo
atstovaujamos partijos progra-
mą. 

– Maloniai prašau pasižiūrėti
išsamią partijos programą internete
adresu: www.bogusis.lt

– Neseniai kalbėdamas LR
Seime 2008 m. birželio 12 d. Jūs
taip apibūdinote save ir savo
bendražygius iš Lietuvos laisvės
lygos (LLL): ,,Nebuvom mes nei
didvyriai, nei šventų švenčiau-
sieji. Paprasčiausiai žmonės su
savo prigimtom dorybėm ir silp-
nybėm.” Kokias savo dorybes ir
silpnybes išskirtumėte?

– Aš į savo buvusią veiklą sugebu
žiūrėti objektyviai ir gana kritiškai, o
dabar atsirado tiek daug tariamų
egzaltuotų kovotojų-pogrindininkų
už Lietuvos laisvę, kad ir grindų
jiems visiems suguldyti pritrūktų.
Mes visi buvom ir esam žmonės, bet
nuo kitų skyrėmės nekompromisine,
taikia, jaunatviško romantizmo ir
idealizmo įkvėpta kova už laisvę ir
nepriklausomybę. Aš ir dabar nesi-
taikau į šventuosius, nelaikau savo
veiklos kažkokia išskirtine. Viskas,
kas žmogiška, man nesvetima, o
klysti, kaip žinia, irgi yra žmogiška.

– Jūs ir Jūsų bendraminčiai
iš LLL taip apibūdinami: ,,sklidi-
ni jaunatviško idealizmo ir mak-
simalizmo, (…) jau ne kartą klai-

džioję KGB rūmų labirintais, mi-
licijos ‘duchovkėse’ išbandę ‘na-
rų’ kietumą, niekados nebuvę
komjaunuoliais, už tautinius ir
religinius įsitikinimus išmesti iš
vidurinės mokyklos ir su ‘vilko
bilietu’ į šviesų komunizmo ryto-
jų, be konkurso, vien su Antano
Terlecko rekomendacija, buvo
priimti į LLL gretas.” Kas nu-
lėmė tokį Jūsų disidentinės veik-
los pobūdį?

– Disidentu tikrai negimiau, tokį
veiklos pobūdį nulėmė sąlygos ir ap-
linkybės, o gal ir Dievo apvaizda, nes
nuo 14-os metų patarnaudavau šv.
Mišiose ir taip susipažinau su buvu-
siais GULAG’o kaliniais. O sovietinės
okupacijos priešą iš manęs „nukalė”
KGB „kalviai”, nes dar moksleivį
pradėjo persekioti ir tardyti, o vėliau
už tautinius ir religinius įsitikinimus
net išmetė iš mokyklos.

– ,,Ekstremistai”, ,,recidyvis-
tai”, ,,buržuaziniai nacionalis-
tai” – taip buvo vadinami prieš
20 metų Vilniuje, prie Adomo
Mickevičiaus paminklo, vykusio
susirinkimo, kuriame buvo pas-
merktas Molotovo-Ribbentropo

paktas, organizatoriai. Jūs bu-
vote vienas iš šio susirinkimo
organizatorių, kuriam už tokią
veiklą grėsė dideli nemalonumai.
Kaip šiandien vertinate to meto
įvykius?

– Tai buvo pirmas viešas mitin-
gas, kuriame prabilta apie Lietuvos
okupaciją, pareikalauta pasmerkti
Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo
slaptuosius protokolus, išvesti oku-
pacinę kariuomenę. Tai buvo ledlau-

žis, nutiesęs kelius Lietuvos persit-
varkymo sąjūdžio susikūrimui. Mi-
tinge išsakytos mintys ir idėjos il-
gainiui tapo atsikuriančios Lietuvos
valstybės politikos dalimi ir buvo sėk-
mingai įgyvendintos.

– Liberalcentristai į rinki-
mus keliauja apimti olimpinės
dvasios. Keliolika šios partijos
narių neseniai kostiumus ir kak-
laraiščius iškeitė į sportinę ap-
rangą, Jūs užsimovėte boksinin-
ko pirštines. Ar mėgstate gyve-
nime ir politikoje mojuoti kumš-
čiais?

– Jaunystėje teko išmėginti šią
sporto šaką. Šiuo gyvenimo laikotar-
piu labiau mėgstu „boksuotis” idėjo-

mis, programomis, diskusijomis, nors
svarbiausia, mano manymu, yra dia-
logas.

– Po metinio prezidento
Valdo Adamkaus pranešimo Sei-
me sakėte, kad ,,Lietuvos tikrovė
karti, bet ne beviltiška” ir išsa-
kėte nuostatą, kad ,,tik susitel-
kus ir radus bendrą sutarimą bus
galima įgyvendinti Lietuvos
žmonių gyvenimus galinčias pa-
gerinti sveikatos, švietimo, pen-
sijų, teismų pertvarkas”. Kaip,
Jūsų nuomone, tai galima pa-
siekti?

– Daugelis dalykų jau yra įgy-
vendinta. O nustačius prioritetus ir
radus politinį sutarimą tarp politinių
frakcijų galima įgyvendinti ir likusias
reformas. Manau, kad svarbiausios
yra sveikatos, švietimo ir teismų
reformos, o jas galima įgyvendinti
priėmus ilgalaikę programą, įsiklau-
sius į žinovų ir užsienio specialistų
nuomonę bei patirtį. Kito, sparstes-
nio kelio, deja, aš nematau.

– Jūs Lietuvos politiniame
gyvenime dalyvaujate jau ne
pirmą dešimtmetį. Kaip per tą
laiką keitėsi Lietuvos ekonomi-
nis, politinis, kultūrinis gyveni-
mas?

– Su sovietmečiu nėra ką lyginti
– Lietuvoje pasikeitė viskas. Sukurta
rinkos ekonomika, demokratinė poli-
tinė santvarka, įsigalėjo laisvas dvasi-
nis ir kultūrinis gyvenimas. Kyla tik
toks klausimas: ar visi išsivadavo iš
to homo sovieticus sindromo ar visi
nori tų permainų? 

– Kas labiausiai kelia nerimą
Lietuvos gyvenime?

– Nors aš iš esmės esu optimis-
tas, man didžiausią nerimą kelia
žmonių verkšlenimas ir saviplaka,
jiems visada užsienis atrodys kaip
rojus, o savas kraštas – kaip skaistyk-
la. Jie visko nori greitai ir daug, ypač
linkę tarnauti Mamonai, nors, mano
nuomone, žmonėms reikia duoti ne
žuvį, o meškerę jai susižvejoti. 

– Jums tenka bendrauti ir su
jaunais žmonėmis. Esate paste-
bėjęs, jog jie ,,žiūri į gyvenimą
kiek kitaip nei mūsų karta”. Ko-
kius požiūrių skirtumus matote?

– Tai sovietinės erozijos nepa-
žeisti žmonės, kuriems teko laimė
užaugti laisvoje Lietuvoje ir nereikėjo
viena galvoti, kita sakyti, o trečia da-
ryti. Jie turi galimybes gauti necen-
zūruotas mokslo žinias, naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis, lais-
vai keliauti ir patirti įspūdžių sve-
čiose šalyse. O ką mes turėjome? Pas-
lapčia nuklausytas naujienas iš traš-
kančių pogrindžio radijo imtuvų,
transliavusių Vatikano radiją ar
„Amerikos balsą”. Reikia pripažinti,
kad dabar jaunimas daug veržlesnis,
pragmatiškesnis, turintis ryškią savo
ateities gyvenimo viziją.

– ,,Tauta laisva, sąžinė laisva,
spauda laisva. Pasirinkimo gali-
mybės nuo Magadano iki Londo-
no. Yra galimybė ir dirbti, ir
užsidirbti” – tai Jūsų nuomonė. 

Nukelta į 8 psl.

APIE V. BOGUŠĮ:
Gimė 1959 m. sausio 2 d.

Varėnos rajono Puvočių kaime.
1976 m. dėl religinių ir tautinių
įsitikinimų (jaunimo pogrin-
dinio religinio judėjimo „Eu-
charistijos bičiuliai", įkurto 1975
m., dalyvis) pašalintas iš vidu-
rinės mokyklos. 1977-1979 m.
tarnavo tarybinėje armijoje.
1978-1988 m. – Lietuvos laisvės
lygos aktyvus narys. 1979 m.
pasirašė Baltijos šalių 45 piliečių
memorandumą, reikalaujantį
pasmerkti Molotovo-Ribbent-
ropo paktą. Nuo 1980 m. – Lie-
tuvos Helsinkio grupės narys. Su
kitais leido pogrindžio spaudą
„Laisvės šauklys", „Vytis", buvo
Tarptautinės žmogaus teisių
asociacijos ir Helsinkio grupės
leidinio „Krikščionis demokratas" redaktorius. Bendradarbiavo
Sovietų Lietuvoje draudžiamoje („Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronika", „Aušra", „Dievas ir Tėvynė") ir Rusijos disidentų pog-
rindinėje spaudoje, teikė informaciją „Vatikano balso", „Amerikos
balso", „Laisvosios Europos", „Svobodos" radijo stočių laidoms. Su
kitais pasirašė viešą kreipimąsi į SSRS valdžią ir tarptautines orga-
nizacijas dėl piliečių teisių pažeidimų. 1983-1991 m. - Vilniaus val-
stybinio jaunimo teatro inžinierius. 1987 m. rugpjūčio 23 d., 1988
m. vasario 16 d. ir 1988 m. rugsėjo 28 d. - antisovietinių mitingų
Vilniuje vienas iš organizatorių. 1989 m. vasario 16 d. pasirašė
Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo dokumentą,
buvo šios partijos veikėjas. 1989 m. su kitais atkūrė Ateitininkų
federaciją. 1990-1995 m. - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
deputatas. 1990-1992 m. - Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
pirmininko pavaduotojas. 1992-1996 m. - VI Seimo narys; 1996-
2000 m. - VII Seimo narys. 2003-2004 m. - Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybos narys, kolegijos narys, Socialinių reikalų ko-
miteto pirmininkas. 2001-2003 m. - Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos narys, deleguotas Prezidento.

Vienas iš Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos įkūrimo
(2000 m.) iniciatorių, šios partijos pirmininkas. Nuo 2003 m. -
Liberalų ir centro sąjungos narys, pirmininko pavaduotojas.
2004-2008 m. - IX Seimo narys. Liberalų ir centro sąjungos frakci-
jos seniūnas. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kry-
žiumi, Ukrainos 2-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus". Lietuvos
nepriklausomybės medaliu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
sistemos medaliu civiliams ,,Už nuopelnus", "Lietuvos Respublikos
pakvietimo į NATO proga - atminimo ženklu". Vedęs, turi tris
vaikus.
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redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

ÕLOVÈ VYTAUTUI

AR KALTAS PASAULIO LIETUVIÛ CENTRAS?

Vytautą J. Vizgirdą gerai pažįstu
iš lietuviškos veiklos, kai kūrėme Lie-
tuvių Bendruomenę Aurora ir Na-
perville apylinkėje. Jo mama Domi-
cėlė tada buvo pirmininkė. Su Vy-
tautu abu dirbome valdyboje. Visada
buvo labai veiklus, nuoširdus, pasi-
rengęs padėti. Jo brolio Petro ir
Adelės sodyboje turėjome daug šau-
nių Vasario 16-osios sutiktuvių ir
daug lietuviškų suėjimų, ir šaunių
pasilinksminimų. Daug kuo buvo
prisidėta prie Lietuvių Bendruome-
nės veiklos, spaudos ir labdaros fi-
nansiškai ir kitaip. 

Vytautas visada buvo geros šir-
dies ir visada pasirengęs ištiesti
ranką vargo ištiktam. Todėl supran-
tama, kad ir dabar jis padeda Kauno
Jėzuitų gimnazijos mokiniams siekti

geresnės ateities. Jis nesimėto žo-
džiais, bet veikia darbais („Draugas”,
2008 m. rugsėjo 3 d.).

Vytautas ilgus metus dirbo ir su
Aurora Soccer Club. Vadovavo jaunių
lygai, dirbo treneriu, su tais mažais
pipirais važinėdamas po visą Chicago
ir apylinkę į rungtynes. Mano sūnus
tada buvo  jo komandoje su kitais jau-
nais lietuvaičiais. Kiek valandų įdėta,
kiek triūso ir kiek pasitenkinimo
matant jaunų pergales futbole.

Kiek suprantu, jis ir dabar yra
labai veiklus Lemont ir Lietuvių
Bendruomenės apylinkės veikloje. Jo
pasišventimas padėti jaunimui turėtų
mums visiems būti lietuviškos veik-
los šūkiu.

Algirdas Venckus
Canadian Lakes, MI

KOMENTARASKOMENTARAS

,,Draugo” 2008 m. rugsėjo 17
dienos laidoje, laiškų skyriuje Danutė
ir Jacob Hamilton iš Madison, WI
dėkoja poetei Zitai Kirsnauskaitei už
surengtą jos knygos pristatymą. Savo
laiške jie pastebėjo, kad salė buvo
pilna. Gaila tik, kad nepaminėjo, kas
rengė tą vakaronę.

Kad prasmingas ir vertingas ren-
ginys vyko PLC, nėra jokių abejonių.
Tačiau tai nebuvo Pasaulio lietuvių
centro renginys. Vien dėl to, kad ren-
ginys vyksta PLC patalpose, nereiš-
kia, kad jis yra ruošiamas paties PL
centro.

PLC yra ne pelno siekianti lietu-
vių organizacija, kuri turi patalpas.
Patalpas ir sporto aikštes ar sales
nuomoja sportininkai, chorai, tauti-
nių šokių grupės, organizacijos, kata-
likų misija, lituanistinė mokykla,
Montessori darželis, Pipirų ratelis.
Kiekvienas aukotojas tampa PLC
nariu. Asmuo ar organizacija gauna
vieną balsą už kiekvienus paaukotus
200,00 dol. PLC tikslas yra parūpinti
patalpas prieinama kaina bet kam,
kas puoselėja lietuvybės išlaikymą

JAV.
PLC nuomoja patalpas keliolikai

lietuviškų organizacijų. Tarp jų yra
Lietuvių dailės muziejus. PLC patal-
pose pasirodo vienetai iš viso pa-
saulio. Dailės muziejus veikia ir tvar-
kosi nepriklausomai nuo PLC admi-
nistracijos. Renginiai, ruošiami mu-
ziejuje, nėra PLC globoje ir nebūtinai
apie juos pranešama PLC raštinei.
Tame muziejuje ir vyko tas poezijos
vakaras. Muziejus turi savo garso sis-
temą, kuri nepriklauso PLC. Kas bu-
vo poezijos vakaro rengėjai? Many-
čiau, kad buvo išspausdinta progra-
ma, kurioje buvo pažymėta, kas ren-
gia, kas programą atlieka ir  t.t. Tai
poezijos vakaro lankytojui informaci-
jos buvo. 

Daugiau informacijos rasite ad-
resu: www.lithuanianworldcen-
ter.org. Kviečiame D. ir J. Hamilton
ir kitus ,,Draugo” skaitytojus tapti
PLC nariais ir taip paremti lietuvy-
bės išlaikymą JAV. 

Kęstutis Ječius
PLC valdybos narys 

JERONIMAS TAMKUTONIS

Prasidėjus 1940-ųjų mokslo me-
tams, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja uždavė visai klasei mintinai
išmokti pirmąsias dešimt S. Nėries
poemos „Eglė žalčių karalienė” eilu-
čių. Kaip kitų jos eilėraščių, eilės bu-
vo žavios, žaismingos:

„Lenktyniauja, raitos bangos ties
krantu,

Trys žvejų mergaitės sukasi
ratu...”

Po keleto savaičių ta pati moky-
toja užduoda išmokti dvidešimt pir-
mųjų S. Nėries „Poemos apie Sta-
liną” eilučių. Jau pirmosios poemos
eilės mūsų vaikiškose galvose sukėlė
nuostabą ir abejones. Čia jau kažkas
ne taip, nenormalu:

Skambėki daina mano jautriai,
širdingai,

Tu  Stalinui, jam sukurta.
Už laisvę dėkinga, už saulę

dėkinga
Atgimusi mano tauta.

Saulė, ta Lenino-Stalino, visai
žmonijai šviesi,

Budeliai buvo apkalinę saulę
juodžiausiam rūsy.

Ir Lietuva pavirtusi kapais,
kalėjimu... – eiliavo poetė.

Ar gimnazijos mokytojai galėjo
būti toks blogas gyvenimas Lietuvoje
– mes, mokiniai, klausėme vienas
kito. Mes gi žinojome, kad ir pra-
džios mokyklų mokytojai gyvena
padoriai. Apie ką ji čia kalba? Čia jau
kažkas yra ne taip. Ar ji čia negar-
bina okupanto? Ar tai nėra tėvynės
išdavystė?

* * *
Nuo to laiko praėjo daug  metų.

Jų bėgyje teko apleisti tėvynę, per-
gyventi karo audras. Mirė pati poetė.
Po keleto metų amžinybėn iškeliavo
ir S. Nėries išgarbintas, pats didžiau-
sias žmonijos istorijoje tironas Stali-
nas. Juo pasekė ir jo padėjėjai Lietu-
voje – Sniečkus, Venclova, Paleckis ir
kiti, kartu su S. Nėrimi vežę iš Mask-
vos į Lietuvą Stalino saulę. Pasikeitė
ir mūsų vaikiškas protas, pradėjo pa-
žinti ir suprasti patį gyvenimą. Teko
sutikti buvusių S. Nėries mokinių,
spaudoje skaityti buvusių jos ben-
dradarbių ir giminių prisiminimus.
Ypač svarbus buvo istorikės V. Sruo-
gienės pasakojimas apie S. Nėries pa-
sisakymus vykstant pirmiesiems
1941-ųjų birželio trėmimams. Neži-
nau, kada ir dėl kokios priežasties ji
buvo pati išsitarusi: „Sudeginkit ma-
ne ant laužo, sudeginkit kaip raga-
ną.”

Po visų girdėtų ir skaitytų pasa-
kojimų vaizduotėje iškyla visai kitoks
poetės ir jos kūrybos vaizdas, negu jį
dažnai tenka matyti spaudoje, pa-
ruoštų jos gerbėjų. Poetė, jauna gim-
nazijos mokytoja, buvo apdovanota
didžiuliu talentu, stipriais jausmais ir
lakia vaizduote. Deja, jos nuovoka
apie patį gyvenimą buvo prasta, o
sveiko proto vargšė teturėjo vos už
dešimt centų. Veikiama stiprių emo-
cijų ir vaizduotės, ji blaškėsi savo sva-
jonių pasaulyje. Jos pasąmonėje su-
kurtas  Stalino ir rusiško komunizmo
vaizdas neturėjo nieko bendro su
realybe, o buvo sovietinių agitpropų

agentų kūrinys. Savo nelaimei, ji juo
beprotiškai įtikėjo ir tai nuvedė ją į
tragediją.

Julija Švabaitė-Gylienė „Drau-
go” rugpjūčio 19 d. laidoje straipsny-
je „Dar kartą apie Salomėją Nėrį” su
vaikišku naivumu ir motinišku at-
laidumu klausia, „kodėl ir kodėl mes
nemokame atleisti? Ar tikime į iš-
pažintį ir nuodėmių atleidimą?”

Deja, S. Nėris nebuvo vien grakš-
čių eilėraščių poetė. Didžiosios Lie-
tuvos nelaimės metu ji, kaip oficiali
tarybinės delegacijos narė, vyko į
Maskvoje suruoštas Lietuvos Nepri-
klausomybės laidotuves – prašyti,
kad Lietuva būtų priimta į Sovietų
Sąjungą. Tai jau yra valstybės ir tau-
tos išdavystė, perbėgimas į priešo
stovyklą. Žmonijos istorijoje krašto
išdavikai yra daug griežčiau bau-
džiami, negu paimti į nelaisvę priešo
kariai. Gal gerb. J. Gylienė galėtų
paklausti amerikiečių, kodėl jie jau
praėjus daugiau nei 200 metų nuo
nepriklausomybės karų neatleidžia
išdavikui Arnoldui? Šia proga bent
trumpai pažvelkime, kaip kitos
tautos traktavo savo krašto išda-
vikus.

* * *
Aleksandro Didžiojo kariai, už-

kariavę Persų imperiją, nustebo jos
imperijos gilumoje suradę graikų
bendruomenę. Pasirodė, kad tai buvo
karo su persais kolaborantai, atėję iš
Graikijos ir čia apgyvendinti. Istorija
nemini, kieno įsakymu jie visi buvo
nužudyti, įskaitant moteris ir vaikus.
Prancūzai po Antrojo pasaulinio karo
ilgus metus po teismus tampė savo
buvusį Pirmojo pasaulinio karo did-
vyrį maršalą Petain, kuris po Pran-
cūzijos kapituliacijos sutiko vadovau-
ti vyriausybei, tuo gelbėdamas Pran-
cūziją nuo sąmyšio. Vargšas senelis
buvo tampomas po teismus tol, kol
mirtis jį išlaisvino. Lenkijos teismai
dar nepaleido gen. Jeruzelski, kuris
Dancigo riaušių metu buvo krašto
gynybos ministru.

N. Gogol savo veikale „Taras
Bulba” pasakoja, kaip tėvas nužudo
savo sūnų už išdavystę, kuris dėl savo
meilės lenkaitei pabėgo pas priešus.
Rusų tiek prokurorai, tiek teisėjai
perbėgėlius pas priešą traktuoja pa-
gal seną, vulgarų posakį – „rastreliat
blia dej” (sušaudyti paleistuvius).
Mūsų  Simas Kudirka, vien už nušo-
kimą ant amerikiečių laivo „Vigilan-
te” gavo keletą metų „atostogų” sto-
vyklose. „Demokratinė” Rusija nese-
niai nužudė perbėgėlį į priešo stovyk-
lą, buvusį pulk. Litvinenko. Ir laisvę,
ir demokratiją mylinti  Amerika ne-
buvo atlaidi savo išdavikams. Rozen-
bergai buvo nužudyti už atominių
paslapčių perdavimą buvusiems są-
jungininkams. Tokiyo Rose, kurios
bendradarbiavimas su priešu buvo
daug mažesnis negu mūsų S. Nėries
(ji jauna mergaitė buvo tėvų nuvežta
į Japoniją, o karo metu kalbėjo per
radijo laidą, skirtą amerikiečių ka-
riams), po karo buvo nuteista keliems
metams kalėjimo.

* * *
S. Nėries gerbėjai mums nuo-

latos primena, kad jos gyvenimas
karo metu Rusijoje buvo vargingas.
Tačiau būtų šventvagiška lyginti jos
pačios pasirinktą gyvenimą su tūks-

Dar apie S. Nėrį

tančių ištremtųjų kančiomis. Jos ger-
bėjai niekuomet nepamiršta priminti,
kad S. Nėris į savo gyvenimo pabaigą
suprato savo klaidas ir dėl jų ap-
gailestavo. Nereikia čia jokių akade-
minių argumentų ar ideologinių plo-
nybių, kad suprastume jos tuometinę
padėtį, nes paprasta rusiška patarlė
tai pilnai išaiškina – „Kak trivoga,
tak do Boga” (Kai pavojus, bėga pas
Dievą). Dar bebėgant į Rusiją, pa-
mačius kolchozininkų apdirbamus
laukus ji, dar nepraradusi sveikos
nuovokos, suprato, kad jos vaiz-
duotės sukurtas „darbininkų rojus”
visiškai neegzistuoja, o yra panašus į
pragarą.

J. Švabaitė-Gylienė savo straips-
nyje mums primena kitus paklydė-
lius, tokius kaip šv. Augustinas, Ma-
rija Magdalena. Deja, minimų asme-
nų nusikaltimų visiškai negalima
lyginti su S. Nėries atveju. Kokią tei-
sę turėjo S. Nėris su kitais išdavikų
gaujos nariais dykai padovanoti sava-
norių krauju aplaistytą ir darbščių

rankų per 20 metų sukurtą valstybę
priešui? Atsidavusi visa širdimi ir
siela utopiniam rusiškam komuniz-
mui, ji kėlė mėšlą virš galvos ir gar-
bino jį, kaip didžiausią relikviją ir die-
vybę.

Visiškai atleisti S. Nėriai gali
šventieji, kurie visiems ir viską atlei-
džia, ir tie, kuriems žodžiai jau yra
praradę prasmę. Dar kartą įsiklau-
sykime į jos eiles.

Raudonarmietis narsus nūnai
mūs sienas saugo,

Mums vardas Stalino šviesus
kaip tikro tėvo, draugo.

Jo vardas Plienas. Dievaži! Jam
visa žemė lenkiasi,

Ta žemė nuostabiai graži
siurbėles nutrenkusi.

Ir sklinda apie jį plačiai legendos
po pasaulį,

Galingi Stalino pečiai laužia
vartus į saulę...”
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Aptartas JAV vaidmuo sprendñiant
Europos saugumo reikalus

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Lietu-
viams.com ) – „Nuteistasis yra atvi-
ras keitimuisi. Jis puoselėja viltį būti
išklausytas, išgirstas. Jis ilgisi Dievo.
Žmogus nėra kamuoliukas, kurį gali-
ma numesti ir pamiršti”, – šiomis
mintimis su Kalėjimų departamento
vadovybe dalijosi Šv. Pranciškaus
(Bernardinų) parapijos klebonas,
brolis Arūnas Pranciškus Peškaitis.

Nuo šio rudens kunigas rūpinsis
nuteistųjų iki gyvos galvos sielovada.
Atsižvelgdamas į kunigo patirtį glo-
bojant nuteistuosius, Lukiškių kalėji-
mo kapeliono pareigoms jį paskyrė
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Kunigas Arūnas Peškaitis jau
pusantrų metų lanko nuteistuosius
iki gyvos galvos. Norą susitikti su ku-
nigu jau prieš keletą metų parodė pa-
tys nuteistieji, išgirdę brolio pamoks-
lą, pamąstymus per radiją. Kunigas
jau yra surengęs keletą akcijų, kurių
metu parapijos tikintieji nuteistie-
siems paaukojo knygų, mažų dova-

nėlių – angeliukų.
„Gavau daug atvirų laiškų, pa-

dėkų, rodos, už tokius paprastus da-
lykus. Kas mums atrodo smulkmena,
jiems – dėmesys. Kai kuriems mūsų
angeliukai buvo pirmoji dovana, nes
ne paslaptis, kad daugumos niekas
nelanko, artimieji nusigręžę ar jų
apskritai nėra. Net Katekizme ra-šo-
ma, kad ‘geri darbai kūnui – šelpti
kalinius’”, – teigia kunigas.

Pasak Bernardinų parapijos kle-
bono, nuo šio rudens jis nuteistuo-
sius lankys keletą kartų per mėnesį,
o reikalui esant ir dažniau. Nuo spa-
lio mėnesio klebonas pradės ir Bibli-
jos studijas nuteistiesiems. Kunigas
viliasi, jog nuteistieji pakeis savo el-
gesį, kad jie dar gali būti naudingi vi-
suomenei, jei šioji jų neatstums.

Pasak Kalėjimų departamento
direktoriaus Sauliaus Vitkūno, daž-
nas nuteistasis, patekęs į pataisos na-
mus, atsigręžia į Dievą, ieško tikėji-
mo tiesų, bendravimo, išklausymo.

Trakus vadinsime kurortu Têsiasi V. Adamkaus 
viešnagè JAV 

Numatoma didinti valdininkû skaiçiû�

Bažnyçia tiesia rankâ�
padariusiems nusikaltimus 

Atkelta iš 1 psl. Kosovo
klau-simą. Prezidentai pabrėžė, kad
bend-romis tarptautinės
bendruomenės pastangomis pavyko
rasti sprendimą dėl Kosovo ateities. 

Prezidentas V. Adamkus pažymė-
jo, kad Lietuva remia Kroatijos pas-
tangas įsijungti į ES ir NATO. Lietu-
vos vadovas priminė, kad narystės
NATO siekiančių šalių Vilniaus de-
šimtuko projektas, kuriame dalyvavo
ir Kroatija, yra sėkmingai įgyvendi-
namas. Prezidento V. Adamkaus nuo-
mone, Kroatijos euroatlantiniai sie-
kiai yra svarbūs Vakarų Balkanų
saugumo kūrimo procesui, akivaiz-
džiai prisideda prie regiono ekono-
minio ir visos šalies patrauklumo. 

„Lietuvos verslą domina Kroati-
jos rinka, kurioje tikimasi rasti naujų

galimybių investicijoms”, – sakė V.
Adamkus, ragindamas skatinti akty-
vesnį verslo struktūrų bendravimą.
Lietuvos vadovas pakvietė Kroatiją
atidaryti ambasadą Vilniuje, kuri pa-
dėtų plėtoti įvairiapusį dvišalį bend-
radarbiavimą.

Kroatijos ministras pirmininkas
pažymėjo, kad Kroatija yra labai dė-
kinga Lietuvai už jos paramą Kroa-
tijai siekiant narystės NATO ir ES.
Kroatijos Vyriausybės vadovo teigi-
mu, būtina stiprinti dviejų šalių eko-
nominius ryšius ir Lietuvos verslas
yra laukiamas Kroatijoje.

Prezidentas V. Adamkus paprašė
paramos Lietuvos kandidatei į
UNESCO generalinės sekretorės
pareigas Inai Marčiulionytei, kurią
remia ir kitos Baltijos šalys.  

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) –
Vyriausybė nusprendė suteikti kuror-
tinės teritorijos statusą Trakų mies-
tui. Tikimasi, kad kurortinės teritori-
jos statusas padidins Trakų miesto
galimybes turizmo srityje,  didės tu-
rizmo paslaugų ir pramogų įvairovė.
Taip pat bus kuriamos naujos darbo
vietos, vietos gyventojai bus skatina-

mi teikti tradicines ir naujas turizmo
paslaugas.

Šiuo metu kurorto statusą turi
Birštonas, Druskininkai, Neringa ir
Palanga. Kurortinės teritorijos statu-
sas suteiktas Zarasams, Anykščiams
ir Ignalinai, Strigailiškio ir Palūšės
kaimų dalių teritorijai.

Atkelta iš 1 psl.             bend-
ruomenė privalo priimti dar vieną
esminį strateginį sprendimą gruo-
džio mėnesį vyksiančiame NATO
ministrų susitikime – suteikti NATO
narystės veiksmų planą (Membership
Action Plan, MAP) Gruzijai.

Diskusijos dalyviai pasikeitė
nuomonėmis ir euroatlantinės ben-
druomenės ateities santykių su
Rusija, saugumo padėties Europoje
po Rusijos agresijos prieš Gruziją
klausimais.

Ministras P. Vaitiekūnas rugsėjo
24 d. taip pat dalyvavo New York vy-

kusiame neformaliame Europos Ta-
rybos (ET) užsienio reikalų ministrų
susitikime, kuriame buvo svarstomi
galimi ET žingsniai, siekiant sure-
guliuoti Gruzijos ir Rusijos konfliktą.

Kalbėdamas renginyje, minis-
tras P. Vaitiekūnas pabrėžė, kad ET
šalys narės privalo vykdyti prisiim-
tus įsipareigojimus. Jis taip pat sa-
kė, kad organizacija turi griežtai at-
sakyti tiems, kurie nesilaiko įsipa-
reigojimų organizacijai ir jos verty-
bėms. Svarbu, anot P. Vaitiekūno,
užkirsti kelią bet kokiems mėgini-
mams pažeisti ET normas ateityje.

Atkelta iš 1 psl.              14 jų
pripažinti nukentėjusiais. Nė vienas
ap-klaustasis nepatvirtino ką nors ži-
nantis ir galintis paliudyti apie Y. Arad
dalyvavimą nusikalstamoje veikoje.

Tyrimo metu taip pat gauta hu-
manitarinių mokslų daktaro, istori-
ko išvada, jog atsiminimų knygoje sa-
vo veiklą Y. Arad, kaip ir kiti sovieti-
niai partizanai, sureikšmino, neiš-
vengė faktinių klaidų. Be to, ikiteis-
minio tyrimo metu nebuvo nustatyti
kartu su Y. Arad įtariamame nusi-
kaltime galimai dalyvavusių asmenų
likimai. 

„Išvardytos priežastys nulėmė
ikiteisminio tyrimo dalies Y. Arad
atžvilgiu nutraukimą”, – apibendrino
generalinio prokuroro pavaduotojas
G. Jasaitis.

Generalinė prokuratūra prašo vi-
suomenės pagalbos. Visus galinčius
paliudyti ar turinčius reikšmingų do-
kumentų apie Antrojo pasaulinio ka-
ro metais Švenčionių apskrityje vei-
kusio sovietų partizanų būrio „Vil-
nius” narius ir jų dalyvavimą bau-
džiamosiose akcijose prieš Švenčionių
apskrities Adutiškio valsčiaus Girdė-
nų ir kitų kaimų civilius gyventojus
bei NKVD, liaudies gynėjų veiksmus
naikinant Lietuvos partizanus, tre-
miant civilius gyventojus, pateikti šią
informaciją Generalinės prokuratū-
ros Specialiųjų tyrimų skyriui.

Kaip pranešė Generalinė proku-
ratūra, daugiau informacijos apie iki-
teisminį tyrimą, kadangi didžioji da-
lis jo tęsiama, nebus teikiama.

Trakų pilis. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugsėjo 25 d. (Balsas.lt)
– Per dvejus metus Lietuvos valdi-
ninkų padaugėjo 8 tūkstančiais, ta-
čiau jų skaičių numatoma dar didinti,
nepaisant prezidento ir specialistų
raginimų taupyti.

Valstybės tarnybos departamen-
tas parengė projektą, kurio kitąmet
norima valdininkų skaičių padidinti
dar 350 etatų. Nors papildomų lėšų
tam nėra, projektas bus svarstomas
Vyriausybės posėdyje.

Tuo tarpu premjeras G. Kirkilas

tokius planus neigia. Jo teigimu, eta-
tų skaičius tikrai nebus didinamas,
greičiau mažinamas.

Kaimynų pavyzdžiai byloja visai
ką kita – štai Latvija paskelbė 5 proc.
mažinanti Vyriausybės tarnautojų
kiekį, Estija apribojo tarnybinių au-
tomobilių naudojimą ir 10 proc. su-
mažino valdininkų ministerijose.

Lietuvos finansų ministras kol
kas tik svarsto galimybę „įšaldyti”
daugiausiai uždirbančių valdininkų al-
gas ir 5 proc. mažinti valdymo išlaidas.   

Nutrauktas tyrimas prieš
buvusî� sovietû� partizanâ�  

Prezidentas V. Adamkus susitiko su Kroatijos ministru pirmininku Ivo Sander.
President.lt nuotr.

Lietuva nelinkusi taupyti valdininkų sąskaita. News Bridgepix nuotr.
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Washington, DC, rugsėjo 25 d.
(,,Reuters”/BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush  perspėjo, kad Jung-
tines Valstijas ištiko rimta finansų
krizė, kuri gali sukelti ilgalaikę eko-
nomikos recesiją, jei vyriausybė nesi-
ims veiksmų.

,,Mūsų visai ekonomikai iškilo
pavojus”, – sakė jis iš Baltųjų rūmų
derybų dėl krizės išvakarėse. Šiuo sa-
vo kreipimusi per televiziją prezi-
dentas siekė įtikinti visuomenę pri-
tarti 700 mlrd. finansinei pagalbai,
dėl kurios deramasi su Kongresu. Pa-
sak G. W. Bush jo ,,natūralus instink-
tas” buvo nepritarti vyriausybės kiši-
muisi į finansų sektorių, bet šiai fi-
nansinei suirutei reikia kitokio
sprendimo.

,,Galvoju, kad įmonėms, kurios
daro blogus sprendimus, reikėtų leis-
ti pasitraukti iš verslo, – sakė G. W.
Bush. – Normaliomis aplinkybėmis
būčiau laikęsis šio kurso. Bet šios ap-
linkybės nėra normalios.”

Jis paminėjo rinką, kuri tinka-
mai neveikia, prarastą pasitikėjimą ir
pavojų, kad gali būti uždaryti dideli
finansiniai sektoriai. ,,Dėl didesnių

finansinių bėdų gali žlugti daugiau
bankų, toliau kristi vertybinių po-
pierių rinka, bankrutuoti įmonės, be
to, būtų prarasta darbo vietų ir kris-
tų nekilnojamojo turto vertė”, – sakė
G. W. Bush.

,,Piliečiai, negalime leisti, kad
taip nutiktų”, – sakė prezidentas.

Prieš šią kalbą G. W. Bush pas-
kambino JAV demokratų kandidatui
į prezidentus Barack Obama ir pak-
vietė jį atvykti į Baltuosius rūmus da-
lyvauti susitikime su Kongreso vado-
vais ir respublikonų kandidatu John
McCain, kurio metu bus kalbama
apie finansinės pagalbos dokumentą.

B. Obama priėmė kvietimą, o J.
McCain jau paskelbė, kad nutrauks
savo rinkimų kampaniją ir grįš į Wa-
shington padėti spręsti dėl tos pagal-
bos.

Šią finansinę pagalbą skeptiškai
ir piktai įvertino įstatymų leidėjai,
kurie sako, kad administracijos pa-
siūlymo nederėtų tiesiog paprasčiau-
siai patvirtinti. Tačiau jie taip pat
vengė sakyti, kad nepritars tam pla-
nui, nes nenori gąsdinti rinkų.

G. W. Bush: ,,JAV 
ekonomikai iškilo pavojus”

G. W. Bush pakartojo, kad reikia imtis skubių veiksmų rinkoms paskatinti. 
News Bridgepix nuotr.

KAUHAJOKI
Mažiau nei per metus dviejose

Suomijos mokyklose įvykdytų žudy-
nių kaltininkai tikriausiai palaikė ry-
šius vienas su kitu, pranešė policija.
22 metų Matti Juhani Saari, šalies
pietvakariuose esančio Kauhajoki
mokyklos kulinarijos studentas, ant-
radienį joje nušovė 9 kurso draugus ir
1 darbuotoją, o paskui pats nusišovė.
Pernai panašios žudynės įvyko į šiau-
rę nuo Helsinkio esančios Jokelos
mokykloje. Čia 18-metis nušovė 6
moksleivius, mokytoją, medicinos se-
serį, o tada nusišovė.

LONDONAS
Ginklus, kurie buvo panaudoti

nužudant Austrijos-Vengrijos impe-
rijos sosto įpėdinį ir dėl ko netrukus
kilo Pirmasis pasaulinis karas, nuo
kitos savaitės bus galima apžiūrėti
Londone. Tokiu būdu bus pažymėtos
90-osios anuometinio konflikto meti-
nės, pranešė Imperijos karo muziejus.

MASKVA
Maskvos centre nužudytas buvęs

Rusijos Valstybės Dūmos deputatas
Ruslan Jamadajev, pranešė sostinės
Vyriausiosios vidaus reikalų valdybos
informacijos valdyba.  R. Jamadajev
nuo 1999 m. vadovavo savigynos bū-
riams, kurie kartu su federalinėmis
pajėgomis aktyviai dalyvavo specia-
liose operacijose kovojant su neteisė-
tomis ginkluotomis gaujomis, įvedant
tvarką Čečėnijoje. R. Jamadajev buvo
suteiktas Rusijos didvyrio vardas.

***
Galingas sprogimas, kuris ket-

virtadienį nugriaudėjo Gruzijos sepa-
ratistinio regiono Abchazijos sosti-
nėje, padarė ,,nemažą žalą” pasta-
tams, tačiau per šį išpuolį žmonių ne-
žuvo, vietos pareigūnų pranešimus
citavo Rusijos naujienų agentūros.
Abchazijos slaptosios tarnybos vado-
vas Jurij Ašuba dėl įvykio apkaltino
Gruzijos slaptąsias tarnybas.

DHARAMSALA
Tibeto dvasinis vadovas Dalai

Lama, kuris gydėsi ligoninėje dėl pil-
vo skausmų, vėl pradėjo dirbti, pra-
nešė jo padėjėjas. Nobelio taikos pre-
mijos laureatas, kuriam sukako 73
metai, pradėjo skaityti paskaitas In-
dijos mieste Dharamsaloje, tačiau ki-
tą mėnesį turėjusios įvykti Dalai La-
mos kelionės į Vokietiją ir Šveicariją
atšauktos.

ŠANCHAJUS
Kinijoje dėl pietinę šalies dalį už-

griuvusio viesulo ,,Hagupit” ir žemės
drebėjimų nuniokotą Sičuano provin-
ciją siaubiančios antrosios audros su-
keltų smarkių liūčių žuvo bent 14
žmonių, pranešė Kinijos valstybinė
žiniasklaida. 

ISLAMABADAS
Pakistane per įnirtingus mūšius,

kurie vyko genčių regione Afganista-
no pasienyje, trečiadienį žuvo 7 ka-
riai ir 25 talibų kovotojai, pranešė Pa-
kistano armija. Susirėmimai vyko
Badžauro rajone, kuriame Pakistano
kariuomenė praėjusį mėnesį pradėjo
didelio masto puolimą. Nuo jo pra-
džios žuvo apie 800 žmonių, o apie
300 tūkst. civilių gyventojų buvo pri-
versti palikti namus.

WASHINGTON, DC
JAV Atstovų Rūmai priėmė įsta-

tymo projektą dėl priešraketinio sky-
do dalių Lenkijoje ir Čekijoje finan-
savimo, kuriame, kaip praneša AP,
,,smarkiai sumažintos” lėšos raketų
gaudytuvams Lenkijoje, bet palikta
visa suma radiolokatorių įrangai Če-
kijoje. G. W. Bush administracijos nu-
matytas 712 mln. dolerių (1,67 mlrd.
litų) finansavimas priešraketinei gy-
nybai 2009 m. buvo sumažintas 246
mln. dolerių (576,6 mln. litų). Įren-
ginio Lenkijoje statybai skirta suma
buvo sumažinta 90 mln. iš bendros
maždaug 133 mln. dolerių sumos. Šį
įstatymo projektą dar turi patvirtinti
JAV Senatas ir pasirašyti preziden-
tas. Senato balsavimas turėtų įvykti
šią savaitę.

RUSIJA

JAV

EUROPA

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

Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) –
Lenkija ir visa Europa drauge su
Amerika privalo ieškoti būdų sut-
ramdyti vis agresyvesnę Rusiją – ra-
šoma specialiai lenkų dienraščiui
,,Gazeta Wyborcza” parengtame
JAV valstybės sekretorės Condolee-
zza Rice straipsnyje.

Pasak Amerikos diplomatijos va-
dovės, ,,puolimas prieš Gruziją paro-
dė, jog atsidūrėme kritinėje, tačiau
negalutinėje padėtyje”, – rašo C.
Rice ir priduria, kad Rusijos vadovai
renkasi blogus sprendimus.

Praėjus 6 savaitėms po karo
Gruzijoje valstybės sekretorė pabrė-
žia, jog ,,negalime sau parodyti, jog
kai kas nors mėgins prispausti laisvas
tautas, pagrasins ir smogs – tai nusi-
leisime ir galiausiai pralaimėsime”.

Pasak jos, Kremlius turi prisitai-
kyti prie ,,XXI a. gyvenimo reikala-
vimų” ir gerbti mažesnių kaimynių
nepriklausomybę. ,,Nėra trečiojo ke-
lio. XIX a. Rusija ir XXI a. Rusija ne-
gali egzistuoti viena šalia kitos tuo
pačiu metu”, – rašo C. Rice.

Ji įspėja, jog Rusija pati save ve-
da į tarptautinės reikšmės praradi-
mą. C. Rice pabrėžia, jog Lenkija vai-
dina svarbų vaidmenį regione ir yra
Amerikos sąjungininkė. ,,Po Rusijos
puolimų ėmėme remti Gruziją ir šį
uždavinį įvykdėme daugiausiai Len-
kijos dėka”, – rašoma straipsnyje.

Ji išvardija visus pavojus, ku-
riuos kelia Rusija, ir priduria nepra-
randanti vilčių išgelbėti kitą – civili-
zuotą ir demokratinę Rusiją.

JAV valstybės sekretorė C. Rice.
SCANPIX nuotr. 

JAV skiria Lenkijai svarbû vaidmenî�  
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas 
dienraõtis uñ Lietuvos ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,

kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.
www.draugas.org

IŠNUOMOJA

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

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Atkelta iš 4 psl.   Kaip Jūs manote,
ar mūsų tautiečiai moka pasi-
naudoti šiomis laisvėmis ir pasi-
rinkimo galimybėmis? Ar neatsi-
tiks taip, kad atsivėrusios ga-
limybės ne sustiprins, o – at-
virkščiai – išjudins jaunos mūsų
valstybės dar gana netvirtus
pamatus?

– Žiūrint retrospektyviai 1918 m.
Lietuvos kūrėjai buvo jauni žmonės,
įgiję išsilavinimą užsieniuose, ten
gyvenę ir dirbę, ir jei jie mokėjo elgtis
su valstybe, tikiu, kad moka ir mokės
dabartinis jaunimas, gal net geriau
nei mūsų karta. Jie tikrai pajėgūs
kurti, sutvirtinti ir išsaugoti demok-
ratinės valstybės pamatus.

– ,,Išgyvename tam tikrą tau-
tos tragizmo momentą. Visos
okupuotos tautos jį išgyvena.”
Ką turėjote omenyje taip apibū-
dindamas dabartinę Lietuvos
padėtį?

– Pirmosiomis Lietuvos okupaci-
jos dienomis iš toje pačioje šeimoje
augusių vaikų vienas brolis buvo par-
tizanas, o kitas stribas, vienas kuni-
gas, kitas – enkevėdistas… Daug
žmonių buvo priversti palikti šalį –
vieni atsidūrė Siberijoje, kiti – už At-
lanto. Ši drama dar ir šiandien kelia
aistras, drumsčia sielas ir protus.
Pagaliau nepamirškime, kad iki liuo-
sybės ir neprigulmybės atkūrimo
Lietuvoje buvo 220 tūkstančių komu-
nistų partijos narių. Nieko nuosta-
baus, kad ir dabar prisitaikėliškumas
ir valdžios troškulys bei noras išlikti
dažnai prasilenkia su bendražmo-
gišku teisingumu.

– Jūs jau ne pirmi metai
dirbate Seime. Kokius per tą
laikotarpį svarbiausius nuveik-
tus darbus išskirtumėte?

– Mano galva, mūsų įstojimas į
Europos Sąjungą ir NATO savo svar-
ba prilygsta Kovo 11-osios aktui, nes
mes geopolitiškai sugrįžome ten, iš
kur 50 metų buvome išplėšti. O kas-
dieniame šalies gyvenime svarbius
darbus nuveikėme su Liberalų ir cen-
tro sąjungos frakcija: sumažinome
gyventojų pajamų mokesčio tarifą, iki
lemiamos stadijos „atvedėme” bal-
savimą dėl tiesioginių merų rinkimų
įteisinimo, esame vieni iš referendu-
mo dėl Ignalinos atominės jėgainės
darbo pratęsimo iniciatorių ir dar
daugelį kitų.

– Jūs iškėlėte savo kandi-
datūrą Naujamiesčio rinkiminė-
je apygardoje. Ten balsuos ir
užsienyje gyvenantys lietuviai.
Kaip sekasi bendrauti su mūsų

tautiečiais, gyvenančiais užsie-
nyje?

– Okupacijos metais jaučiau išei-
vijos palaikymą ir vyko glaudus ben-
dradarbiavimas su įvairiomis organi-
zacijomis ir atskirais užsienyje gyve-
nančiais lietuviais. Iš jų gaudavome
,,Draugą”, ,,Pasaulio lietuvį”, ,,Aki-
račius”, „Metmenis”. Ir dabar ben-
drauju su išeiviais, nors ilgainiui ben-
draminčių ratas vis siaurėja. Soviet-
mečiu iš Vasario 16-osios gimnazijos
atvykdavo daug jaunų žmonių, net
neįsivaizduoju, kaip tais laikais mūsų
mažame kambarėlyje įsigudrinda-
vome juos ne tik priimti, pavaišinti,
bet ir apnakvindinti. Su jais visada
smagu susitikti, pabendrauti, prisi-
minti senus nesenus laikus. Su bičiu-
liais išeiviais matausi įvairiuose ren-
giniuose ir forumuose, į kuriuos jie
užsuka besilankydami Lietuvoje. O
pats su oficialia Seimo delegacija į
JAV nuvykęs buvau vienintelį kartą
1998 m., tada turėjau galimybę trum-
pai pabendrauti su Vašingtono lietu-
viais.

– Kokie didžiausi darbai
laukia Jūsų, jeigu būsite išrink-
tas dar vienai kadencijai?

– Tų darbų yra begalės. Dar daug
mūsų valstybėje yra neplėštų arimų.
O pats svarbiausias iš jų, atsižvel-
giant į mūsų geopolitinę padėtį ir
energetinius išteklius, yra mūsų
energetinės nepriklausomybės už-
tikrinimas. Kitos prioritetinės sritys
būtų mokslo ir technologijų plėtra,
švietimas, sveikatos apsauga.

– Kaip į Jūsų dalyvavimą
politikoje žiūri žmona, vaikai?

– Sovietinės okupacijos metais su
žmona Virginija buvome bendražy-
giai, net 1987 m. metų mitinge prie
A. Mickevičiaus paminklo dalyvavo ir
ji, ir mūsų vaikai Vytautas Kristijo-
nas ir Elena. Dabar vaikai jau suau-
gę, turi savo šeimas, su mumis liko
tik jaunėlis Daumantas Mikalojus,
Vilniaus universiteto pirmakursis.
Tais laikais mano šeimai buvo ne
pyragai, tada kovojome už laisvą Lie-
tuvą, o dabar už stiprią ir demokra-
tinę mūsų valstybę, todėl jie mane
supranta ir palaiko. Manau, kad tie
idealai, kuriais mūsų šeima gyveno ir
tikėjo gūdžiu sovietmečiu, paliko
savo pėdsaką ir mūsų, ir vaikų gyve-
nimuose – psichologai sako, kad viską
atsinešame iš vaikystės. Džiaugiuosi,
kad jie užaugo dori ir neabejingi
žmonės. 

Kalbino 
Loreta Timukienė ir 

Dalia Cidzikaitė

V. BOGUŠIS: 
Atkelta iš 3 psl.     su priklausomy-
bių demonais. – Tave meldžiame,
pažadink mus Viešpatie.

6. Daugelis mūsų kaimynų pati-
ria materialinį stygių, kur kas daž-
niau – stokoja vidinės energijos,
pasitikėjimo savimi, jėgų keisti profe-
siją ir gyvenimo būdą. Ar pastebime
prislėgtą ir nusivylusį, ar suteikiame
tai, ko labiausiai reikia – gal duonos,
o gal padrąsinimo? Kantriai pas-
varstykime, kuo skiriasi pašalpų
dalytojai ir tie, kurie siekia iš tiesų
solidarios bei darnios visuomenės.

Viešpatie, tegul būna gyvas mu-
myse Tavo mokymas: „Ką padarėte
vienam iš mažiausių, man padarėte”,
kad mes žvelgtume į kiekvieną vargs-
tantį, prislėgtą, vienišą kaip į Tave
patį. – Tave meldžiame, pažadink
mus Viešpatie.

7. Iš nelaisvės metų paveldėti ar
naujieji piktnaudžiavimai valdžia
apkartina dažno piliečio gyvenimą.
Kaip didinti pasitikėjimą tais, kurie
atsakingi už šalies ir kiekvienų namų
saugumą, už įstatymo viršenybę?
Mąstykime, kokios politikų pastan-
gos iš tiesų tramdo korupciją, o dar
labiau – ar patys esame nepakantūs
iždo vagystėms ir pasinaudojimui

tarnybine padėtimi.

Viešpatie, saugok mus nuo abe-
jingumo nusikaltimų, melo ir pikt-
naudžiavimo akivaizdoje, padėk su-
vokti, kad tik patys būdami principin-
gi sukursime saugią aplinką ir įtvir-
tinsime sąžiningumo vertę. – Tave
meldžiame, pažadink mus Viešpatie.

8. Į visuomenės priekį, į TV
ekranus veržiasi valdžios, žiniasklai-
dos, verslo, kultūros atstovai, tačiau
retas liudija pasididžiavimą Tėvyne ir
tikėjimu stiprinamą pilietiškumą.
Paklauskime savęs: gal žavimės tais,
kurie visus kritikuoja, o patys nepa-
daro nieko, kad gyvenimas taptų
geresnis? Atraskime savyje nuolan-
kumo, tarnavimo visuomenei dvasią
ir atpažinsime kitus, ją turinčius.

Viešpatie, visi šventi vyrai ir mo-
terys mylėjo savo Tėvynę. Pripildyk ir
mus tokios meilės, kad nuolat galė-
tume džiaugtis ir didžiuotis mūsų
Tėvynės žmonėmis, kurie visi imtųsi
sutelkto darbo Tėvynės pažangai. –
Tave meldžiame, pažadink mus Vieš-
patie.

Lietuvos vyskupai

Bernardinai.lt

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS
ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS

BÈGIMAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Lukas Veržbickas (amerikiečių
spauda bėgiko pavardę rašo Veržbi-
cas), kuris šiais mokslo metais pra-
dėjo lankyti Lincoln-Way Central
gimnaziją New Lenox, IL, ir toliau
pirmauja gimnazijų ruošiamose
cross-country varžybose.

Nepaisant to, kad šis jaunas 15
metų lietuvis yra „freshman’as” (pir-
mų metų moksleivis), jis jau rungty-
niauja su už jį vyresniais sporti-
ninkais. Jis laimėjo visas trejas var-
žybas – pelnė pergales Lyons, Peoria
Woodruff ir Argo David Brady Invi-
tationl varžybose.

Per Lions Pride Invitational bė-
gimą Lyons miestelyje lietuvis beveik
40 sekundžių persvara įveikė vieną iš
varžovų, šiose varžybose užėmusį II
vietą, – Zach Dahleen (Sandburg mo-
kyklos atstovas). Lukas 3 mylių ats-
tumą nubėgo per 14 min. ir 35 sekun-
des.

Praėjusį šeštadienį, kai Lukas
bėgo Argo miestelyje, jis pagerino tų
varžybų 1986 m. rekordą (15 minu-
čių), priklausiusį Notre Dame mo-
kyklos atstovui Len Sitko. Šį, dau-
giau nei 20 metų išsilaikiusį rekordą
Lukas sumažino beveik viena mi-
nute.

Apie Luko pasirodymus ir per-
gales rašo didieji Čikagos dienraščiai
– „Chicago Sun Times” ir „Chicago
Tribune”. Matyti, kad jo pergalės
džiugins mus ir ateityje.

Gaila, kad vykstant gimnazijų
cross-country sezonui (jis tęsiasi apie
2 mėnesius), mūsiškis negali daly-
vauti kitose varžybose. Jam jau teko
atsisakyti Čikagoje surengtų svarbių
biatlono varžybų. Beje, biatlonas –
Luko stipriausia rungtis, tačiau gim-
nazijų varžybose ji nėra kultivuoja-
ma.

Pasibaigus gimnazijų cross-coun-
try varžybų sezonui Luką vėl maty-
sime įvairesnių sporto šakų pirmeny-
bėse Čikagos apylinkėse ir kitur.

LIETUVIS BĖGIKAS NERANDA SAU LYGIŲ

Lietuvis bėgikas Lukas Veržbickas
su merginų grupės nugalėtoja.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

ligos

Mintis parašyti apie pašalio ir
vidaus vietininkus (dar kitaip ben -
drai vadinamus – postpoziciniais
vie ti ninkais) kilo neatsitiktinai.
Juos (daž niausiai iliatyvą) ir dabar
neretai pavartojame rašydami
straipsnius. Tad akylesnis skaityto-
jas kai kuriuos jų pamatys ir
,,Draugo” puslapiuose. Tad kas tie
pašalio ir vidaus vieti ninkai ir kada
jie vartotini?

Nors dabar lietuvių kalboje sa -
kome turį tik vieną vietininko for-
mą, se nuosiuose XVI–XVII a. lietu-
viš kuo se raštuose (štai ir atsivertus
pirmąją lie tuvišką knygą Martyno
Mažvydo ,,Katekizmą” randame du
aliatyvius: Knigelies paczias byla
Letuuini kump jr Szemaic-
ziump) jų vartota net keturių. Du
jų vadinti pašalio vietininkais: pa-
šalio esamasis arba adesyvas (žmo-
giep, miškiep) ir paša lio einamasis
arba aliatyvas (dakta rop, namop), o
du – vidaus vietinin kais: vidaus esa-
masis arba inesyvas (žmoguje, miš-
ke, name) ir vidaus eina masis arba
iliatyvas (miškan, miš kuosna, na-
muosna, vandenin, upėn). Tačiau iš
šių keturių vieti ninkų dabar lietu-
vių kalboje plačiai vartojamas tik
inesyvas (mūsų įprastasis vietinin-
kas): miške, name, žmoguje, mišku-
ose ir t.t. Kitų vieti ninkų vartosena
ilgainiui mūsų raštuose buvo pa-
keista prielinksninėmis konstrukci-
jomis: šiandien sakome ne žmogiep,
bet pas žmogų, ne daktarop, bet pas
daktarą, ne miškan – bet į mišką.
Nors lietuvių kalboje aliatyvas ir
adesyvas jau seniai nevartojami,
įdomu, jog visų keturių vieti ninkų
vartoseną turi išlaikę Gervė čių,
Lazūnų ir Zietelos lietuviai, auk š -
taičių šnektos, esančios už Lietuvos
ribų. 

Adesyvas lietuvių kalboje vi -

siškai išnykęs, todėl žodžiai miškiep,
žmogiep turbūt ne vienam ir atrodo
keistai, ir skamba neįprastai. Šio
linksnio nykimas gana anksti paste-
bimas senuosiuose raštuose, dažnai
patys rašantieji ne visada atskirdavo
šio linksnio reikšmę nuo pa prasto
vietininko. 

Tuo tarpu aliatyvo ,,palikuo-
nių” lietuvių kalboje dar galima
rasti, juk prieveiksmiai galop, rude-
niop, velniop yra ne kas kita, o šio
vietininko liekanos lietuvių kalboje. 

Iliatyvas lietuvių kalboje dar
vartojamas gana plačiai (jį kartais ir
mūsų dienraščio puslapiuose pama -
tysite), šio vietininko vartosena
ypač gaji rytų ir pietų aukštaičių
tarmės plotuose. 

Iliatyvo išskirtinė reikšmė –
rodyti kryptį: brendu upėn, einu
miškan, važiuoju Kaunan ir kt.
Tokia vartosena nėra klaidinga,
ypač jei pavartojusio žmogaus tar-
mėje ilia ty vas vis dar gyvas. Neretai
tokį vietininką pavartosime šneka-
mojoje kalboje ar jį pamatysime
grožinės li te ratūros kūrinyje. Ta-
čiau bendrinėje rašomojoje kalboje,
oficialesniuose stiliuose derėtų šį
vietininką keisti prielin ksninėmis
konstrukcijomis: brendu į upę, einu
į mišką, važiuoju į Kauną. 

Taisytini ir tokie posakiai su
iliatyvu vardan ko, ženklan ko, jie
keistini prielinksnio dėl konstrukci-
ja arba padalyviu, pusdalyviu, pvz.,
Vardan savo svajonės atsisakiau
visko – Dėl savo svajonės atsisakiau
visko; Pritarimo ženklan linktelė-
jau galva – Pritardamas linketelė-
jau galva. Vis dėlto kai kurie
pasakymai su ilia tyvu yra įsigalėję
teisinėje kalboje ir prie linksninėmis
konstrukcijomis nekeičiami: pa-
traukti atsako my bėn, imti skolon,
perimti žinion, nuo savybėn. 

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Pašalio ir vidaus vietininkai: kas tai?

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje

www.draugas.org

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

Nr. 37

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Kiaurą parą mes naudojamės
kitų sukurtais produktais, tačiau
mano naivus noras, kad apie tokius
eilinius žmones ,,su pliuso ženklu”
pirmuosiuose puslapiuose rašytų
laikraščiai, daug kam gali pasirodyti
kaip nyki sovietmečio nostalgija. Gy-
vename gal ir ne pačiais lengviausiais
Lietuvai laikais, bet žiniasklaida nuo-
lat kala, kad esame totalinės katas-
trofos zonoje, skęstančiame laive, iš
kurio reikia kuo greičiau sprukti.
Kita vertus, tikros tragedijos ir ne-
laimės yra visiškai nuvertinamos,
išblukinamos, o kokios nors ,,grožio
fabriko” aukos verkšlenimai dėl per
didelės nosies ar per mažų krūtų
pateikiami kaip daug didesnė drama
nei nesibaigiančios žudynės Irake ar
tūkstančius gyvybių nusinešančios
stichinės nelaimės. Mūsų žiniasklai-
da apskritai nesidomi pasauliu, atro-
do, kad Lietuva egzistuoja atskirta
nuo to, kas vyksta aplinkui, todėl mes
vis dar nesuvokiame nei savo vietos
,,kitų” atžvilgiu, nei tų ,,kitų” įtakos
mums, kaip žmonijos dalelytei ir
miniatiūrinei Žemės planetos teri-
torijai. 

Vanda JUKNAITĖ
Ne ką teturiu pridėti prie to, kas

jau šia tema pasakyta. Nebent, kad,
dirbdama radijuje, perpratau, kaip
protingą žmogų paversti kvailiu. Ogi
labai paprasta. Reikia pasikviesti į
laidą Einšteiną ir paklausti, kiek
vakar turguje kainavo ridikėliai. Gali
taip atsitikti, kad jis paklaus, o kas
yra tie ridikėliai? Arba – argi mūsų
mieste yra turgus? Rezultatas garan-
tuotas. Tik piktdžiugaujančius turiu
kiek nuliūdinti: atrodyti kvailiu ir
būti kvailu nėra tas pats. Kai ne-
skaitai laikraščių, nežiūri televizijos,
matai, kaip intensyviai ir nesulaiko-
mai gyvenimas bėga į priekį.

Gražina KADŽYTĖ 
Nežiūriu televizoriaus (nes jo

namie nebelaikau jau septintus me-
tus), įsijungiu tik man reikalingas ir
rūpimas radijo laidas, per internetą
išsirenku man įdomius straipsnius,
praleisdama visus ,,nusikaltimai ir
nelaimės” bei panašius skyrelius ir
dėl to nesijaučiu ką nors praradusi.
Bet būtų neteisinga pasakyti, kad
visai nieko gero nėra rašoma ar
kalbama. Yra nedidelių laikraščių,
kuriems rašo paprasti žmonės, pa-
prastus gražius dalykus, tikrai turė-
dami pasakyti daug ką sektino, ap-
mąstomo... Ar esate girdėję? Yra ir
tokių radijo laidų. Tik reikia atsirink-

ti ir neimti to, kas nemiela.... Na, dar
gaila, kad geriausi dalykai dažniau-
siai – ne pirmuosiuose puslapiuose. 

Kalbant apie informaciją, kuri
pateikiama plačiau, pasaulinei ben-
drijai, žurnalistams norėčiau primin-
ti seną išmintį: ,,Prastas paukštis,
kuris savo lizdą teršia”. 

Vysk. Jonas KAUNECKAS 
Tik Lietuvos televizijoje ir Lie-

tuvos radijuje dar būna turinčių kil-
nių tikslų laidų ir gražiai pažvel-
giančių į Lietuvos gyvenimą, nagrinė-
jančių problemas (pastaruoju metu
dar prisidėjo ir Žinių radijas). 

Interneto puslapiai ir komercinė
televizija gyvena vien instinktais.
Ačiū Dievui, kad atsirado interneto
laikraštis bernardinai.lt. Tik jame
nėra straipsnių ir komentarų žemiau
juostos...

Marcelijus MARTINAITIS
Negalėčiau viešai peikti žinias-

klaidos, nes pats esu su ja susijęs ir
savaip atsakingas. Tačiau ne kam
nors kitam, o pirmiausia patys sau
kuriame gana atstumiantį Lietuvos
vaizdą, kaip dabar sakoma, ,,vartoda-
mi žiniasklaidos produkciją”, ,,ga-
mindami” jai vis naujos ir naujos
kriminalinės medžiagos. Intriguo-
janti žinutė, politiko apsikiaulinimas
tapo preke, vyksta konkurencija, kas
greičiau pirmas pagriebs dar karštą
sensaciją, nors po dviejų trijų dienų,
kaip ir pervažiuotas šuva, ji pradeda
dvokti. Pučiamas koks nors krimi-
nalinis, korupcinis ar politinis burbu-
las, kol jis pagaliau sprogsta, ir jokio
teisinio atpildo nesulaukiame, nes jį
tuoj užgožia kitas skandalas.

Taigi tariamai viešajai nuomonei
nuolat reikia tokios ,,paskrudintos
mėsos”. Ją užuodžiame savaitę, dvi,
tris, gerai nežinodami, kas ją ir kur
paskrudina, iš kur sklinda kvapas,
kieno ir iš kur tie skandalai trans-
liuojami? To dažnai niekada nesuži-
nosime! Tos temos, įvairios intrigos,
kompromatai, blevyzgos, banaliausi
šou yra paklausūs, tokie leidiniai
labiausiai skaitomi, TV laidos žiūri-
mos! O tai ir yra ,,perkamiausia pro-
dukcija”. Visus tuos komercinius lei-
dinius ir kanalus išlaikome mes –
skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai,
net ir tie, kurie nežiūrime ir neskai-
tome. Tik gerai nežinome, kiek visi
už tai mokame. O užmokame dviem
būdais, tiesiogiai pirkdami, t. y. didin-
dami tiražą, ir per reklamą, kurios
įkainiai atsiduria mūsų prekių ir
paslaugų kainoje.        Bus daugiau.
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V. Janevičius, gyvenantis Kankakee, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Veronika Janusaitis, gyvenanti Port Orange, FL, skaitys
„Draugą” dar vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Janina Marks, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo 100 dol. auką
,,Draugui” paremti.  Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą.

PAPASAKOJO  APIE JUBILIEJINIUS
ŠILUVOS ATLAIDUS

IŠ CICERO LIETUVIŲ SEKMADIENINIO PABENDRAVIMO

EDVARDAS ŠULAITIS

Paskutinę kalendorinės vasaros
dieną – rugsėjo 21-ąją – Cicero lietu-
viai, kaip ir kiekvieną sekmadienį,
susirinko prie kavos puodelio.

Išvykus nuolatiniam Cicero lie -
tuvius aptarnaujančiam kunigui dr.
Kęstučiui Trimakui dėstyti į Lietuvą,
jį rugsėjo 21 d. pavadavo kun. An-
tanas Gražulis, SJ, kuris tos die nos
rytą Šv. Antano parapijos baž nyčioje
lietuvių kalba laikė šv. Mišias.

Pasimeldus tikintieji susirinko į
lietuviams skirtą kambarį tradicinės
kavutės, išklausyti pranešimų bei pa -
diskutuoti.

Bene įdomiausiai čia kalbėjo ilga-
metė Cicero lietuvių veiklos propa -
guo toja, bažnytinio choro narė Jonė
Bobinienė, kuri papasakojo įspūdžius
iš Lietuvos – tiksliau, iš atlaidų Šilu-
voje. Ji ir jos dukra vyko į ekskursiją,
kurią organizavo kelionių biuras
„Vytis”. Kartu keliavo per 40 žmonių
– dauguma iš Čikagos ir Cleveland.

Keliautojai daug pamatė ir džiau -
gėsi šia išvyka. Kadangi grupėje buvo
nemažai choristų, tai jie atlaidų metu
turėjo progą sugiedoti giesmę. Išvy -
kos dalyviams buvo proga lankytis
čikagietės Janinos Monkutės-Marks
muziejuje – galerijoje Kėdainiuose,
kur kaip tik vyko žinomo fotografo –
Jono Kuprio paroda. Apie ją šiek tiek
plačiau papasakojo pats fotografas,
nuolatinis Cicero lietuvių sek ma die -
ninių susibūrimų lankytojas. Beje, ši
paroda Kėdainiuose veiks iki spalio
18 d., o tada bus perkelta į ki tas vie -
toves.

Plačiau apie šią atmintiną išvyką
į tėvynę J. Bobinienė žadėjo papa sa -
koti artimiausią sekmadienį.

Buvo paliestos ir kitos temos

Taip pat buvo kalbėta apie olim -
pines žaidynes Kinijoje ir iš Kinijos
gaunamus ligas sukeliančius žaislus,
kai kuriuos vaistus, maistą. Buvo pa -

brėžta, kad nereikėtų pirkti nieko,
kas yra gaminama Kinijoje, nes tada
gal atsirastų daugiau darbo vietų
Amerikoje. Šiomis temomis pasisakė:
Viktorija Mauručienė, Edvardas Šu -
laitis ir Roma Kuprienė.

Mindaugas Baukus pranešė apie
rugsėjo 14 d.vykusius Šiluvos Marijos
atlaidus Marquette Park, į kuriuos
ciceriečiai važiavo iš Cicero miesto
vadovybės gautu nemokamu autobu -
su. Kaip jis sakė, nepaisant to, kad tą
dieną pliaupė lietus, tai nesutrukdė
atlaidų šventei, nes viskas vyko Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
baž nyčios viduje, nežygiuojant gatvė -
mis, kaip kad buvo numatyta.

M. Baukus taip pat paskelbė, kad
kitas didesnis renginys Cicero lietu -
viams bus spalio 5-ąją, kai vyks kuge-
lio vaišės. Pelnas bus skirtas lietuviš -
kam švietimui paremti.

Advokatas Saulius Kuprys, ALTo
pirmininkas ir Susivienijimo lietuvių
Amerikoje (SLA) vicepirmininkas su -
si rinkusiems padalijo seniausios
lietuvių organizacijos – SLA leidžia -
mo „Tėvynės” laikraščio naują nume -
rį. Jame kaip tik skelbiama apie šios
jau 122 metus gyvuojančios organi-
zacijos seimą, kuris rengiamas 2008
m. lapkričio 7–9 dienomis Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus patal-
pose, Čikagoje. Jo metu vyks 69-asis
šios organizacijos delegatų suvažiavi-
mas. Kalbėtojas pabrėžė, kad prie šio
laikraščio paruošimo ir išspausdini-
mo prisideda vien tik Cicero sekma -
die ninių susirinkimų dalyviai. 

S. Kuprys pakvietė visus daly-
vauti meti nia me ,,Draugo” pobūvyje,
kuris ruo šiamas Willowbrook pokylių
salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. spalio 25 dieną.

Norisi atkreipti dėmesį į parapi-
jos biuletenio lietuvišką puslapį, ku -
riame yra pakvietimas dalyvauti
lietuviškose Mišiose, kurios vyksta
sek madieniais 9:30 val. r. Šv. Antano
parapijos bažnyčioje, pastatytoje se -
nųjų ateivių iš Lietuvos.

Roma Kuprienė kalba apie kai kurių iš Kinijos gaunamų produktų žalą.                                                                               
Edvardo Šulaičio nuot.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Rugsėjo 21 d. Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misija pakvietė tikin-
čiuosius dalyvauti bendruomenės šv.
Mišiose ir tarnystės mugėje Pasaulio
lietuvių centro sodelyje. Nuostabus
oras tarsi pritarė kvietimui, tad
žmonių susirinko gausus būrys. Šv.
Mišias aukojo ir pamokslą sakė Kau-
no Jėzuitų gimnazijos kunigas Ar-
tūras Sederevičius, neseniai atvykęs į
JAV. Jam talkino prelatas Ignas
Urbonas, brolis Lukas Laniauskas,
SJ. Skaitinius skaitė parapijiečiai
Irena Vilimienė, Kęstu tis Sušinskas.

Po šv. Mišių žmonės neskubėjo
skirstytis. Jie apžiūrinėjo gausius
stendus, kuriuose atsispindėjo visuo -
meninė parapijos veikla, bendravo,
vaišinosi. Čia mezgėsi naujos pažin-
tys, norintys galėjo užsirašyti į jiems
patinkančią tarnystę. O kokia šventė
be dainų?! Giedojo misijos choras,
(vadovė Jūratė Grabliauskienė) ir
vai kų choras ,,Vyturys” (vadovas Da -
rius Polikaitis). Dainavo ir tarnysčių
mugės dalyviai – ir vieni, ir muzikan-
tams padedant. Vaikai taip pat neliko

nuskriausti – ant specialaus audinio,
kuris bus užtiestas ant altoriaus,
galėjo surašyti maldas, palinkėjimus,
prašymus.  

Palaimintojo J. Matulaičio misijo-
je, šalia pačios misijos tarnybos, veik-
los gausu – Komunijos dalijimas, ligo-
nių lankymas, ruošimasis Pirmajai
komunijai ir Sutvirtinimo sakramen-
tui. Repetuoja ir koncertuoja vaikų
choras ,,Vyturys”, misijos mišrus ir
moterų chorai, veikia Šv. Rašto, mal-
dos būreliai, vyksta rekolekcijos, se -
minarai, veikia biblioteka, leidžiamas
parapijos biuletenis – visko išvardinti
neįmanoma. Visa ši veikla vadinama
tar nyste, mat pinigų už ją niekas
negauna.

Šiuo metu prie misijos yra prisi -
ra šę per 500 vienetų – tai reiškia
šeimų, ar vienišų žmonių, ar porų.
Mišiose savaitgalį dalyvauja beveik
aštuoni šimtai žmonių, o per didžią -
sias šventes tikinčiųjų susirenka
gerokai per 2,000. 

Negalėję atvykti į mugę ir norin-
tys prisidėti prie savanoriškos veiklos
visuomet gali užeiti į raštinę (14711
127th Street, Lemont, IL) pasitei -
rauti ir užsirašyti į misiją ar sava -
norišką veiklą. Raštinė dirba pirma-
dieniais – penktadieniais nuo 9 val. r.
iki 12 val. p. p. Mūsų tel.: 630-257-
5613. Misijos tinklalapis:

www.matulaitismission.com
Jame rasite kiekvienos savaitės ži -
niaraštį su šv. Mišių tvarkaraščiu ir
naujienas.

Kvietė Palaimintojo 
J. Matulaičio tarnysčių mugė

Dainuoja Povilas Strolia.
Jono Kuprio nuotraukos

Tautinių šokių grupės ,,Spindulys” stendas. Pirma iš dešinės: ,,Spindulio”
va dovė Rasa Poskočimienė.

Vaikai rašė savo maldas, palinkėji-
mus, prašymus.
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Bibliotekos ir žmonija
Johan Gutenberg išradimas –

knygų spausdinimo staklės 1455 me-
tais pakeitė pasaulį. Informacija ėmė
sklisti spausdintų knygų forma.
Naujas technologinis šuolis įvyko
palyginti neseniai ir dabar jau galima
įsigyti elektronines knygas. Kinta ne
tik pačios knygos, bet ir jų skaitymo
bei saugojimo būdai, keičiamės ir
mes. Todėl svarbu suprasti ir numa-
tyti, kaip turėtų kisti visuomenės
žinių saugyklos ir bendravimo vietos,
vadinamos bibliotekomis. Kokios jos
bus ateityje ir ką mums reikš?

Antikos bibliotekos

Senovės Egipte religinio ir val-
stybinio turinio papiruso ritinėliai iš
pradžių būdavo saugomi šventyklose.
Manoma, kad saugyklų būta ir prie
faraonų rūmų bei prie mokyklų.
Asirijos sostinėje Ninevijoje jau VII a.
pr. Kr. buvo sukaupta apie 30 tūks-
tančių molinių lentelių su dantiraščio
Užrašais. Ji vadinosi Ašurbanipalo
biblioteka. Pirmoji, kurios fondų da-
lis išliko iki šių laikų.

Senovės Graikijoje rašyta ant
pergamento, kurį daug paprasčiau
saugoti. Todėl VII a. pr. Kr. pradėtos
steigti viešosios bei asmeninės bib-
liotekos. Senovės Romoje IV a. pr. m.
e. veikė 28 viešosios bibliotekos.
Rankraščius jos išduodavo ir į namus.

Garsiausia Antikos biblioteka
buvo Aleksandrijoje. Tai vienas iš
septynių pasaulio stebuklų, pastaty-
tas III a. pr. m. e. Šioje bibliotekoje
buvo surinkta per 700 tūkst. knygų ir
tekstų, pirmą kartą istorijoje sudary-
tas saugomų rankraščių katalogas,
atskirai sugrupuoti prozos ir poezijos
kūriniai. Biblioteka sudegė 47 metais
prieš mūsų erą.

Naujųjų laikų mediatekos

XXI a. skaitmeninės technologi-
jos ir internetas keičia bibliotekų
darbą ir architektų uždavinius, jas
projektuojant. Daugelyje jų nebepil-
domi korteliniai katalogai (todėl pro-
jektuojant reikia numatyti vietą
kompiuteriams, kurie naudojami pa-
ieškai), leidinius galima užsakyti ir
internetu. Be to, daugeliui skaitytojų
nepakanka paprastų bibliotekų: rei-
kia jose įrengti interneto kavinę, ku-
rioje būtų galima naudotis specia-
liomis leidinių paieškos programo-
mis, įprastą kavinę, knygyną, parodų
salę ir pan.

Naujai statomos bibliotekos at-
lieka kur kas daugiau funkcijų ir
todėl daugelyje pasaulio šalių vadi-
namos nebe bibliotekomis, o medi-

atekomis ar kultūros centrais. Juose
yra garso, vaizdo įrašų fondai, kino,
teatro, konferencijų salės, auditorijos.

Bibliotekose mažėja sėdimų vietų
skaičius, nes žmonės vis dažniau ne-
šasi knygas namo. Manoma, kad šiuo
metu verta statyti daugiau mažesnių
bibliotekų su populiariausia ir rei-
kalingiausia vidutiniam skaitytojui
informacija. Jos turi būti lengviau
pasiekiamos, o informacija greičiau
randama. Praktiškos, tačiau dar ne-
labai paplitusios yra skaitmeninės
bibliotekos, kuriose informacija sau-
goma skaitmeninėse laikmenose, ta-
čiau ją galima lengvai atsispausdinti.

Nuo popieriaus iki 
kompiuterio iki...

Knygos, kurias rankomis per-
rašinėdavo vienuoliai, iš pradžių
buvo tokios retos ir brangios, kad
viduramžiais jas prirakindavo gran-
dinėmis ant specialių pultų bibliote-
kose ar bažnyčiose.

Turtingos mokslinės ir grožinės
literatūros tuo metu buvo arabų bib-
liotekos, o daugelis vienuolynų bib-
liotekų Europoje sudegė ar kitaip
sunyko. Naujose bibliotekose perga-
mentą pakeitė pigesnis popierius.
Renesanso epochoje ledas vėl paju-
dėjo.

Pradėtos gan sparčiai steigti bib-
liotekos Bolonijos, Sorbonos, Prahos
ir kituose universitetuose, taip pat
gimė miestų ir atskirų feodalų bib-
liotekos. Italijoje viešosios bibliotekos
pradėtos steigti nuo XV amžiaus.

Kai kas mano, kad kalbos tech-
nologijos palengva išstums žmonių
poreikį rašyti arba spausdinti kom-
piuteriu. Apie 2050 metus rašymas
išnyks ir įsivyraus kalbėjimo arba
žodinė kultūra. Kita svarbi tendenci-
ja – didėjantis globalios informacijos
poreikis. Mat žmonės juda vis spar-
čiau, auga legali ir nelegali migracija.
Jau dabar paskaičiuota, kad daugiau
kaip penkiasdešimtyje šalių imi-
grantai sudaro 15 proc. gyventojų.

Informacijos pertekliaus 
grėsmė

Vadinasi, norint suprasti kitas
kultūras ir išvengti nesusipratimų ar
konfliktų, teks kurti globalią kultūrą.
Matyt, tą padės atlikti naujos kartos
bibliotekos ar žinių apdorojimo ir
naudojimo centrai. Žvelgiant į vi-
suomenės politines, kultūrines ir
socialines vystymosi kryptis, spėjama
kad bibliotekos taps kultūros cen-
trais.

Spartėja ne tik žmonių judėjimas
bet gyvenimo greitis apskritai. Yra
apskaičiuota, jog šiuolaikiniai žmo-
nės miega vidutiniškai dviem valan-
domis trumpiau, negu prieš aštuo-
niasdešimt metų.

34 proc. žmonių pietus valgo
judėdami, 66 proc. jaunuolių vienu
metu žiūri televizorių ir naršo po in-
ternetą. Naujausi apklausų duome-
nys liudija, kad 43 proc. žmonių
sunku priimti sprendimus dėl infor-
macijos arba duomenų pertekliaus.
Bet kam tie skaičiai – pakanka užeiti
į knygyną ir daugeliui nusvyra ran-
kos nuo naujų knygų kiekio. Matyt,
be naujų paieškos arba atrankos sis-
temų neišsiversime.

Antros kartos internetas

Naujos paieškos sistemos – viena
šiuolaikinių bibliotekų dalių, yra

Johan Gutenberg spausdinimo stak-
lės, pakeitusios pasaulį.

Atkelta iš 2 psl. Senojo
žemyno pirmenybėse dalyvaujantis
Šakių TSK lenktynininkas Nerijus
Naujokaitis priešpaskutiniojo rato
lenktynėse atvažiavo ketvirtas ir li-
kus dar vieno etapo varžyboms, su-
rinkęs 153 taškus, tapo nebepaveja-
mas varžovams.

Tačiau apginti Europos čempio-
no vardą N. Naujokaičiui nebuvo
lengviau nei jį iškovoti. 

„Italijoje ir treniruotės, ir kvali-
fikacinės varžybos man prasidėjo
labai žadančiai, – atslūgus pirmajai
sveikinimų bangai telefonu pasakojo
čempiono vardą apgynęs Nerijus. –
Važiuoti pradėjau iš palankiausios
vietos, tačiau mano saldžios svajos
apie nugalėtojų pakylą ir palankų sau
rezultatą tęsėsi tik iki pirmojo po-
sūkio, kol varžybų šeimininkas

Christian Giarol, važiavęs su „Ford
Focus”, netaranavo mano „Volkswa-
gen Polo”. Po šio smūgio apsisukau
kelyje 180 laipsnių ir taip iš pirmo-
sios vietos nusiritau į paskutiniąją.
Tačiau nesudėjau ginklų ir spaudžiau
kiek galėdamas.”

Antrąją ir trečiąją vietas Italijoje
iškovojo šios šalies sportininkai
David Negre („Subaru Impreza”) ir
Ch. Giarolo.

Kitas mūsų šalies sportininkas
R. Savickas, vairuojantis „Ford Pu-
ma”, dėl technikos gedimų į baigia-
mąsiais varžybas nepateko ir įskai-
tinių taškų nepelnė.

Paskutiniųjų, vienuoliktųjų Eu-
ropos automobilių varžybų čempio-
nato etapo lenktynės rugsėjo  27-28
dienomis vyks „Saint Igny de Vers”
lenktynių žiede Prancūzijoje. 

N. Naujokaitis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VLADA STANKAITYTĖ
PARGAUSKIENĖ

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

Draugus ir pažįstamus prašome Mišiose dalyvauti ir pasimelsti
už a. a. Vlados sielą.

Artimieji

svarbiausios, kadangi informacija
dabar praktiškai nemokama ir jos
labai daug. Todėl ir kalbama apie
antros kartos internetą, kuris iš
esmės reiškia naują informacijos
apdorojimo ir pateikimo sistemą, apie
kaupus (blogus), pateikiančius jau
atrinktus ir surūšiuotus duomenis.

Šiuo metu kuriamos ir naudo-
jamos tekstų, vaizdų paieškos siste-
mos. Manoma, kad kitos kartos pa-
ieškos technologijos pasipildys tokiais
atributais kaip masė, tankis, tonas,
kvapas, tekstūra, skonis, greitis
ir t.t.

Lietuvos bibliotekų 
istorija

Manoma, kad Lietuvą pirmosios
knygos pasiekė XIII amžiuje. Pir-
masis žinomas knygų sąrašas sudary-
tas 1510 m. Lietuvos kanclerio A.
Goštauto, jame įregistruoti 92 tomai.
Turtingiausia XVI a. biblioteka prik-
lausė Žygimantui Augustui (4000
tomų). Dalis jos atiteko Vilniaus
jėzuitų kolegijai, kurioje biblioteka
veikė nuo 1570 m. 1832 m. biblioteka
kartu su universitetu uždaryta, o po
35-erių metų jos vietoje įsteigta
Vilniaus viešoji biblioteka. 1919
metais ji pertvarkyta į Centralinį
knygyną, vėliau perkelta į Kauną.
1963 m. pastatyta Lietuvos Nacio-
nalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Tokia trumpa Lietuvos bibliotekų
vystymosi istorija.

Kokios bus ateities atminties
saugojimo vietos?

Mąstant apie ateities bibliotekas,
galima įsivaizduoti jas kaip mūsų
atminties saugojimo vietas. Ateities
bibiliotekose bus saugomi ne tik
įvairių laikmečių vaizdai, tekstai, bet
ir kvapai ar garsai. Mokslininkai,

technologai ir architektai dabar
drąsiai daro bandymus su erdvėmis,
ieško naujų formų ir tos atminties bei
patirties saugojimo būdų.

Kadangi visiškai neaišku, kokios
bus bibliotekos po poros ar trejeto
dešimtmečių, galbūt tą galėtų prog-
nozuoti susibūrusios grupės, sudary-
tos iš bibliotekų darbuotojų, skaityto-
jų ir kitų menininkų ir kitų suintere-
suotų asmenų. 

,,Mokslo festivalis”

Tai viskas kas yra likę iš garsiausios
Antikos bibliotekos Aleksandrijoje.
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�Nuo rugsėjo 26 d. ,,Kuni gaikš -
čių užeigoje” kiekvieną penktadienį –
karaoke. Kviečiame apsilankyti.

�Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 12
val. p. p. Čiurlionio galerijoje Jau -
nimo centre vyks Lietuvos Res pub -
likos finansų ministro Ri manto Ša -
džiaus, kandidato į LR Seimą daugia-
mandatėje Naujamiesčio rinkimų
apygardoje, susitikimas su Čikagos li -
tuanistinės mokyklos mokinių tėve -
liais. Po šio susitikimo 1 val. p.p. R.
Šadžius susitiks su spaudos atstovais. 

�LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje praneša, kad į Čikagą atvyks-
ta Lietuvos Respublikos finansų mi-
nistras Ri mantas Šadžius. Lietuvos
socialde mok ratų partija R. Šadžių
iškėlė kandidatu į LR Seimą daugia-
mandatėje 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.

�Tautinių šokių grupės ,,Gran -
dis” pagyve nusių jų ratelis savo veik-
los metus pra dės rugsėjo 28 d., 2:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre.
Kvie čiame visus, jaunatviškai nusi -
tei kusius ir mėgstančius bendrauti.
Registruotis: www.voras.com/gran-
dis. Turint klausimų, prašome kreip-
tis į mokytoją Vidą Brazaitytę tel.:
708-280-8678 arba vidab1213@hot-
mail.com. 

��Jaunimo centras (JC) Moterų
klubo narės rugsėjo 28 d., sekmadie-
nį, prieš ir po šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje visus kviečiame į JC kavi -
nę. Moterys vaišins mieliniais blynais
su obuoliene. Pabendrausite su drau-
gais ir tėvu Antanu Gražuliu, SJ, o
kartu ir paremsite Jaunimo centrą.
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 ir solistės
Melonie Muehlen (sopranas) koncer-
tas. Parapijiečiai atsisveikins su
ilgamečiu parapijos choro vadovu ir
tarybos sekreto riu mi Jurgiu Lamp -
sačiu, kuris iš vyks ta gyventi pas duk -
rą į Vokietiją. Nuošir džiai kviečiame
visus dalyvauti.

�Sekmadienį, rugsėjo 28 d., JAV
LB Brighton Park apylinkės valdyba
ruošia pietus, kurių pelnas bus skir-
tas lituanistinių mokyklų darbui pa -

remti. 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 apy-
lin kės valdybą. Valdybos iždininkė –
Sa lomėja Daulienė, tel.: 773-847-
4855.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia spalio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Spalio 1 d. –
,,Vepriai”; spalio 8 d. – ,,Labanoras”;
spalio 15 d. ,,Dotnuva” (1-a dalis)
spalio 22 d. ,,Dotnuva” (2-a dalis) ir
spalio 29 d. ,,Lukšiai”. Maloniai kvie -
čiame. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys kviečia į kasmetinį – 88-ąjį –
lėšų rinkimo pokylį, kuris vyks spalio
5 d. Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Pradžia –
12:30 val. p. p. 1:30 val. p.p. – pietūs.
Bilieto kaina – 35 dol. Norintys daly-
vauti pokylyje, prašome skambinti
tel.  773-776-1324 (ses. Genevieve) iki
rugsėjo 29 d.

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

�Spalio 19 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. kviečiame į ateitininkų akade-
minio sąjūdžio metinę šventę Brook-
side Country Club, Pasadena. Pagrin-
dinis pranešėjas – pulkininkas Romas
Kilikauskas. Vietas užsisakyti galite
telefonais: 323-378-5782 (Birutė Vis-
kantienė); 661-296-8410 (Onutė Keb-
lienė); 818-248-5180 (Aldona Kudir-
kienė) ir 310-373-2914 (Danutė Ba-
siulienė).

�Šv. Kazimiero parapijos, 2718 St.
George St., Los Angeles, CA 90027
metinis pokylis vyks spalio 26 d. po
lietuviškų šv. Mišių. Dalyvaudami
jame paremsite parapiją. Negalinčius
dalyvauti maloniai prašome nepa-
miršti savo parapijos ir kviečiame
savo auka prisidėti prie bažnyčios re-
monto darbų. Vietas užsisakyti galite
telefonais: 818-782-1248 arba 818-
321-1811 (Marytė Šlepikaitė) ir 323-
664-4660 (parapijos raštinė).

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
įvyks 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 arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Pokylio metu bus įteikta romano konkurso premija. Bus geras
maistas, atgaiva, o puiki nuotaika priklausys nuo visų dalyvių. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

Lietuvių dienos Los Angeles

Spalio 4–5 dienomis nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. 
Šv. Kazi miero parapijos kieme, 

2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027, 
vyks Lietuvių dienos. Jūsų laukia lietuviškas maistas, muzika, šokiai,

dainos ir kitos pramogos. Lietuvių dienose žmonėms 
smagu pabūti kartu. Tad kviečiame atvykti ir Jus.

Lietuvos literatūros lobyno kny-
gų serijoje – žymios poetės Janinos
Degutytės (1928–1990) geriausių
eilėraščių rinktinė. Parengta remian-
tis „Rinktinių raštų” dvitomiu (Vaga,
1988). Knyga išleista minint 80-ąją
poetės gimimo sukaktį.

Ši plataus eilėdaros deapazono –
nuo taisyklingos silabotonikos iki
laisvųjų eilių poetė – neabejotinai

priklauso lietuvių literatūros kūrėjų
viršūnei. Jos poezijos išskirtinumą
yra pastebėję ne tik skaitytojai, bet ir
literatūros kritikai. Jos eilėraščiai tai
ir  meilės lyrika, ir gyvenimo išpažin-
tis, ir meilė tėvynei, ir tautiškumas. 

Rinktinė sudaryta iš 1957–1983
metais rašytų eilėraščių, sutelktų į
devynis jos kūrybos rinkinius.
Rinktinė baigiama J. Degutytės tes-
tamentiniu eilėraščiu ,,Purpuru
atsivėrusi”:

Temsta.
Širdies akimis žvelgiu į pasaulį.
Gatvių maišaty – aš,
padauginta iš tūkstančių.
---------------------------------
Dar negaliu išeiti.
Dar visko nepasakiau.
Jums
Už jus.

Rinktinės kaina  — 25 dol. Kny-
gą galima įsigyti paštu, pridedant
10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Degutytė. Lietuvių literatūros lobynas.
XX amžius”

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

Jaunimo centro didžiojoje salėje 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039

Lietuviškas teatras gyvuoja Amerikoje.  
Kas ketveri metai JAV LB Kultūros taryba sustiprina šią ypatingą

lietuviško gyvastingumo išraišką sukviesdama teatrų sambūrius iš
visos Amerikos ir Kanados į Lietuviško teatro festivalį.

Dalyvauti šių metų festivalyje jau panoro teatrų grupės iš Čikagos, 
Floridos, Toronto ir Detroito.

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

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 50 dol. 
Bilietai parduodami Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių centre prieš ir po
šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Prieš kiekvieną spektaklį
bi lietai bus parduodami prie įėjimo į Jaunimo centro didžiąją salę durų.

Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

Lietuvių dienos – 2007.


