
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, SPALIO - OCTOBER 1, 2008 Vol XCIX Nr. 192Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
9
-3
0
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.40 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Skautybės kelias. Oro
skautai IX Tautinėje
skautų stovykloje. LSS
vadovų suvažiavimas (p.
2)
•Ar išvis reikalingas Sei-
mas? (p. 3, 8)
•Su socialinės demokra-
tijos idealo žiburiu (p. 4,
8)
•Lietuvos Vyčiai. Dangus
prakiuro – Marija verkė
(p. 5, 9)
•Baltoji knyga (39) (p. 9)
•Kvietimas į Epikūro ma-
lonumų puotą (p. 10)

Lietuvoje – JAV
valstybès sekretorès
pavaduotojas

mėjo, kad nuoseklių Lietuvos ir JAV
administracijos pastangų dėka dvi-
šaliai santykiai buvo ir išlieka labai
artimi, intensyvūs ir draugiški. Lie-
tuva ir JAV – artimos sąjungininkės
įvedant taiką ir stabilumą Irake bei
Afganistane. Lietuvos vadovo teigi-
mu, abiejų šalių žmones dar labiau
suartins bevizis režimas.

Lietuvos valstybės saugumo de-
partamento ir JAV Teroristų stebėji-
mo centro susitarimas dėl keitimosi
informacija apie žinomus ar įtaria-
mus teroristus buvo pasirašytas rug-
sėjo 29 d. Vilniuje. Šis dokumentas
yra paskutinis iš susitarimų, būtinų
Lietuvai siekiant bevizio režimo su
JAV. Tokius susitarimus yra pasira-
šiusios ir kitos Europos Sąjungos
(ES) valstybės narės. Rugsėjo 26 d.
Washington buvo pasirašytas Lietu-
vos ir JAV Vyriausybių susitarimas
dėl glaudesnio bendradarbiavimo
nusikaltimų prevencijos ir kovos su
jais srityje. Juo abi šalys – partnerės
sustiprina Nukelta į 6 psl.

Prasidèjo
išankstinis
balsavimas

Pasiraßyti visi beviziam
režimui reikalingi dokumentai

Lietuvoje vieõi Liuksemburgo
kariuomenès vadas

Washington, DC, rugsėjo 29 d.
(President.lt/,,Draugo” info) – Su
darbo vizitu Jungtinėse Amerikos
Valstijose viešintis Lietuvos Respub-
likos prezidentas Valdas Adamkus su-
sitiko su JAV prezidentu George W.

Bush. Prezidentai aptarė dvišalius
santykius, tarptautinio saugumo
klausimus ir pokyčius Europos Ry-
tuose – Ukrainoje, Gruzijoje, Balta-
rusijoje.

Prezidentas V. Adamkus pažy-

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Liuksemburgo sprendimą dalyvauti
Europos Sąjungos (ES) stebėtojų mi-
sijoje Gruzijoje pasveikino krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas.

Su Lietuvoje viešinčiu Liuksem-
burgo kariuomenės vadu generolu
Gaston Reinig J. Olekas susitiko ant-
radienį. Civilinė ES stebėtojų misija

(EUMM) savo darbą Gruzijoje turėtų
pradėti šiandien. Lietuva į ją yra sky-
rusi 7 atstovus.

Susitikimo metu ministras J.
Olekas su Liuksemburgo kariuome-
nės vadu generolu G. Reinig taip pat
aptarė karių dalyvavimą tarptauti-
nėse operacijose, kariuomenės pert-
varkymo procesus.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) – Po
neskaidrių Baltarusijos parlamento
rinkimų Lietuvos politikai nenori at-
sisakyti draugiško bendravimo su
Minsku galimybės.

Vilniuje antradienį vykusiuose
Lietuvos politinių partijų ir Baltaru-
sijos politikos specialistų debatuose
,,Ar verta judinti Lietuvos ir Balta-
rusijos santykius?” buvo išsakytos ne

vien neigiamos pastabos autoritari-
nio režimo Baltarusijoje atžvilgiu, bet
ir apžvelgtos galimybės užmegzti šil-
tesnius santykius su Minsku bei taip
paskatinti demokratizacijos procesus
kaimyninėje valstybėje.

ES yra nutraukusi beveik visus
santykius su Baltarusija, paskelbusi
jai ekonominius apribojimus bei užd-
raudusi atvykti A. Lukašenka ir ki-

tiems šalies vadovams, kuriuos kalti-
na rinkimų klastojimu ir susidoroji-
mu su opozicija.

Lietuva santykiuose su Baltaru-
sija svyruoja tarp kritinio ir pragma-
tinio dialogo, kurį, iš vienos pusės,
diktuoja griežta ES nuostata prezi-
dento A. Lukašenka ir demokratijos
padėties šioje šalyje atžvilgiu, iš kitos
pusės – artima kaimynystė.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Lietuvos piliečiai užsienyje – Euro-
pos, Azijos, Afrikos valstybėse – nuo
antradienio jau gali pareikšti savo va-
lią iš anksto balsuodami Seimo rinki-
muose ir referendume dėl Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) darbo pra-
tęsimo.

JAV esančiose balsavimo vietose
galima balsuoti nuo šiandien, spalio 1
dienos.

Anot Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) atstovės Angonitos
Rupšytės, ypač aktyviai pirmąją die-
ną registruojasi ir balsuoja Airijos lie-
tuviai. Iš viso užsienio valstybėse yra
numatytos 62 balsavimo vietos. Anot
A. Rupšytės, užsienyje yra registruo-
ta apie 12 tūkst. balsavimo teisę tu-
rinčių Lietuvos piliečių.

Lietuvos prezidentą Baltuosiuose rūmuose priėmė George W. Bush. ELTOS nuotr.

Ieškoma naujû bendravimo su Baltarusija bùdû

Liuksemburgo kariuomenės vadas G. Reinig. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Lietuvoje viešės JAV valstybės sek-
retorės Condoleezza Rice pavaduo-
tojas Daniel Fried.

C. Rice pavaduotojas Europos ir
Eurazijos reikalams dalyvaus ,,Sus-
tiprintos partnerystės Europoje” (e-
PINE) susitikimuose. Jis taip pat
ruošiasi aptarti dvišalių santykių
klausimus su Lietuvos vadovais.
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Daugiau informacijos
apie lietuvių skautų

veiklą rasite
internete adresu:
www.skautai.net

Oro skautai IX Tautinėje
stovykloje

3...2...1... Su šnypščiančiu garsu
raketa išlekia į dangų. Beveik negali-
ma jos matyti. Po sekundės pasimato
parašiutas ir jis pradeda lėtai leistis
atgal į žemę. Skautai bėga jo sugauti
ir vėl paleisti.

Gerai motyvuoti sesės ir broliai
oro skautai kandidatai valdė lėktuvus
su radijo siųstuvais, leido į dangų
raketas, statė balzos medžio lėktuvus
ir mokėsi apie aviacijos žemėlapius.
Vienas kitam padėjo, kai nesuprato,
ką reikia daryti. Kai kasdieninis
užsiėmimų laikas baigdavosi ir skau-
tai buvo laisvi, tik mažas jų skaičius
išeidavo, dauguma likdavo toliau
statyti ir skraidinti savo modelius.

Praskrendant pastebėjau kelis
vaizdus.

„Iš kur šis lėktuvas?” – klausė
vadovas.

„Iš Australijos!” – sušuko oro
skautai kandidatai.

„Kaip atpažįstate?”
„Nes yra nupiešta kengūra.”
„O šis?”
„Iš Lietuvos, nes yra tas kry-

žius.”
„Vyčio kryžius” – pridėjo kita.

Pirmą dieną statant lėktuvus iš
balzos medžio, sesė Lija Hoffman
labai tvarkingai ir atidžiai atliko
smulkius darbus. Ji beveik pabaigė
statyti viso lėktuvo sparno rėmus.
Nuostabus pasiekimas, nes jai tik 11
metų.

Atidaręs dėžę, kurioje buvo radi-
jo siųstuvu valdomas lėktuvas, brolis
Povilas Grigutis išėmė instrukcijų
knygutę ir prisegė ją ant sienos – kad
lengviau būtų skaityti nurodymus,
montuojant lėktuvo dalis. Be to, at-
likęs kiekvieną žingsnį jis tvarkingai
tai pažymėdavo.

Sunku apibūdinti oro skautų
džiaugsmą, pakilus pirmam lėktuvui
ir išlėkus pirmai raketai į dangų.
Skautams – tai tik žaidimas ir nuo-
tykis, bet iš tiesų vyksta nuostabus
savęs mokymas. Už atliktus darbus
jie tuoj galės dėvėti oro skautų spar-
nus.

Dėkojame a. a. skautininkui Ge-
diminui Janulai už duosnų palikimą
ir viltį, kad ateityje oro skautai vis
dar sieks dangaus viršūnių.

Brolis Tomas Dundzila

SKAUTŲ PADĖKA LIETUVIŲ FONDUISKAUTŲ PADĖKA LIETUVIŲ FONDUI

Lietuvių Fondui už paramą,
skirtą skautų jubiliejinei stovyklai,

dėkoja Lietuvių Skautų Sąjungos IX Tautinės
stovyklos stovyklautojai ir vadovybė.

Kviečiame visus, kuriems aktuali lietuviško jaunimo veikla,
prisidėti prie Lietuvių Fondo.

LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616
E-mail: admin@lithfund.org
www.lithuanianfoundation.org

Sveikiname naujus oro skautus
ir oro skautes!

IX Tautinėje stovykloje, kuri
įvyko š.m. rugpjūčio 9-19 d. Camp
Manatoc stovykloje, Penninsula,
Ohio, šie skautai ir skautės davė oro
skautų/oro skaučių įžodį:

Adomas Craig, Dominykas Gri-
gutis, Linas Aleknavičius, Lukas
Gabrys, Martynas Širvinskas, Matas
Zenkevičius, Paulius Putrimas, Po-
vilas Grigutis, Tomas Keveza –
„Rambyno” tuntas, Toronto; Erikas
Laignel, Perkūnas Reventas – „ Min-
daugo” draugovė, Washington, DC;
Indrė Hirt, Lija Hoffman – „Nerijos”
tuntas, Čikaga; Aras Klimas, Darius
Čepulis – „Pilėnų” tuntas – Cleve-
land; Olivija Petry – „Aušros var-
tų/Kernavės” tuntas, Čikaga; Tėriu-
kas Petry – „Lituanicos” tuntas, Či-
kaga.

Dėkojame broliams Tomui Dun-
dzilai, Vyteniui Kirvelaičiui ir Tomui
Skučui, kurie šiuos skautus ir skau-
tes paruošė šiam ypatingam įžodžiui!

Olivijai Petry, davusiai oro skaučių
įžodį, s. fil. Zita Rahbar užsega oro
skautų sparnus.

Nauji oro skautai! Vyr. sk. t.n. Linos Rauchaitės nuotr.

F.S.S. Čikagos skyrius kviečia seses dalyvauti
ASD kandidačių apklausinėjime ir temų skaityme,

kuris įvyks 2008 m. spalio 10 d. 7 val. v.

Sueiga vyks pas fil.dr. Vilija Kerelytę
(13429 West Oakwood Ct., Homer Glen, IL. 60491).

Apie dalyvavimą prašau pranešti sesei Vilijai
tel.: (708) 567-9611.

Ad Meliorem!

Sesės ir broliai
vadovai,

Jau laikas registruotis į 2008 m.
Vadovų suvažiavimą, kuris įvyks
spalio 24-26 d. netoli Cleveland,
OH. Prašau užsiregistruoti iki spa-
lio 4 d., kad būtų laiko tinkamai pa-
ruošti kokybišką programą. Regis-
tracija tik 20 JAV dol.

Kiekvienam dalyviui reikės vesti
mažą dalį programos (pagal susi-
tarimą).

Antrame registracijos puslapyje
rasite taisykles, pasiruošimo reika-
lavimus ir reikalingų daiktų sąrašą.

Tinklapyje rasite registracijos
lapą ir daugiau žinių http://skau-
tai.seedwiki.com/wiki/skautai/va
dovu_suvaziavimas_2008

Budėkime!

Brolis Tomas Dundzila
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Niūrus ne tik
Prezidento ruduo

PETRAS KATINAS

Nė kiek neperdėdami galime pasakyti, jog ypač prieš šiuos rinki-
mus į Seimą prorusiškos jėgos Lietuvoje pradėjo pulti ir veikti vi-
sais frontais. Nors aukščiausiosios valdžios atstovai vengia atvi-

rai rodyti tradicinę meilę (ir ištikimybę) Kremliui, bet faktai rodo, kad ta
valdžia, ne specialiosios tarnybos, sėdi Rusijos energetinės pabaisos „Gaz-
prom” kišenėje. Tai ypač išryškėjo užpuolus Gruziją. Štai Pramonininkų
konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys, pertekęs milijonais, kaip ir
daugelis jo bičiulių, „tėviškai” moko Lietuvos valdžią atsižadėti remti
Gruziją, nes Rusija labai supyks ir užsuks paskutiniuosius dujų ir naftos
kranelius. Tiktai nei B. Lubys, nei jo kolegos milijonieriai nepaaiškino,
kodėl taip atsitiko, kad Lietuva už rusiškas dujas jau moka brangiau, nei
Vokietija. Paaiškinama labai paprastai – pernelyg mažai lankstomės
Maskvai, pasiduodame prof. Vytauto Landsbergio „rusofobijai”, neklau-
some gelbėtojo Algirdo Brazausko pamokymų, kaip svarbu neprieštarauti
„didžiajam broliui”, nes tas gal susimylės ir numes kokį apgraužtą kaulą
nuo savo stalo. Nepamirštama ir priminti, kad energetika yra ekonomika.
Bet juk kiekvienam normaliai ir sveikai mąstančiam žmogui visiškai aiš-
ku, kad energetika, esanti Rusijos rankose, yra gryna politika ir ja naudo-
jamasi kaip svertu, spaudžiant pirmiausia Rusijos kaimynes. Tiesa, dar
raginama sekti Prancūzijos ir Vokietijos pavyzdžiu ir tik kelti abi rankas
„už”, kai Berlynas ir Paryžius tūpčioja aplink Maskvą. Kitaip tariant,
mažutėliai esame, nieko neturime, sėdime ir sėdėkime Maskvos kišenėje.
O jeigu landsbergininkai, neduok Dieve, laimės rinkimus, tai net karas su
Rusija būsiąs.

Prie tokios išvados priėjo ir ją paskelbė bei išplatino visose žiniasklai-
dose pats „prezidentas” Rolandas Paksas. Savo bei „Tvarkos ir teisingu-
mo” rusiškos kuopelės vardu. Štai šis verslininkas pratrūko komjaunuo-
lišku pykčiu dėl to, kad Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai įspėjo vi-
suomenę dėl Rusijos kapitalo keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui.
Pasirodo, pasak šio Konstitucijos ir priesaikos laužytojo, konservatoriai
taip pareikšdami kursto politinę įtampą, ir tai turės labai skaudžias pa-
sekmes Lietuvai. Draugas Rolandas nusišnekėjo tiek, kad Tėvynės są-
junga-krikščionys demokratai yra karo kurstytojai, siekiantys įtraukti
„brangius Lietuvos žmones” į ginkluotą pasipriešinimą Rusijai. Dar dau-
giau, pasirodo, tie nedorėliai karo kurstytojai konservatoriai kaišo paga-
lius į Prancūzijos prezidento N. Sarkozy ratus, kai tas atvykęs į Maskvą ir
pasibarstęs galvą pelenais prašė vos ne atleidimo ir ieškojo ES kompro-
miso su Rusija dėl konflikto su Gruzija. Kitaip sakant, reikia draugauti su
Rusija. Aišku, R. Paksas, (deja, jis ne vienas), ėmė pabrėžti, kad „prieš-
priešos kurstymas” su Rusija atneš Lietuvai baisių nelaimių: žlugs pra-
monė, žemės ūkis, pasipils daugybė bedarbių, žmonės sugrįš prie balanos
gadynės ir t. t.

Tokie pastarojo meto pareiškimai ne šiaip sau – siekiant pritraukti
prie balsadėžių liumpenus ir jiems panašią publiką, o užsakytos iš Mask-
vos propagandos vykdymas. Pagaliau tą ėmė suvokti ir Prezidentas Valdas
Adamkus, ėmęs mušti pavojaus būgnais, taip reikšdamas nerimą dėl spa-
lio mėnesį vyksiančių Seimo rinkimų.

Vienas dienraštis tokį Prezidento susirūpinimą net pavadino „Niūriu
Prezidento rudeniu”. Straipsnyje pažymima, kad Prezidentas bene pirmą
kartą pasakė, kad matydamas dabar į Seimą besiveržiančius asmenis jis
net nežino, už ką balsuotų. Ir netgi – „ar verta”. Be to, V. Adamkus pripa-
žino, jog tam tikros interesų grupės, prisidengusios įvairiais šūkiais, gau-
nančios milžiniškus piniginius išteklius, už kurių stovi išorinės jėgos,
esančios už mūsų valstybės ribų. „Tai jau mūsų valstybingumo išlaikymo
klausimas”, – pabrėžė Prezidentas. Pasakyta tiesiai šviesiai. Tik ar ne per
vėlai atėjo praregėjimas, nors, kaip sakoma, geriau vėliau, negu niekad.
Bėda ta, kad beveik per du dešimtmečius po Nepriklausomybės atkūrimo,
pradedant vadinamuoju Lietuvos ateities forumu ir baigiant dabartinė-
mis „tvarkomis” ir „Lietuvos prisikėlimu”, suformuota nemaža dalis sa-
votiško pilietinio kvailumo visuomenės, kuri kagėbizuotų valdininkų pas-
tangomis tapo plėšriais materialistais, primityviais vartotojais, praradu-
siais paskutinius elementarios moralės likučius. Todėl visokiems Uspaski-
chams, Paksams, Veselkoms, Bradauskams, Paulauskams ir kitiems atsi-
vėrė tikras aukso amžius.

Jonas Juškaitis, vienas iš nedaugelio mūsų rašytojų, kuriam vis dar
skauda širdį dėl Lietuvos, savo knygoje „Lyra ant gluosnio” (Vilnius:
,,Aidai”, 2001) rašė: „Bet štai išgirsti: korumpuoti deputatai, kagėbizuoti
valdininkai, ratuoti sukčiai, traumuoti rėksniai, užmaskuoti revanšistai...
O man rodos, stoja vieni prieš kitus plėšrūs materialistai ir padorūs žmo-
nės. (...) Korupcijos kurmis rausiasi po Lietuvą, jo urveliai šakojasi, su-
jungdami institucijas, organizacijas, sąjungas, redakcijas. Teismų sabota-
žas. Einame naujai į rinką, o buvę sielų pirkliai jau išrūšiuoja žmones į
galinčius tvarkytis ir negalinčius. (...) Pilna Lietuvoj valdininkų, versli-
ninkų, policininkų, rašytojų, skaitytojų, vagių, ligonių, gydytojų, diploma-
tų ir patarėjų. Bet kiek, sakykite, žmonių? Ne gyventojų, bet žmonių? Štai
kur didžiausia bėda: ne žmonės, o tokie gyventojai renka valdžią.

SAULIUS SPURGA

Kuo naudingi Lietuvai parlamen-
tarai, tarp kurių yra pliuškių, nevy-
kėlių, korumpuotų tipų ir tuščia-
garbių verslininkų?

Lietuvos politinis turgus vasa-
riškai snūdus ir jame nedaug ženklų,
kad rinkimai, galima sakyti, ant
nosies. Mažai kas tikisi, kad būsima-
sis Seimas bus kuo nors pranašesnis
už dabartinį, kuris, savo ruožtu, yra
tapęs visuotinio keiksnojimo objektu.
Nelinksmos prognozės ne tik dėl
galimos būsimos Seimo sudėties.
Beveik nėra vilčių, kad priešrinkimi-
niame laikotarpyje iš politikų išgir-
sime prasmingų idėjų ir pasiūlymų,
kaip spręsti svarbiausias Lietuvos
problemas.

Rinkimai – vien pinigų maišų
varžytuvės?

Seimas gali tapti ir gal jau tapo
tokiu vargšu pavainikiu, kurį talžo
visi, kas netingi. Ir šio, ir visų kitų
seimų nuodėmių sąrašas ilgas ir daug
kartų barbentas visoje žiniasklaidoje,
tad čia jo kartoti nėra prasmės.
Seimo autoritetas pakirstas tiek, kad
kyla klausimas, kokia išvis Seimo
vieta dabartinės Lietuvos gyvenime,
ar išvis ko nors gero galima tikėtis iš
Seimo, ir su kuo tad, jei ne su par-
lamentu, verta sieti Lietuvos ateities
lūkesčius.

Kalbant apie rinkimais pagrįstą
demokratiją, didelę reikšmę turėjo
Rolando Pakso skandalas ir jo nuša-
linimas nuo prezidento pareigų. Jau
anksčiau sukrauti pumpurėliai abe-
jonių, ar mūsų žmonės įgali pasi-
rinkti politikus ir ar kada nors su-
gebės tai padaryti „teisingai”, iš-
sprogo gražiais žiedeliais.

Rolando Pakso 2003 m. preziden-
tiniai rinkimai iš tikrųjų sukėlė ne-
rimą, nes liko įspūdis, kad rinkimus
gali laimėti ne vienas ar kitas kan-
didatas, o gerai įsukta rinkimų ma-
šina, vietoj degalų naudojanti šešė-
linius, galbūt ir svetimų valstybių, pi-
nigus. 2004 m. rinkimuose didelės
sėkmės sulaukė vien populistinėmis
viešųjų ryšių akcijomis besiremian-
čios Darbo partija ir tuometiniai li-
beralai demokratai. Tai davė pagrin-
do rastis abejonėms, ar rinkėjai,
kurie įsivaizduojami kaip „tamsi
liaudis”, išvis „moka” rinkti parla-
mentą, ir koks tokios „tamsios liau-
dies” išrinkto Seimo teisėtumas? Ša-
lia to atkreiptas dėmesys, kad ir kitos
partijos ne ką geresnės už minėtus
populistus – su korupcijos kvapeliu,
kuo toliau, tuo labiau linkusios ne-
kreipti dėmesio į rinkėjų rūpesčius.

Jeigu taip, tai valdžią turėtų
perimti kažkokios kitos, nedemokra-
tinės struktūros, kurios esą turi
kompetencijos, proto, moralumo, kad
vairuotų Lietuvą „tinkama kryp-
timi”. Bent iš dalies tokie procesai
vyksta: kalbama apie valstybininkų
įtaką. Tie, kurie puoselėja panašias
idėjas, iki šiol buvo linkę likti šešė-
lyje, suprasdami savo padėties deli-
katumą. Teorinis tokios nuostatos
pagrindimas taip pat susiduria su
sunkumais, nes prieštarauja Vakarų

demokratinių valstybių praktikai.
Tačiau gal ir teigiamas dalykas, kad
pastaruoju metu jau nenorima slaps-
tytis ir viešojoje erdvėje vis dažniau
pasigirsta nedviprasmiškų pasisaky-
mų, kurie abejoja net pačios parla-
mentinės demokratijos esme. Ir to-
kias mintis išsako labai rimti žmonės.

Alternatyvos parlamentui?

Atsispiriama nuo „nepaneigia-
mos” minties, kad Seimą esą sudaro
vien klounai, pabrėžtos asmenybės,
pliuškiai, nevykėliai, korumpuoti ti-
pai ir tuščiagarbiai verslininkai.
Einant toliau nurodoma, kad parla-
mentas ir iš principo negalįs būti ki-
toks, nes į jį susirenka „nekompe-
tentingi” asmenys, kuriems svarbu
vien „populistiškai” įtikti rinkėjams,
o iš tikrųjų atstovaujantys geriausiu
atveju siauriems partiniams, o blo-
giausiu – mafijos interesams. Pasau-
lyje nieko nėra lengviau, kaip kriti-
kuoti Seimą. Galima pasiremti senų
laikų teisininkų citatomis. Galima
surasti atitinkamų Antano Smetonos
argumentų. Savo laiku parlamen-
tinės demokratijos ydas panašiai
matė, panašiais žodžiais apibūdino
Winston Churchill ir Adolfas Hitleris.
Tačiau, žinoma, stebint tą pačią tik-
rovę buvo padarytos skirtingos išva-
dos.

Liūdna būtų, jei Lietuvos politi-
koje įsigaliotų makiaveliškas princi-
pas, jog valdžia tėra viso labo grum-
tynės dėl galios bei išteklių, nors kai
kada jau mėginama įrodyti, kad bū-
tent tokia esanti „amžina” valdžios
formulė. Reikia tiesiai pasakyti, kad
tai ne amžinoji formulė, o trečiojo
pasaulio „bananų valstybės” sąran-
gos principas, nepriimtinas demokra-
tinei valstybei. Net jei Lietuvoje šiuo
metu ir esama kažko panašaus, to
negalima įtvirtinti kaip normos, o
reikia kalbėti apie mūsų politinės
sistemos bėdas ir trūkumus, kuriuos
reikia ištaisyti.

Įdomu, kokios gi alternatyvos
galėtų būti siūlomos parlamentinei
demokratijai? Daryti plačius apiben-
drinimus vengiama, nes jie pernelyg
akivaizdžiai prieštarautų Vakarų
pasaulyje įsigaliojusiems principams,
tačiau užuominų pakanka. Atsvarą
parlamentiniam valdymui galėtų su-
daryti patyrusių valdininkų grupė ar
tiesiog funkcionierių ir kitų šaunių
vyrų bičiuliškas būrys, šalis galėtų
būti valdoma atskirų „labai kompe-
tentingų”, slaptą informaciją valdan-
čių tarnybų arba tiesiog teismo nu-
tarimais, kurie, matyt, turėtų atstoti
įstatymus.

Tačiau toks valdymas būtų šešė-
linis, prieštaraujantis demokratijai,
niekaip nereglamentuotas, jokiu bū-
du negavęs tautos pritarimo. Net jei
jame galima įžvelgti teigiamų pradų,
su laiku tai veda link išsigimimo, nes
šalis taptų atskirų grupuočių įkaite,
ir nėra jokių garantijų, kad tai ne-
būtų kriminalinės arba svetimų vals-
tybių įtakai pasidavusios grupuotės.
Žmonės neturėtų jokių galimybių tai
nei patikrinti, nei kontroliuoti, nei
pakeisti. Ilgainiui tai lemtų valstybės
žlugimą.

Nukelta į 8 psl.

AR IŠVIS REIKALINGAS
SEIMAS?

LIETUVOS RINKIMAI-2008
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Su socialinės demokratijos idealo žiburiu
Pranešimas skaitytas Vilniaus rotušėje 2008 m. rugsėjo 21 d., minint Adolfo Damušio 100-metį

Minėjimas prasidėjo šv. Mišio-
mis Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčioje,
jas atnašavo prelatas Gintaras Gru-
šas ir kun. Alfonsas Svarinskas. To-
liau minėjimas persikėlė į Vilniaus
rotušę. Minėjime dalyvavo Damušių
šeimos nariai Jadvyga Damušiene ir
Saulius Damušis. Tarp dalyvių buvo
ir svečių, atvykusių iš JAV.

Redakcija

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Amerikiečių rašytojas ir diplo-
matas Washington Irving (1783-
1859), vienas pirmųjų amerikiečių
kūrėjų, sulaukusių pripažinimo
Europoje ir daug prisidėjusių prie tų
dviejų kultūrų suartinimo, yra
palikęs sparnuotą posakį: „Didieji
protai kelia sau tikslus, kiti žmonės
vadovaujasi savo norais.” Laimingos
tautos, kurios turi tokio masto as-
menybių. Ir vargas toms, kurios ne-
įstengia išsiugdyti didžių protų ar
nebeatsimena tų, kurie šito verti.

Adolfas Damušis (1908-2003),
kurio šimtmetį susirinkome paminėti
šioje iškilmingoje aplinkoje, be abejo,
buvo žmogus, kėlęs aukštus tikslus
sau ir savo gyvenimo turiniu bei
asmeniniu pavyzdžiu brėžęs gaires
tautai. „Gerbiamas Prezidente, Jūs
nešate didelę atsakomybę už tvirtą
Lietuvos valstybės egzistenciją ir jos
žmogaus geresnę buitį, kuri Tėvynėje
labai sunkioje būklėje. Ieškokime
kelių ir galimybių sujungti visas tau-
toje esančias pozityvias jėgas dėl
vieno mums visiems brangaus tikslo
– Lietuvos gerovės. Lietuvos žmogus
skausmingai kantriai laukia geresnio
rytojaus. Tegul jis tampa tikrove. To
linkiu Lietuvai iš gilumos širdies, ir
tesaugo ją Dievas”, – priimdamas
Vyčio kryžiaus ordiną už pasiprieši-
nimo sovietų ir nacių okupaciniams
režimams nuopelnus buvo pasirengęs
ištarti A. Damušis.

Deja, tų žodžių jis neištarė, ka-
dangi prezidentas Algirdas Brazaus-
kas, lankydamasis Čikagoje 1994 m.
spalio 2 d. žymiajam rezistentui įtei-
kė Vyčio kryžiaus III laipsnio ordiną,
tačiau išklausyti apdovanotojo padė-
kos žodžio laiko pristigo. Tas A. Da-
mušio žodis vėliau buvo paskelbtas
išeivijos ir Lietuvos spaudoje. Šis ne-
didelis epizodas gerai iliustruoja mū-
sų politinės kultūros, socialinės at-
sakomybės, pagaliau – valstybinės
brandos laipsnį: net ir geras, gražias,
kilnias intencijas sumenkina for-
malus požiūris, atsainumas, paviršu-
tiniškumas.

Kita pusė pasielgė ne ką išmin-
tingiau: A. Damušis tučtuojau buvo
užsipultas, kad „drįso” priimti apdo-
vanojimą „iš tokių rankų”. O jis drį-
so, nepaisant to, kad kai kurie kiti
išeivijos veikėjai rodė savo tariamą
„moralinį pranašumą” prieš „buvusį
kolaborantą” ir apdovanojimų ne-
ėmė. Tuo tarpu šis A. Damušio žings-
nis buvo apgalvotas ir sąmoningas:
„Priimu šį žymenį per Jus, kaip
mūsų tautos įvertinimą ir dėkingumo
ženklą tiems, kurie kovojo dėl savo
tautos laisvės savoje žemėje, kurie už
laisvės troškimą buvo okupantų
persekiojami ir tremiami į svetimus
kraštus, kurie didelių ir nežmoniškų
kančių keliu ėję paaukojo savo

gyvybes, kaip Tėvynės miškuose, taip
ir Sibiro taigose ir nacių kalėjimuose.
Ačiū!”

Tai laikysena nuoseklaus, ištver-
mingo ir sąžiningo demokrato: kovoti
ne su asmenimis, bet su neteisėtais
režimais, ginti ne asmenines ambici-
jas, bet laisvės ir teisės principus,
gerbti legitimias demokratines insti-
tucijas, bet ne šliaužioti prieš vado-
vaujančius asmenis ir jiems įsitei-
kinėti. Ši nuostata raudona gija drie-
kiasi per visą dramatišką A. Damušio
gyvenimą. Ir ji tik patvirtina, kad
išsilaikyti nuosekliu demokratu buvo
nelengva ne tik smetoninio režimo
prieškario Lietuvoje (buvo kalinamas
Varnių koncentracijos stovykloje), ne
tik bolševikų ir nacių kultuvėse (iš
nacių kaceto 185 cm vyras išėjo sver-
damas 48 kg), bet taip pat ir, atro-
dytų, pliuralistinėje Amerikos visuo-
menėje, o juo labiau – ir vėl neprik-
lausomybę atgavusioje Lietuvoje.

•••
Šis žmogus buvo tikras prieš-

kario nepriklausomos Lietuvos „pro-
duktas”, kuriame, Juozo Brazaičio
žodžiais tariant, „lūžo nepriklauso-
mos Lietuvos spinduliai ir davė
įvairias atošvaistas, apibūdinančias
ne tik jį, bet ir pačios nepriklausomos
Lietuvos kryptį”. Gilus ir pažangus
savo profesijoje, tvirtas ir praktikuo-
jantis savo pasaulėžiūroje, toleran-
tiškas ir paslaugus kitiems – toks

buvo tas nepriklausomos Lietuvos
„produktas”. A. Damušiui, to paties
J. Brazaičio pastebėjimu, buvo sveti-
mas bet koks ekstremizmas, vienpu-
siškumas. Pusiausvyra buvo jausti
tarp dėmesio profesiniam pasirengi-
mui bei profesinei kūrybai iš vienos
pusės ir pasaulėžiūriniam susipra-
timui iš antros. Tuo tarpu santykiai
su kitais žmonėmis buvo grindžiami
tvirtu savo įsitikinimų išpažinimu ir
pagarba kitų įsitikinimams.

„Pilnutinis žmogus” – taip asme-
nybės idealą dar nepriklausomos Lie-
tuvos pačioje pradžioje formulavo
prof. Stasys Šalkauskis, regėjęs lietu-
vių kultūros raidos perspektyvą, kaip
Rytų ir Vakarų vertybių sintezę.
„Pilnutinio žmogaus” idealas, kurį A.
Damušis puoselėjo, iki paskutinio
savo atodūsio kėlė ir, turbūt, neper-
dėsiu pasakęs, kad pats jį ir įkūnijo, iš

esmės reiškė ne ką kita, kaip pu-
siausvyrą tarp įvairių žmogaus galių,
tam tikrą moderuotą laikyseną įvai-
rių socialinių, politinių, tautinių, re-
liginių nusistatymų atžvilgiu, pu-
siausvyrą tarp įvairių kultūrų.

A. Damušio vardas neatsiejamas
ir nuo pasipriešinimo okupaciniams
režimams: nuo 1941 m. birželio su-
kilimo, nuo Laikinosios vyriausybės,
nuo VLIKO kūrimo, nuo Lietuvių
fronto, nuo ilgus dešimtmečius tru-
kusios rezistencinės veiklos, garsio-
sios Dainavos stovyklavietės įkūrimo
JAV. Apie tai daug rašyta, pakanka-
mai plačiai žinoma, užimtų per daug
laiko visa tai priminti, nesikartosiu.
Pažymėsiu tik, kad nuo 1989-ųjų A.
Damušis nuolat lankėsi Lietuvoje. Jis
buvo vienas iš Vytauto Didžiojo uni-
versiteto atkūrimo iniciatorių, uni-
versiteto senato narys, vėliau – VDU
garbės daktaras. Detroito universite-
to (University of Detroit) chemijos
profesorius A. Damušis, mokslinę
karjerą pradėjęs VDU prieškario
Lietuvoje, vėliau atliko daug moksli-
nių tyrimų užsienyje, užpatentavo
per 30 išradimų JAV, Kanadoje, Pran-
cūzijoje, išleido knygų ir parašė mok-
slinių straipsnių tos srities Vakarų
žurnaluose.

A. Damušis buvo vienas iš ne-
daugelio tų ištvermingųjų, pridurčiau
– ir laimingųjų, rezistencijos kovoto-
jų, sulaukusių Lietuvos atsikūrimo.
Jis buvo ne vien aktyvus dalyvis 50

metų trukusios kovos už savojo vals-
tybingumo atkūrimą, bet ir savotiš-
kas to žygio simbolis, įkūnijęs visų
Lietuvos patriotų ir rezistentų lais-
vės, teisingumo, solidarios ateities
lūkesčius, gyvąją prieškario ir dabar-
ties valstybingumo jungtį bei tąsą. Jis
turėjo ir formalius Sukiliminės vy-
riausybės vadovo įgaliojimus, kurie
jam buvo suteikti 1975 m. balandžio
17 d., jau po J. Brazaičio mirties.

•••
Su A. Damušiu susipažinau

1989-aisiais, griuvus „geležinei už-
dangai” ir su pirmąja Sąjūdžio ak-
tyvistų banga nuvykęs viešnagės į
Jungtines Amerikos Valstijas. Tuo
metu jis buvo truputį jaunesnio nei
dabartinio mūsų prezidento amžiaus.
Atrodė elegantiškai, fiziškai – pa-
kankamai stiprus, intelektualiai –

žvalus, gyvybingas, įžvalgus, puikios
politinės nuovokos, greitos orientaci-
jos ir neprilygstamos patirties. Asme-
niškai patyriau, kad jis labai domėjosi
politiniais įvykiais Lietuvoje ir pa-
saulyje, vylėsi užmegzti ryšius su
atsikuriančios Lietuvos vadovais,
pasitarnauti atgimstančiai šaliai savo
patirtimi, buvo pasirengęs, reikalui
esant, netgi vykti į Lietuvą. To ne-
prireikė. Jaunos Lietuvos valstybės
institucijos šio žmogaus nepažino ir
neprisileido.

Sunku pasakyti, kokia būtų šian-
dieninė Lietuva, jeigu valstybės orga-
nizavimosi pradžioje į valstybines
vietas būtų nesibaiminta pritraukti
daugiau išeivijos pajėgų, ypač tokių
asmenų, kurie turėjo atitinkamą
patirtį ir nepriekaištingą reputaciją.
Panašiai pasielgė estai ir, kaip matyti,
nepralošė. Lietuva nuėjo kitu keliu.
Sunku dabar įvardyti priežastis,
kodėl taip atsitiko, kad reikšminga
išeivijos intelektinio potencialo dalis,
patyrusi ir užgrūdinta ilgametėje
politinio bei socialinio darbo veikloje,
liko nepanaudota atsikuriančios val-
stybės statybai. O šios patirties anuo-
met labai trūko. Viena iš priežasčių
galbūt buvo ir ta, kad valdžios galią
turintys retai kada toleruoja stiprias,
argumentuotai nuomones reiškian-
čias asmenybes. Toks buvo A. Damu-
šis.

Jam nuo seno rūpėjo socialinės ir
politinės problemos, jas formulavo
konkrečiais siūlymais ir programo-
mis. Dar prieškario Lietuvos laikais
jis sutapo su grupe katalikų intelek-
tualų, 1936 m. „Naujosios Romuvos”
žurnale paskelbusių deklaraciją „Į
organiškosios valstybės kūrybą”, ku-
ri tapo konstruktyviai pateikta alter-
natyva rimtus politinius sunkumus
išgyvenančiam autoritariniam A.
Smetonos režimui. Regint pavojingai
besiklostančią tarptautinę padėtį ir
didėjančią socialinę atskirtį šalies
viduje, šia programa buvo bandoma
siūlyti būdus reformuoti autoritarinį
režimą. Racionalių siūlymų keistis,
sujungti visas teigiamas krašto jėgas
didėjančio pavojaus iš agresyvių kai-
mynų – stalininės Sovietų Sąjungos,
hitlerinės Vokietijos ir diktatoriškos
Lenkijos – akivaizdoje, režimas, deja,
nesuprato.

(…)
Konstruktyvios minėtosios dek-

laracijos mintys, aktyviai dalyvaujant
ir A. Damušiui Nukelta į 8 psl.

Su Jadvyga Damušiene prie parengtos parodos.
Juozo Valiušaičio nuotr.

Vidmantas Valiušaitis skaito pra-
nešimą.
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REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Labai seniai seniai vaikai
Šiluvos,

Ganė avis tenai, arti prie uolos.
Staiga pasirodė liūdna moteris,
Su kūdikiu rankoj, ašarojanti vis.
Žmonių Ji matė širdis šaltas,
Todėl atėjo įžiebė žarijas;
Tikėjimą mūsų prižadint visų,
Nes Jai buvo gaila Lietuvos

žmonių.
O švenčiausioji Šiluvos Mergele,
Stebuklingai nušvietus mūsų

protėvių kelią.
O priimk šiandien mūsų

maldavimus
Ir nuolankią atgailą,
duok gyvenimo Duonos.
Dievas išklausė tavo maldų.
Neužmiršk šiandien ir mūs mylimų.
Sugrąžink juos tikinčiųjų šeimon
Dievo garbei ir šlovei, ir laimei

visų!
(Muz. ir žodžiai kompozitoriaus, Lietu-

vos Vyčių garbės nario Fausto Strolios)

Kun. Antanas Markus, Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos kle-
bonas Čikagoje, Marquette Park, IL
ir Lietuvos Vyčių padalinio Švč.
Mergelės Marijos Šiluvos fondo pir-
mininkas, kartu su beveik iš 25 para-
pijų ir Lietuvos Vyčių narių sudarytu
rengimo komitetu po beveik metų
darbo suruošė iškilmingą programą,
kuria paminėjome Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
jubiliejų. Komitetas šio garbingo
jubiliejaus proga paruošė atminimo
ženkliukus, plakatus ir maldos korte-
les su Marijos atvaizdu-paveikslu
anglų ir lietuvių kalbomis bei progra-
mas, kuriuose buvo nurodyta pa-
maldų eiga. Atlaidai truko nuo rug-
sėjo 8 iki rugsėjo 13 d. įvairiose baž-
nyčiose. Į jas buvo galima nuvykti
organizuotais autobusais. Jubiliejaus
šūkis: „Per amžius tebus garbinamas
Dievo Sūnus.”

Rugsėjo 11-oji Lemonto misijoje

Lietuvos Vyčių dalyvavimas šven-
tėje prasidėjo ketvirtadienio vakare,
rugsėjo 11 d. Maldininkai keliavo į
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją
Lemont, IL išklausyti kun. Antano
Saulaičio, SJ, pamokslo ir sukalbėti
maldų Marijos garbei. Buvo kalbama
Šiluvos Švč. Panos Marijos litanija,
giedamos giesmės. Po to vyko me-
ditacijos apie Mariją, kurių metu
kiekvienas dalyvis, priėjęs prie alto-
riaus, kur buvo padėtas Švč. Merge-
lės Marijos paveikslas, atnešė uždeg-
tą žvakutę, pasimeldė prie Marijos
paveikslo ir pasiėmė prie jos paveik-
slo padėtų Marijos „ašarėlių”. Tai bu-
vo tikrai jausminga akimirka. Toliau
žmonės meldėsi asmeniškai. Po to
buvo užkandžiai ir pabendravimas.

Rugsėjo 12-oji Šv. Antano
Paduviečio bažnyčioje

Penktadienį, rugsėjo 12 d. vaka-
re, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje,

Cicero, IL vyko septintoji diena – pa-
maldos ir novena Šiluvoje apsireiš-
kusios Mergelės Marijos garbei. Jas
anglų kalba vedė kun. Sergio Solis,
lietuvių kalba – kun. A. Gražulis, SJ.
Sugiedotos giesmės, sukalbėtos mal-
dos ir Marijos litanija bei Dieviški
palaiminimai. Po to vyko vaišės. Sau-
lius Kuprys, ALTo pirmininkas, kuris
neseniai grįžo iš Lietuvos, ispanakal-
biui kun. Solis įteikė Nijolės Sadū-
naitės jam padovanotą Lietuvos baž-
nyčios kroniką ispanų kalba. Toliau
jis svečius supažindino su iš visų vals-
tijų atvykusiais Lietuvos Vyčių cen-
tro valdybos nariais.

Rugsėjo 13-oji – pas vienuoles
kazimierietes

Šeštadienį, rugsėjo 13 d., Lietu-
vos Vyčiai dalyvavo seselių vienuolių
kazimieriečių motiniškuose namuo-
se, Čikagoje, IL. Šv. Mišias aukojo
kun. Markus. Liturginius skaitinius
skaitė vienuolė Johanna Shainaus-
kas. Aukas prie altoriaus nešė centro
valdybos pirmininkė Elena Nakro-
šienė, garbės narės Rita Sussko ir
Elinor Šlužas bei Los Angeles 133
kuopos pirmininkė Marytė Šepikaitė.
Tas akmuo, ant kurio apsireiškė Švč.
Mergelė Marija, turi relikviją, kurią
visi dalyvavusieji maldininkai turėjo
progos pabučiuoti. Kun. Markus įtei-
kė Lietuvos Vyčių Dayton kuopai
Švč. Mergelės Marijos paveikslą, taip
pat to akmens mažą nuolaužėlę kaip
relikviją parsivežti į Šv. Kryžiaus pa-
rapiją. Po to vyko vaišės.

Rugsėjo 14-oji – Didžiosios
iškilmės

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., nors
kelias dienas iš eilės stipriai lijo, šią
dieną atrodė, kad dangus tikrai pra-
kiuro. Tą dieną Marquette Park esan-
čioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje vyko iškilmingos ir didin-
gos šv. Mišios bei pamaldos, kurias
Šiluvos Mergelės Marijos garbei
aukojo Čikagos arkivyskupas kardi-
nolas Francis George, OMI. Jas kon-
celebravo kun. Markus ir kun.
Saulaitis, SJ. Dalyvavo dar ir 17 kitų
vietinių parapijų kunigų ir du dia-
konai. Skautai, ateitininkai ir kitos
organizacijos dalyvavo su savo vėlia-
vomis, Lietuvos Vyčių Vidurio Ame-
rikos apygardos vėliavą nešė Glen Pe-
rutis kartu su tautiniais drabužiais
vilkinčiomis Andreja Deksnis ir
Donna Juraitis.

Maldininkams buvo išdalintas
gražiai paruoštas leidinys su visų šv.
Mišių eiga. Jame buvo išspausdinti
raštiški sveikinimai nuo Čikagos
arkivysk. George, OMI, arkivysk. Si-
gito Tamkevičiaus, SJ, vysk. Gustavo
Garcia-Siller bei Šiaulių vysk. Euge-
nijaus Bartulio. Buvo išvardyti visi
dvasininkai ir jubiliejaus komiteto
nariai.

Mišių metu giedojo bendras
choras, sudarytas iš keturių parapijų,
choras „Dainava”, Lietuvos Vyčiai ir
Pacek šeimos nariai. Iš viso giesmes

DANGUS PRAKIURO –
MARIJA VERKĖ

Lietuvos Vyčiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos
Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejuje Čikagoje

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss

giedojo 137 dainininkai. Chorui va-
dovavo muz. Darius Polikaitis ir muz.
Jūratė Grabliauskienė. Vargonais
grojo muz.  Ričardas  Sokas. Taip pat
skambėjo ir kanklėmis atliekamos
melodijos.

Liturginius skaitinius skaitė
Juozas Polikaitis ir Michael F. Pet-
kus, Lietuvos Vyčių Vidurio Centro
rajono pirmininkas. Evangeliją skaitė
diakonas Vitas Paškauskas. Savo
pamoksle kardinolas George pagyrė
šios šventės chorą, kuris taip įspūdin-
gai giedojo, jog atrodė lyg angelų bal-
sai kilo į dangų. Aukas prie altoriaus
nešė seselės kazimierietės ir Lietuvos
Vyčių centro valdybos pirmininkė
Nakrošienė ir garbės narė  Sussko.

Kadangi lietus pylė lyg iš kibiro,
nebuvo įmanoma procesijos surengti
lauke, tad viskas vyko bažnyčioje.
Kard. George sakė, kad kiekvienais
metais oras pasitaiko gražus ir pa-
lankus vesti procesijai, bet šiais me-
tais, minint šį ypatingą 400 metų ju-
biliejų, lietus kaip niekad gausus.
Procesijoje dalyvavo kard. George,
visi kiti dvasininkai ir organizacijos
su savo vėliavomis. Kun. Markus
nešė monstranciją, kurioje buvo Šilu-
vos akmens relikvija. Tautiniais dra-
bužiais pasipuošusios merginos lydė-
jo Šiluvos Mergelės Marijos statulą,
papuoštą raudonomis rožėmis ir gel-
tonomis chrizantemomis. Grįžęs prie

altoriaus, kard. George palaimino
maldininkus. Buvo sukalbėti Dieviški
palaiminimai.

Šiose šv. Mišiose dalyvavo apie
tūkstantis maldininkų. Bažnyčia bu-
vo pilna jų,              Nukelta į 9 psl.

Jo Eminencija kardinolas Francis
George, OMI laimina maldininkus
po iškilmingų šv. Mišių Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Mišių metu.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Pristatyta Lietuvos jubiliejui
skirta moneta 

Vienoje monetos pusėje – LDK žemėlapio kontūrai, kurioje įrašyti svarbiausi vals-
tybės įvykiai, kitoje – stilizuotas Vytis istorinių pergalių ir atsinaujinimo liepsnų
fone.                                       Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Lietuvos tūkstantmečiui skirta ant-
roji 100 litų aukso moneta iškilmin-
gai pristatyta Lietuvos istorijos lop-
šyje – Trakų pilies Gotikinėje menėje.
Rugsėjo 30 d. proginė moneta pasiro-
dė apyvartoje ir pradėda naudoti kaip
mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė.
Nuo pat ankstaus ryto prie Lietuvos

banko kasų jau būriavosi kolekcinin-
kai ir kiti norintieji ją įsigyti, nors
monetos kaina gana nemaža – 850
litų. Jos tiražas – 10 tūkst. vienetų.

Monetai išleistas ir lankstinukas,
kurio teksto autorius – profesorius
Alfredas Bumblauskas. Monetos gra-
finį projektą sukūrė Liudas Paruls-
kis. 

Bus įskaitomas darbo
buvusioje SSRS laikas

BNS – Lietuvos gyventojams,
dirbusiems buvusios Sovietų Sąjun-
gos šalyje, kuri šiuo metu nėra Euro-
pos Sąjungos narė, pensiją už joje įgy-
tą socialinio draudimo stažą išmokės
Lietuva, Estija arba Latvija.

Spalio 1 d. įsigalioja Lietuvos ir
Estijos vyriausybių susitarimas dėl
draudimo stažo, įgyto buvusios So-
vietų Sąjungos teritorijoje, įskaitymo.
Toks susitarimas artimiausiu metu
bus pasirašomas ir su Latvija.

,,Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje
žmogus yra išdirbęs 5 metus, Estijoje
– 10 metų, o, tarkime, Kazachstane –

7 metus, tuomet už Kazachstane
dirbtus metus pensiją jam išmokės
Estija, kurios teritorijoje draudimo
stažas buvo ilgesnis”, – sakė Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos
ekonominės migracijos skyriaus dar-
buotoja.

Jei draudimo stažas Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje buvo vienodas,
pensiją už trečioje šalyje dirbtus me-
tus mokės arba Lietuva, arba Latvija,
arba Estija, priklausomai nuo to, ku-
rios iš jų įstatymai asmeniui buvo tai-
komi vėliausiai. Susitarimas užtikri-
na, kad apskaičiuojant pensiją nuo
šiol nebus dvigubinamas stažas, įgy-
tas iki 1990 m. buvusioje Sovietų Są-
jungoje.

Kas penktas gyventojas
Lietuvoje yra pagyvenês

Didžiausius atlyginimus 
gavo bankininkai

Svarbu žinoti

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS) –
Du skirtingose pasaulio vietose gyve-
nantys lietuviai bandys surasti prieš
63 metus Baltijos jūroje pražuvusį
vienintelį Lietuvos karo laivą ,,Pre-
zidentas Smetona”. Manoma, kad jis
užplaukė ant minos.

Šiuo sumanymu yra užsikrėtę
Klaipėdos universiteto rektorius, po-
vandeninės archeologijos specialistas
Vladas Žulkus ir Čikagoje gyvenantis
inžinierius Marius Daugirdas.

Kitą vasarą klaipėdiečiai moko-
muoju burlaiviu ,,Brabander” išp-

lauks į ekspediciją Suomijos įlankoje.
Daugmaž žinoma vieta, kurioje dunk-
so Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
nuskandintas Lietuvos laivas. Jis tar-
pukariu buvo naudojamas ir kaip
prezidentinė jachta.

Karo laivą ,,Prezidentas Smeto-
na” 1922 m. už 289 tūkst. litų Lietu-
vai pardavė Vokietijos bendrovė ,,Bie-
ber”. Jis buvo apginkluotas 2 patran-
komis ,,Erlicon”, 6 kulkosvaidžiais, 26
minomis. Daugiau kaip 60 metrų il-
gio laivo įgulą sudarė 76 žmonės.

Atkelta iš 1 psl.
teisė-saugos įstaigų bendradarbiav-
imą, siekdamos užtikrinti keliau-
jančiųjų ir kelionių saugumą, keis-
damosi in-formacija apie saugumui
grėsmę ga-linčius kelti asmenis.

Paskutinis veiksnys, įtakosiantis
sprendimo bevizio režimo su JAV pri-
ėmimą – atmestų lietuvių paraiškų
vizai gauti skaičiai, teigia Užsienio
reikalų ministerijos sekretorius Os-
karas Jusys.

,,Spalio viduryje JAV įstaigos tu-
rės galutinius duomenis apie Lietu-
vos piliečių paraiškų JAV vizai gauti
atmetimo procentą. Tikimės, kad
duomenys bus palankūs, ir neliks jo-
kių kliūčių suteikti Lietuvos pilie-
čiams teisę be vizų keliauti į JAV”, –
sakė O. Jusys.

Susitikimo metu Lietuvos ir JAV
prezidentai aptarė ir padėtį Ukraino-
je bei Gruzijoje, Baltarusijoje įvyku-
sius rinkimus, santykius su Rusija.
JAV prezidentas G. W. Bush padėkojo
prezidentui V. Adamkui už jo svarbų
vaidmenį ir tvirtą vadovavimą re-
miant demokratines pertvarkas Lie-
tuvos ir ES Rytų kaimynystėje.

Prezidentas V. Adamkus pažy-
mėjo, kad Lietuva, kaip ir kitos Bal-
tijos valstybės, siekia gerų ir naudin-
gų santykių su Rusija, kurie būtų
grindžiami abipuse pagarba ir tarp-
tautinės teisės principais. Tačiau, pa-
sak Lietuvos vadovo, Rusijos elgesys su
savo kaimynais kelia nerimą.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė,
kad politinis nestabilumas ir krizė
Ukrainoje nepadeda sparčiau įgy-
vendinti šios šalies euroatlantinių
siekių. Lietuvos vadovas išreiškė vil-
tį, kad demokratijos, skaidrumo ir
politinio atsakingumo principais va-
dovaudamiesi Ukrainos politikai su-
gebės išspręsti susidariusią padėtį ir
susitelks bendram darbui. 

Prezidento V. Adamkaus įsitiki-
nimu, negalima daryti nuolaidų dėl
Gruzijos teritorinio vientisumo ir ne-
paisyti tarptautinės bendruomenės
pripažintas Gruzijos sienas.

„Džiaugiuosi, kad bendromis Eu-
ropos ir JAV valstybių ir jų vadovų

pastangomis pavyko sustabdyti agre-
siją. Dabar turime kartu visi padėti
Gruzijai ir jos žmonėms atsitiesti po
patirtos žalos ir sukrėtimų. JAV ir
Europos valstybių vienybė Gruzijos
atžvilgiu yra itin svarbi”, – sakė pre-
zidentas V. Adamkus.

Valstybės vadovas pabrėžė, kad
Lietuva daug dėmesio skiria kaimyni-
nės Baltarusijos žmonėms. Kalbė-
damas apie Baltarusijoje įvykusius
rinkimus, prezidentas V. Adamkus
pažymėjo, kad jie buvo nedemokratiš-
ki ir kad toliau būtina ieškoti kelių
demokratijai šioje šalyje stiprinti.

Pokalbio metu prezidentas V.
Adamkus priminė dar prieš dešimt-
metį pasirašytą JAV ir Baltijos šalių
partnerystės Chartiją. Lietuvos ir
JAV prezidentai taip pat kalbėjosi
apie energetikos padėtį ir Europos
energetikos saugumo stiprinimą.

Ši tema buvo aptarta ir preziden-
to V. Adamkaus susitikime su JAV vi-
ceprezidentu Richard Cheney. Lietu-
vos prezidentas ir JAV vicepreziden-
tas pasikeitė nuomonėmis apie poky-
čius Europos Rytuose ir Pietų Kau-
kaze. Pokalbio metu buvo aptartas
JAV ir Europos bendradarbiavimas
energetikos srityje su Centrinės Azi-
jos valstybėmis.

Viceprezidentas R. Cheney prita-
rė prezidento V. Adamkaus nuomo-
nei, kad reikia skatinti glaudesnį ES
energetinį dialogą su Vidurio Azijos ša-
limis – ypač Azerbaidžanu, Kazachs-
tanu ir Turkmėnistanu.

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad
JAV atliko ir atlieka labai svarbų
vaidmenį siekiant padėti kurti kitus
galimus energetikos išteklių tiekimo
kelius iš Pietų Kaukazo ir Vidurinės
Azijos į Europą.

Lietuvos prezidentas taip pat ap-
lankė neseniai atidarytą paminklą,
skirtą 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristi-
niams išpuoliams atminti, ir pagerbė
terorizmo aukų atminimą.

V. Adamkus Washington apsilankė
žiniasklaidos muziejuje ,,Newseum”,
kur galima pamatyti ir kai kuriuos
lietuviškus laikraščius.

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Praėjusiais metais didžiausius atly-
ginimus gavo bankininkai, sveikatos
priežiūros sektoriaus vadovai, o ma-
žiausius – žemės ūkio ir medžioklės
srities atstovai.

Vertybinių popierių komisija
(VPK) išnagrinėjo 52 bendrovių vie-
šai skelbiamą metinę informaciją, pa-
gal kurią 17 bendrovių pajamos, paly-
ginti su 2006 m., padidėjo daugiau
kaip 30 proc. (2005 m. tokių bendro-
vių buvo 8 iš 54), tačiau 8 bendrovių
pajamos sumažėjo. 

Didžiausi vadovų atlyginimai bu-
vo bankininkystės sektoriuje – čia jų
vidutinis mėnesinis atlyginimas, ne-
atskaičius mokesčių, siekė apie 39,7
tūkst. litų per mėnesį. Nedaug nuo
bankininkystės sektoriaus atsiliko
sveikatos priežiūros sektorius. Pa-
vyzdžiui, ,,Sanito” vadovai per mė-

nesį vidutiniškai uždirbo apie 34,9
tūkst. litų.

Daugiausiai darbo užmokestis ki-
lo tų sektorių bendrovių vadovų, ku-
rių pajamos per metus išaugo dau-
giausiai – sveikatos priežiūros, žemės
ūkio ir bankininkystės. Didžiausi
specialistų atlyginimai buvo investi-
cinės veiklos bei verslo paslaugų sek-
toriuose, kuriuose jų vidutinis mėne-
sinis atlyginimas siekė atitinkamai iki
6,8 tūkst. ir 5,8 tūkst. litų. 

Darbininkai daugiausiai uždirbo
laivininkystės ir medžiagų sekto-
riuose, atitinkamai – 2,9 tūkst. ir 2,7
tūkst. litų per mėnesį. Mažiausias vi-
sų darbuotojų grupių darbo užmo-
kestis buvo žemės ūkio sektoriuje.
Čia vadovai per mėnesį vidutiniškai
uždirbo 6,5 tūkst. litų, specialistų at-
lyginimai siekė iki 2,3 tūkst. litų, dar-
bininkų – 996 litus.

Pasiraßyti visi beviziam režimui
reikalingi dokumentai 

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA) –
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Są-
jungos (ES) valstybėse narėse, kas-
met vis didesnę dalį sudaro pagyvenę,
t. y. 60 metų ir vyresni žmonės. Šių
metų pradžioje tokių asmenų buvo
690,8 tūkst., arba kas penktas Lietu-
vos gyventojas, ES valstybėse narėse
– kas ketvirtas.

Statistikos departamento teigi-
mu, spėjama, kad 2060 m. pradžioje
du penktadalius (40,9 proc.) Lietuvos
gyventojų sudarys pagyvenę žmonės
(ES – 35,7 proc.). Beveik 3 kartus pa-
daugės senyvo amžiaus (80 metų ir

vyresnių) gyventojų. Tikėtina, kad
2060 m. pradžioje vienam pagyvenu-
siam asmeniui teks vienas darbingo
amžiaus asmuo, šiuo metu – 3.

Pagyvenę žmonės Lietuvoje su-
daro apie penktadalį (19 proc.) mies-
to ir ketvirtadalį (23 proc.) kaimo gy-
ventojų. Pagyvenusių žmonių terito-
rinis pasiskirstymas nėra tolygus. Pa-
čios ,,seniausios” yra Ignalinos,
Anykščių, Alytaus, Lazdijų, Zarasų,
Varėnos ir Molėtų rajonų savivaldy-
bės, kuriose 60 metų ir vyresni gy-
ventojai sudaro 27–30 procentų. 

Lietuviai Baltijos jùros 
dugne ieškos karo laivo 
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reiškė Valstybės Dūmos tautybių rei-
kalų komiteto pirmininko pavaduo-
tojas Arkadij Baskajev, kalbėdamas
per svarstymus, skirtus klausimams,
kaip užkirsti kelią nusikalstamumui
tautinio, rasinio ir religinio nepakan-
tumo pagrindu.

***
Buvęs Sovietų Sąjungos prezi-

dentas Michail Gorbačiov kartu su
rusų bankininku Aleksandr Lebedev
ketina kurti naują partiją, rašo laik-
raštis „The New York Times”. Ji
greičiausiai vadinsis Nepriklausoma
Rusijos demokratų partija ir daly-
vaus 2011 m. numatytuose parla-
mento rinkimuose. A. Lebedev, kuris
naujausiame „Forbes” milijardierių
sąraše su 3,1 mlrd. dolerių kapitalu
yra 358 vietoje, per pastarąsias fi-
nansines krizes patyrė nemenkų
nuostolių.

DŽODHPURAS
Mažiausiai 113 žmonių žuvo ir

daugybė sužeista antradienį Indijos
Radžasthano valstijos istoriniame
Džodhpuro mieste per minios spūstį
vienoje iš hinduistų šventyklų, pra-
nešė aukšto rango pareigūnė. Ji pri-
dūrė, kad kai kurių žuvusiųjų kūnus
atpažino ligonines užplūdę artimieji,
tačiau dar daugelio tapatybė nenus-
tatyta. Pasak policijos, sumaištis
maldininkų minioje kilo nugriuvus
netoli šventyklos esančiai sienai. 

ISLAMABADAS
Pakistane paskirtas naujas Tarp-

žinybinės žvalgybos (Inter-Services
Intelligence, ISI) direktoratas, praė-
jus keliems mėnesiams po to, kai JAV
pareigūnai suabejojo, ar pagrindinė
Pakistano karinės žvalgybos agentū-
ra gali būti patikimas sąjungininkas
kare su terorizmu.

RIJADAS
Saudo Arabijoje, Libane, Libijoje

ir Jordanijoje antradienį pradėta
švęsti musulmonų šventojo pasninko
mėnesio Ramadano pabaigą žyminti
Id al Fitro (Atsigavėjimo) šventė.
Musulmonai laiką skaičiuoja pagal
mėnulio kalendorių, o daugumoje
musulmoniškųjų šalių ši šventė skel-
biama prasidėjus jaunačiai. 

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

JAV Atstovû Rùmai atmetè�
finansinès pagalbos planâ� TBILISIS

Europos Sąjungos (ES) užsienio
politikos vadovas Javier Solana
antradienį atvykęs į Gruziją sakė, jog
optimistiškai vertina galimybes, kad
visos šalys laikysis taikos plano, pa-
gal kurį rusų pajėgos turi pasitraukti
iš Gruzijos teritorijoje esančių vieto-
vių. Šiandien Gruzijoje prasidės ES
misija ugnies nutraukimui po karo
su Rusija stebėti.

BERLYNAS
Bavarijos Krikščionių socialinės

sąjungos (CSU), kuri žemės rinki-
muose šį sekmadienį pasirodė pras-
čiausiai per kelis dešimtmečius, va-
dovas Erwin Huber paskelbė apie sa-
vo atsistatydinimą. ,,Tai naujos pra-
džios, vadovaujant kam nors kitam,
galimybė”, – žurnalistams sakė jis.
CSU – Vokietijos kanclerės A. Merkel
krikščionių demokratų (CDU) seseri-
nė Bavarijos partija – neteko daugu-
mos, kurią Bavarijos parlamente tu-
rėjo 46 metus, ir bus priversta suda-
ryti koalicinę vyriausybę.

BRIUSELIS
Įtakingas savaitraštis ,,European

Voice” pasiūlė Europos Komisijos
(EK) pirmininko pavaduotoją, buvusį
Estijos ministrą pirmininką Siim
Kall vienu kandidatų metinei leidinio
premijai gauti. S. Kall, atsakingas
EK už administracinius klausimus,
auditą ir kovą su sukčiavimu, leidinio
internetiniame puslapyje  European
Voice.com pasiūlytas kandidatu pre-
mijai gauti dviejose kategorijose:
,,Metų Europos įgaliotinis” ir ,,Metų
žmogus Europoje”.

MASKVA
Valstybės Dūmoje per svarsty-

mus nuogąstaujama, kad Vakarai
vykdo kryptingą Rusijos žlugdymo
politiką. ,,Jeigu ateis į valdžią John
McCain, Vakarai skatins pripažinti
visų Šiaurės Kaukazo respublikų ne-
priklausomybę nuo Rusijos”, – pa-

W. Bush perspèja Maskvâ�
negâsdinti kaimyniû�

Washington, DC, rugsėjo 30 d.
(AFP/BNS) – JAV iždo sekretorius
Henry Paulson perspėjo JAV įstaty-
mų leidėjus, kad jie turi skubiai veik-
ti po to, kai Atstovų Rūmai atmetė jo
pasiūlymą dėl 700 mlrd. dolerių (1,65
trilijono litų) finansinės pagalbos
Wall Street, taip sukeldami skubotą
pardavimą didėjant pasaulinei finan-
sinei krizei.

JAV prezidentas George W. Bush
sakė, jog yra nusivylęs tuo, kad įsta-
tymo projektas dėl finansinės pagal-
bos buvo atmestas. Tuo tarpu demok-
ratai apkaltino konservatyviuosius
respublikonus sužlugdžius šį įstatymo
projektą dėl ideologinių priežasčių.

Viso pasaulio vertybinių popie-
rių rinkos krito, kai JAV Atstovų Rū-
mų nariai, nenorėdami, kad įpykusi
visuomenė nubaustų juos per rinki-
mus po 5 savaičių, pirmadienį 228
balsais prieš 205 atmetė įstatymo
projektą dėl plano, kuris būtų buvęs
didžiausia per visą istoriją vyriausy-
bės finansinė pagalba. Atstovų Rū-
mai nepaisė perspėjimo, kad visas pa-
saulis laukia JAV veiksmų.

Pirmą kartą JAV sankaupos per
vieną dieną nuvertėjo vienu trilijonu
dolerių. Azijos ir Europos rinkos taip
pat smarkiai smuko. ,,Viso pasaulio
rinkos patiria įtampą”, – sakė H.
Paulson, kuris parengė tą drąsų pla-

ną supirkti daugybę ,,blogų” būsto
paskolų, nulėmusių tai, kad daug
žmonių neteko teisės naudotis savo
būstu, taip pat – bankų žlugimą.
,,Mums reikia kažką daryti, – sakė H.
Paulson. – Tai pernelyg svarbu, kad
paprasčiausiai leistume žlugti.”

Tačiau Australijos premjeras Ke-
vin Rudd sakė, kad poveikį jaučia vi-
sas pasaulis ir kad jis ir kiti JAV są-
jungininkai spaus Washington imtis
veiksmų po Atstovų Rūmų balsavi-
mo. Britų ministras pirmininkas
Gordon Brown sakė, jog nusiuntė ži-
nią Baltiesiems rūmams, kad pabrėž-
tų ,,tą svarbą, kurią teikiame ryžtin-
giems veiksmams”. Naujasis Japoni-
jos premjeras Taro Aso sakė: ,,Netu-
rėtume leisti pasaulinei finansų siste-
mai žlugti.”

Antradienį prasidėjus judėjų
Naujųjų metų šventei Roš Hašanai,
mažai tikėtina, kad JAV Kongresas
imsis kokių nors veiksmų artimiau-
siomis dienomis, todėl sustiprėjo nuo-
gąstavimai, kad krizė toliau didės.
Daugelis amerikiečių, kurie pajuto
ekonomikos silpnėjimą ir aukštas de-
galų kainas, nepritaria tam, kad ši
sąskaita būtų apmokėta. Daugelis tų,
kurie laikosi konservatyvių pažiūrų
dėl laisvosios rinkos, šį gelbėjimo pla-
ną vertina kaip socialistinį, kuris pas-
kui pridarytų dar daugiau bėdų.

Atstovų Rūmų nariai, regis, vadovavosi visuomenės nuotaikomis, kad JAV mokes-
čių mokėtojai neturėtų kentėti dėl Wall Street klaidų.          News Bridgepix nuotr.

Washington, DC, rugsėjo 30 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas G. W.
Bush  pirmadienį susitiko su Lietu-
vos ir Ukrainos vadovais aptarti Ru-
sijos karo Gruzijoje pasekmių ir pers-
pėjo Maskvą negąsdinti demokrati-
nių kaimyninių šalių.

Per atskirus pokalbius Baltuo-
siuose rūmuose G. W. Bush dar kartą
patvirtino, kad JAV remia šias šalis
vėl kategorišką nuostatą užėmusio
Kremliaus, kuris, kaip perspėja kai
kurie specialistai, po rugpjūčio konf-
likto Gruzijoje gali galvoti apie kitas
kaimynes, akivaizdoje.

Su Lietuvos prezidentu V. Adam-
kumi G. W. Bush, kaip pats sakė,
,,kalbėjosi apie Gruziją ir Rusiją, apie
demokratinių valstybių poreikį suge-
bėti išsilaikyti ant savo kojų nebijant
gąsdinimų”. 

Per pokalbį su Ukrainos prezi-
dentu Viktor Juščenka G. W. Bush
priminė JAV paramą Kijevo priėmi-
mui į NATO nepaisant kategoriškų
prieštaravimų, kuriuos reiškia Rusi-
ja.

V. Juščenka stengėsi nuraminti
JAV vadovą dėl politinio sąmyšio Uk-
rainoje, kur žlugo provakarieška val-
dančioji sąjunga, o kai kurie pareigū-
nai perspėja, kad pirmalaikius rinki-
mus galėtų laimėti promaskvietiškos
jėgos.

Maskvos santykiai su buvusiomis
sovietinėmis respublikomis ir Vaka-
rais smarkiai pablogėjo po rugpjūčio
pradžioje įvykusio karo su Gruzija.
Prieš tai ne vienerus metus tvyrojo
įtampa dėl galimybių naudotis Rusi-
jos valdomais energijos ištekliais.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA

RUSIJA
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PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

GERBIAMIEJI, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P. Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, Škleriaus, V. Kasiulio,  A. Žmuidzinavi-
čiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, Čeponio, Tu-
leikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A. Savicko, Martinaičio, Ciplijausko ir
daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų paveikslų, grafikos darbų. Taip pat
norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie sutiko parduoti savo turimus dailės
kūrinius.

Tel.: 617-459-9952 (USA) El. p.: modeboston@yahoo.com 
Adresas: Modestas Rimkus P.O. Box E34 S. Boston, MA 02127, USA

Lietuvių Operai, grąžindami loterijos bilietėlių šakneles,
papildomai aukojo: 

$190 N. Paulauskas. $90 B. Kasakaitis, N. Šumskis. $50 Z. Šukys, V. Sinkus,
J.; Fischer, R. Domanskis, J. G. Variakojis. $40 I. Dirda, G. Damijonaitis, B. R.
Latoža, T. F.  Strolia, T. R. Rudaitis, A. Andrašiūnas. $30 G. Juodikis, P. Vilutis.
$25 C. Bertužis, V. Janulaitis, E. Budelskis, A. V. Valavičius, A. Meilus, A. A.
Saulis, V. R. Val, S. Simonaitis, J. Šalna. $20 S. Damijonaitis,  Z. V. Grybinas. $15
N. Kaveckas, V. Bindokas, M. Kapačinskas, A. Jesmantas, K. E. Majauskas, V.
Valodka, A. Regis, M. Karaška, G. Damašius. $13 V. Šatas. $10 J. Gaižutis,  V.
Musonis, J. Baltrimavičienė, J. Daugėla, I. Paliulis, A. Vygantas, K. D. Razma, F.
D. Jaras, E. Brooks. $5 B. Jasevičius, A. Minelga. Nuoširdžiai dėkojame. Visi
aukotojai bus įrašyti į operos „Šikšnosparnis” programą Lithuanian Opera
Co. Inc. 738 S. Villa Ave., Villa Park, IL 60181.

* Vyras nuveža į jums reikalingą
vietą, dirba smulkesnius ar stam-
besnius remonto  ir santechnikos
darbus, prižiūri ligonius. Tel. 773-
671-4804.

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

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

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo 3 dienas
savaitėje. Gali būti naktinis arba gali
pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-691-
6996.

* Ieškau darbo, kurį dirbdama
galėčiau atsivesti savo dukrą. Galiu
prižiūrėti jūsų vaikus, pabūti su
seneliais, padėti namų tvarkyme. Tel.
708-945-0005, Renata.

* Reikalinga auklė su gyvenimu 4-5
dienas per savaitę 2.5 m. mergaitei ir
1.5 m. berniukui Homer Glen rajone.
Anglų kalba ir vairuotojo pažymėji-
mas nereikalingi. Tel. 708-271-2100.

* Lietuvos pajūryje Palangoje, par-
duodamas 15 arų žemės sklypas
namų statybai. Netoli jūros. Kaina
300,000 litų. Galima derėtis, jei bus
rimtas pirkėjas. Tel. Lietuvoje 460-
57057 arba 370-683-89406.

* Vyras ieško darbo su gyvenimu
septynias dienas per savaitę. Tel.
708-543-7984.

Atkelta iš 3 psl.
Parlamentas gali būti blogas,

tačiau teigiamas dalykas tas, kad mes
daug apie jį žinome. Mes net galime
pažvelgti į tų „piktadarių” akis ir
bausti juos per rinkimus, vaikščioti į
susitikimus su rinkėjais, protestuoti,
skelbti straipsnius ir t.t. Galime pa-
tys kurti partijas, tapti jų nariais.
Nėra politikai ir nebaudžiami – kad ir
kaip būtų, ne vienas partijos vadas
yra rimtai nusvilęs. Parlamento su-
dėtis, siekiai, atstovavimas rinkėjams
labai priklauso nuo pačių rinkėjų
sąmoningumo, šalies politinės kul-
tūros. Normalios socialinės ir ekono-

minės raidos sąlygomis pragyvenimo
lygis kyla, pamažu kuriasi vidurinioji
klasė, randasi ir įsitvirtina demok-
ratinės tradicijos. Procesas ilgas,
sunkus, trūkčiojantis, tačiau tai yra
raida, kurią praėjo visos šiuo metu
klestinčios Vakarų demokratijos, o
juk į jas mes lyg ir lygiuojamės. Todėl
dera tobulinti Lietuvos parlamentinę
demokratiją, kritikuoti politikus be
jokių išlygų, tačiau mėginti pagrįsti
alternatyvą parlamentinei demok-
ratijai, kuri tegali būti šešėlinė, nėra
perspektyvus ir naudingas darbas
Lietuvai.

Balsas.lt 

AR IŠVIS REIKALINGAS SEIMAS?

IŠNUOMOJA

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Atkelta iš 4 psl. bei kitiems jauno-
sios kartos katalikų intelektualams,
vėliau buvo išplėtotos ir 1958 m. pa-
skelbtos Lietuvių fronto bičiulių lei-
dinyje „Į pilnutinę demokratiją.
Svarstymai apie valstybės pagrin-
dus”. Pagaliau 1978 m., A. Damušio
inicijuotas ir didžiąja dalimi jo pa-
rengtas, pasirodė Lietuvių fronto bi-
čiulių „Credo”, kuriame pristatomos
pagrindinės vertybės, teikiančios
pagrindą žmogaus laisvę ir socialinį
teisingumą branginančiai valstybei.
Idealui, kurio A. Damušis visą gyve-
nimą siekė, už kurį kovojo, bet kurį
įgyvendinti Lietuvai per savo neprik-
lausomybės istoriją ligi šiol taip ir
nepavyko.

•••
Kovo 11-osios Lietuva, stoko-

dama politinės patirties, ypač socia-
linėje srityje, turėjo retą progą pasi-
naudoti sukauptu turtingu intelektu-
aliniu paveldu ir kurti nepriklau-
somą valstybę ant sveikų, teisingumu
bei socialiniu bendradarbiavimu grin-
džiamų pamatų. Sugrįžimui į Lietu-
vą A. Damušis ruošėsi ir tam dirbo.
Laiške žurnalistui Juozui Kojeliui jis
rašė: „Socialinė sritis yra pats pag-
rindinis dirvonas, kuris turi būti su-
artas. Mūsų visuomenė, ypatingai
jaunuomenė, tegali būti paveikta bei
pajudinta naujomis moderniomis so-
cialinėmis idėjomis. Jos turės būti
svetimos prievartinei politikai bei po-
litikai be moralės. Socialinis teisingu-
mas, bendrasis labas, demokratija po-
litinė, ūkinė, socialinė, kultūrinė ir
tarptautinė – tai ateities gairės. Mū-
sų lietuviškoji visuomenė yra keista
ir lėkštai buržuazinė. Ji tegali būti
sukrėsta naujų socialinių idėjų, nu-
kreiptų prieš smurtu vykdomą komu-
nizmą ir anemijoje sukritusį libera-
lizmą.”

Panašu, kad būtent socialinio
teisingumo idėjų Kovo 11-osios Lie-
tuvai kaip tik ir pritrūko. Išsiva-
davusi iš prievarta vykdyto komuniz-
mo, ji atsidūrė kraštutinio liberaliz-
mo gniaužtuose, pavojingai nuskur-
dinusi didelę visuomenės dalį, pas-
merkusi ją didžiausiai Europos Są-
jungoje socialinei atskirčiai, didžiau-
siai emigracijai, milžiniškam nusivy-
limui socialiniu teisingumu, politi-
kais, o kai kuriuose visuomenės
sluoksniuose – net ir pačia laisve bei
demokratija. Tai be galo pavojingos
socialinės tendencijos.

Kapitalizmo ir buržuazijos dva-
sia bei mentalitetas, pasak filosofo
Antano Maceinos, kito A. Damušio
bendraminčio ir bendražygio, susi-
klostė dar prieš kapitalistinius visuo-
meninius santykius. Dvasiniai buržu-
jai gyvena visuomet, kadangi tai am-
žinas žmogaus dvasios tipas. Buržua-

ziškumas pasižymi dvasiniu lėkštu-
mu, materialinių gėrybių suabsoliu-
tinimu ir naudos veiksnio iškėlimu į
aukščiausią vertybių lygį. Būtent šie
požymiai kaip tik ir ženklina dabar-
tinės Lietuvos socialinį veidą.

(...)
•••

1997 m. birželio 12 d. dr. A.
Damušis grįžo į Lietuvą. Kaip „Lais-
vosios Europos” radijo koresponden-
tas dalyvavau Adolfo ir Jadvygos
Damušių sutiktuvėse Vilniaus oro
uoste. Nustebino kuklus pasitiku-
siųjų būrelis: pulkelis giminių, vienas
kitas artimesnis draugas, akademinio
pasaulio atstovas, keletas ateitinin-
kų. Nepriklausomos Lietuvos valdžia
neapsisunkino rūpesčiu tinkamai pa-
sitikti žmogų, kuris visą savo gyve-
nimą buvo atidavęs Lietuvos laisvės
bylai. 

„Laisvosios Europos” radijo pa-
klaustas, kokie motyvai lėmė jo apsi-
sprendimą sugrįžti, kai nusivylimo
apstu tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, A.
Damušis tąsyk atsakė: „Meilė Lietu-
vai. Aš tikiu Lietuva, tikiu tauta.
Esam perėję ugnį ir vandenį. Išlikom.
Ir tie, kurie išlikom, galim susiburti
ir statyti savo kraštą. O tauta gali
keistis. Ir keistis į gerąją pusę.” Tau-
ta gali keistis į gerąją pusę, tačiau
tam yra bent viena sąlyga: ji turi
matyti pavyzdį, ji turi patikėti, kad
esama žmonių, kurių žodžiai nuo
darbų nesiskiria. A. Damušis buvo
vienas iš jų. 

Jo sielai apibūdinti, mano nuo-
mone, geriausiai tiktų amerikiečių
verslininko ir rašytojo Samuel Ull-
mann žodžiai: „Jaunystė nėra žmo-
gaus gyvenimo laikotarpis. Tai dva-
sios būsena. Dvasios galia, vaizduotės
mastas, emocijų stiprumas, gebėji-
mas baimę įveikti drąsa, patogumus –
pakeisti nuotykiu. Metus kitus iš-
gyvenęs, niekas nesensta. ŽMOGUS
SENSTA, KAI NETENKA IDEALŲ.
Metai raukšlėja veidą, entuziazmo
praradimas — sielą. Tu esi tiek jau-
nas, kiek pasitiki savimi ir tiek senas,
kiek bijai; tiek jaunas, kiek turi vil-
ties, ir tiek senas, kiek esi nusivylęs.
Kol tavo širdis jaučia Kūrėjo, pasaulio
bei žmonių grožį, linksmumą, drąsą,
didybę ir galią, tol tu esi jaunas. Tik
kai tu nuleidi rankas ir tavo širdis
apsidengia pesimizmo šerkšnu ir ci-
nizmo ledu, tada tu tikrai esi senas ir
te Dievas pasigaili tada tavo sielos.”

Jeigu A. Damušio asmenybės
šviesa padėtų nenuleisti rankų da-
barties rūpesčių akivaizdoje, neleistų
širdims apsitraukti pesimizmo šerkš-
nu ir cinizmo ledu, tai būtų tikras jo
pastangų įvertinimas ir geriausias
paminklas jo gyvenimo žygiui.

Pranešimas sutrumpintas.

Minint Adolfo Damušio 100-metį 

J. Damušienė, V. A. Dambrava ir N. Sadūnaitė minėjime.          
Juozo Valiušaičio nuotr. 
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

Atkelta iš 5 psl. net koridoriuje
stovėjo žmonių.

Po apeigų – pokylis

Po visų pamaldų ir religinių apei-
gų įvyko pokylis „Oak Lawn Hilton”
viešbučio pokylio salėje Švč. Mergelės
Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400
metų jubiliejui užbaigti. Dalyvavo
daugiau nei 300 asmenų. Prie kiek-
vieno dalyvio vietos prie stalo buvo
padėtos gražiai išspausdintos pro-
gramos ir rėmėjų sveikinimai bei
linkėjimai. Kiekvienas puotos dalyvis
gavo A. Petraitytės piligrimo vadovą
„Šiluva – čia per amžius garbinamas
Dievo Sūnus” („Šiluva – The Son of
God is Worshipped Here”) anglų
kalba ir po maldos kortelę.

Programai vadovavo J. Polikaitis.
Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos him-
nai. Pacek šeima, vadovaujama Simo-
nettos Giedraitis-Pacek, padainavo
kelias dainas, tarp jų – kompozito-
riaus ir Vyčių garbės nario Fausto
Strolios giesmę „Šiluvos Marija”. My-
kolas Bandy pristatė garbės svečius.
Kun. kleb. Markus pasveikino visus
apsilankiusius šioje ypatingos šven-
tės puotoje. Vaišes palaimino kun.
Saulaitis, SJ. Baigiamąjį žodį tarė
Lietuvos Vyčių garbės narys Robert
A. Martin, Jr. Jis dėkojo visiems už
gausų dalyvavimą, visiems, kurie
prisidėjo prie šios iškilmingos šventės
minėjimo. Kun. Augustinas Kulbis
sukalbėjo maldą ir palaimino daly-

vius.
Mes, vyčiai, atvykę iš kitų valsti-

jų paremti ir dalyvauti šiame iškil-
mingame jubiliejuje, išreiškėme nuo-
širdžią padėką ir didelę pagarbą ren-
gėjų komitetui už tokias puikiai suor-
ganizuotas didžiausias šios šventės
pamaldas. Jūsų visų įdėtas milžiniš-
kas darbas, laikas,  idėjos ir energija
davė gražiausius darbo vaisius. Dė-
kojame Jums už suteiktą progą daly-
vauti tokiame gražiame jubiliejuje,
kurio galbūt jau neturėsime galimy-
bės švęsti savo gyvenime!

Marija, viltis mūs tikroji,
Tu laime vargdienio žmogaus,
Pamėgus lietuvių tą šalį,
Vedi mus į laimę, laimę dangaus.

Marija, kur mes bekeliausim,
Nerasime laimės pilnos.
Ateik vėl pas mus mylimiausia,
Mes šaukiamės Tavo, Tavo

globos.

Tau gaila mūs klystančių brolių,
Visi esam Tavo vaikai.
Mūs skriaudžiamą šalį varguolių
Iš aukšto dangaus dangaus

aplankai.

Tu saulės dienas vėl
džiaugsmingas

Į mūsų tėvynę grąžink,
Šią uždangą kietą, švininę,
Kančias ir nelaimes imk, nuimk.

(Nežinomas autorius)

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejuje susitiko
du ,,Draugo” bendradarbiai: R. Juškaitė-Švobienė ir Antanas Paužuolis.

Lietuvos Vyčiai

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

Nr. 39

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Nacionalinis transliuotojas, ku-
ris save vadina visuomeniniu ir tu-
rėtų pateikti skaidrią alternatyvą
pinigų iškraipytoje viešojoje erdvėje,
elgiasi kaip komercinių stočių kon-
kurentas. Lietuvos televizijoje (LTV)
sprendžiant ką ir kada pateikti etery-
je labiau paisoma konkurentų trans-
liacijų, mažiau – visuomenės porei-
kių. LTV sėkmė apibrėžiama kiekybės,
ne kokybės matais. Laidų išlikimą
dažniau lemia ne auditorijos reikmės,
o žiūrovų gausa. Aptarinėjama ne tai,
kaip laida padeda auditorijai orien-
tuotis bendruomenės reikaluose arba
ją praturtina, o LTV ir komercinių
stočių žiūrovų lyginamieji skaičiai. 

Paprieštaravus tokiai LRT admi-
nistracijos nuostatai, aiškinama apie
būtinumą konkuruoti su komerci-
niais kanalais. Kodėl? Ogi todėl, kad
konkurencingumas matuojamas
skaičiais, o pastarieji lemia reklamos
įkainius. Reklama ir valstybės dotaci-
jos yra pagrindiniai LTV finansiniai
šaltiniai. Atėmus reklamą, nacionali-
nis transliuotojas taptų valdišku ka-
nalu, o tai netenkintų Lietuvos gy-
ventojų, nebūtų suprasta Europos
Sąjungoje. 

Beje, LRT yra perėmęs ir kitus
komercinių televizijos stočių veikimo
būdus. Antai, diskusijos apie spren-
dimus neatskleisti kai kurių LRT
finansinių sandorių, pavyzdžiui,
sporto transliacijų ir kitų laidų kaštų,
nutraukiamos aiškinimais apie ,,ko-
mercines paslaptis”. Tarsi mokesčių
mokėtojų išlaikoma institucija turėtų
teisę nuo jų slėpti, kiek pinigų ir už
ką išleidžia. Absurdas. 

Tokią padėtį toleruoja politikai,
Seimo nariai, kurie įvairiais būdais
spaudžia nacionalinį transliuotoją,
kad šis paklustų jų reikalavimams.
Bet jie nepamiršta garsiai piktintis jo
komercine veikla ir tuo pačiu metu
elgiasi taip, kad neatsirastų kito
finansavimo šaltinio, kuris transliuo-
toją atpalaiduotų nuo Seimo pava-
dėlių. Todėl žlugo planas įvesti abo-
nementinį mokestį Lietuvoje. Aiš-
kinta, kad įstatymų leidėjams pri-
trūko politinės valios. Tiksliau būtų
sakyti, kad jie nebuvo ir nėra suin-
teresuoti nepriklausoma LRT. 

Esama padėtis patogi ir LRT
administracijai. Nereikia vargintis
nustatinėjant visuomenės poreikius,
interesus, nereikia kurti alternatyvų
pelno siekiančių transliuotojų lai-

doms. Ir viena, ir kita yra sunkus,
kruvinas darbas. Kur kas lengviau
skėstelėti rankomis, aiškinti, kaip
reikia taikytis su komercine tikro-
ve. 

Dešimtmečius Lietuvos radijas ir
televizija vykdė okupanto propagan-
dos ir komunistinio auklėjimo užduo-
tis. O dabar, nepriklausomybės sąly-
gomis, nacionalinis transliuotojas
priima rinkos ir reklamos diktatus. Ir
tada, ir dabar visuomenės poreikiai
palikti nuošalyje. Vis dėlto okupacijos
sąlygomis sugebėta telkti kultūros
paveldą – įrašinėti spektaklius, kal-
binti kūrėjus, atlikėjus, kaupti aukso
fondą. Šiandien, besidžiaugiant ne-
priklausomybe, visa tai pamiršta. Ko-
kia ironija! 

Privalau prisiimti dalį atsakomy-
bės dėl šios padėties, nes esu LRT
tarybos – šios įstaigos aukščiausiojo
organo – narys. 

Stasys NOREIKIS
Kokia Lietuvos vystymosi strate-

gija, taip ji save ir pateikia žiniask-
laidoje. Manęs netenkina, kad mes
kaip kokie begalviai negalime susi-
galvoti žmoniškos strategijos. Juk
mes didžiavyrių tauta.

Gediminas STORPIRŠTIS
Apie lietuvišką žiniasklaidą... Re-

tas paukštis savo lizdą teršia. Todėl
šiandien apie suvokimą kalbėti labai
sunku, remiantis žiniasklaida ir tele-
vizija. Iš svarbiausių informacijos
priemonių mūsų šalyje dingo atsako-
mybė už tai, ką jie formuoja ir skati-
na, už ilgalaikį laidų ir straipsnių po-
veikį. Nežinia kodėl iškiliausius savo
tautos žmones, jų darbus prisime-
name tik per valstybines šventes arba
tada, kai jų netenkame. 

Norėčiau palinkėti drąsos ku-
riant laidas ar rašant straipsnius, ku-
riuose būtų kviečiama pasisakyti apie
savo šalį, kokią ją norėtume matyti ir
realius pasiūlymus, kaip to siekti.
Trūksta analitinių pozityvių laidų ar
pilietinių iniciatyvų.

Jonas VAIŠKŪNAS
Žiniasklaida visuomet yra val-

džios rankose. Užimdamas valdžią
pradėk nuo pašto, telegrafo, spaudos,
televizijos... Tai buvo žinoma dar iki
Lenino. Tad žiniasklaida, kaip niekas
kitas, aiškiai rodo, kas mus valdo.

Bus daugiau.
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Kviečiame į Epikūro 
malonumų puotą...

Graikams prireikė šimtmečių,
kad išsiaiškintų, kas buvo tas jų sodo
dievaitis Epikūras. Bet ar išsiaiškino?
Iki šiol pasaulis diskutuoja... O ma -
lonumų garbinimas prasidėjo nuo to,
kad graikų filosofas Epikūras Atė -
nuose nusipirko sodą ir prie įėjimo
užrašė: ,,Svety, tau čia bus gera: čia
malonumas – aukščiausias gėris”.
Pats Epikūras malonumą padarė
laimingo gyvenimo pagrindu. Pagal
Epikūrą, dievybė nėra baisi, mirtis
yra neišvengiama, jog visa, kas gera,
nesunkiai pasiekiama, o kas bloga,
nesunkiai pakeliama. Tai kviečiame į
Epikūro malonumų puotą...

Kaip sukurti 
malonumų atmosferą

Moterys puotos metu turėtų at -
rodyti itin žavingai ir patraukliai,
joms vyrai visą vakarą turi rodyti
ypa tingą dėmesį, kalbėti švelnius žo -
džius, šnabždėti komplimentus į ausį.

Kaip pasipuošti Epikūro puotai?
Geriausia – lengvo, plasnojančio (gali
būti net šiek tiek permatoma!), bet
kuklia šilko suknele, be jokių raiščių,
gilių iškirpčių ir dirželių. Pažvelkite į
piešinius, kaip graikai rengėsi seno -
vėje… vieną vakarą tapkime graikais
ma lonumų sode!

Daugiau dėmesio skirkite vaka -
rui, o ne maistui. Moteris, sėdėdama
už puotos stalo, gali daryti stebuklus,
jei, ragaudama patiekalą, nepamirš
šyp sotis savo partneriui ir taip pat vi -
siems praeinantiems, tačiau tai dary-
ti reiktų su saiku, kad švelnus koke -
ta vimas nepavirstų į vulgarų „kabi-
nimą.”

Visi patiekalai bus graikiški su
jau dinančiais graikiškais pavadini-
mais. Vargu ar jums užteks jėgų tik

maloniai paragauti, bet neprisi šveis -
ti. Ne paslaptis, kad mums, lietuvai -
čiams, pirmiausias malonumas yra
ska nus maistas, tačiau vis tiek pa -
bandykite daugiau dėmesio skirti sa -
vo mielam partneriui ar partnerei.
Tie sa, dar sakoma, kad vyrus mote -
rys traukia, pirmiausia, kvapu. Ne už -
mirškite kvepalų, gal jie bus galinges-
ni už graikiškos musakos kvapą?..
Prie valgių stalo bus patiekiama tau-
rės vyno, veiks baras. 

Puotos svečius linksmins patys
eg zo tiškiausi Čikagos muzikantai –
Ar vy das ir Virgis iš ,,Cigarų.” Jie
žada groti vieną graikišką ir visas ki -
tas lietuviškas dainas ir maloniai
asis tuoti visoms damoms, kurių vyrai
bus pernelyg ,,nusilesę” (vyrai, lai ky -
kitės!).  Visų svečių galutiniam proto
ap temdymui pilvo šokius šoks tikra
grai kė!  Tiesa, jos pilvo šokiai nebus
lietuviški…

Taigi tuos, kurie mėgsta laimin-
go gyvenimo malonumus, kviečiame į
Epi kūro puotą, kuri vyks graikų res -
torane ,,Opa!”, 950 Lakeview Park -
way, Vernon Hills, IL, spalio 18 dieną,
7 val. v. Malonumų vakarą rengia
JAV LB Waukegan/Lake County apy -
linkė.  Bilieto kaina – 70 dol.  Vietas
užsisakyti galite nedelsiant. Čekį  (su
kiekvieno dalyvio vardu ir pavarde)
Lit huanian American Community
vardu siųsti Elenai Skališienei, 119
Sheridan Court, Waukegan, IL
60085.  Vietų užsisakymu kviečiame
pasirūpinti iš anksto – dvi savaites
prieš puotos pradžią, nes vietų
skaičius yra ribotas. Prie apskrito
stalo galės sėdėti 6 arba 8 žmonės.  

Linkime malonaus epikūriško
va karo! 

Puotos rengėjai

,,Draugo” korespondentės
paroda Vilniuje

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Menu besidomintys skaitytojai
yra įsidėmėję menotyrininkės Ievos
Šadzevičienės pavardę. Ji pusket-
virtų metų gyveno JAV,  kur dirbo
menotyrininke „Two Lions Studio”
dailės galerijoje, bendradarbiavo su
Čiurlionio galerija Jaunimo centre ir
mūsų dienraščiu „Draugas”. Tas ben-
dradarbiavimas nenutrūkęs iki šiol.
I. Šadzevičienė lankosi Lietuvoje vyk -
s tančiose išeivijos dailininkų parodo-
se ir apie jas parašo mūsų laikraščio
skaitytojams. Ši kukli jauna moteris,
2006 m., dar gyvendama Čikagoje,
sukūrė darbų ciklą ,,Dangaus kara-
lystė”, apie kurį nie kam net nepra-
sitarė. Praėjusią sa vaitę draugai iš
Lietuvos atsiuntė ži nutę, kad rugsėjo
24 d. Lietuvos na cionalinės UNESCO
komisijos parodų salėje (Šv. Jono g.
11, Vilnius) ati daryta menotyrinin-
kės I. Šadzevi čienės grafikos darbų
paroda. Su sku bau parašyti Ievai laiš -
ką su svei ki nimais ir su klausimais
apie su rengtą parodą.  

Ieva papasakojo, kad tušu,
plunksnele, akvarele atliktų darbų
ciklą „Dangaus karalystė” padaryti ją
įkvėpė to paties pavadinimo Ridley
Scott filmas „Kingdom of Heaven”
(2005 m.), kuriame režisierius bando
parodyti primirštą Jeruzalės kara-
lystės, XII a. laikotarpį – trapios tai -
kos tarp musulmonų, judėjų ir krik š -
čionių metus – ir tragišką to „pa sau -
lio” žlugimą, sąlygotą nepa kan tumo,
gar bės troškimo bei gobšumo ap -
raiškų.

XII a. Jeruzalė – tai vartai tarp
eg zo tiškų Rytų, musulmonų pasau lio
ir Vakarų. Nepaliaujamai trau kian ti
nuotykių ieškotojus. Tai – „ge resnis
pasaulis”, žadantis rytie tišką pra-

bangą ir laimę („Rytų ap žavai”,
2006). Kaip atsvara kruvi niems vidu-
ramžiams, čia beveik 100 metų pa -
laikoma taika: kartu gy vena ir mel -
džiasi musulmonai, krikščionys ir žy -
dai. Autorės darbuo se lyg pro per re -
gimus šydus persipi na, susilieja, ir
įgauna formas keli teminiai klodai.
Jie papildo vienas kitą, simboliškai
leidžia apsijungti skirtingoms kul tū -
rinėms tradicijoms („Viltis”, 2006) ir
su kurti pilnatvę.

Į kinematografijos įkvėptą kūri -
nių gimtį įpinama ir asmeninė šeimos
istorija – vaizduojami vakarietiško-
sios heraldikos simboliai atkartoja
autorės vyro giminės, dar viduram-
žiais gyvavusios dabartinėje Vokie-
tijos teritorijoje, herbo bei skydo puo-
šybos elementai.

,,Savo kūriniuose stengiausi ap-
jungti skirtingų kultūrų elementus ir
simbolius (,,Simbiozė”, 2006). Čia
nuolat atsikartoja Vakarų Europos
didikų giminių herbai (ere lis, liūtas),
apjungiami su rytietiškais augaliniais
ornamentais, kurie mu sulmoniš kuo -
se kraštuose yra naudojami ne tik
kaip architektūros ar teks tilės puošy-
bos elmentai, bet ir kaip moterų tua -
leto dalis – filme to kiais ornamentais,
išpaišytais chna dažais, puošiami
krik š čionio karaliaus sesers Sibilės
del  nai ir plaštakos”, – sako Ieva. 

Ievos Šadzevičienės grafika – lyg
minčių, gimusių žiūrint filmą, atspin -
džiai, sustabdyti savotiški sielos
kadrai.

,,Jei pasaulyje liktų mažiau kerš-
to troškimo, mažiau savanaudės gar-
bėtroškos, ir atvirkščiai – atsirastų
daugiau tolerancijos, daugiau suge-
bėjimo priimti ir džiaugtis skirtingo -
mis kultūrinėmis tradicijomis, ar ta -
da gyventume santaikoje?”, – re to -
riškai klausia jaunoji menininkė. 

Parodos atidarymo metu I. Ša -
dzevičienė, kalbėdama apie savo dar-
bus, sakė: ,,1995-ųjų UNESCO To -
lerancijos principų deklaracija teigia,
jog: ‘Tolerancija – tai vertybė, kurios
pasekoje vyrauja taika, o karo kul -
tūra pakeičiama į taikos kultūrą’. Ti -
kiuosi, kad savo kūriniais bent tru -
putį prisidėsiu prie taikos kultūros
puoselėjimo mūsų pasaulyje.” 

Paroda veiks iki spalio 10 d. Jei
svečiuositės Vilniuje, maloniai kvie -
čiu  aplankyti ir mūsų koresponden-
tės Ievos Šadzevičienės parodą.

Sveikindami Ievą linkime jai dar
daug gražių parodų, o mes ir toliau
lauksime jos puikių straipsnių apie
Lietuvos ir išeivijos menininkus mū-
sų dienraštyje.

2007 metų Epikūro puotos dalyviai ,,Kaimo šventėje”.

Parodos ,,Dangaus karalystė” atidarymas Lietuvos na cionalinės UNESCO
komisijos parodų salėje. I. Šadzevičienė – pirmoje eilėje pirma iš kairės.

Nuotr. iš asmeninio I. Šadzevičienės arch.

I. Šadzevičienė ,,Dangaus karalystė”.

Irma Laisvenas, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Vytenis  Damušis, gyvenantis Tinley Park, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums dėkin-
gi.

Dr. Gailė Černiauskaitė, gyvenanti River  Forest, IL, užprenu-
meravo „Draugą” vieneriems metams ir grąžindama pokylio loterijos bi-
lietų šakneles paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai ačiū už Jūsų dosnumą.
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Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

A † A
ANTANUI BRAZDŽIŪNUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mielai žmonai
VANDAI, dukroms dr. DANAI, KRISTINAI, sūnui AN-
TANUI ir jų šeimoms.

Norbertas ir Marija Weberiai

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO:

$1,000 dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai, Kirtland, OH (viso $1,600).
$500 Jonas ir Jūratė Tamulaičiai, Berwyn, IL.
$400 dr. Renata Variakojytė-Staniškienė,  Burr Ridge, IL (viso $1,500).
$300 Joseph  Bernot, Union, NJ (viso $400); Raminta Jacobs, La Gran-

ge, IL (viso $1,200); Kazys ir Eugenija Kaspariūnai, Largo, FL
(viso $700); Sofia Zota Mickevičius, Michigan  City, IN (viso
$2,900); Algirdas ir Laima Stepaičiai, Arlington Heights, IL (viso
$2,470).

$250 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės draugija, Los
Angeles skyrius per Alfonsą Pažiūrienę, Los Angeles, Oak Park,
CA (viso $1,250).

$200 Ona Adomaitienė, Sunny Hills, FL (viso $1,300); Renata Alins-
kienė, Ridgewood, NY, dr. Algimantas Balčiūnas, Placerville, CA
(viso $1,200); Henrikas Čepas, Medford, MA (viso $425); JAV
Lietuvių Bendruomenė, St. Petersburg apylinkė per Loretą Ky-
nienę (viso $400); Vida Kosmonas, Lemont, IL (viso $2,463); dr.
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai, Lansing, MI (viso $1,501);
Alfonsas Kriščiūnas, Indian Head Park, IL (viso $800); Bronis-
lovas Tatarūnas, Ann Arbor, MI;  Eugenijus  Vilkas, Valencia, CA
(viso $875); Worchester Lietuvių Piliečių klubas per Petrą Molį,
Shrewsbury, MA (viso $1,900).

$100 Irena  Ancerys, Porter, IN (viso $500); kun. Albinas Babonas, Det-
roit, MI (viso $400); Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso
$2,550); kun. Matthew Čyvas, St. Petersburg Beach,  FL (viso
$600); Mamertas ir Gražina Erčius, Little Neck, NY (viso $800);
Romas Jagminas, Bridgewater, MA (viso $475); Juozas Mačiu-
laitis, Sunny Hills, FL (viso $950); Viktoras Memėnas, Bloom-
field Hills, MI (viso $400); Ted Navickas, Coeur  D’alene, ID (viso
$550);  Rimantas Pauliukonis, Strafford, NH (viso $150); E. ir V.
Radveniai,  Glendale, CA (viso $800); Rimantas Ramanauskas,
Lemont, IL (viso $300); Liusė Stadalninkienė, Los Angeles, CA,
Jonas Stankūnas, Juno  Beach, FL (viso $150); Tėvai Marijonai,
Kenosha, WI.

$65 kpt. Albert Mikutis, Philadelphia, PA viso $510).
$50 Liucija Beržinskas, Juno Beach, FL (viso $100); John ir  Anelė

Gumbelevičius, Vancouver, WA (viso $350); Richard Klementa-
vičius, Gulf Breeze,  FL (viso $300);  Regina Kungys, Eugene, OR
(viso $130); Henrikas Laucius, Union Pier, MI (viso $545); Al-
dona Masiulionienė, Batavia, NV (viso $150); Vytenis Miškinis,
Cleveland, OH (viso $500); G. J. Pauliukonis, St. Petersburg, FL
(viso $400); Joseph ir Zita Petkus, Kirkland, WA (viso $235);
Antanas ir Dalilė Polikaitis, West Lake Village, CA (viso $350);  Re-
gina Setikas, Fair Haven, NY (viso $350); Jonas ir Birutė  Svera,
Bloomfield, MI (viso $235); Valentinas  Šernas, Bridgewater, NJ.

$40 Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL (viso $220).
$25 Ramūnas Bigelis, Congers, NY (viso $160); Joseph  Blazys, Hol-lis-

ton, MA (viso $125);  Anthony Daukantas, Santa Monica, CA; Al-
gimantas ir Teresė Gečys, Huntington  Valley, PA (viso $95); Ze-
nonas Obelenis, Novelty, OH (viso $75); Margarita Petrikas, St.
Petersburg, FL (viso $175); Vytautas Šarka, Cashiers, NC (viso
$150);  Richard Slepetys, Brick, NJ (viso $135); Marija Vilutienė,
Saint Petersburg, FL (viso $145);  Vytautas  Zelenis, Reseda, CA;
Algirdas Zikas, Canton, MA (viso $75); Rimgailė Zotovienė, Juno
Beach, FL (viso $50).

$20 Ona Barauskas, Woodhaven, NY (viso $115); Zenonas Dučmanas,
Wickliffe, OH (viso $120); Irena Juodaitis, Holden, MA (viso
$150); Algimantas Yurkštas, South Walpole, MA; Ferdinand Luc-
ka, Mattituck, NY (viso $60); Jonas Narušas, Euclid, OH (viso
$60); Česlova Pliūrienė, Wyandotta, MI (viso $45); Vladas Sin-
kus, Lemont, IL (viso $415); Irena Sušinskas, Cleveland, OH
(viso $90).

$15 Jurgis Likanderis, Kankakee, IL (viso $90); Kazimieras Matonis,
Sun City, AZ (viso $100).

$10 dr. Aldona  Baltch Gravrogkas, Menands, NY (viso $30);  Aldona
Grinis, St. Pete Beach, FL (viso $85); Ruth Kozak, Mount Upton,
NY, Andrew Poškus, North Weymouth, MA (viso $25).

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos fon-
dui aukojo:
A. a.  GIEDRĖS LANDSBERG SKIRGAILOS atm. $200 – Teodo-
ras Skirgaila, Malibu, CA.
A. a. PRANO PETRAIČIO atm. per L.P.G. fondo atstovą E.  Slavins-
ką:
$20 Irena ir Eugenijus Slavinskai,  St. Petersburg, FL (viso $550).
$10 Vladas Gedmintas, St. Pete Beach, FL (viso $40); Aldona Jasins-
kienė, St. Petersburg, FL (viso $45); Loreta Kynas, S. Pasadena, FL
(viso $170); Onutė Michelevičienė, St. Pete  Beach, FL (viso $180);
Janina ir Simas Naujokai, St. Petersburg, FL; Antanina Petraitienė, St.
Pete Beach, FL.
Anoniminis auktojas/a aukojo $100 partizano a. a. JUOZO KRA-
SAUSKO, žuvusio Grybuliuose, atminimui.
A. a. Giedrės Landsberg Skirgailos, a. a. Prano Petraičio ir a.
a. Juozo Krasausko giminėms bei artimiesiems L.P. G. fondo valdyba
reiškia nuoširdžiausią užuojautą.
Širdingai dėkojame visiems gausiai aukojusiems Lietuvos Partizanų
Globos fondui.

Lietuvos Partizanų Globos fondas, 
2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų Tėtis, Uošvis
ir  Senelis

A † A
BOLESLOVAS NOVICKIS

į amžiną gyvenimą iškeliavo 2008 m. rugsėjo 26 d., penktadienį,
sulaukęs beveik 97-ių metų.

Gimė 1911 m. lapkričio 13 d. Palendrių valsčiuje, Raseinių aps-
krityje, Lietuvoje.

Velionis buvo ilgametis Cicero Lietuvių Bendruomenės narys,
vėliau 18 metų  gyveno Westmont ir prižiūrėjo savo anūkus su savo
žmona a. a. Elena.

Nuliūdę liko vaikai: Rimas su žmona Egle ir Daina su vyru Do-
nald Goliszewski; anūkai Stefa Goliszewski, Andrius  Goliszewski ir
Matas Novickis; daug sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Boleslovas pašarvotas antradienį, rugsėjo 30 d. Modell  Fu-
neral Home, 7710  S. Cass Avenue, Darien IL, Cass ir Plainfield
kampas, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro.

Mišios aukojamos trečiadienį, spalio 1 d. 9 val. ryte, Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Boleslovą.

Liūdinti šeima

Geležinkelis – tai geležinių bėgių
kelias, kuriuo rieda traukiniai, vežda-
mi žmones, bagažus, prekes. Bėgiai
yra pritvirtinti prie medinių arba
geležinių pabėgių. Bėgių plotis pa-
saulyje dažniausiai yra 1,435 mm, bet
Rusijoje – 1,524 mm, o Ispanijoje ir
Portugalijoje – 1,767 mm.

Siaurųjų geležinkelių plotis –
1,000, 750 arba 600 mm.

Įdomu, kad geležinkelių era Ame-
rikoje prasidėjo prezidento Thom Jef-
ferson (1743–1826) laikais 1803,
1814, 1825 metais, Prancūzijoje nuo
1827 m., Anglijoje – nuo 1829, Vokie-
tijoje ir Belgijoje – nuo 1835, o Aust-
rijoje ir Rusijoje – nuo 1838 metų.

1858 metais Amerikos keleivinio
traukinio greitis per valandą buvo
120 km, o prekinio traukinio – 65 km.

* * *
Lokomotyvas – tai traukianti

mašina, riedanti bėgių keliais. Yra
garo garvežiai su garo katilais ir
stūmokliniais, arba turbininiais va-
rikliais, su dyzeliniais stūmokliais,
arba su elektriniais varikliais.

Pirmieji elektrovežiai pasirodė
Vokietijoje 1879 m.,  o JAV – 1895 m.
Pirmieji dyzelvežiai buvo pagaminti
1912 m. Vokietijoje.

Po Pirmojo pasaulinio karo dau-
gelis kraštų pradėjo naudoti elektra
varomą jėgą, pvz., Šveicarijoje, Švedi-
joje, Italijoje, Vokietijoje.

* * *
Kam privalome būti dėkingi:

geležinkeliams ar civilizacijai?
Civilizacijos tiesia geležinkelius,

o geležinkelių dėka auga civilizacijos.
Faktai rodo, kur geležinkelių

gausumo dėka  aiškiai pirmauja civi-
lizacijos. Tą matome 1955 metų sta-
tistikos lentelėje:

Šiaurės Amerika – 455,000 km
Europa – 421,000 km
Azija – 153,000 km
Pietų  Amerika – 99,000 km
Afrika – 69,000 km
Centrinė Amerika – 3,000 km.

Geležinkelių dėka sustiprėja že-
mės ūkis, prekyba, žmonių komuni-
kacija! Tokios sparčios pažangos susi-
laukėme tik dėl geležinkelių.

Tenka priminti, kad mūsų laikais
geležinkeliams į talką sparčiai ateina
modernūs greitkeliai – autostrados!

Lietuvoje geležinkelių era prasi-
dėjo 1861 m. balandžio 28 d., atida-
rius Kauno–Virbalio ruožą.

Dėl geležinkelių Lietuvoje kelei-
vių transportas atpigo net 50 proc., o
prekių pervežimas net 75 proc. Susi-
siekimas pagreitėjo net 9 kartus.

Visas Lietuvos geležinkelių tur-
tas buvo vertas 350 milijonų litų.

Nutiestas geležinkelis iš Biržų į
Šiaulius labai prisidėjo prie šiaurės
Lietuvos civilizacijos augimo!

Šio geležinkelio plotis 1935 me-
tais iš 600 mm buvo praplėstas į 750
mm.

Geležinkeliai ir civilizacija
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�Sekmadienį, spalio 5 d., veiklos
metus iškilmingai pradės Daumanto-
Dielininkaičio jaunų jų Ateitininkų
kuopos nariai.  Vaikų Mišiose (9 val.
r.) Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje jaunieji ateitininkai dalyvaus
su savo būreliais, vilkės uniformomis.
Jaunučiai renkasi prie misijos 8:45
val. r. Po Mišių, 10:15 val. r. Ateiti -
ninkų namuose įvyks  susirinkimas.
Kvie čiame atvykti ir norinčius įsi-
jun g ti į mūsų veiklą! Dėl registracijos
an ketos prašome kreiptis į Laimą
Alek sienę: laleksa@ameritech.net 

�FSS Čikagos skyrius kviečia se-
ses dalyvauti ASD kandidačių ap -
klausinėjime ir temų skaityme, kuris
įvyks 2008 m. spalio 10 d. 7 val. v. Su -
eiga vyks pas fil. dr. Viliją Kerelytę,
13429 West Oakwood Ct., Homer
Glen, IL 60491. Apie dalyvavimą pra -
šau pranešti sesei Vilijai tel.: 708-
567-9611. Ad Meliorem!

�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-
for nia Si gito Šniro parodos atidary-
mas. Kviečiame visus dalyvauti.

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

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

�Antradienį, spalio 14 d. 12 val.
p.p. Ronald Reagan Building and In -
ternational Trade Center, One Wood -
row Wilson Plaza, 6th Floor Audito -
rium, 1300 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC, paskaitą ,,A Litmus
Test of the Century and its Social and
Moral Order: Lithuania in the Twen -
tieth Century” skaitys televizijos lai -
dų vedėjas, filosofas prof. Leonidas
Donskis iš Lietuvos. Įėjimas nemoka-
mas. Daugiau informacijos:

www.wilsoncenter.org

�Lietuvių tautodailės instituto
vi suotinis narių susirinkimas įvyks š.
m. spalio 18 d. 12 val. p. p. Aldonos
Vaitonienės namuose, 96 Anglesey
Blvd., Islington, Ontario, Canada. Vi -
si nariai bei rėmėjai kviečiami daly-
vauti.

�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).

�Mieli susikaupimo savaitgalio
dalyviai. Lapkričio 14–16 die nomis
kun. Antanas Saulaitis, SJ praves
tradicinį susikaupimo savaitgalį Mary
and Joseph Retreat Center, Palos Ver -
des. Kviečiame visus atvykti ir pasi -
semti dvasinės stiprybės.  Gražioje ap -
linkoje smagu pabendrauti. Daugiau
informacijos – tel.: 213-385-5176
(Dalia Jasiukonienė) ir 323-255-3654
(Lilė Pupienė)

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

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

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Čikagos lietuvių Moterų klubas (ČLMK), įsteigtas 1923 metais, šiemet
žvelgia į 85-ių metų daugiapusę veiklą ir kviečia viešnias ir svečius atvyk-
ti į Camelot restoraną, 8624 W. 95th St., Hickory Hills, sekmadienį, spalio 5
d. 12 val. p. p. Pietūs – 12:30 val. p.p. Jūsų laukia puiki aplinka, skanus mais-
tas, daug pažįstamų ir įdomi programa. Popietę paįvairins Beverly Bra-
zytė-Opelka (nuotr. kairėje) ir Sue Keller (nuotr. deš.).  Abi muzikės kon-
certuoja ne tik JAV, bet ir už jos ribų. B. Brazytė-Opelka ir jos mama Aldona
Brazienė yra ilgametės ČLMK narės. 

Vakaro metu bus įteikta stipendija lietuviui studentui.  
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-788-2781 (Birutė Zalatorienė). 

Kviečiame į Čiurlionio galerijos, Inc., Lemonte, Lietuvos dailės 
muziejaus Lietuvoje ir Lietuvių dailės muziejaus Lemonte rengiamą 

dail. J. Šileikio ir T. Petraičio vardo konkursinės darbų parodos 
„LIETUVOS TŪKS TANTMEČIO AIDAS IŠEIVIJOJE” 

atidarymą ir premijų įteikimą 
2008 m. spalio 4 d., 5:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Rugsėjo 27 d., šeštadienį,  Čiurlionio galerijoje Jau nimo centre vyko
Lietuvos Res pub likos finansų ministro Ri manto Ša džiaus, kandidato į LR
Seimą daugiamandatėje Naujamiesčio rinkimų apygardoje, susitikimas su
Čikagos li tuanistinės mokyklos mokinių tėve liais. Po šio susitikimo R.
Šadžius apžiūrėjo mokyklą, pabendravo su mokyklos tėvų komiteto
pirmininku Valdu Keruliu, tėvų komiteto nariais ir mokytojais. 

Nuotraukoje: Rimantas Šadžius ir mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Spalio 3 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje rodomas filmas ,,Dingę Ber -
lyne”. Tai vienas iš istorinės doku-
mentikos serialo ,,XX amžiaus slap-
tieji archyvai” filmų (2006). Autoriai:
LNK žurnalistė Gražina Sviderskytė
ir istorikas daktaras Arvydas Anu -
šauskas. Trukmė: 49 min.

Antrojo pasaulinio karo metais,
nujausdami vėl artėjačią sovietų oku-

paciją, tūkstančiai žmonių bėgo iš
Lietuvos, bijodami raudonojo teroro.
Kelyje į Vakarus KGB jiems spendė
spąstus. Vokietijoje sovietų agentai
klas ta skverbėsi tarp pabėgėlių, ak -
tyvesnius sekė ir naikino. Ne vienas
lietuvis dingo vidury baltos dienos –
kai kurios žmonių grobimo aplinky-
bės neaiškios iki šiol. 

Te lefonas  pasiteiravimui: 773-
582-6500

Sigitas Šniras. Angelas. Filmas iš serijos ,,XX amžiaus slaptieji archyvai”

Juozas Mieliulis. Kažkoks slėnis. 1978. Miko Šileikio I premija 2006 m. kon-
kurse ,,Išeivijos kelias”.


