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Užsienio reikalų ministras P. Vaitiekūnas (k.), URM Informacijos ir kultūros de-
partamento direktorė V. Motulaitė, Švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius.

URM nuotr.

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Švie-
timo ir mokslo bei užsienio reikalų
ministrai Algirdas Monkevičius ir
Petras Vaitiekūnas penktadienį daly-
vavo telekonferencijoje su Airijoje
dirbančiais lietuviais mokytojais.

Teletiltas vyko Užsienio reikalų

ministerijoje (URM) Vilniuje ir Lie-
tuvos ambasadoje Dubline. Ambasa-
doje susirinko daugiau kaip 10 litua-
nistinėse šeštadieninėse mokyklose
visoje Airijoje dirbančių mokytojų.

Pasveikinęs pedagogus, švietimo
ir mokslo ministras pažadėjo lietuvių

mokytojams artimiausiu metu susi-
tikti su jais ne tik per teletiltą, bet ir
gyvai Airijoje. Ministras sakė po Sei-
mo rinkimų vyksiąs į Airiją, kur keti-
na aptarti lietuviškos vidurinės mo-
kyklos kūrimo Dubline klausimą. Jo
duomenimis, per 500 vaikų Airijoje
yra pareiškę pageidavimą mokytis
lietuviškose mokyklose. Šiuo metu
Airijoje veikia 10 sekmadieninių li-
tuanistinių mokyklų. Jose dirba apie
pusšimtis mokytojų.

,,Sveikinu ir gerbiu Jūsų pasiry-
žimą mokyti vaikus toli nuo Tėvynės,
skiepyti jiems meilę Lietuvai, lietu-
vių kalbai, lietuvių istorijai ir
kultūrai”, – savo ruožtu kalbėjo P.
Vaitiekūnas.

Lietuvos ambasadorė Airijoje
Izolda Bričkovskienė padėkojo moky-
tojams, kad jie rado laiko ir atvažiavo
į Lietuvos ambasadą iš skirtingų Ai-
rijos miestų. Ambasadorė stebėjosi,
kad turėdami ne geriausias sąlygas,
skirtas vaikų mokymui, lietuvių mo-
kytojai Airijoje savo darbą atlieka la-
bai gerai.

Užsienyje
balsuojama
vangiai

Vatikanas, spalio 6 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI pir-
madienį pareiškė, kad finansų krizė
įrodė sėkmės ir pasipelnymo vaiky-
mosi tuštybę, ir paragino žmones sa-
vo gyvenimus stiprinti Dievo žodžiu.

,,Regime, kaip bankrutuoja dideli
bankai, kaip pinigai virsta niekuo”, –
kalbėjo popiežius vyskupų susirinki-

me, kurio tema – ,,Dievo žodis”.
Sekmadienį pradėdamas susirin-

kimą, kuriame dalyvauja daugiau
kaip 250 vyskupų, pontifikas pas-
merkė šiuolaikinę kultūrą, kurioje
neliko vietos Dievui. Katalikų bažny-
čios vadovas įspėjo, kad ,,tautos, ka-
daise turtingos tikėjimo ir pašauki-
mų, dėl žalingos ir griaunančios tam

tikros šiuolaikinės kultūros įtakos
prarado savo tapatumą”.

3 savaites truksiančiame sinode
ketinama aptarti krikščionių funda-
mentalizmą, santykius tarp religijos
ir mokslo bei judaizmą. Tai jau antras
dvasiškių susirinkimas, kuriam pir-
mininkauja Benediktas XVI nuo 2005
m., kai jis buvo išrinktas popiežiumi.

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Už-
sienyje esantys Lietuvos piliečiai
neskuba pareikšti savo valios Seimo
rinkimuose ir konsultaciniame refe-
rendume dėl Ignalinos atominės
elektrinės darbo pratęsimo.

Kaip sakė už rinkimus užsienyje
atsakinga Seimo darbuotoja Angoni-
ta Rupšytė, iki pirmadienio ryto už-
sienyje balsavo 408 rinkėjai.

Lietuvos diplomatinių atstovy-
bių ir konsulinių įstaigų sudarytame
išankstiniame rinkėjų sąraše iš viso
įregistruoti 12,789 Lietuvos piliečiai,
2004 m. Seimo rinkimuose tokių bu-
vo daugiau – per 16,000. 2004 m. Sei-
mo rinkimuose užsienyje iš viso bal-
savo daugiau nei 9 tūkst. rinkėjų.

Pasak A. Rupšytės, kol kas akty-
viausiai balsuojama Didžiojoje Bri-
tanijoje. Per 250 Lietuvos karių, tar-
naujančių tarptautinėse misijose Af-
ganistane, Irake ir Kosove, savo pi-
lietinę pareigą atlieka iš anksto bal-
suodami paštu.

Užsienyje esantys rinkėjai gali iš
anksto balsuoti paštu, pranešę savo
adresą diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos balsavimo komi-
sijai. Balsavimo biuletenius Lietuvos
diplomatinė atstovybė ar konsulinė
įstaiga rinkėjui siunčia paštu. Taip
pat vyksta balsavimas diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų pa-
talpose. Balsavimas užsienyje diplo-
matinėse atstovybėse prasidėjo rug-
sėjo 30 d. Seimo rinkimai vyks šį sek-
madienį.

•Sveikata. Širdies ritmo
sutrikimai (p. 2)
•,,Mums trūksta atidos
žmogui...” (p. 3)
•Lietuvos rinkimai–2008.
Socialdemokratų kandi-
datas R. Šadžius (p. 4, 9)
•Telkiniuose. Nepakarto-
jama istorija. ,,Teatras –
visų mūsų vaikystės sva-
jonė”. Koncertas NY ir
Rochester (p. 5, 8)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Baltoji knyga (42) (p. 9)
•Dainos lietuvių kalba
amerikietiškame filme?
(p. 10)

Ministrai sveikino Airijoje
dirbançius mokytojus

Los Angeles praùžè
„Lietuviû dienos”

Vilnius, spalio 6 d. (Delfi.lt
/,,Draugo” info) – Praėjusį savaitgalį
Los Angeles lietuvių parapijos šventė
pavirto į tikrą „mažutę Lietuvą”. Į
„Lietuvių dienas” atskubėję lietuvai-
čiai galėjo mėgautis lietuvių liaudies
šokiais, muzika, vaišintis lietuviškais

valgiais ir įsigyti lietuviškų prekių.
Šeštadienio vakarą „karūnavo” Vir-
gio Stakėno koncertas. Sekmadienį
parapijos bažnyčioje vyko pamaldos.

Į šventę susirinko ne tik emig-
rantai iš Lietuvos, bet ir seniai emig-
ravusių lietuvių atžalos, jų vaikaičiai.

Popieñius siùlo remtis Dievo žodžiu

Šokių sūkuryje besisukančios poros priminė senas Lietuvos tradicijas.
J. Miciulevičiūtės-Smeu (Delfi.lt) nuotr.
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Širdies ritmo sutrikimai
(aritmijos)

Pastebėjau įdomų reiškinį. Daž-
nai skaitydamas kygas sutinku fra-
zes, apibūdinančias širdies ritmą ir jo
galimus sutrikimus. Knygos herojui
labiau susijaudinus, nudžiugus ar
išsigandus, sakoma – ,,širdis pradėjo
virpėti”, ,,širdis ėmė daužytis krū-
tinėje” ar ,,iš baimės širdis sustojo”.
Žiūrint iš literatūrinės pusės, šios
frazės išties yra gražūs frazeologiz-
mai, suteikiantys situacijai daugiau
dramatiškumo, išskirtinumo, įdomu-
mo. Na, bet palikus literatūrines sub-
tilybes nuošalyje, turiu pripažinti,
kad pats dažnai pagalvoju: kokį šir-
dies ritmo sutrikimą knygos herojus
patyrė? Ar jam reikia pagalbos? Kur
rasti artimiausią defibriliatorių, jei
herojui išties sustotų širdis? Ką gi,
turiu pripažinti, kad medicinos srity-
je dirbantys profesionalai kartais
mąsto ir vertina pasaulį truputėlį
kitaip, kartais net komiškai. Senas
posakis teigia, kad kiekvienas mūsų
vertina pasaulį pagal savo sugedimo
laipsnį: kirpėjai pastebi aplinkinių
žmonių blogas šukuosenas, inžinie-
riai – kreivai pastatytus namus ir t. t.
Turiu su šiuo teiginiu sutikti.

Palpitacijų atsiradimo
priežastys

Norėčau pasidalinti keliomis
mintimis apie širdies ritmo sutriki-
mus. Širdies dūžiai, jei jie girdimi ar
jaučiami gerokai dažniau ir/ar stip-
riau, vadinami palpitacijomis/širdies
permušimais (angl. palpitations).
Svarbu pabrėžti, kad tankesnis ir
stipresnis širdies ritmas, subjektyviai
jaučiamas tarsi širdis ,,daužosi krū-
tinėje”, yra visiškai normalus atsakas
į padidėjusį fizinį krūvį fizinio ak-
tyvumo ir mankštos metu, taip pat
stipraus emocinio streso metu. Ta-
čiau jei šie širdies dūžiai jaučiami fi-
zinės ramybės ar nedidelio fizinio
krūvio metu, tai nėra normalu, ir tai
vadinama palpitacijomis.

Širdies permušimus gali su-
kelti keletas priežasčių:

� Vidinės širdies problemos (šir-
dies aritmijos, išcheminė širdies liga,
širdies vožtuvų anatominiai pakiti-
mai ir funkciniai sutrikimai);

� Vaistai (širdies jautrumą skati-

nantys vaistai, pvz., astmos gydymui
naudojami inhaliatoriniai prepa-
ratai);

� Kofeinas, ypač jei kofeino turin-
tys gėrimai vartojami nesaikingai;

� Alkoholis;
� Nerimo ir panikos sutrikimai;
� Fizinis ir emocinis stresas;
� Nelegalūs vaistai, stimuliantai,

narkotiniai preparatai;
� Kai kurios kitos ligos (skyd-

liaukės veiklos sutrikimai, anemija ir
t. t.);

� 1 iš 7 pacientų, besiskundžian-
čių palpitacijomis, priežastis neran-
dama.

Norint nuodugniau ištirti šį
nusiskundimą, reikia išsamiai ap-
klausti ligonį, ypatingą dėmesį krei-
piant į jo pomėgius, žalingus įpročius,
gyvenimo būdą, psichologinius nusi-
skundimus (panika, nerimas), šeimos
medicinos istoriją. Tolimesniam išty-
rimui reikia padaryti paprastą elek-
trokardiogramą (užrašomas ramybės
būsenos širdies ritmas, elektrinė šir-
dies veikla), širdies ultragarsinis tyri-
mas, ilgalaikis širdies ritmo sekimas,
naudojant širdies monitorių (tyrimas
daromas ambulatoriškai, kai naudo-
jamas mažas prietaisas, atrodantis
kaip mažas, nešiojamas, piniginės
dydžio kompiuteris, laidais sujungia-
mas su specialiais prie odos priklijuo-
jamais davikliais. Kiekvienas širdies
dūžis per 1–14 dienų registruojamas,
o vėliau atliekama pilna širdies ritmo
analizė gydytojo kabinete). Esant
reikalui, tolimesniam ištyrimui pa-
cientas siunčiamas pas kardiologą ar
pas širdies ritmo specialistą (širdies
elektrofiziologą), atliekami sudėtin-
gesni širdies elektrofiziologiniai tyri-
mai.

Sudėtingesnės aritmijos
rūšys

Paprastai palpitacijos nekelia
daug problemų ir jas pacientai gerai
toleruoja. Tačiau jei palpitacijos yra
itin intensyvios ar jei jas lydi galvos
svaigimas, pykinimas, bendras silp-
numas, dusulys, krūtinės skausmai,
sumažėjęs kraujospūdis, jei išpila šal-
tas prakaitas, retais atvejais – net iš-
tinka sąmonės pritemimas ar jos

netekimas, reikia įtarti sudėtingesnę
širdies aritmiją. Norėčiau paminėti
keletą sudėtingesnių aritmijų rūšių:

1. Prieširdžių virpėjimas. Ši
aritmija jaučiama nuolat, vargina ne-
reguliarus širdies ritmas. Šios rūšies
aritmija padidina ne tik išcheminės
širdies ligos, bet ir insulto riziką.

2. Pariksizminė (priepuoli-
nė) prieširdžių tachikardija jau-
čiama kaip reguliaraus, itin padaž-
nėjusio širdies ritmo priepuoliai,
kurie greitai praeina. Širdies ritmas
būna dažnas, bet reguliarus. Šios
rūšies aritmija paprastai nekelia
daug grėsmės.

3. Ekstrasistolija yra paprastų
pavienių papildomų širdies dūžių
įterpimas į normalų širdies ritmą.
Paprastai jaučiami pavieniai širdies
permušimai nepastoviais tarpais. Ši
aritmija nekelia ypatingos grėsmės.

4. Priepuolinė skilvelių ta-
chikardija yra pavojingiausia šir-
dies aritmija, jaučiama panašiai kaip
prieširdžių tachikardija, tik ją lydi
silpnumas, sąmonės pritemimas ar
jos praradimas, kraujospūdžio nukri-
timas. Šią aritmiją reikia nedelsiant
gydyti, nes negydoma gali išsivystyti
į nesustojančią skilvelių tachikardiją,
skilvelių virpėjimą ir pan. Nustačius
šią aritmiją, nedelsiant skiriamas
gydymas vaistais, o šiam nepasise-
kus, dažnai tenka implantuoti širdies
defibriliatorių.

5. Širdies laidumo sutriki-
mai, pauzės ir širdies blokai yra
kitos rūšies širdies aritmijos, kai
širdžiai ,,trūksta” dūžių. Šią aritmiją
neretai lydi kraujospūdžio nukriti-
mas, sąmonės pritemimas ar apalpi-
mas, nuovargis. Nenusisekus gydy-
mui vaistais, gali tekti implantuoti
širdies stimuliatorių.

Gydymo būdai

Trumpai paminint gydymo bū-
dus, pirmiausia reikia peržiūrėti
naudojamų vaistų sąrašą. Širdies
aritmijas gali sukelti daugybė vaistų,
tad pakeitus juos, aritmija gali pra-
nykti. Kita vertus, nereikia pamiršti
anksčiau straipsnyje minėtų rizikos
faktorių mažinimo ir gyvenimo būdo
keitimo, streso vengimo naudos. Jei
ligonis serga rimta aritmijos forma,
gali tekti vartoti specialius antiarit-
minius vaistus. Kaip jau minėjau,
reikalui esant, gali tekti atlikti me-
chaninę ar vaistinę širdies defibrilia-
ciją (bandoma atstatyti širdies ritmą
elektros šoku ar vaistais), o šiai nepa-
sisekus – implantuoti širdies stimu-
liatorių (dirbtinis širdies ritmo ved-
lys, padedantis širdžiai atgauti pra-
rastą normalų ritmą) ar defibrilia-
torių (žemos įtampos elektros šoką
atstatantis ir priepuolinę aritmiją
nutraukiantis kompiuteris).

Medicinos mokslui besivystant,

atsiranda vis naujų ištyrimo ir gydy-
mo būdų. Pastaruoju metu popu-
liarūs pasidarė širdies elektrofizio-
loginiai tyrimai (kai matuojami iš-
šaukiamieji potencialai skirtingose
širdies vietose ir surandama aritmiją
sukelianti širdies zona. Šią zoną gali-
ma sunaikinti, toje vietoje suardžius
audinius (vadinama širdies audinio
abliacija)). Žinoma, ši procedūra at-
liekama tik specializuotose kardi-
ologinėse klinikose ir ją atlieka spe-
cialų patyrimą turintys kardiologai.

Sergant išchemine širdies liga
taip pat dažnos aritmijos. Šią ligonių
kategoriją stengiamasi gydyti krei-
piant ypatingą dėmesį į širdies rau-
mens funkcijos atstatymą, kraujota-
kos į širdies raumenį atkūrimą. Nau-
dojami specialūs vaistai, o, reikalui
esant, atliekama širdies kateterizaci-
ja – įstatomi širdies arterijų stentai.
Sergant itin intensyvia širdies krau-
jagyslių liga, gali tekti atlikti širdies
arterijų šuntavimo operaciją.

Vis dėlto tinkamai gydant ligonį,
visiškai išnyksta širdies permušimai
ir kiti su tuo susiję ligos požymiai,
mažiau pavargstama, padidėja dar-
bingumas, gyvenimas sugrįžta į
įprastas vėžes. Todėl svarbu laiku
pastebėti širdies permušimus, laiku
kreiptis į gydytoją, sveikiau maitintis
ir būti fiziškai aktyvesniems. Todėl
nedelskime ir išsaugokime savo šir-
dis.

Tad būkime sveiki!

Svarbu laiku pastebėti širdies permušimus, laiku kreiptis į gydytoją, sveikiau maitintis ir būti fiziškai aktyvesniems.
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,,MUMS TRŪKSTA ATIDOS
ŽMOGUI IR PAGARBOS

ŽMOGIŠKAJAM ORUMUI”
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus

kalba, pasakyta aštuntųjų Nacionalinių maldos pusryčių
renginyje 2008 m. spalio 5 d.

Su dideliu džiaugsmu ir viltimi
sveikinu Jus, susirinkusius į aštun-
tuosius Nacionalinius maldos pus-
ryčius. Šis mūsų susitikimas vyksta
ypatingu laiku: jau kitą savaitgalį Lie-
tuvos žmonės išsakys savo valią dėl
valstybės ateities ir išsirinks savo
atstovus į pagrindinę šalies politinę
instituciją – Lietuvos Respublikos
Seimą. Noriu tikėti, kad būsimieji
Seimo nariai atidžiai įsiklausys į
žmonių lūkesčius. Viliuosi, kad jiems
užteks dvasios ir valios jėgų žengti
atsakingos kūrybos keliu ir kurti to-
kią Lietuvą, kokią norėtų matyti ša-
lies žmonės.

Simbolišku ir gražiu sutapimu
pavadinčiau ir tai, kad Nacionalinių
maldos pusryčių renginiai prasidėjo
likus aštuonioms dienoms iki rinki-
mų. Tikiu, kad toks regimas ženklas
– kaip tik šiandien Lietuvos vyskupų
kvietimu šalies tikintieji pradėjo mal-
dos ir susikaupimo prieš apsisprendi-
mo rinkimuose oktavą – atkreips
dėmesį ne tik į Bažnyčios ganytojų
kvietimą atsidėti maldai, bet ir į
paraginimą atsakingai rinktis Lietu-
vos ateitį ir vadovautis pagrindinė-
mis krikščioniškosiomis vertybėmis.

Šiandien noriu pakviesti Jus su-
simąstyti apie Lietuvą – kokią ją no-
rėtume matyti, kurlink turėtų vesti
ateities Lietuvos kelias, kokių spren-
dimų lauktume iš būsimųjų tautos
atstovų Seime?

Esu tikras, jog visi savo mintimis
ir maldomis linkime Lietuvai, kad
politinį vadovavimą šaliai prisiimtų
žmonės, kurie savo dvasia, charakte-
rio savybėmis ir profesiniu pasiren-
gimu būtų tikri vadovai ir išdrįstų
priimti žmonėms reikalingiausius,
nors kartais ir nepopuliarius spren-
dimus. Kurie atliktų darbus, naudin-
gus ne siauroms interesų grupėms,
bet visiems žmonėms.

Dažnai manoma, kad, užtikrin-
dami tinkamą valdžios ir valdymo
struktūrų funkcionavimą, galėsime
sėkmingai sutvarkyti visą valstybės
ir visuomenės gyvenimą. Tačiau gy-
venimo tikrovė aiškiai parodo, kad
toks požiūris pernelyg dažnai veda
tik į nepateisinamą biurokratizmą ir
tik atskiroms grupėms naudingų
sprendimų priėmimą. Mūsų vieša-
jame valdyme ir gyvenime vis dar
trūksta tikrosios atidos žmogui ir
pagarbos žmogiškajam orumui.

Privalome sugrąžinti šias verty-
bes į visas Lietuvos žmonių gyvenimo
sritis. Būtina suprasti, kad be pagar-
bos žmogui, be tarpusavio santarvės
ir gebėjimo išgirsti, įsiklausyti ir su-
tarti ugdymo, visos Lietuvos ateities
vizijos liks bergždžios. Šiame kelyje
svarbiausiu kelrodžiu ženklu galėtų
tapti Biblijoje pateikti žmogaus san-
tykiai su Dievu ir su šalia esančiu žmo-
gumi, kurių esmė – meilė savo artimui.

Šiomis savaitėmis girdėjome ne-
mažai gražių politinės retorikos šū-
kių. Tačiau, kaip pastebėjo ne vienas
politikos ir viešojo gyvenimo apžval-
gininkas, daugelis jų yra tik gražiai
skambantys, bet tušti žodžiai.

Leiskite Jums priminti Evange-
lijos pagal Luką pasakojamą istoriją:
Vieną dieną Jėzus pasikvietė Petrą,

Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną mel-
stis. Besimeldžiant jo veido išvaizda
pasikeitė, o drabužiai pasidarė skais-
čiai balti. Evangelija pasakoja, kad
apaštalus buvo apėmęs miegas, o at-
sibudę jie pamatė Jėzaus spindesį ir
neapsakomai susižavėjo šiuo vaizdu.
Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Mo-
kytojau, gera mums čia būti! Padary-
kime tris palapines: vieną Tau, kitą Mo-
zei ir trečią – Elijui”. Tačiau jis nesi-
žinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant,
užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems pa-
nyrant į debesį, mokiniai nusigando.

Ar artėjantys rinkimai į Seimą
neprimena šio evangelinio pasakoji-
mo? Daugelio politikų, tarsi gelbėtojų
ir išganytojų, veidai, jų drabužiai ir
darbai, gražinami ir balinami įvaiz-
džio bei viešųjų ryšių specialistų,
spindėte spindi. O rinkėjus bandoma
užmigdyti ir sužavėti meiliausiais žo-
džiais bei vaizdiniais. Žvelgiant į to-
kius nuostabius politikus tikrai nori-
si išskleisti palapines ir visam laikui
įsikurti šių gelbėtojų globoje. Tačiau
Biblija perspėja – toks noras gali būti
pražūtingas. Spindesiui – rinkimų
agitacijai – pasibaigus, mus gali už-
dengti dar tamsesni ir grėsmingesni
tikrovės debesys.

Todėl raginu vadovautis šiuos
Nacionalinius maldos pusryčius ly-
dinčia dvasia ir kuo atidžiau pasverti,
kokius realius darbus Lietuvos žmo-
gaus ir visos šalies labui atliko ar
galėtų atlikti norintieji būti politi-
niais vadovais. Ar jiems tikrai pakaks
ryžto, jėgų ir išminties tikrove pa-
versti šiandien deklaruojamus gra-
žiausius norus ir pažadus?

Šiais metais minime Lietuvą į ne-
priklausomybę atvedusio nacionali-
nio judėjimo – Sąjūdžio – dvidešimtme-
tį. Daugelyje renginių girdėjome žo-
džius: ne tokios Lietuvos tada troško-
me, ne už tokią Lietuvą kovojome, ne
tokią Lietuvos viziją puoselėjome. Ta-
čiau ar tikrai esame patekę į aklavie-
tę ir nebeturime ko siekti ir kuo
kliautis?

Žinoma, ne visada nepriklausomos
valstybės keliai buvo tiesūs. Kartais
klaidžiojome negalėdami suprasti:
kur slypi mūsų stiprybė, kur veda mū-
sų kelias, kokiais principais turėsime
grįsti savo ir savo valstybės gyveni-
mą? Tačiau tvirtai tikiu, kad ir šian-
dien Lietuva turi jėgų žengti Atgimi-
mo keliu, vadovautis prieš du dešimt-
mečius iš nelaisvės pančių mus išva-
davusiomis vertybėmis ir principais.

Susikaupimu, pagarba šalia esan-
čiam žmogui ir malda ieškokime nau-
jų kelių, kurkime mūsų norimą ma-
tyti kasdienybę, bendruomenę ir ko-
kybiškai naujais santykiais gyvenan-
čią Lietuvą. Tikiu, kad į šios dienos
susitikimą panašūs bendraminčių
susibūrimai gali padėti tai pasiekti.

Nuoširdžiai linkiu, kad Naciona-
linių maldos pusryčių susirinkimuose
išsakomos mintys ir idėjos taptų tvir-
tu mūsų gyvenimo pagrindu, stiprin-
tų dvasią ir atvertų kelius tokios Lie-
tuvos, kokią ją norėtume matyti, kū-
rybai.

Telaimina Dievas Lietuvą. Telai-
mina Dievas mus visus!

www.president.lt

Ką šie rinkimai
Lietuvai duos?

BRONIUS NAINYS

Prieš Lietuvai vadovaujančių politikų akis šiandien – sunkiai
sprendžiami klausimai. Jų daug. Vieni mažiau, kiti daugiau svar-
būs, tačiau svarbiausias iš jų, ir vargu ar dėl jo kas nors ginčysis,

yra nepriklausomos Lietuvos valstybės saugumas.

Kas jį užtikrina? Šis klausimas, įvairių mažesnių bei didesnių Mask-
vos grėsmių akivaizdoje neleidęs mums ramiai miegoti jau nuo išsilais-
vinimo pradžios, ypač paaštrėjo Rusijai užpuolus tokioje pačioje padėtyje
esančią nepriklausomą Gruziją. Ir kas ją gynė? Tik patys gruzinai. Na, gal
ir ne visiškai vieni, buvo ir šiokia tokia Amerikos pagalba: ginklai, ap-
mokymas juos naudoti ir patarimai, kaip karo lauke kautis. Bet kautynėse
amerikiečių nebuvo. O visas kitas Vakarų demokratinis pasaulis tik gar-
siai šaukė, ir, deja, ne visada gruzinų naudai. Kodėl jūs rusus išprovo-
kavote, girdėjosi kai kurių garsių bei įtakingų Vakarų politikų tokie ir
panašūs gruzinams net priekaištingi klausimai. Žinoma, buvo ir nuo-
širdžių, gruzinus užstojančių žodžių. Jie gal bent iš dalies lėmė ir puolimo
sustabdymą, tačiau du Rusijos užimti Gruzijos valstybei priklausantys
žemės gabaliukai turbūt Maskvos priklausomybėje ir pasiliks. Tai va, ir
gynyba. O Lietuva su dabar turimomis jėgomis negalėtų rusams pasi-
priešinti nė tiek, kiek Gruzija, nepaisant, ką krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas besapaliotų.

Tiesa, Lietuvos padėtis šiek tiek kitokia. Ji ES ir NATO narė. Jos erd-
vę žvalgo Zokniuose nuolat budintys penki NATO lėktuvai, šiuo metu –
amerikiečių dalinys, tačiau apie gynybą išpuolio atveju paklausus kol kas
NATO vyriausieji, tarp jų – ir JAV prezidentas George W. Bushas, mums
prieš akis pamojuoja tik NATO nares viena kitą ginti įpareigojantį penk-
tąjį sutarties straipsnį. Kas, kada ir kur užpultą kraštą nuo priešo apgynė
popierius panosėn kaišiodamas? Mums reikia stiprios, galinčios užpuoliką
sustabdyti bandant jam peržengti sieną, Lietuvoje akivaizdžiai matomos
NATO jėgos. Ir jos reikia dabar, kad Rusijai nekiltų noras ir mūsų žemėje
Gruzijos „maršą” pakartoti.

Bet, deja, čia mes jau pasimetę. Įsileisti NATO dalinius į Lietuvą ar
ne – viena kitai į atlapus įsikibusios dėl to dabar purtosi dvi stiprios
grupės Seime. Kuri laimės? Na, gal tai ne tiek svarbu dabar, Seimo kaden-
cijai baigiantis, kai nebėra laiko nė sprendimui priimti, tačiau labai svar-
bu, kokios galvosenos bus spalio 12-tą išrinktas naujas Lietuvos Seimas.
Viešpatie, pasigailėk, jeigu NATO dalinių įkurdinimo Lietuvoje prieši-
ninkai laimėtų. Tad ne tik spauskim nykštį, bet eikim į rinkimus ir bal-
suokim už tuos kandidatus, kurie suvokia, kad nei Lietuva pati nuo rusų
išpuolio apsigins, nei apgins ją NATO sutarties penktasis straipsnis. Tai
galės padaryti tik stiprus šios organizacijos dalinys, ne tūnantis kur nors
kitur, nuo Lietuvos už tūkstančio ar daugiau kilometrų, dar net nepa-
rengties padėtyje, bet tik įkurdintas Lietuvoje, žinoma, kartu ir Lietuvos
kariuomenės daliniams į kovą įsijungus ir, reikalui esant, vėliau pagrin-
dinėms NATO jėgoms į talką atvykus. Bet tokiu atveju kovos gal net ir
neprireiktų, nes vien tik NATO karinio dalinio Lietuvoje buvimas gali
priešą nuo išpuolio sulaikyti. Akivaizdinis karys, jau ne popierius. Tad tik
toks naujo Seimo sprendimas ir į jį teigiamas NATO atsiliepimas teuž-
tikrins Lietuvos nepriklausomos valstybės saugumą. O Seimą gi mes pa-
tys renkam.

Kitas svarbus klausimas – Ignalina. Ši branduolinė elektros energijos
gamykla nėra tik pigiai elektros srovę gyventojams tiekianti paprasta
įmonė, bet ir didelė Lietuvos nepriklausomos ekonomikos dalis. Ji – kartu
ir ginklas prieš Rusiją? Žinoma, ne karinis, bet ekonominis, ginantis
Lietuvą nuo Rusijos okupacijos šioje srityje. O ji – tai irgi puikiai žinom –
glaudžiai susieta su politine įtaka, per kurią Kremlius siekia be tankų
Lietuvą sau susigrąžinti. Sutartis su ES įpareigoja Lietuvą jėgainę už-
daryti. Ir jau kitais metais. Lietuvos Vyriausybė tokio, visaip nuostolingo
žingsnio žengti nenori. Tačiau sutartis turi būti vykdoma, į nieką neatsi-
žvelgiant. Todėl pasimetę mes ir čia. Vieni, įskaičiuojant ir prezidentą Val-
dą Adamkų, už jos uždarymą, kiti – už darbo pratęsimą, kol bus pastaty-
ta nauja, ir kaip nors iš ES vadovų tai išsireikalauti.

Daug žodžių dėl to nuplasnojo Lietuvos erdvėje ir skardenosi popie-
riuose. Sklando jie ir po visą Europą, tačiau kol kas atsimušdami kaip į
sieną. Briuselis griežtai sako – ne. Spalio 12-tą referendumo būdu bus ieš-
koma visuomenės nuomonė. Laukčiau jos teigiamos. Nors, pagal referen-
dumo užduotį, ji ir neįpareigojanti, tačiau būtų didelė atrama Lietuvos
Vyriausybei derantis su Briuseliu. O derybas laimėjus, Lietuvos gyvento-
jams gal net dešimtmečiui liktų pigi elektra ir stiprus smūgis Maskvai,
ginantis nuo jos, Lietuvos saugumui taip pat pavojingos ekonominės įta-
kos. Tad kodėl neparemti tokia kryptimi į Seimą sukti žadančių kandi-
datų? Tikrai Lietuvos naudai.

Daug klausimų buvo kelta ir dar dabar jie garsiai skamba apie ydingą
Seimo rinkimų sistemą. Ji liko nepajudinta. Tačiau braškėti lyg ir pradėjo.
Rinkimuose reikėtų paremti tuos kandidatus, kurie apie jos ketinimą bent
galvoja. Jau daug kartų įrodyta, kad rinkimų sistemos nepakeitus, Seimas
niekada nebus išrinktas rinkėjų, bet partijų vadovų padiktuotas. Tai jau
daugiau negu aišku. Nukelta į 9 psl.



prisiimtų garantijas, kreditų draudi-
mo išmokas, galima būtų tartis dėl
lengvatinių, studentams patrauklių
palūkanų ir grąžinimo terminų. Ki-
tas žingsnis – suteikti mokesčių leng-
vatas darbdaviams, kurie priimdami į
darbą studijas baigusius specialistus
sutiktų už juos bankui grąžinti studi-
jų kredito likutį. Taip pat turiu
minčių, kaip tobulinti namų renova-
vimo sistemą, kas labai aktualu se-
nuose daugiabučiuose gyvenantiems
ir milžiniškus pinigus už šildymą
mokantiems žmonėms.

– Kaip vertinate jau kadenci-
ją bebaigiančio šio Seimo veiklą?

– Šio Seimo darbas iš dalies sąly-
goja mano baimes dėl ateities. Kaip
finansų ministras galiu pasakyti, kad
labai sunku dirbti, kai Seime tiek
daug partijų, sunkiai sutariančių
svarbiausiais klausimais, tiek daug
kritikų, kurie vieną dieną reikalau-
ja taupyti biudžetą, kitą dieną jau
rėkia, jog reiktų skirti šimtą milijonų
litų jų populistiniams pasiūlymams.
Galiu tik pasidžiaugti, kad Vyriau-
sybei pavyko išlaviruoti, dirbti stabi-
liai.

– LR Finansų ministru dir-
bate nuo 2007-ųjų gegužės. Kaip
apibūdintumėte tuos metus? Ko-
kį patarimą(us) duotumėte nau-
jam Finansų ministrui? Kokie
iššūkiai laukia šios ministerijos
ateityje?

– Metai buvo tikrai sudėtingi –

prasidėjo krizė, reikėjo priimti grei-
tus ir ne visada populiarius spren-
dimus. Tačiau nepaisant visko, eko-
nominė padėtis Lietuvoje stabili, va-
dinasi, mums pavyko. Naujam mi-
nistrui patarčiau remtis specialistų,
kurių turime tikrai puikių, patari-
mais ir analizėmis, o ne mėgstančių
tik viską kritikuoti, bet nieko konk-
retaus nesiūlyti, populistų. Ir palin-
kėčiau tvirtybės, nes jos reikės.
Didžiausi iššūkiai laukia valstybės, o
ne ministerijos, jei valdžioje atsiras
partija, kuri nesugebės tęsti pradėtų
darbų. Tada valstybei gali būti labai
liūdna.

– Vėl ir vėl ssugrįžtama prie
euro įvedimo Lietuvoje temos.
Kokia Jūsų nuomonė šiuo klau-
simu ir kokios prognozės?

– Lietuvos ekonomika pakanka-
mai stabili ir esu tikras, kad eurą
įsivesime po kelių metų. Kada – tik-
sliai sunku pasakyti, nes dabar labai
sunku numatyti, kaip vystysis pasau-
lio ekonomika, kaip smarkiai tai
įtakos Lietuvos ekonomiką, o spėlioti
nenoriu.

– Ar Wall Street finansinė
krizė kokiu nors būdu palies
Lietuvą, jos ekonomiką, banki-
ninkystę? Jei taip, kas, Jūsų
nuomone, turėtų būti daroma?

– Nesame uždara šalis, todėl tik-
rai palies. Juk ekonomiškai bendrau-
jame su daug šalių, tarp jų su tomis,
kurias ši krizė palietė gana smarkiai.
Bet esu tikras, kad mums ši krizė
neatsilieps labai skaudžiai, ypač
bankiniam sektoriui, kuris nedaug
susijęs su Wall Street. Apie tai, ką
reikia daryti, galima kalbėti labai
daug. Svarbiausia siekiant kuo labiau
sumažinti krizės poveikį: Lietuvos
politikai turi vengti priimti populis-
tinius sprendimus apkarpančius
įplaukas į biudžetą ir sprendimus,
didinančius išlaidas.

– Kokios, Jūsų nuomone, yra
pagrindinės Lietuvos išeiviją
kamuojančios problemos ir rū-
pesčiai, kurias reikėtų kuo grei-
čiau spręsti?

– Šiuo metu daugiausia dėmesio
sulaukia dvigubos pilietybės klausi-
mas. Esu įsitikinęs, kad mūsų pilie-
čiai, nesvarbu, kur gyvena, visi turi
turėti vienodas galimybes ir garanti-
jas. Tačiau dvigubos pilietybės klausi-
mas yra sudėtingas, turintis tam tik-
rų grėsmių. Dabar mūsų žinovai nag-
rinėja kelius, kaip padaryti, kad ,,ir
vilkas būtų sotus, ir avis sveika”. Jūs
žinote, kas nutiko Gruzijoje, kur bu-
vo išdalinti tūkstančiai Rusijos pasų,
ir kad vėliau įvykęs karas buvo argu-
mentuojamas Rusijos piliečių gynyba.
Dabar kelis milijonus Rusijos pasų
žadama išdalinti Ukrainoje ir neži-
nia, kuo viskas baigsis. Sprendžiant
šį klausimą, reikia devynis, gal net
dešimt, kartų pamatuoti ir tik paskui
pjauti.

– Neseniai įvykusios kelionės
į Angliją ir Airiją metu vieti-
niams lietuviams sakėte, jog
nesate už svetur gyvenančių lie-
tuvių susigrąžinimo politiką. Tai
šiuo metu labai nepopuliari nuo-
monė, Nukelta į 9 psl.
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R. ŠADŽIUS: NORIU, KAD IR TOLIAU
GYVENIMAS GERĖTŲ

Rugsėjo 27–28 d. Čikagoje ir jos
apylinkėse lankėsi ir su rinkėjais su-
sitiko socialdemokratų partijos kan-
didatas Vilniaus miesto vienmadatėje
Naujamiesčio apygardoje, LR Finan-
sų ministras Rimantas Šadžius.
Tų, kurie negalėjo su juo susitikti
Jaunimo centre ar Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte tą savaitgalį, kvie-
čiame paskaityti interviu su ministru.

– Bent jau Vilniaus miesto
Naujamiesčio vienmadatėje apy-
gardoje esate vienintelis, turin-
tis vykdomosios valdžios patir-
ties – nuo 2003 metų einate įvai-
rias pareigas LR Vyriausybėje.
Kokia tai patirtis ir kuo ji galėtų
būti naudinga Jums tapus Seimo
nariu?

– Pasiklausius kai kurių Seimo
politikų siūlymų, kartais manau, kad
valstybės valdymo patirtis, darbas
vykdomojoje valdžioje turėtų būti pri-
valomas kandidatuojant į Seimą.
Pateikiama tokių „perliukų” – neį-
gyvendinamų populistinių siūlymų,
įstatymams ir net logikai prieštarau-
jančių reformų, kad suabejoji, ar tas
žmogus tikrai gali būti parlamen-
taras. Aš pats iš tiesų turiu nemenką
valstybės valdymo patirtį – dirbau
socialinės apsaugos ir darbo vicemi-
nistru, sveikatos apsaugos vicemi-
nistru, finansų viceministru. Žinios ir
praktinė patirtis, sukaupta šiose tri-
jose svarbiose srityse – socialinėje,
sveikatos apsaugos ir finansų, – pui-
kus, tvirtas pagrindas politiko veik-
lai. Taip pat turiu ir 2002 metais
įgytą teisininko diplomą. Šios srities
žinios politikui taip pat labai svar-
bios. Šiuo metu dirbu finansų minist-
ru ir, manau, sėkmingai atlieku savo
pareigas. Tai, kad specialistai Lietu-
vos finansinę padėtį pasaulinės kri-
zės metu laikoma labai gera, – di-
džiulis įvertinimas.

– Kodėl apsisprendėte Vy-
riausybės postą iškeisti į Seimo
nario mandatą? Ar nevilioja pa-
reigos Europos Sąjungos struk-
tūrose ar privatus Lietuvos sek-
torius?

– Privačiame sektoriuje aš jau
dirbau – vadovavau konsultacinei
bendrovei. Ir turiu pasakyti, kad
buvau gal net laimingesnis – daug
laiko galėjau skirti šeimai, darbas
buvo ramus. Dabartinės dažnos ko-
mandiruotės, vėlyvi grįžimai iš neati-
dėliotinų pasitarimų atima tikrai
daug nervų ir laiko iš šeimos. Tačiau
toks jau esu – man ne vis vien, kaip
ateityje gyvens mano vaikai, man ne
vis vien, kaip gyvena kaimynai, vai-
kystės draugai. Ilgai politikoje daly-
vavęs gana pasyviai, pamačiau, kad
galiu kai ką pakeisti, padaryti geriau
valstybės valdyme ir pradėjau valdi-
ninko karjerą. Kandidatuoti į Seimą
nusprendžiau dėl kelių priežasčių.
Nusprendus dirbti valstybei, tai lo-
giškas žingsnis po valdininko kar-
jeros. Antra, labai svarbi priežastis –
kaip Lietuvos pilietis ir kaip finansų
ministras šių rinkimų laukiu su
dideliu nerimu. Visame pasaulyje gi-
lėja finansinė krizė. Lyginant su dau-
geliu kitų šalių, mes joje laikomės la-
bai gerai. Tačiau tas gerumas gali
būti labai laikinas. Bijau, kad po
rinkimų, jei juos laimės daug partijų,

ekonominiai dalykai bus nustumti į
antrą vietą, visi pradės ginčytis dėl
įtakos, vėliau visi pradės siūlyti savo
,,saliamoniškus” sprendimus, kaip
įveikti krizę. Klausantis kai kurių
naujųjų politinių jėgų ir Lietuvos gel-
bėtojų atstovų, siaubas ima, kas mus
gali ištikti. Manau, dabar reikia su-
sitelkti į darbą, o ne politines intri-
gas. Tai gali padaryti tik senos, didelę
valdymo patirtį turinčios tradicinės
partijos. Tikiu, kad prisidėsiu prie
vienos jų, socialdemokratų, stiprini-
mo.

– Ką tikitės nuveikti Seime ir
kokiu būdu? Ar į Seimą ateinate
su konkrečiais pasiūlymais, ne
tik nuo savo socialdemokratų
partijos, bet gal ir savo asmeni-
niais? Jei taip, kokie jie?

– Seime tikiuosi, kaip ir iki šiol,
dirbti, kad gyvenimas Lietuvoje ge-
rėtų. Lietuvoje nuo 2000 metų social-
demokratams aktyviai dalyvaujant
valstybės valdyme, vidutinė pensija ir
atlyginimas padidėjo apie tris kartus,
smarkiai padidėjo įvairios išmokos
sunkiausiai gyvenantiems tautie-
čiams. Noriu, kad ir toliau gyvenimas
gerėtų ne mažesniais tempais. Vienas
asmeninių siūlymų susijęs su aukš-
tuoju išsilavinimu, kuris Lietuvoje
dabar labai opus. Pasižadėjau pats
parengti patrauklią studijų kreditavi-
mo sistemą. Manau, valstybė galėtų
prisidėti, šiam tikslui pritraukiant
privačių bankų lėšas studentams pa-
lankiomis sąlygomis. Jei valstybė

LIETUVOS RINKIMAI-2008

APIE RIMANTĄ ŠADŽIŲ:

R. Šadžius gimė 1960 m.
spalio 8 d. Vilniuje. 1978 m. auk-
so medaliu baigė Vilniaus 23-
iąją vidurinę mokyklą (dabar -
Ąžuolo mokykla). Buvo sąjungi-
nių jaunųjų chemikų olimpiados
prizininkas. 1983 m. su pagyri-
mu baigė Maskvos M. Lomono-
sovo valstybinio universiteto
Chemijos fakultetą, įgijo che-
miko specialybę. Studijų metais
teko ne tik pačiam dirbti, o vė-
liau vadovauti studentų staty-
bos būriams Kazachstane, bet ir
gilintis į SSB valdymo bei finansų
klausimus, aktyviai dalyvauti
juos pertvarkant tarybinės sis-
temos liberalizavimo laikotar-
piu. 1989-1999 m. dirbo Vilniaus
universiteto Fizikos fakultete,

Teorinės fizikos katedroje. Vė-
liau įsitraukė į mokslinės (dau-
giausia fizikinės ir matematinės)
literatūros leidybą. 1994-2001
m. iš rusų į anglų kalbą išvertė
„Lietuvos fizikos žurnalą", kurio
angliškasis variantas buvo lei-
džiamas JAV. 1999-2003 m. dir-
bo redaktoriumi BĮ UAB leidyk-
loje VTEX, pagal stambiausių pa-
saulio leidyklų (Elsevier Scien-
ce, Kluwer Academic ir kitų)
užsakymus rengiančioje spau-
dai mokslinius žurnalus bei mo-
nografijas įvairiomis kalbomis.
Dalyvavo rengiant Rusijos ir
Ukrainos mokslininkų parengtos
„Kieto kūno fizikos enciklopedi-
jos” angliškąjį leidimą, kuris
2004 m. išėjo leidykloje Elsevier
Science. Nuo 1996 m. iki 2003 m.
vadovavo privačiai konsulta-
cinei firmai UAB „Apskaitos ir
konsultacijų biuras”. 2002 m.
baigė neakivaizdines studijas
Vilniaus universiteto Teisės fa-
kultete ir įgijo teisininko spe-
cialybę bei teisės magistro kva-
lifikacinį laipsnį. 2003-2004 m.
ėjo Socialinės apsaugos ir darbo
viceministro pareigas. 2004-
2006 m. – Sveikatos apsaugos
viceministras. 2006 m. LR Finan-
sų viceministras. 2007 m. gegu-
žės 16 d. Prezidento dekretu
paskirtas keturioliktosios Vy-
riausybės finansų ministru. Nuo
pat įkūrimo buvo Lietuvos de-
mokratinės darbo partijos na-
rys, vėliau tapo ir iki šiol yra
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos narys.

Vedęs, turi dukterį ir sūnų.
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MONIKA RAMANAUSKAITÈ
Specialiai ,,Draugui”
iš Washington, DC

,,Ir būna dienų lyg tyčia....”, tarsi
iš kažkur staiga galvoje nuskamba
Janinos Miščiukaitės, buvusios Lietu-
vos estrados atlikėjos, daina. Pagalvo-
ju, tai frazė, tinkamai atspindinti įvy-
kių bangą, užliejusią Jungtines Ame-
rikos Valstijas. Atrodo, visur: namuo-
se, kelyje į darbą, darbe, pietų metu
ir laisvalaikiu, – aidi pastarųjų dienų
temos: JAV finansinė krizė, Baltaru-
sijos parlamento rinkimai, pirmieji
kandidatų į Amerikos prezidentus
debatai. Vis dėlto Lietuvos preziden-
to apsilankymas Jungtinėse Valstijo-
se rugsėjo 29-tą dieną mane jaudino
labiausiai.

Negaliu patikėti – vykstu į Bal-
tuosius rūmus. Netrukus jau vaikš-
tau JAV prezidentūros kieme. Keista,
viskas nauja, nepatirta, tarsi per tele-
vizijos ekraną stebėčiau žinių progra-
mą. Suabejoju, ar tikrai pavyks susi-
tikti su Lietuvos ir Jungtinių Valstijų
vadovais. Atsiveria Ovalaus kabineto
durys: neapsakomai spindinti, aki-
nanti šviesa, žėrintys šviestuvai ir...
mūsų, susirinkusių spaudos atstovų,
laukiantys gerbiami šalių preziden-
tai. Kūnu jaučiu spūstį, kiekvienas
stengiasi būti pirmas, kiekvienas už
save. Paskubomis užsiimame palan-
kiausias vietas, netrukus išgirstame
George W. Bush žodžius, kuris pir-
miausia pasveikina su darbo vizitu į
Jungtines Valstijas atvykusį Lietuvos
Respublikos prezidentą ir gerą drau-
gą Valdą Adamkų. Tuo metu visa, kas
mane supa, trumpam pasimiršta,
įtemptai klausausi G. W. Bush ir V.
Adamkaus pranešimų. Tik protarpiais
fotoaparatų pliauškėjimas užgožia
kalbą ir supykstu neišgirdusi vienos
ar kitos frazės. Tačiau tuo pačiu, tarsi
pirmą kartą įsijaučiu į žurnalisto gy-
venimą ir prisimenu dažnai (kalbant
apie pasitaikančius sunkumus darbe)
Tėvo sakomus žodžius: „Iš to gi duo-
ną valgo...” Suprantu, tai natūralu,
taip turi būti. Tada nusiraminu ir
džiaugiuosi galimybe stovėti rūmuo-
se, kurie saugo pasaulio reikšmės is-
toriją ir įrašo vis naujus, prasmingus
epizodus.

Pokalbis trunka neilgai, vos ke-
letą minučių, tačiau iškeliami svar-
būs faktai dvišaliame šalių bendra-
darbiavime. G. W. Bush įvertina jud-
viejų ilgametę draugystę įvairiuose
darbo labirintuose ir tvirtą V. Adam-
kaus paramą siekiant kelti demokra-
tijos lygį Lietuvos ir Europos Sąjun-

gos rytų kaimynystėje. Jungtinių
Valstijų prezidentas optimistiškai
žvelgia į bevizio režimo programą ir
išreiškia viltį, kad spalio mėnuo bus
palankus Lietuvos piliečiams. V. Adam-
kus sugrįžta į kiek vėlesnius laikus,
prisimindamas kelią į NATO. Lietu-
vos prezidentas suabejoja, ar būtu-
me NATO nariais, jei ne Jungtinių
Valstijų ir G. W. Bush pagalba. V.
Adamkus viliasi, kad Jungtinių Vals-
tijų paramos sulauksime užtikrinant
Lietuvos energetinį saugumą. Tuo
tarpu, JAV prezidentas patikina, kad
suprantąs šalies padėtį šiuo klausimu
ir stengsiąs padėti kiek galėsiąs per
pastaruosius jam likusius keturis
kadencijos mėnesius. Susitikimas
baigiasi tikėjimu, kad tolimesnį jud-
viejų bendradarbiavimą lydės drau-
giški ir nuoširdūs ryšiai.

Pasibaigus V. Adamkaus ir G. W.
Bush spaudos konferencijai, palieka-
me Ovalųjį kabinetą. Užsidaro durys,
atsiveria nuostabus prezidentūros
kiemo paveikslas: rožės, kruopščiai
apgenėti medžiai ir prižiūrima pie-
velė, visa tai primena pilį, kurioje gy-
vena karalienė ir karalius, princesė ir
princas – tikra pasaka. Tiesa, vieno iš
darbuotojų, kuris mus (mane ir kitus
lietuvaičius: Algimantą Gurecką, LR
ambasados kanceliarijos vedėją Ingą
Lukavičiūtę ir ,,Lietuvos ryto” kore-
spondentę Ritą Stankevičiūtę) palydi
prie išėjimo vartų, paprašome leidi-
mo nusifotografuoti ir išsiskirstome,
atsisveikiname iki vakaro, iki susiti-
kimo su Lietuvos prezidentu vakare,
Spaudos muziejuje Washington, DC
„Newseum”.

Šiandien tikrai lyg tyčia viskas,
atrodo, supuolė į vieną vietą. Ne, ne
blogąja prasme, tik jaučiu. Diena in-
tensyviai pulsuoja, visur reikia suspė-
ti – diena, pilna įspūdžių. Iki vakaro
laukė dar viena konferencija JAV Kon-
grese. Pamažu artėju prie Rayburn
House Office Building, mintyse sklai-
dydama ką tik išgyventą susitikimą
Baltuosiuose rūmuose. V. Adamkus –
didi asmenybė. Todėl esu įsitikinusi –
Lietuva didžiuojasi šalies vadovu.

Su tokiomis mintimis pasiekiu
Rayburn rūmus, kuriuose susitikti su
svečiais iš Estijos jau rinkosi publika
iš saugumo ir žvalgybos agentūrų ir
atitinkamų Kongreso komitetų. Trys
atstovai iš Estijos kibernetikos sau-
gumo centro (Estonian Cyber Defen-
se Center) pristatė organizacijos tik-
slus, veiklą, galimas kibernetinių ata-
kų priežastis, prisiminė pastarąsias
atakas Lietuvoje ir Estijoje, analizavo
Gruzijos padėtį. Nukelta į 8 psl.

NEPAKARTOJAMA ISTORIJA
Lietuvos Respublikos prezidento diena JAV sostinėje

Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus ir Jungtinių Vastijų pre-
zidentas G. W. Bush. M. Ramanauskaitės nuotr.

,,TEATRAS – VISŲ MŪSŲ
VAIKYSTĖS SVAJONĖ”

XII Lietuvių teatro festivaliui artėjant

Nuotr. iš Detroit teatro grupės ,,Langas” archyvo.

Artėjant XII Lietuvių teatro
festivaliui pristatome dar vieną jame
ketinantį dalyvauti teatrą – Detroit
teatro grupę ,,Langas”. Į ,,Draugo’’
klausimus atsakė jo režisierė Jūratė
Mikulevičienė.

– Kada ir kaip susibūrėte į
teatrą?

– Mūsų teatras susikūrė prieš 4
metus. Jo įkūrėja – Elena Žebertavi-
čienė, gyvenanti Floridoje, o tik va-
saras praleidžianti Michigan valsti-
joje. Repetuoti vasaromis visiems
nebuvo lengva dėl atostogų, pamė-
ginome kažką daryti žiemą, be Ele-
nos, vadovaujant man, Jūratei Miku-
levičienei.

– Kokie žmonės vaidina Jūsų
teatre?

– Šiandieniniame mūsų teatre
aktorių tik tiek, kiek užimti spek-
taklyje. Beveik visi vaidina nuo teat-
ro įsikūrimo pradžios. Yra nemažai ir
prijaučiančių, kurie mielai prisijun-
gia, kai tik pasitaiko tokia proga.

– Papasakokite, kaip sekasi
repetuoti, vaidinti.

– Tai pirmas mano pačios reži-
suotas spektaklis (Slavomir Mrožek
,,Serenada” – L. T.). Jį pradėjome re-
petuoti tuoj po šv. Kalėdų. Dirbome
tikrai daug ir įtemptai. Pradžioje
pjesę tik skaitėme ir nagrinėjome
veikėjų charakterius, stengėmės juo-
se apsigyventi. Tokios repeticijos vy-
ko kurio nors vaidinančiojo namuose.
Kai pramokome tekstą ir ėmėme
kurti dekoracijas, repetavome Detroi-
to lietuvių kultūros centre, prie Die-
vo Apvaizdos bažnyčios.

– Kiek spektaklių esate pas-
tatę?

– Nuo teatro gyvavimo pradžios
parodėme 4 vaidinimus. Pirmieji 3 jų
buvo režisuoti Elenos Žebertavičie-
nės. Ketvirtąjį režisavau pati. Norėjo-
si išmėginti savo kūrybinius sugebėji-
mus kaip režisierei ir dailininkei.
Šioms svajonėms įgyvendinti padėjo

kunigas Ričardas Repšys, maloniai
kviesdamas prisidėti paremiant Die-
vo Apvaizdos lietuvių katalikų bažny-
čios 100 metų jubiliejų. Tad buvo pa-
kankamai laiko ir noro visiems no-
rintiems vaidinti.

– Kur teko pasirodyti?
– Šių metų premjerą – Slavomir

Mrozek „Serenadą” parodėme pra-
ėjusių metų kovo 30 d. Dievo Ap-
vaizdos lietuvių katalikų bažnyčios
kultūros centre. Susirinko daugybė
žiūrovų ir prijaučiančių mūsų teat-
rui. Buvome labai šiltai priimti ir
apdovanoti gražiausiais pagyrimais.

– Į kokį teatro žanrą labiau-
siai linkstate? Kodėl?

– Negaliu atsakyti, į kokį žanrą
mes konkrečiai linkstame. Gal pri-
klauso nuo to, ką gražaus norime pa-
rodyti, kuo pradžiuginti ir pritraukti
žiūrovą. Tikrai žinau, kad tragedijose
nemėginsime savo jėgų. Labiau pa-
tinka linksmi, nuotaikingi kūriniai.
Tokie, kurie prablaško mūsų emig-
rantišką kasdienybę.

– Ką jums ir kitiems akto-
riams reiškia teatras?

– Tai visų mūsų vaikystės sva-
jonė. Kuris iš mūsų nesvajojo būti
„artistu”?

– Koks šūkis geriausiai api-
būdintų Jūsų teatro grupę?

– Geriau vėliau, nei niekada. O
jeigu dar neblogai sekasi ir patinka
kitiems – tai ko gi dar reikia? Va-
dinasi – pirmyn!

– Kokie ateities planai? Ar
numatomos didesnės gastrolės?

– Didžiausias planas – dalyvauti
XII Lietuvių teatrų festivalyje Čika-
goje. O apie didesnes gastroles imsi-
me galvoti tik tada, kai parodysime
„Serenadą” ypač reikliam Čikagos
žiūrovui.

Kalbino Loreta Timukienė
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Lietuva perka transporto lèktuvus

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Per
šių metų 3 ketvirtį senos statybos (iki
2007 m.) parduodamų butų kainos vi-
suose didžiuosiuose miestuose mažėjo.

Nekilnojamojo turto įmonės „Ka-
pitalas.com” duomenimis, kainos Vil-
niuje sumažėjo 2,2 proc., Kaune – 4,6
proc., Klaipėdoje – 1 proc., Šiauliuose
– 10,4 proc., Panevėžyje – 3,6 proc.

Per metus butų kainos Vilniuje
sumažėjo 8,4 proc. Sparčiausiai butai
pigo vidutinio dydžio ir mažuose
miesteliuose. Dėl susidariusios eko-

nominės padėties labai panašu, kad
kainos dar nepasiekė savo minimumo
ir toliau turėtų mažėti.

Vilniuje už senos statybos buto 1
kvadratinį metrą vidutiniškai prašo-
ma 5 tūkst. 770 litų, Kaune – 4 tūkst.
160 litų, Klaipėdoje – 5 tūkst. 110
litų, Šiauliuose – 2 tūkst. 940 litų,
Panevėžyje – 3 tūkst. 190 litų, Alytuje
– 2 tūkst. 350 litų, Marijampolėje – 3
tūkst. 420 litų, Jonavoje – 2 tūkst.
480 litų, Utenoje – 2 tūkst. 940 litų.

Aplankykite
www.draugas.org

Lietuvoje antrâkart vyko
Konstitucijos egzaminas

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Lie-
tuvoje atvėsus orams netrukus bus
pradėtas šildymo sezonas. Gyvento-
jams tai reikš dar vieną smūgį: did-
miesčiuose šiluma šįmet bus 30–50
proc. brangesnė nei pernai. Kai kur
kainos išaugo mažiau. Šilumos tiekė-
jai skėsčioja rankomis: mes nekalti,
tai Rusija pakėlė dujų kainą. Būtent
tokį kurą naudojančių bendrovių pas-
laugos brango labiausiai. Tuo tarpu
kitus energijos šaltinius turinčios
bendrovės kainą padidino nežymiai.
Todėl Ignalinoje, kurios šilumos tink-
lų bendrovė kūrena vien biokurą, šil-
dytis bus pigiausia. Brangiausiai
mokės Nidos gyventojai – 36 centus
už kWh.

Lietuvoje yra 15 šilumos tiekimo
bendrovių, kuriose daugiau nei 50
proc. kuro sudaro rusiškos dujos. Jų
aptarnaujamiems gyventojams teks
didžiausia našta. Nepatenkintų

klientų bus itin daug, nes šios bend-
rovės dažniausiai veikia didmies-
čiuose, tad pagamina net 78 proc. vi-
sos Lietuvai reikalingos šilumos
energijos. Tuo tarpu įmonių, kuriose
daugiau kaip 50 proc. kuro sudaro
biokuras, yra net 18. Bet joms ati-
tenka vos 16 proc. rinkos.

„Skandinavai jau seniai pamažu
perėjo prie biokuro. Todėl šiais me-
tais mes pagal šilumos kainą aplenk-
sime Švediją: ten kilovatvalandė kai-
nuoja 18 lietuviškų centų, o mūsų vi-
durkis – 23. Be to, net ir dujos Lietu-
voje vartojamos netaupiai, kaip ir Ru-
sijoje”, – piktinosi Lietuvos šilumos
tiekėjų sąjungos prezidentas Vytau-
tas Stasiūnas.

Šių metų pirmąjį pusmetį visoje
Lietuvoje skolų šilumos tiekėjams tu-
rėjo 114 tūkst. vartotojų – 18,16 proc.
visų klientų. 72,4 proc. skolininkų –
gyventojai.

Druskininkai, spalio 6 d. (ELTA)
– Garbingas 24-ojo ,,Jotvingio” vardas
ir piniginė premija, kuri tradiciškai ski-
riama daugiausiai per metus poezijai
nusipelniusiam žmogui, šiemet atiteko
poetui, eseistui, literatūros kritikui Ai-
dui Marčėnui. Jis tapo savaitgalį Drus-
kininkuose vykusio XIX tarptautinio li-
teratūros festivalio ,,Poetinis Druski-
ninkų ruduo” laureatu. Šių metų ,,Jot-
vingis” premijuotas už poezijos knygą
,,Šokiai”.

A. Marčėnas yra 11 poezijos knygų
autorius. Pasak literatūros kritikų,
naujojoje eilėraščių knygoje ,,Šokiai”
natūraliai atsiskleidžia 2005–2007 m.
poeto nuotaikos, išgyvenimai, apmąs-
tymai, laiko netektys, poetinių formų
kitimai. 2008 m. ,,Jotvingio” premijos
laureato knyga tarp kitų šiemet leistų
poezijos knygų labiausiai išsiskiria savo
vientisumu. 1994 m. A. Marčėnui ati-
teko ,,Poezijos pavasario” laurai, 2005

m. poetui skirta Nacionalinė kultūros
ir meno premija.

Festivalio komisija ,,Jaunojo jot-
vingio” premiją šiemet skyrė poetui ir
vertėjui Dainiui Gintalui už eilėraščių
knygą ,,Boa”. Literatūros žinovai poetą
vadina vienu įdomiausių šiuolaikinės
lietuvių literatūros kūrėjų. D. Gintalas
yra išleidęs 2 poezijos knygas, išvertęs
grožinių ir teorinių veikalų iš prancūzų
kalbos, sudaręs 2003 m. ,,Poezijos pa-
vasario” rinkinį

Vėliau vienas iš didžiausių Lietu-
vos kultūrinių renginių ,,Poetinis
Druskininkų ruduo 2008” persikels į
Vilnių, Šv. Kotrynos bažnyčią. Pasak
šventės rengėjų, savitoje sostinės meno
erdvėje vilniečiai galės išgirsti svečių iš
užsienio poezijos skaitymus, taip pat –
šių metų ,,Poetinio Druskininkų ru-
dens 2008” laureatų ir konkursų nuga-
lėtojų kūrybą.

Pagal šilumos kainas
Lietuva aplenks Švedijâ

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Be-
vizis režimas su JAV Latvijai gali būti
įvestas šių metų lapkritį, teigia Latvi-
jos užsienio reikalų ministras Maris
Riekstins.

Ministras sakė, kad prisijungi-
mas prie bevizio režimo programos
vyks šiais metais, tačiau jis atsisakė
nurodyti konkrečią režimo įvedimo
datą. „Tai gali įvykti tuo pat me-
tu, kai bus minima Nepriklausomy-
bės diena – lapkričio 18 d., arba vė-
liau”, – sakė M. Riekstins.

Ministras ragina Latvijos gyven-
tojus sekti informaciją Užsienio rei-
kalų ministerijos tinklalapyje.

Kaip žinoma, Latvija yra pirmo-
ji šalis kandidatė, užbaigusi dery-
bas dėl bevizio režimo su JAV įvedi-
mo. Spalio 8–10 d. M. Riekstins
vyks darbo vizito į Jungtines Valstijas.

Praėjusią savaitę JAV preziden-
tas George W. Bush, susitikęs su JAV
viešėjusiu Lietuvos prezidentu Valdu
Adamkumi, žadėjo, kad Lietuvai be-
vizis režimas su JAV bus įvestas dar
spalio mėn. Tačiau JAV ambasa-
da Lietuvoje teigia, kad bevizio reži-
mo su JAV lietuviams gali tekti pa-
laukti dar mažiausiai pusmetį, ka-
dangi atmestų prašymų gauti vizą
skaičius iki šiol viršija 10 proc.

Šiû metû ,,Jotvingiu”
tapo Aidas Marçènas

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) –
Konstitucijos egzamino organizatorių
teigimu, savo žinias išbandyti visoje
Lietuvoje susirinko daugiau nei 1,000
žmonių.

Aktyviausi buvo druskininkie-
čiai, o Kupiškio rajone egzaminas neį-
vyko, nes jo laikyti neatėjo nei vienas
gyventojas. Po 3 savaičių susirungs
120 dalyvių – po vieną politiką ir gy-
ventoją, kurie savo savivaldybėje tes-
tą atliko geriausiai.

Kas gali būti valstybės tarnau-
tojai? Kiek Seimo sesijų būna per me-
tus? Ar sutuoktinių teisės šeimoje
priklauso nuo paros meto? To klausė
antrasis Konstitucijos egzaminas. Jį

sudarė 30 klausimų testas, kuriam
teisingai išspręsti reikėjo išmanyti ne
tik dabartinį, bet ir 1922 m. pagrin-
dinį šalies įstatymą.

Politikai ir gyventojai varžėsi
atskirai, tačiau, pasak organizatorių,
politikai šįkart buvo neaktyvūs – į 15
iš 60 savivaldybių spręsti testo nea-
tėjo nei vienas.

Antrasis egzamino turas vyks
spalio 25 d., kuomet minimos 16-
osios Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos priėmimo metinės.

Internete testo užduotys pasiro-
dys Teisingumo ministerijos pusla-
pyje www.tm.lt ir Lietuvos žurnalistų
sąjungos svetainėje www.lzs.lt.

Gruzijoje prie Lietuvos stebètojû
nugriaudèjo sprogimai

Latvija greitai tikisi
bevizio režimo

Vilnius, spalio 6 d. (BNS) – Lie-
tuva drauge su 9 NATO šalimis bei
Suomija ir Švedija perka 3 transpor-
to orlaivius kroviniams gabenti.

Briuselyje pasirašytas susitari-
mas dėl bendro konkurso skelbimo,
pranešė NATO atstovas James Ap-
pathurai. Pagal susitarimą 12 valsty-
bių planuoja įsigyti 3 didelius lėktu-
vus ,,Boeing C-17 Globemaster”, ku-
rie būtų išdėstyti Papos aviacijos ba-
zėje Vengrijoje. Čia dirbs tarptautinė
brigada, vadovaujama komandos iš
JAV.

Dalyvaudama šioje programoje,
Lietuva gaus 45 skrydžių valandas
per metus savo strateginiams perve-
žimams į misijų rajonus ir prisidės
kuriant trūkstamus bendrus NATO
pajėgumus.

Lietuvos finansinis indėlis – apie
33 mln. litų – bus mokamas per
2008–2011 m. ir bus naudojamas lėk-
tuvų ir jų aptarnavimo įrangai įsigy-
ti, infrastruktūrai įrengti, darbuoto-
jams ruošti ir kitiems darbams. Pla-
nuojama, kad lėktuvai bus naudojami
apie 30 metų.

Poetas, eseistas, literatūros kritikas Aidas Marčėnas. ELTOS nuotr.

Vilnius, spalio 6 d. (ELTA) –
Gruzijoje esantiems Lietuvos stebė-
tojams budint šalia separatistinės
Abchazijos respublikos esančioje sau-
gumo zonoje pirmadienį nugriaudėjo
keli sprogimai. Žmonės per išpuolį
nenukentėjo.

Anot Lietuvos stebėtojų grupės
vadovo Arvydo Bivilio, išpuolis įvyko
prie Ingurio užtvankos, skiriančios
Gruziją ir nepriklausomybę paskel-
busią Abchazijos respubliką.

,,Tuo metu Lietuvos ir Italijos
stebėtojų grupės budėjo važinėdamos
dviem šarvuotais automobiliais. Vie-

nas ar du sprogimai įvyko maždaug
už 300 metrų. Pagal rastus pėdsakus
matėme, kad buvo du sprogimai, bet
tiksliai pasakyti dar negalime”, – te-
lefonu iš Gruzijos pranešė A. Bivilis.
Anot grupės vadovo, apie sprogmenų
kilmę kalbėti kol kas per anksti. Per
išpuolį nei žmonės, nei technika ne-
nukentėjo.

Europos Sąjungos (ES) misijoje
Gruzijoje dalyvauja 5 Lietuvos stebė-
tojai iš Policijos departamento, Kraš-
to apsaugos ir Užsienio reikalų mi-
nisterijų.

Butû kainos krito visuose
Lietuvos miestuose
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Ukrainos prezidentas
pasiryžês paleisti Radâ

TBILISIS
Gruzijos teritorija netoli atsis-

kyrusios Abchazijos pirmadienio
naktį buvo apšaudyta iš minosvai-
džių, bet niekas nebuvo sužeistas,
nepadaryta jokios žalos, pranešė
Gruzijos Vidaus reikalų ministerija.
Negyvenamuose rajonuose netoli Pa-
chulanio kaimo buvo įvykdyti 4 tokie
puolimai, sakė ministerijos atstovas
Šota Utiašvili. Be to, tame regione,
kelyje į strateginės reikšmės elektri-
nę prie Ingurio upės, sprogo bomba,
pridūrė jis.

MINSKAS
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin derybose su Baltaru-
sijos prezidentu Aleksandr Lukašen-
ka apsvarstys Minsko prašymą skirti
jam paskolą, kad galėtų sumokėti už
Rusijos naftą ir dujas, pranešė Rusi-
jos vyriausybė.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel sakė, kad jos vyriausybė sekma-
dienį stengėsi išgelbėti paramos pla-
ną vienam vokiečių bankui, kad ,,vie-
nos įstaigos krizė netaptų visos siste-
mos krize”. Pasak A. Merkel, Berly-
nas ,,iš visų jėgų stengiasi” išgelbėti
banką ,,Hypo Real Estate” (HRE) po
to, kai vėlai šeštadienį iš 35 mlrd. eu-
rų (120 mlrd. litų) vertės gelbėjimo
plano pasitraukė vienas bankinin-
kystės susivienijimas.

MASKVA
Rusijos valdžia nusiuntė į Di-

džiąją Britaniją paklausimą, prašyda-
ma išduoti verslininką Michail Gu-
cerijev, pranešė BBC. Atitinkamas
paklausimas nusiųstas per Interpolą.
Teisėsaugos įstaigos kaltina buvusį
bendrovės ,,Russneft” vadovą netei-
sėta verslininkyste. M. Gucerijev su-
kūrė ,,Russneft”, supirkdamas ma-
žas naftos bendroves ir jas plėsda-
mas. Nuo baudžiamojo persekiojimo
M. Gucerijev pasislėpė užsienyje.

BIŠKEKAS
Kirgizijos pietuose esančioje Ošo

srityje sekmadienio vakarą per stiprų
žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 65
žmonės, pranešė pareigūnai. Gelbė-
tojai skubėjo į vieną kaimą Kinijos
pasienyje, kur šis 6,6 balo stiprumo
žemės drebėjimas pareikalavo dau-
giausiai žmonių gyvybių. Drebėjimas
sugriovė Alajaus rajone, aukštai kal-
nuose netoli Kinijos sienos esantį
Nuros kaimą. JAV geologinės tarny-
bos duomenimis, 6,6 balo stiprumo
žemės drebėjimas buvo jaučiamas
sostinėje Biškeke už 900 km nuo Nu-
ros. Žemės drebėjimas taip pat buvo
jaučiamas Tadžikijos ir Uzbekijos
sostinėse.

ASTANA
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice sekmadienį atvyko į Ka-
zachstaną su vizitu, kurio tikslas –
stiprinti dvišalius energetinius ry-
šius. Maskva neigiamai reaguoja į
aukštų JAV pareigūnų lankymąsi bu-
vusios sovietinėse respublikose.
Anksčiau ji apkaltino Vakarus mėgi-
nant pervilioti į savo pusę jos tradi-
cinius sąjungininkus. Per derybas C.
Rice su prezidentu N. Nazarbajev ap-
svarstys, kaip užmegzti artimesnius
ryšius su Kazachstanu, kur į naftos
verslą JAV bendrovės investavo ne-
mažai milijardų naftos dolerių. Kitas
darbotvarkės klausimas bus žmo-
gaus teisės.

ISLAMABADAS
JAV kreipėsi į Pakistano valdžią,

siūlydamos pradėti drauge budėti
prie Afganistano ir Pakistano sienos,
pranešė Pakistano informacijos tar-
nyba ,,Dawn News”. Be to, pasak jo,
Washington tikisi, kad Pakistano gink-
luotosios pajėgos daugiau dalyvaus
rengiant puolimo operacijas prieš ta-
libus prasidedančiu žiemos laikotar-
piu. Šis siūlymas buvo svarstomas su
Pakistano prezidentu Asif Ali Zardari
neseniai per jo apsilankymą New York.

***
Pakistano prezidentas Asif Ali

Zardari pareiškė, kad kaimyninė In-
dija, laikyta pagrindine Islamabado
priešininke, niekada nekėlė grėsmės
jo šaliai, o Indijos kontroliuojamame
Kašmyre veikiančius islamistų kovo-
tojus pavadino ,,teroristais”.

EUROPAEuropa sprendžia finansû
krizès klausimus

Briuselis, spalio 6 d. (AFP/BNS)
– Europos Sąjungos (ES) finansų mi-
nistrai stengiasi sukonkretinti pla-
nus dėl to, kaip atkurti pasitikėjimą
krizės ištikta bankininkystės siste-
ma, dėl kurios šį savaitgalį susitarė
Europos didžiausios ekonomikos.

Šeštadienį per derybas Paryžiuje
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos,
Vokietijos ir Italijos vadovai pažadėjo
padėti į bėdą patekusiems Europos
bankams ir finansinėms įstaigoms,
bet sykiu – bausti žlugusių bankų va-
dovus.

Nors šių 4 valstybių vadovai
stengėsi parodyti vieningumą krizės
akivaizdoje, 27 ES ministrai jaus
spaudimą išlaikyti tą vienybę per sa-
vo derybas Liuksemburge dėl prakti-
nių plano detalių.

Skirtumai išryškėjo net tarp šio
ketverto – dėl to, kokiu mastu galima
sušvelninti viešųjų finansų tvarkymo
taisykles, numatytas ES stabilumo ir
augimo dokumente, kad būtų atsiž-
velgta į mažėjančias mokestines įp-
laukas.

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy, kuris stengiasi suvaldyti sa-

vo šalies deficitą, sakė, jog vadovai
sutiko, kad tos taisyklės ,,turėtų ats-
pindėti tas nepaprastas aplinkybes,
kuriose atsidūrėme”.

Dar prieš dabartinę krizę finansų
ministrai dažnai nesutardavo dėl vals-
tybinio finansavimo taisyklių. Vokie-
tija gynė griežtą finansinę tvarką, o
Prancūzija siekė daugiau erdvės ju-
dėti. Airija tikriausiai sulauks kitų
ES ministrų sunkių klausimų dėl
praėjusią savaitę priimto savo spren-
dimo pasiūlyti neribotą apsaugą vi-
siems indėliams jos didžiausiuose
bankuose. Šis žingsnis ypač papikti-
no Didžiąją Britaniją ir Vokietiją, ku-
rios baiminasi, kad jų indėlininkai
skubės atidaryti banko sąskaitas Ai-
rijoje.

Nuo 2007 m. rugpjūčio, kai pra-
sidėjo šis sąmyšis, ES finansų minist-
rai parengė Europos finansų sistemos
stabilumo didinimo gaires, bet beveik
nieko daugiau nepadarė. Praėjusią
savaitę, kai vis daugiau Europos ban-
kų atsidūrė prie žlugimo slenksčio,
Europoje sustiprėjo būtinybės veikti
pojūtis, nes vadovai suprato, kad ši
krizė yra ne vien JAV problema.

AZIJA

Europa nusprendė, kad šalių bankų gelbėjimas bus tų šalių vyriausybių reikalas.
AFP nuotr.

Kijevas, spalio 6 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Ukrainos prezidentas
Viktor Juščenko kreipimesi į deputa-
tus paragino įveikti parlamento krizę
bei sudaryti sąjungą ir pareiškė, kad
priešingu atveju yra pasiryžęs
paleisti parlamentą.

,,Jeigu politinės jėgos nesugebės
pasiekti susitarimų, nesugebės lai-
kytis nuostatos, kad nacionaliniai ir
valstybės interesai būtų svarbesni už
savo valdžios ambicijas ir verslo inte-
resus, aš, kaip prezidentas, pasinau-
dosiu savo konstitucine teise ir duo-
siu galimybę liaudžiai tarti savo ga-
lutinį žodį”, – sakoma V. Juščenko
kreipimesi.

V. Juščenka davė laiko parlamen-
to deputatams iki spalio 7 d. sudaryti
naują valdančiąją sąjungą ir ketina
paleisti Radą, jeigu tai nepavyks.

Provakarietiška ,,oranžinė” są-
junga, į kurią įėjo ministrės pirmi-
ninkės Julija Tymošenko šalininkai
(JTB) ir prezidentą remianti ,,Mūsų
Ukraina” frakcija, iširo rugsėjo pra-
džioje, kai JTB drauge su V. Juščen-
ko varžovais iš promaskvietiškos Re-
gionų partijos priėmė kelis įstaty-
mus, smarkiai apribojančius prezi-
dento įgaliojimus.

V. Juščenko sutiko, jog neeiliniai
rinkimai sukuria įtampą valstybėje,
bet kartu teigė, kad tai konstitucinis
ir demokratinis būdas įveikti krizę.

V. Juščenko davė laiko parlamento de-
putatams sudaryti naują valdančiąją
sąjungą. News Bridgepix nuotr.

RUSIJA
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SKELBIMAI
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Jėzus kalbėjo aukštiesiems kuni-
gams ir tautos seniūnams: „Pasiklau-
sykite kito palyginimo. Buvo šeimi-
ninkas, kuris įveisė vynuogyną, su-
mūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pa-
statė bokštą, išnuomojo vynininkams
ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vai-
sių metui, jis siuntė tarnus pas vy-
nininkus atsiimti savosios vaisių
dalies.

Bet vynininkai, nutvėrę jo tar-
nus, vieną primušė, antrą nužudė, o
trečią užmušė akmenimis. Jis vėl
siuntė tarnų, daugiau negu pirma.
Bet vynininkai ir su šitais pasielgė
kaip su anais.

Galop jis išsiuntė pas juos savo
sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis ma-
no sūnaus’. Tačiau vynininkai, išvydę
sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis!
Eime, užmuškime jį ir turėsime pa-
likimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vy-
nuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs
vynuogyno šeimininkas padarys su
tais vynininkais?”

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys
piktadarius ir išnuomos vynuogyną
kitiems vynininkams, kurie, atėjus
metui, atiduos vaisių”.

Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada
nesate skaitę Raštuose: ‘Akmuo, kurį
statytojai atmetė, tapo kertiniu ak-
meniu. Tai Viešpaties padaryta ir
mūsų akims tai nuostabą kelia’. To-
dėl sakau jums: Dievo Karalystė bus
iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri
duos vaisių. (Mt 21, 33-43)

Pirminė šio pasakojimo prasmė:
šeimininkas yra Dievas, kuris įveisia
vynuogyną, t. y. iš visų tautų išsiren-
ka vieną tautą – Izraelį. Sumūrytas
aptvaras, įrengta spaustuvė, pastaty-
tas bokštas atskleidžia Dievo rūpestį
savo tauta. Vynuogyną prižiūrėti
patiki ir vynininkams – tautos seniū-
nams ir aukštiesiems kunigams. Vy-
nas, meilės ir džiaugsmo simbolis,
yra Dievo ir Izraelio bendrystės pa-g-
rindas.

Dievas karts nuo karto siunčia
savo tarnus, pranašus, kurie jiems
primena, kad tikrasis vynuogyno šei-
mininkas yra Dievas, o ne jie ar pa-
gonių dievai, kad tikrasis žmogaus
pašaukimas yra dalijimasis, o ne
pasisavinimas. Tačiau daugelis iš
pranašų buvo atstumti arba nužu-
dyti.

Pagaliau, atėjus laikų pilnatvei,
yra siunčiamas jo vienatis Sūnus,
Jėzus Kristus, nuo kurio taip pat yra
nusigręžiama: išmetamas iš vynuogy-
no ir užmušamas, t. y. nukryžiuoja-
mas už Jeruzalės miesto sienų.

Sūnaus mirtis – ne paskutinis
žodis. Jėzus cituoja ištrauką iš 118
psalmės: „Akmuo, kurį statytojai
atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai

Viešpaties padaryta ir mūsų akims
tai nuostabą kelia”. Nužudytasis
nepasilieka mirtyje, nelieka „atmes-
tas”. Jis tampa nauja pradžia. Jėzus
numato savo kryžių bei prisikėlimą ir
iš anksto paskelbia, kad naująją šven-
tyklą Dievas statydina pasaulyje,
remdamasis juo, Nužudytuoju ir Pri-
keltuoju.

Jėzus užbaigia šį palyginimą
žodžiais: „Dievo Karalystė bus iš jūsų
atimta ir atiduota tautai, kuri duos
vaisių”. Dievo Karalystė, sandoros
tarp Dievo ir žydų tautos simbolis,
yra atimama iš žydų ir atiduodama
naujos sandoros tautai – Bažnyčiai,
sudarytai iš visų pasaulio tautų,
įskaitant ir žydus, priimančius Dievo
Sūnų kaip Gelbėtoją ir Mesiją.

Tačiau šis pasakojimas turi taip
pat ir kitą prasmę. Vynuogynas yra
Dievo kūrinija: žmogus, gamtos iš-
tekliai, flora ir fauna. Ir visa tai yra
atiduota mums, žmonėms, kad pri-
žiūrėtume ir išmintingai naudotu-
mės, ir svarbiausia neužmirštume
kas yra tikrasis šeimininkas.

Jėzus palyginime sako, kad šei-
mininkas, įkūręs vynuogyną ir pali-
kęs jį prižiūrėti vynininkams, pats
kažkur tai iškeliavo. Vynininkams,
gal būt, susidaro toks įspūdis, kad
šeimininkas dingo ar net pasitraukė
negrįžtamai, nužengė į nebylumą, į
tamsią nesančiojo tylą.

Tad nejučia gimsta svaiginanti
mintis: paskelbkime Dievą mirusiu,
tada patys būsime Dievas! Tada ga-
liausiai nebebūsime kito nuosavybė,
būsime tik savo ir pasaulio turtų sa-
vininkai. Tada pagaliau galėsime da-
ryti, kas tik mums patinka. Panai-
kinkime Dievą, ir virš mūsų nebėra
jokio kriterijaus, mes patys sau ma-
tas.

Šiandien daug kas mėgsta kal-
bėti apie Dievo mirtį ir nebenori dau-
giau užsiminti apie Dievo mylinčią
tylą. Tačiau Dievo „nebuvimą” rei-
kėtų teisingai suprasti. Tai jo pasi-
tikėjimas žmonėmis. Jis mums pa-
lieka laisvą veiklos erdvę, palieka –
tam tikra prasme – savo vietą mums,
bet jis nepabėga, nepalieka mus liki-
mo valiai.

Galime sakyti, kad iškeliauja šio
pasaulio išmintingųjų Dievas, o lieka
tarp mūsų apreiškimo Dievas, mumis
pasitikintis ir mus mylintis. Jis,
suteikęs mums pasirinkimo laisvę, į
mus kreipiasi meilės kalba, kurią
esame kviečiami išgirsti jo įsikūniju-
siame Žodyje. Koks yra mūsų atsakas
į šią begalinę jo meilę, toks yra ir
mūsų išaugintas vaisius.

Parengė
br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Delfi.lt

Skubame visus pakviesti į iš Lie-
tuvos atvykusio Radviliškio parapijos
Jaunimo choro koncertą, kuris įvyks
š. m. spalio 18 d. 6:30 val. vakare.
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje,
Maspethe (64-14 Cinton Ave. Mas-
peth, NY 11378). Koncertuos dvide-
šimt dvi merginos su vadove. Kun.
Gintaro Joniko kvietimu choras pir-
miausia vyksta į Rochester, Šv. Jurgio
parapiją, kuri šiais metais švenčia
100 metų gyvavimo jubiliejų. Šia pro-
ga choras koncertuos Rochester kate-
droje ir parapijos jubiliejiniuose ren-
giniuose, o prieš grįžtant į Lietuvą –
sustos New York mieste. Turėsime
progos pasiklausyti nuostabių mergi-
nų choro atliekamų sakralinių gies-
mių bei įvairių lietuviškų populiarių
bei liaudies dainių.

Radviliškio parapijos jaunimo
choras įsikūrė 2003 m. pradžioje.
Chorui vadovauja talentinga choro
vadovė Aurelija Šakėnienė. Gerus
balsus turinčių choristų ir energingos
choro vadovės dėka choras per neilgą
penkerių metų laikotarpį labai daug
pasiekė, daug keliavo ir koncertavo.
Choras augo ir dabar jame jau gieda
22 vyresnės merginos bei 15 mažųjų
choristų.

Radviliškio parapijos jaunimo
choras dalyvauja įvairiuose rengi-
niuose, gieda šv. Mišiose, koncertuose
bei sakralinės muzikos festivaliuose
Lietuvoje bei užsienyje. Nuo 2003
metų choras koncertavo Vilniuje,
Rumšiškėse, Pasvalyje, Šiauliuose,
festivaliuose ,,Sielos 2003” bei Palė-
venėje vykusioje tarptautinėje sakra-
linės muzikos ir teatro šventėje „Sie-

los ilgesys”. Ne kartą dalyvavo Šilu-
vos bei Kryžių kalno atlaiduose bei
įvairių parapijų jaunimo dienose.

Viena iš didžiausių choro išvykų
įvyko 2005 m. rugpjūčio mėn. Pa-
saulio jaunimo dienose, vykusiose Vo-
kietijoje. Tokio masto renginys orga-
nizuojamas kas ketvirtus metus vis
kitoje šalyje. Choras giedojo Kiolne
vykusiose lietuvių Mišiose, kuriose
dalyvavo kardinolas Audrys Juozas
Bačkis ir Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis. 2006 m. Lenkijoje, senojoje
sostinėje Gniezne, choras dalyvavo
Lenkijos kardinolo Glembo 50 metų
vyskupystės paminėjime. Choras gie-
dojo rotušėje bei Gniezno katedroje,
kur buvo surengtas atskiras choro
koncertas.

Maloniai kviečiame visus atvykti
š. m. spalio 18 d. 6:30 val. vakare į
Radviliškio Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos Jaunimo choro
koncertą. Prieš koncertą choras taip
pat giedos Atsimainymo bažnyčioje
Maspethe šv. Mišiose 4 val. p. p. Čia
vyks iškilmingos šv. Mišios, skirtos
Šiluvos Marijos apsireiškimo 400
metų jubiliejui paminėti. Po šv. Mišių
vyks pagrindinis Radviliškio parapi-
jos Jaunimo choro koncertas, kurį
organizuoja JAV Lietuvių Bendruo-
menės Brooklyn-Queens apylinkė. Po
koncerto bus saknios vaišės, visi su-
sirinkę turės gerą progą pabendrauti
su choristėmis bei senais ir naujais
draugais. Šį gražų rudenio vakarą
tesušildo mus ir teprisipildo mūsų
širdys meile ir džiaugsmu besiklau-
sant šių jaunų talentingų atlikėjų iš
Lietuvos. Laukiame visų.

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Jaunimo choras.

VYNUOGYNO VAISIUS

Atkelta iš 5 psl.
Galiausiai dieną vainikavo V.

Adamkaus priėmimas šiais metais
Washington, DC duris atvėrusiame
žiniasklaidos muziejuje ,,Newseum”,
kur aš ir Karl Altau JBANC vardu tu-
rėjome galimybę Lietuvos preziden-
tui paspausti ranką. V. Adamkus po
oficialios kalbos sveikinosi ir šneku-
čiavosi su gausiai susirinkusia audi-
torija: Lietuvos ambasados atstovais,
Washington, DC Lietuvių Bendruo-
menės nariais, įvairių organizacijų
vadovais, diplomatais, draugais. Lie-
tuvos vadovas, apžiūrėjęs eksponuo-
jamus pasaulio pirmųjų laikraščių
puslapius, mano, kad jie byloja svar-
bią tiesą: ,,Be laisvos spaudos, nebus
laisvų žmonių”, – sakė V. Adamkus.
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas ,,Newseum” vy-
resniajai viceprezidentei Chris Wells
perdavė pirmuosius Lietuvos tautinio
judėjimo ,,Sąjūdis” spaudinių nume-
rius. Po intensyvios dienos: apsilan-
kymo LR ambasadoje, susitikimų su

G. W. Bush, JAV Gynybos sekretoriu-
mi Robert Gates, JAV karinio štabo
komiteto pirmininku admirolu Mi-
chael Mullen ir JAV viceprezidentu
Dick Cheney, prezidentas V. Adamkus
ir jo delegacija išvyko į Lietuvą.

Praėjo pirmadienis, seka antra-
dienis, trečiadienis, ketvirtadienis…
Visi grįžtame prie naujų idėjų, planų,
tęsiame numatytus darbus, gyvena-
me nauja diena. Rugsėjo 29-oji prisi-
minimuose išliks ilgam, o šiandien
patirtais įspūdžiais dalinuosi su šei-
ma, draugais, pažįstamais. Man ši
diena reikšminga ir tarsi skatinanti
eiti į priekį. Vertinu ją kaip dovaną,
juk išgyvename tai ne kiekvieną die-
ną. Pamąstykime... G. W. Bush – JAV
prezidentas, bebaigiantis antrąją ka-
denciją, LR prezidentas – V. Adam-
kus antrąją kadenciją baigsiąs atei-
nančių metų vasarą. Įdomu, tiesa?
Įvyko paskutinis garbių prezidentų
susitikimas, o aš – šio įvykio sūkūry-
je. Nepakartojama! Išties, nepakarto-
jama istorija!

NEPAKARTOJAMA ISTORIJA

Koncertas Rochester ir New York
Į NY atvyksta Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos

Jaunimo choras
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savatgalius, klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Atkelta iš 3 psl.
Dar daug naujam Seimui nagri-

nėtinų ir spręstinų uždavinių galė-
čiau priskaičiuoti ir Lietuvos vidaus,
ir užsienio politikoje, kaip pvz., neiš-
spręstą užsienyje gyvenančių lietuvių
pilietybės klausimą, valstybės sąran-
gos pertvarkymą, naują mokesčių sis-
temą, žymių pakeitimų seniai lau-
kiančias švietimo, sveikatos ir teisės
dabartinių pareigūnų nugyventas sri-
tis. Bet tai jau kitam kartui, jeigu
pasitaikys proga. Tačiau jeigu naujas
Seimas pasiryžtų nuodugniai išna-
grinėti bent šiuos tris čia išryškintus
klausimus dar šiais metais pirmojoje

sesijoje ir išspręstų čia mano įtaigau-
tomis kryptimis, garsiai teigčiau: ne
be reikalo balsavau, nors ir tik už
pavienį, man visiškai nepažįstamą
kandidatą, nesąmoningai įbruktas į
man nežinomą, man bereikšmę apy-
gardą. Dar ir dėl to jau seniai trimi-
tuoju už rinkimų sistemos pakeitimą.
Ir taip, kad aš galėčiau balsuoti savo
gimtinėje, pažįstamoje aplinkoje už
pažįstamą kandidatą, ir ne partijos
vadovybės primestą, bet išrinktą apy-
gardoje gyvenančių piliečių, kur ir
mano balselis galėtų būti priskaičiuo-
tas.

Balsas.lt 

Ką šie rinkimai Lietuvai duos? 

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

Nr. 42

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Jaunimas labai linkęs kovoti už
savo teises, bet mažai galvoja apie
pareigas, įsipareigojimus kitiems.
Ypač trūksta fiziškai ir dvasiškai
tvirtų vyrų, visur viršų ima moterys:
joms viskas įdomu, joms visko reikia,
jos dirba, augina vaikus ir dar kažko
siekia, o vyrai – darboholikai arba
alkoholikai. Kažkodėl jie nesijaučia
atsakingi už savo šeimų laimę ir
džiaugsmą. 

Vanda JUKNAITĖ
Gražiausios savybės: kantrybė,

atkaklumas, darbštumas, mokslo sie-
kimas, veržlumas, išradingumas. 

Ne: tamsumas, naivumas, gir-
tuoklystė, rambumas, nuolatinis de-
javimas, pavydas ir panieka gabes-
niam. 

Kaip matome – tai savybės, nei-
giančios viena kitą. Gyvenimą palai-
ko trapi pusiausvyra. O gyvenant ant
peilio ašmenų viskas tik paaštrėja. Ir
bus, kaip buvo. Vieni spausdino ir ne-
šė knygas, kiti skundė juos žanda-
rams. Vieni stovėjo prie parlamento,
kiti įdavinėjo naujokus kaimynų
vaikus. Tik stebuklingu būdu tuo
vienu nešančiuoju ir stovinčiuoju
buvo daugiau. Todėl ir dabarty kažko
ypatinga aš neįžiūriu. Liūdna, žino-
ma, bet vienu parduodančiuoju, ar
parsiduodančiuoju yra daugiau. 

Justinas MARCINKEVIČIUS
Idealizuodavom lietuvį. Aš taip

pat. Tada tai buvo viena iš savigynos
formų. Atsparos pastangos. Žiauri 20
amžiaus politinė ir socialinė tikrovė
visaip tą lietuvį laužė, siekdama kuo
greičiau sunaikinti jame tai, kas spėjo
susiklostyti pirmosios nepriklau-
somybės metais, o gal iš seniau atėjo:
žemės, tėvynės (jau išmoktos) meilė,
tylus, kantrus patriotizmas, darbštu-
mas, bičiuliškumas, kuklumas, reli-
gin-gumas, etninė savitaiga ir savigy-

na... Tai žemdirbio bruožai, būdingi
ne tik lietuviui. Okupacijos, pervar-
tos ir prievartos nemažai tų bruožų
ištrynė, jų vietoje – gal šalia jų –
ryškiau pasimatė prisitaikymo (išo-
rinio, prievartinio), siekimo išlikti (o
juk tai natūralu), atviro godumo,
baimės... Suprantu, kad ne vieną čia
ištartą žodį šiandien jau galėtume
pakeisti ir kitais: žiaurumas, pavy-
das, pyktis, kerštas, baudžiaunišku-
mas... Ne vienas jų, deja, funkcionuo-
ja įvairaus lygio publicistikoje. Ir teis-
muose. Apskritai, pastangos sugauti,
apibrėžti nacionalinį charakterį daž-
niausiai yra bevaisės: kiekvienu atve-
ju tai vis kažkas kažkiek kitaip, o ir
istorinis laikas pareikalauja, paryški-
na, pabrėžia vis kitas savybes. Lenkų
rašytojas Witoldas Gombrowiczius:
,,Kuo blogesnė sistema, tuo geresni
žmonės” – gal per stipriai pasakyta,
bet mūsų dienomis, pavyzdžiui, ne-
lengvą išbandymą išgyvena lietuvio
moralė. Noriu tikėti, kad išlaikys, ne-
paisant visko, net ir ,,geros siste-
mos”. Nors vis išlenda visokie svinge-
riai, grupinio sekso organizatoriai.
Nieko naujo – vaikystėje ganant gal-
vijus pasitaikydavo regėti... Gyvulė-
jam, ponai, gyvulėjam. 

Marytė KONTRIMAITĖ
Lietuviai – žmonės, kaip ir visi

kiti. Kai kas išlaikė tas gražiausias
savybes: darbštumą, draugiškumą,
santūrumą, pakantumą. Bjauriausia
– plintanti agresija ir abejingumas
viskam. Tik nesutinku su dažnai kar-
tojamu kaltinimu, neva lietuviai ypač
pavydūs. Manau – ne daugiau, nei
kiti. Gimtojoje Žemaitijoje nebuvau
girdėjusi to bjauraus pasakymo: ,,De-
ga ne giminė, ne kaimynas, bet vis
tiek gražu.” Pirmą kartą tai išgirdusi
Vilniuje, nuoširdžiai pasipiktinau –
joks čia humoras ir visiška neteisybė! 

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl. juk Vyriausybė
kaip niekad šiuo metu inicijuoja
vis daugiau ir daugiau įvairių
programų, kurios skirtos kaip
tik išvažiavusiųjų iš Lietuvos
susigrąžinimui. Gal galėtumėte
plačiau tai pakomentuoti?

– Manau, kad bet kokia specia-
laus grąžinimo programa yra beviltiš-
kas lėšų ir energijos švaistymas. Taip
pat esu įsitikinęs, kad žmogus turi
teisę rinktis, kur nori gyventi. Juk
žmonės išvyko todėl, kad kažko čia
negavo. Kaip mes galime versti grįžti
arba neišleisti? Mes jau 50 metų gy-
venome valstybėje, apsitvėrusioje

spygliuota viela ir matome, kas iš to
gavosi. Svarbiausia, ką turime pa-
daryti dėl išeivijos ir darome, – tai
sudaryti sąlygas grįžti, kad nekiltų
problemų dėl mokesčių, kitų biurok-
ratinių formalumų. Vienintelė prog-
rama, galinti paskatinti tėvynainius
grįžti ir sustabdyti išvykstančiųjų
srautus, – sukurti Lietuvoje tokią ge-
rovę, kad nesinorėtų išvykti, o par-
vykus norėtųsi likti. Šia linkme ir
dirbame. Taip pat svarstomos gali-
mybės paremti išeivių vaikų lietuvy-
bės ugdymą, padėti lietuvių mokyk-
lėlėms.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

R. ŠADŽIUS
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Susivienijimas lietuvių Amerikoje
ir jo laikraštis ,,Tėvynė”

(apie šio laikraščio naują numerį)

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip jau žinome, Susivienijimas
lietuvių Amerikoje (SLA) yra seniau-
sia dar tebeveikianti lietuvių organi-
zacija. O „Tėvynė” –  seniausias lietu-
vių laikraštis visame pasaulyje.

SLA šiemet švenčia 122-ejų, o jos
leidžiamas laikraštis „Tėvynė” – 108
metų gyvavimo sukaktį.

Neseniai Čikagoje išėjo naujas šio
laikraščio numeris. Tai 12 puslapių
lei dinys, kuriame straipsniai bei
informacija lietuvių ir anglų kal -
bomis. Spaudinyje informuojama
apie praėjusį pavasarį įvykusius šios
organizacijos Vykdomosios valdybos
rinkimus, pranešama apie šių metų
lap kričio 7–9 dienomis Čikagoje ruo -
šiamą 69-ąjį SLA seimą.

Taip pat pažymima, kad rinki -
muose gauti 977 balsai iš 45 organi -
za cijos kuopų, išsibarsčiusių po pla -
čiąsiais Ameriką ir Kanadą. Rašoma,
jog balsų dauguma buvo išrinkti:
Kęs tutis Miklas – prezidento parei -
goms, Saulius Kuprys – vicepreziden-
to, Vida Penikas – iždinin ko, Geno -
vaitė Meilūnienė – sekretorės, Nicho -
las B. Boxter ir Lionginas Kapeckas –
iždo globėjų, dr. Aldona J. Skripkus –
daktaro kvotėjo pareigoms. Balsų
skaičiavimo komisiją sudarė Liucija
Paknys (99 kuopa), Maria Oželytė
(378) ir Živilė Jurienė (126).

Korespondenciniu būdu išrinkto-
ji valdyba bus prisaikdinta lapkričio
8-9 d. Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Čikagoje ruošiamame or -
ga nizacijos seime.

Šiame numeryje apie šį seimą ne -
mažai savo straips niuose  rašo SLA
pre zidentas Kęstutis Miklas ir „Tė vy-
nės” redaktorius Edvardas Šulai tis.

Numeryje greta įvairių bendrus
lietuviško gyvenimo įvykius nušvie -
čiančių rašinių telpa ir tik SLA orga -
ni zaciją liečiantys pranešimai ar ži -
nios.

Yra skelbiama, kad vyksta naujų
narių prirašymo vajus. Teigiama, kad
galima įsigyti keturių rūšių gyvybės
draudimą: visą amžių mokamą, 20
metų mokamą, vienkartinio mokėji-
mo (labiausiai tinka vaikams ir jau -
nuo liams), nelaimingų atsitikimų ap -

draudą.
Taip pat pateikiama lentelė, kiek

reikia mokėti už įvairaus dydžio ap -
draudas. Be to, yra skelbiamas sąra -
šas mirusių SLA narių, kurių arti -
miesiems (tokių 20) buvo išmokėtos
ap draudos 2007 m. antrame ir trečia -
me ketvirtyje.

SLA raštinės adresas: 307 W. 30
Street, New York, N.Y. 10001, tel.:
212-563-2210. Ji įsikūrusi pačiame
New York miesto centre, didžiuliame
pastate, kuris yra organizacijos nuo -
sa vybė ir šiandien įvertintas milijoni -
nėmis sumomis. Beje, šiame pastate
pradėti ruošti New York lietuvių
renginiai. Spalio 16 d. (ketvirtadienį)
6:30 val. v. čia įvyks susitikimas su
poetais A. Jonynu, V. Bakaičiu ir J.
Zdaniu. Spalio 29 d. (trečiadienį) 6:30
val. – susitikimas su rūbų modeliuo-
toja Vida Leonavičiūte-Insodiene.

Atrodo, kad SLA po truputį vėl
atgyja ir pradeda vystyti didesnę
veiklą. Kaip žinome, dar prieš 60
metų ji buvo viena didžiausių ir po -
pu liariausių lietuvių organizacijų
visoje Amerikoje. Jos eilėse yra buvę
žymiausi šio krašto lietuvių veikėjai –
dr. Jonas Šliūpas, Antanas Olis,
Juozas Bačiūnas, Juzė Daužvardienė,
Valdas Adamkus (jis ir dabar priklau-
so SLA). Į šią seną organizaciją dė me-
sį turėtų atkreipti naujai Ameri kon
atvykusieji tautiečiai, kurie atei tyje
turės perimti jos vairą į savo ran kas.

Beje, paruošti šį ,,Tėvynės” nu -
me rį jos redaktoriui E. Šulaičiui
padėjo SLA vicepirmininkas Saulius
Kuprys, o tekstus rinko – Vida Kup -
rytė. Laikraštį spausdino – ,,Draugo”
spaustuvė.

Seniausiojo pasaulyje lietuviško
laikraščio ,,Tėvynė” redaktorius,
SLA garbės narys Edvardas Šulaitis.

Dainos lietuvių kalba
amerikietiškame filme?!...
DANUTÈ BALÇIÙNIENÈ
„Provincijos” ir „Âžuoliuko”
lituanistinès mokyklèlès vaikû 
grupès režisierè 

Taip jau atsitiko, kad filmą „The
Price”, kuriame vaidina lietuvaitė
Vio leta Leškytė-Cucchiara ir kuris
XII Lietuvių teatro festivalio die no -
mis bus rodomas Čikagoje, aš jau
mačiau  svetinguose Violetos ir Matt
Cu cchiara namuose, kur klau sėmės
ir jos įspūdingų, melodin gų, die -
noraščio puslapių vartymą prime -
nančių dainų.

Ir visai nesiruošiu aptarinėti
filmo turinio, labai girti ar imti nag -
rinėti tai, kas patiko ir kas galbūt
galėtų būti kitaip, tik siūlau – spalio
9–15 dienomis būtinai apsilankyti
kino teatre, esančiame adresu 9701
Bryn Mawr Ave., Rosemont, Chicago
60018, Rosemont Muvico 18, ir filmą
„The Price” pažiūrėti bent jau iš
smalsumo. (Dėl rodymo laiko pra-
šome skambinti tel.: 847-447-1030).
Nes... Ar dažnai pasitaiko, kad ame-
rikie tiškame filme kaip viena iš pag-
rindinių temų būtų  lietuvės mer gi-
nos „kabinimosi į gyvenimą” is torija
Amerikoje?  Kad tą lietuvaitę ir su-
vaidintų  lietuvaitė, kurios gyveni mu
remiantis ir sukurtas filmo siu žetas?
Kad tame filme skambėtų tos pačios
lietuvaitės sukurtos ir atlie ka mos
dainos?  Ir pagaliau – kad  ameri kie-
tiškame filme skambėtų dainos ne tik
anglų, bet ir lietuvių kalbomis?

Po filmo premjeros, o pagal ga -
limybes – ir po eilinio filmo seanso
vyks susitikimai su aktore, dainų
kūrėja ir atlikėja, beje, buvusia klai-
pėdiete Violeta Leškyte-Cucchia ra,
todėl žiūrovai turės puikią gali mybę
ne tik paklausyti jos pasa kojimo, kaip
ir kodėl ji kuria dainas ir kaip visai
netikėtai tapo aktore, išgirsti atsaky-
mus į visus klausimus, bet ir drau-

giškai ir betarpiškai pa ben drauti su
paprastu, nuoširdžiu ir labai jautriu
žmogumi. Sužinoti, ku riomis dieno-
mis vyks susitikimai su aktore, jūs
galite paskambinę tel.: 954-599-3845
jos vyrui Matt Cucchia ra.

Filmo rodymo laikas ne atsi tik -
tinai pasirinktas tada, kai Či kagoje
vyks XII Lietuvių teatro festivalis.
Tiesą sakant, pirmiausia Violeta ir
susiruošė vykti į festivalį, nes, atsi -
radus  problemai dėl atlikėjų, ji mie -
lai sutiko padėti Floridos teatro gru-
pei „Provincija” ir  vaidinti  Mil čiaus
(Jono Katkevičiaus) komedijoje „Pro-
vincijos aistros”. Vėliau kilo sumany-
mas Violetos dainas įtraukti į festi-
valio uždarymo programą ir tuo pa-
čiu metu Čikagos žiūrovams pri sta-
tyti filmą „The Price”. 

Belieka pridurti, kad prie  šių
puikių  sumanymų ir jų įgyvendinimo
labai prisidėjo  ne tik  Violetos vyras
Matt, jos nuolatinis bendramintis,
bendražygis ir įkvėpėjas, bet  ir JAV
LB Kultūros taryba ir ypač – jos
pirmininkė Dalė Lukienė. 

Visus, visus, visus kviečiame į XII teatro festivalį,
kuris Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 

prasideda jau šį penktadienį. 

Prieš teatro festivalį 6:30 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre įvyks
dailininko iš California Sigito Šniro parodos ,,Sapnai” atidarymas. 

Po atidarymo 7:30 val. v. visi skubėsime į Jaunimo centro didžiąją salę, 
kur festivalį spektakliu – miuziklu ,,Eglė žalčių karalienė” atidarys 

Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija ,,Žalios lankos II”. 

Vio leta Leškytė-Cucchiara

Filmo ,,The Price” kūrimo akimirka. Prie lango – aktorė ir dainų autorė Vio -
leta Leškytė-Cucchiara.         Nuotraukos iš asmeninio V. Leškytės albumo

Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių
šakneles aukojo:

115 dol. Marija ir Jonas  Šimonis, Santa Barbara, CA.
100 dol. Viktorija Karaitis, Union Pier, MI; Beninga  Butler,  Chicago, IL;

John  R. Dainauskas, Woodridge, IL; Irena Kriaučeliūnas, Burr Ridge, IL; Phi-
lomene Vilutis, Frankfort, IL; Bernard M. Covalesky, Randolph, NJ; dr. Vai-
nutis Vaitkevičius, Pleasant Ridge, MI; Jurgis  Valaitis, Norwalk,  CT; Rev.
John  A. Kuzinskas, Palos Park, IL.

90 dol. Nemira Sumskiene, Chicago, IL; Marija Macevičius, Wildomar,
CA; Gražina Kenter, Danbury, CT; Joan A. Stoskus, Palos Park, IL.

50 dol. Bruno Andriukaitis, Forest Park, IL;  Aldona ir Vytautas Šoliūnas,
Lemont, IL; Marie Kapacinskas, Chicago, IL;  Irena ir Eugene P. Vilkas, Valen-
cia,  CA; Eugenia ir Casimir Kraucunas, Lemont, IL; Aldona ir George Grav-
rogkas, Menands, NY; Mary Vaitkus, Belleville, IL; Nina  Biliunas, Glen Allen,
VA; Elvira ir Algimantas Oslapas, Old  Greenwich, CT; Nijole Nausedas, Lock-
port, IL; Paulina Heiningas, Detroit, MI; Ona Kartanas, Omaha, NE; Prima
Vaskelis, St. Pete Beach, FL; Giedrė ir John Stankūnas, Cos Cob, CT; Marius
Prapuolenis, Chicago, IL; Regina Banionis, Los Angeles, CA; Laima Jarasu-
nas, Santa Monica, CA; Stanley Surantas,  Rockford, IL; Horace R. Zibas, Cin-
cinnati, OH; Catherine Bertuzis, Downers  Grove, IL; G. V. Plukas, Santa Mo-
nica, CA; Rev. John Tamulis, Cadillac, MI; Roma  Dambrauskas, Beverly Sho-
res, IN; Irena Baleišis, Chi-cago, IL; Irena  Raulinaitis, Glendale, CA; Genė
Rimkus, Oak Brook, IL; Irena J. Mazurkiewicz, North Riverside, IL; Gerda
Česas, Downers, Grove, IL; Feliksas Bobinas, Berwyn, IL; Ugnė  Skripkus-Ro-
per, Solana Beach, CA; Aldona Pintsch, West Milford, NJ; Zita A. Baltramonas,
Chicago, IL; Konstancija Stasiulis, Lemont, IL; V. Kupcikevičius, Oak Lawn,
IL; Teklė Bogusas, South Boston, MA; Ann Keraminas, Rockford, IL.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.



DRAUGAS, 2008 m. spalio 7 d., antradienis                            11

Spalio 5 dieną, 12 val. p. p. įvyko
naujos Rytų Londono Dagenhamo
rajone įsikūrusios lituanistinės mo-
kyklos „Mano pirmieji mokslai” ofi-
cialus atidarymas.

Dar po savaitės, spalio 12 dieną –
nuo 11 val. r. iki 4 val. p. p. – mokyk-
la atvers duris visiems norintiems
susipažinti su naujais žaismingais
vaikų ugdymo metodais. Taip pat
tėveliai galės pabendrauti su mokyto-
jais. Vaikai dalyvaus improvizuotame
konkurse.

Mokykloje mokosi dvi trimečių ir
aštuonmečių – devynmečių grupės,
kuriamos kitų amžiaus grupių (nuo 2

iki 11 metų) klasės. Čia vaikai krem-
ta lietuvių kalbos, kultūros, tradicijų,
pasaulio pažinimo, etikos, estetikos ir
meninės raiškos mokslus. Vaikai
dirba mažose, iki šešių moksleivių
grupelėse du kartus per savaitę po
2,5 valandos. Su mažaisiais vienu
metu dirba dvi mokytojos.

Mokyklos tikslas – palaikyti lie-
tuvybę, žadinti vaikų susidomėjimą
mokslu, padėti vaikams pažinti save,
aplinką, Lietuvą ir pasaulį, mokytis
žaidžiant.

Šiuo metu Jungtinėje Karalys-
tėje veikia apie 20 lituanistinių mo-
kyklų.                   Lietuviams.com

DIDŽIOJI BRITANIJA

NORVEGIJA

AIRIJA

RUSIJA

Londone atidaryta nauja lituanistinė
mokykla

Norvegijoje vyks pirmasis lietuvių 
studentų susitikimas

Spalio 25 dieną 3 val. p. p. Lie-
tuvos ambasados Osle sumanymu
vyks pirmasis Norvegijoje studijuo-
jančių, studijavusių ar besirengiančių
pradėti studijas susitikimas.

Renginio tikslas – suburti jaunus
žmones bendrai diskusijai apie savo
šalies atstovavimą svetur, jaukioje
aplinkoje pasidalinti savo įspūdžiais
apie Norvegiją, lietuvių ir Lietuvos

steoretipus šioje šalyje.
Susitikimo dalyvių laukia World

cafe tipo diskusija, nuotaikingų dra-
bužių kolekcijos pristatymas ir auk-
cionas, fotografo Artūro Valiaugos
paroda, puiki proga susipažinti su
rūbų dizainere Jolanta Rimkute ir
daugiau sužinoti apie jos sumanytą
projektą „Migruojantys paukščiai”.

Lietuviams.com

Sankt Peterburgo akademinės
filharmonijos mažojoje Michail Glin-
kos salėje spalio 1 dieną vyko Lie-
tuvos mecosoprano Juditos Leitaitės
solinis koncertas „Aš atsimenu nuos-
tabius valso garsus...”. Vakaras buvo
skirtas Tarptautinei muzikos die-
nai.

Kartu su tarptautinių konkursų
nugalėtoja ir valstybinės premijos
laureate J. Leitaite pasirodė Rusijos
nusipelnęs artistas, Sankt Peter-
burgo konservatorijos profesorius,
pianistas Sergej Malcev. Atlikėjų pro-

gramoje nuskambėjo žymiausių Ru-
sijos kompozitorių romansai ir kom-
pozitoriaus Isak Dunajevskij dai-
nos.

J. Leitaitė ne pirmą kartą kon-
certuoja mieste prie Nevos – ji yra
dainavusi prestižiniame tarptauti-
niame muzikiniame festivalyje „Sankt
Peterburgo rūmai”, vyko jos soliniai
koncertai filharmonijos salėje, Rusų
muziejuje, Pavlovsko ir Konstansti-
novsko rūmuose ir kitur.

Lietuviams.com

Sankt Peterburge koncertavo 
Judita Leitaitė

Judita Leitaitė.  LR konsulato nuotr.

Rugsėjo 13 dieną Birmingeme,
Lenkų kultūros klube, įvyko Vidurio
Anglijos Lietuvių Bendruomenės or-
ganizuotas koncertas „Sudie, lietinga
vasara” (šis rugpjūtis buvo pats lie-
tingiausias Anglijoje per 20 metų).

Koncertas buvo pirmasis lietuvių
organizuotas renginys, kuriame
linksminosi lietuviška, lenkiška ir
britų publika. Dalis publikos – lietu-
viai (organizatoriai – Midlands
Lithuanian Community), kiti – len-
kai, renginys vyko Lenkų kultūros
klube Birmingeme (MLC neseniai
pradėjo bendradarbiavimą su imi-
grantų bendruomenėmis iš kitų Rytų
Europos šalių) bei svečiai – britai.

Renginyje buvo pristatyta naujai
susibūrusi muzikinė grupė „Alvika”,
kuriai koncerto metu buvo išrinktas
pavadinimas. Grupė groja populiarią

muziką tiek lietuviškai, tiek ang-
liškai. Taip pat didelio susidomėjimo
sulaukė reggae ir hip-hop daininin-
kės Angelee ir Syrona Maria iš Bir-
mingemo.

Koncertą parėmė lietuviškos par-
duotuvės „Lituanica” ir „Skalsa”.
Daugiausia susidomėjimo vakaro
loterijoje sulaukė parduotuvės „Li-
tuanica” įsteigtas prizas – tradicinė
šašlykinė.

Vakaro metu taip pat buvo eks-
ponuojamos floristinės parodos. Bir-
mingeme ir Wolverhamptone gyvena
net kelios gabios floristės, emigravu-
sios iš Lietuvos. Vėliau puokštės buvo
parduotos aukcione, visas pelnas
skirtas lietuviškai šeštadieninei mo-
kyklėlei, veikiančiai Wolverhampto-
ne. Taip pat buvo rodomi šios mo-
kyklėlės mokinių piešiniai.

Vakaro „vinimi” tapo afrikietiški
šokiai. Juos atliko Suzane, Saaba ir
Rose iš Zimbabvės ir Ruandos. Pub-
lika šiltai priėmė šį netradicinį lietu-
vio akiai pasirodymą.

Pasak organizatorių, tokia rengi-
nio programa atspindi naujųjų imig-
rantų interesus ir pasikeitusį gyveni-
mo būdą. Sugretinama lietuviška ir
kitokia muzika, lenkiškas maistas,
lietuviškas alus ir afrikietiški šokiai.
Šiuo renginiu Midlands Lithuanian
Community parodė, kad lietuviai,
gyvenantys Vidurio Anglijoje, neužsi-
daro siaurame tautiečių rate, o ieško
galimybių bendrauti ne tik su vieti-
niais britais, bet ir su mūsų kaimy-
nais iš kitų naujųjų Europos Sąjun-
gos šalių. 

Lietuviams.com

Lietuviškas vakaras su lenkiškais,
britiškais ir afrikietiškais motyvais

A † A
LORETTA I. STUKAS-KASSEL

Mirė 2008 m. spalio 4 d. Holy Family Villa, Palos Park, sulaukusi
75 metų.

Gyveno Watchung, New Jersey.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: brolis Paul ir Dianelle Kassel, svainė  Anne Marie

Kassel, daug sūnėnų, dukterėčių, giminių ir draugų.
Loretta dalyvavo LB gyvenime visą savo gyvenimą. 2000 m. bū-

dama Lietuvoje, susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi, kuris ją
apdovanojo už nuopelnus lietuvybei.

Dirbo programuotoja elektronikos srityje.
A. a. Loretta buvo žmona a.a. dr. Jack Stukas ir sesuo a. a.

Albert.
Velionė pašarvota antradienį, spalio 7 d. nuo 9 v. r. iki 10 v.. r.

Holy Family Villa, 12220 S. Will-Cook Rd., Palos Park, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 9 d..
A. a. Loretta bus palaidota Holy Cross kapinėse, North Arling-

ton, New Jersey.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David  Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

A † A
Inž. ANTANUI BRAZDŽIŪNUI

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

Janina ir Vytautas Peseckai
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�Šeštadienį, spalio 11 d., 9 val. r.
Mažosios Lietuvos lietuvių fondas
(MLF) kviečia visus Mažosios Lietu -
vos fondo narius bei pritariančius da -
lyvauti MLF suvažiavime, kuris vyks
Ziono lietuvių liuteronų parapijos sa -
lėje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL.

�Spalio 18 d., šeštadienį, JAV LB
Waukegan/Lake County apylinkė
ruo šia ,,Epikūro malonumų” puotą
graikų restorane ,,Opa”, 950 Lake -
view Parkway, Vernon Hills, IL. Pra -
džia: 7 val. v. Gros: egzotiškieji Ar vy-
das ir Virgis iš „Cigarų”. Vietų skai-
čius labai ribotas.  Prie apskrito stalo
gali susėsti 8 žmonės. Prie įėjimo bi-
lietai nebus parduodami. Bi lie tus (70
dol.) galite užsisakyti  tel.: 847-623-
7927 (Ele na Skališienė). 

��Lithuanian Mercy Lift (LML),
kartu su ,,Revive Spa”, ruošia labda -
ringą ,,Spa dieną” sekmadienį, spalio
19 d., nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p. Gi -
tanos Puskunigės salone ,,Revive
Spa”. Atvykę galėsite atsigaivinti, pa -
silepinti veido ir kūno masažu, pasi -
daryti pedikiūrą, manikiūrą ir para-
gauti naujų vynų!  Kainos: pusvalan -
džio manikiūras – 25 dol., masažas  –
40 dol. Kitų paslaugų kainos pagal
su sitarimą.  Tą dieną salone patyrę
spe cialistės dirbs savanoriškai. Visas
pelnas bus skirtas  LML organizaci-
jos kasmetinei programai, skirtai Lie -
tuvos moterų vėžio diagnostikos tyri-
mams paremti. Nuo 2003 m., už LML
pinigus Lietuvos moterims at likta
per 7,000 mamogramų. Šau nu, kad
savininkė ir salono bendra darbės
rūpinasi gimto krašto moterimis!
Kviečiame visus (moteris ir vy rus )
paremti šią programą.  ,,Revive Spa”
adresas: 225 N. Whittaker Rd, New
Buffalo, MI. Rekomenduojame užsi-
sakyti procedūras iš anksto, tel.: 269-
469-9111 arba  el. paštu: therevives-
pa@hotmail.com. Papildoma in for-
macija:  www.therevivespa.com ir
www.Lithuanianmercylift.org.   

�Šių metų spalio 24 d., penkta -

dienį, 7 val. v. Balzeko Lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma meni -
ninkės Laisvydės Šalčiūtės paroda
„Nudes. Smiling” („Nuogos. Besi šyp -
sančios”). Telefonas pasiteiravi mui:
773-582-6500.

�Spalio 26 d., sekmadienį, po lie -
tuviškų šv. Mišių Palai mi n tojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le -
monte, vyks knygos ,,Amerikos lietu-
vių Montessori draugija 1958–2008
m.” sutiktuvės. Knygą pristatys Da -
nutė Bin dokienė. Muzikinę programą
atliks pianistė Frances Covalevsky. 

�Spalio 11 d., 5 val. p. p. Flyway
Film Festival, kuris rengiamas Lake
Pepin Art and Design Center (406
Second St., Pepin, WI 54759), metu
bus rodomas Vytauto V. Landsbergio
vaidybinis filmas ,,Kai aš buvau par-
tizanas” (2008). Šiame filme vieną iš
paskutiniųjų savo vaidmenų suvaidi-
no šiais metais į Amžinybę išėjęs lie -
tuvių aktorius Algimantas Masiulis.
Daugiau informacijos apie festivalį, jo
metu rodomus filmus galite gauti pa -
skambinę tel.: 612-275-0507, el. paš -
tu: rick@flywayfilmfestival.com  

�Šv. Jurgio Romos katalikų lie -
tuvių parapija  spalio 10–12 dienomis
švęs savo šimtmetį.  Šventė prasidės
penktadienį, spalio 10 d. susipažini-
mo vakaru. Spalio 11 d., šeštadienį,
Ro chester Convention Center, 123 E.
Main St., Rochester, NY 14604, vyks
pokylis, o spalio 12 d., sekmadienį, 12
val. p. p. visus kviečiame į iškilmin-
gas šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje,
545 Hudson Ave., Ro chester, NY. Tel.
pasiteiravimui: 585-342-9468 (Biru-
tė Litvinienė).

�Visus kviečiame į ,,Rudens mo -
zaikos” vakarą, kuris įvyks lapkričio 1
d. 7 val. v. Švč. Trejybės bažnyčios pa -
rapijos salėje, Hartford. Programoje
pirmą kartą matysite garsios rūbų di -
zainerės iš Lietuvos Vidos Inso die nės
sukurtus drabužius. ,,Jaunų šir džių”
ansamblis iš Boston atliks Vy tauto
Kernagio dainas. Vakaro metu veiks
baras. Bus vaišės. Jus linksmins
,,Hallo ween” kaukės. Įėjimo kaina  –
20 dol. Bilietus galite užsisakyti pas
Tomą Nenortą tel.: 860-965-5549;
Sigitą Šimkuvienę tel.: 203-773-1257
ir Dzi ną Inkratienę tel.: 203-768-
7344.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

,,Draugo” šimtmečio pro-
ga rengiamas istorinis leidinys
apie dienraščio gyvavimą per
visą šimtmetį. Leidinys bus gau-
siai iliustruotas dienraščio gyveni-
mo įvykiais. Leidinį galima užsi-
prenumeruoti iš anksto, atsiun-
čiant 35 dol. Vėliau leidinys bus
brangesnis. Čekį rašyti ,,Draugas”
ir siųsti administracijai adresu:
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629, pažymėti leidinio prenu-
merata ar auka knygai. Visų
aukotojų  pavardės bus įrašytos
knygoje.

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

Meninę programą atliks pianistė dr. Frances Covalevsky ir
tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 

Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

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

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

�90 metų sukaktį švenčiančios
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vargdienių seserų vienuoli-
jos metiniai pietūs vyks 2008 m.
spalio 12 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Le-
mont, IL. 11 val. r. šv. Mišios, 12:30
val. p. p. – pietūs. Kviečiame daly-
vauti. Tel.: 773-585-3570 (Valerija
Če  paitienė) arba 630-243-1079 (se-
selė Laimutė).

Redakcijoje lankėsi P. Puzino
mokinys skulptorius Zigmas Brazys
iš Indian Head Park, IL .  Ne viena Z.
Brazio skulptūra puošia aplinką.
Skaitytojų dėmesiui – vienas iš
skulptoriaus darbų. 
Nuotr. iš asmeninio Z. Brazio albumo

Rugsėjo viduryje Peoria, IL vyko meno festivalis, į kurį buvo pakviesti ir
,,Lietuvos  Vyčių” šokėjai. Prie šios grupės prisijungė ir pora Čikagos litua -
nistinės mokyklos (ČLM) mokinių su  šokių mokytoja. Nuotraukoje jaunieji
šokėjai festivalio metu. Antroje eilėje pirma iš dešinės lietuvių tautinių
šokių grupės ,,Lietuvos Vyčiai” vadovė Lidija Ringienė; antra iš dešinės ČLM
šokių mokytoja Birutė Matukonienė.                      Dainos Staputienės nuotr.

,,Draugo” knygynèlyje

Prieš dešimtį metų kultūros žur -
na las ,,Santara” išleido Danutės
Čiur lionytės-Zubovienės atsiminimų
knygą ,,Patekėjo saulė” – apie savo
mo  tiną, rašytoją, kultūros ir visuo -
menės veikėją, M. K. Čiurlionio žmo -
ną Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę,
kuri aprėpė kelių dešimtmečių erdvę
– nuo autorės vaikystės metų iki tre -
čiojo dešimtmečio pabaigos. Deja,

baigusi rengti atsiminimus, knygos
pavidalu Danutė jų nebeišvydo –
1995-aisiais ji iškeliavo Amžinojo
poilsio.

Po autorės mirties jos vyras V.
Zu bovas ėmė sudarinėti antrąją Da -
nutės knygos ,,Patekėjo saulė” dalį, o
šį darbą užbaigė jo ir Danutės dukra,
Sofijos anūkė Dalia Palukaitienė.
Antrąją atsiminimų ,,Patekėjo saulė”
dalį išleido toji pati ,,Santaros” lei-
dykla .

Šioje knygoje autorė ne tik ap -
rašo savo motinos paskutiniuosius
aštuoniolika (nuo 1940-ųjų iki 1958-
ųjų) gyvenimo metų, bet ir įtaigiai,
in triguojamai pasakoja apie savo
tėvų – Sofijos ir Mikalojaus Kons tan -
tino Čiurlionių gyvenimo ir kūrybos
peripetijas. Ji atskleidžia ir viešumo-
je neskelbtų faktų, įdomiai paryški-
nančių šių iškilių žmonių portretus. 

Knygos kaina  — 22 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygą, už kiekvieną
papildomą knygų – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.


