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Naują valdančiąją sąjungą turėtų sudaryti TS-LKD, Tautos prisikėlimo ir libera-
lų partijos. Partijų vadovai (iš kairės): Artūras Zuokas, Arūnas Valinskas, Andrius
Kubilius ir Gintaras Steponavičius. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, spalio 27 d. (BNS/
,,Draugo” info) – Jau įvyko rinkimų į
Lietuvos Respublikos Seimą antrasis
turas ir netrukus sužinosime, ar pa-
vyks kuriai nors politinei jėgai turėti
persvarą Seime. Kaip ir buvo tikėtasi,
antrajame rinkimų ture rinkėjų akty-
vumas buvo kur kas mažesnis nei

prieš 2 savaites. Negalutiniais duo-
menimis, balsavo tik 27 proc. balsavi-
mo teisę turinčių rinkėjų. Tai 15
proc. mažiau nei prieš 2 savaites.

Negalutiniais duomenimis, dau-
giausiai vietų Seime turės konserva-
toriai – 44 mandatus, antri liko so-
cialdemokratai su 26 mandatais. Pir-

mąkart rinkimuose dalyvaujanti
Tautos prisikėlimo partija turės 16
vietų Seime. Partija ,,Tvarka ir tei-
singumas” Seime turės 15 vietų, Li-
beralų sąjūdis – 11 vietų, Darbo par-
tijos ir jaunimo sąjunga – 10 vietų.

Liberalų ir centro sąjunga turės
8 vietas Seime, į Seimą pateko 4 pa-
tys save iškėlę kandidatai, 3 vietas
parlamente turės Lietuvos lenkų rin-
kimų akcija, tiek pat – Lietuvos vals-
tiečių liaudininkų sąjunga, Naujoji
sąjunga – 1.

Šie rezultatai atveria kelią pla-
nams, apie kuriuos pastaruoju metu
daug kalbėta. Prezidentas Valdas
Adamkus yra pažadėjęs, kad suteiks
galimybę sudaryti valdančiąją sąjun-
gą tai politinei jėgai, kuri gaus di-
džausią mandatų skaičių.

Naują valdančiąją sąjungą grei-
čiausiai sudarys Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD), Tautos prisikėlimo parti-
ja, Liberalų sąjūdis bei Liberalų ir
centro sąjunga. Į premjero pareigas
pretenduoja Tėvynės sąjungos vado-
vas Nukelta į 6 psl.

Popiežius sveikino
Lietuviû
Šv. Kazimiero
kolegijâ

Vilnius, spalio 27 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas spalio 24–25 d.
dalyvavo Beijing vykusiame VII Azi-
jos ir Europos susitikimo (ASEM)
aukščiausio lygio susitikime, kur su
ASEM valstybių vadovais diskutavo
pasaulio finansų krizės, klimato kai-
tos ir civilizacijų dialogo gilinimo

klausimais.
„Šiandien pasaulio ekonomikoje

siaučiant finansų krizei, turime gal-
voti, kaip toliau išlaikyti tvarius eko-
nominius Europos ir Azijos ryšius”, –
susitikime sakė ministras. Jis susiti-
kimo dalyviams pristatė ateinančiais
metais Lietuvoje vyksiantį ASEM
transporto ministrų susitikimą ir pa-

pasakojo apie atliktus parengiamuo-
sius darbus.

Susitikimo metu buvo pasirašy-
tas ASEM valstybių vadovų pareiški-
mas dėl tarptautinės finansinės pa-
dėties ir dėl tolygios plėtros. Rengi-
nyje dalyvavo 27 Europos Sąjungos ir
16 Azijos valstybių ir vyriausybių va-
dovai.

Vilnius, spalio 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Po sekmadienio vidudienio
maldos popiežius Benediktas XVI
pasveikino Popiežiškąją Lietuvių Šv.
Kazimiero kolegiją, šiomis dienomis
mininčią įkūrimo 60-ąsias metines.

Benediktas XVI sakė: ,,Viešpats
ir toliau gausiai telaimina jūsų misi-
ją, kuri yra svarbi tiek jūsų Tėvynei,
tiek Visuotinei Bažnyčiai.”

Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazi-
miero kolegija buvo įkurta 1948 m.
gegužės 1 d. Šventojo Sosto Studijų
kongregacijos dekretu.

Romoje švenčiant garbingą kole-
gijos jubiliejų tris dienas vyko šventi-
niai renginiai.

Penktadienį ryte buvo aukoja-
mos šv. Mišios Vatikano Šv. Petro ba-
zilikos lietuvių koplyčioje. Joms va-
dovavo buvęs Kolegijos alumnas Vil-
niaus arkivyskupas kardinolas Aud-
rys Bačkis. Koncelebravo į Kolegijos
jubiliejų iš Lietuvos atvykę Telšių
vyskupas Jonas Boruta ir Kaišiado-
rių vyskupas Juozas Matulaitis, taip
pat – Sinodo darbuose dalyvaujantis
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Nor-
vila, kelios dešimtys kunigų – buvu-
sių ir dabartinių kolegijos studentų.
Dalyvavo nemažas būrys svečių iš
Lietuvos ir keletas Romos lietuvių.

Vėliau Kolegijoje vyko jubiliejui
skirta konferencija, kurioje buvo per-
skaityti keli pranešimai Kolegijos is-
torijos ir šiuolaikinių bažnytinių
įvykių temomis.

•Sveikata. Spengimas au-
syse (p. 2)
•Porinkiminės politinio
gyvenimo dilemos (p. 3,
11)
•Nuomonė. Tautybė, pi-
lietybė ir individo tapaty-
bė (p. 5)
•Ypatingas savaitgalis
Čikagoje (p. 5)
•Telkiniuose. 28 eilinis
sekmadienis Londono Ši-
luvoje (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuva kaleidoskope
(1) (p. 9)
•E. Šulaitis atšventė
80–metį (p. 10)

Jau aiškèja naujojo Seimo sudètis

Dedami paskutiniai taškai
beviziam režimui

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA/
,,Draugo” info) – Lietuvos piliečiai į
Jungtines Valstijas be vizų galės vyk-
ti nuo lapkričio 17 dienos. Tai Eltai
patvirtino JAV ambasadoje Vilniuje.

Norintys vykti į JAV privalės tu-
rėti biometrinius pasus. Turizmo,
verslo ir kitais asmeniniais tikslais
Jungtinėse Valstijose bus galima pra-
leisti ne ilgiau nei 90 dienų. Prieš
vykdami į kelionę, LR piliečiai turės

užsiregistruoti Elektroninėje kelio-
nių leidimo sistemoje (ESTA – Elect-
ronic System for Travel Authoriza-
tion) tinklalapyje https://esta.cbp.dhs.
gov likus ne mažiau nei 72 val. iki iš-
vykimo. Elektroninis kelionių leidi-
mas galios iki 2 metų. Gavus neigia-
mą atsakymą, Lietuvos Respublikos
pilietis galės kreiptis į JAV ambasadą
Vilniuje ar kitą JAV konsulinę įstai-
gą pagal asmens gyvenamąją vietą
dėl JAV vizos išdavimo.

JAV Krašto saugumo departa-
mentas pranešė, kad tie Lietuvos
Respublikos piliečiai, kurie praeityje
kreipėsi į JAV atstovybę dėl vizos ir
gavo neigiamą atsakymą arba ku-
riuos buvo atsisakyta įleisti į šalį, ne-
galės pasinaudoti ESTA sistema – jie
turės pirmiausia kreiptis į JAV diplo-
matines atstovybes ir konsulines įs-
taigas dėl JAV vizų išdavimo.

Detalesnę informaciją apie bevizį
režimą Lietuvos piliečiams pateiks
šią savaitę Vilniuje viešėsiantis JAV
krašto saugumo departamento sek-
retorius Michael Chertoff.

Aptarti Europos ir Azijos šaliû ryõiai

Jungtinėse Valstijose bus galima pra-
leisti ne ilgiau nei 90 dienų.
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Spengimas ausyse
(tinnitus)

Saint Louis mieste esančio Wa-
shington University Barnes-Jewish
ligoninės duomenimis, daugiau nei
50 milijonų amerikiečių kasdien var-
gina spengimas ausyse, dažnai lydi-
mas klausos sutrikimo. Spengimas
ausyse (toliau vartosiu tarptautinį
šio simptomo pavadinimą, lot. tinni-
tus) gali būti apibūdinamas gana
skirtingai, šio garso intensyvumas ir
pobūdis plačiai varijuoja. Dažniausiai
šis pojūtis aprašomas kaip spengi-
mas, šniokštimas, cypimas, burzgi-
mas, net tiksėjimas ar muzikinis va-
rijuojantis tembras. Dažnai žmonės
šiam jausmui apibūdinti vartoja gam-
tinius palyginimus: vandens čiurleni-
mas ar iš jūros kriauklės girdimas
šniokštimas.

Nors tikslus tinnito mechaniz-
mas ir priežastis dažnai lieka nežino-
ma, nustatyta bent tuzinas ligų ar su-
trikimų, kurie susiję su tinnitus ar
įtakoja jo išsivystymą ir intensy-
vumą:

• Ausų sieros kamščių susikaupi-
mas

• Ausies ar sinusų infekcijos
• Meniere liga
• Ausų, kaklo ar galvos traumas
• Pašaliniai objektai ausyse
• Nuolatinis triukšmas (pašali-

niai garsai ar triukšminga darbo ap-
linka)

• Otosklerozė, t. y. kaulinio audi-
nio išvešėjimas vidurinėje ir vidinėje
ausyje, sumažinantis klausos kaule-
lių judrumą

• Senėjimo įtakotas klausos pra-
radimas, dar vadinama presbyacusis

• Kraujagyslių ligos, ypač sme-
genų ir kaklo arterijų aneurizminiai
išsiplėtimai, arterinė hipertenzija,
smegenų kraujotakos nepakankamu-
mas

• Skydliaukės sutrikimai

• Žandikaulio panirimas ar są-
nario ligos

• Kai kurie vėžiniai susirgimai
• Nerimas, depresija, stresas
• Nuolatinis rūkymas
• Nesaikingas alkoholio vartoji-

mas
• Kai kurie medikamentai (pvz.,

ilgalaikis Aspirino vartojimas)
• Nelegalūs vaistai, kvaišalai ir

narkotikai
Priešingai nei priežastys, ligos

simptomai gana aiškūs, nereikalau-
jantys ypatingų papildomų tyrimų.
Išsami paciento apklausa ir apžiūra
daktarui palengvina šio sutrikimo
diagnozę. Išsamesniam ištyrimui gali
tekti atlikti galvos X-Rays, CT ar
MRI, klausos ištyrimą, kaklo ir
galvos kraujagyslių ultragarsinius ar
angiografinius (radiologinius kon-
trastinius) tyrimus.

Itin svarbu atskirti, ar pacientas
skundžiasi tik tinnitus, ar jį vargina
kiti papildomi nusiskundimai, galin-
tys išduoti kur kas sunkesnę ir sudė-
tingesnę ligą: klausos praradimas,
galvos skausmai, regos sutrikimas,
ypač neryškus ar dvigubas vaizdas,
pykinimas, vėmimas ir t. t. Be jokios
abejonės, tinnitus gali būti sudėtinė
kai kuriu itin rimtu ligu (pvz., insul-
to, galvos smegenų auglio ar aneuriz-
mos) sudėtinė išraiškos dalis.

Ar galima tinnitus
pagydyti?

Nors nemažai šio nusiskundimo
atmainų gali būti sėkmingai pagydo-
mos ar bent palengvinamos, tinka-
mai gydant jį sukėlusias priežastis
(pvz., nutraukus jį sukėlusius medi-
kamentus, vengiant intensyvaus
triukšmo, gydant arterinę hiperten-
ziją ar skydliaukės sutrikimus), vis

tik didžioji tinnitus dauguma lieka
pilnai neišgydoma. Todėl reikėtų
išmokti gyventi su šiuo nusiskun-
dimu, stengiantis jį palengvinti:

• Venkite intensyvaus triukšmo,
darbe naudokite specialias ausines ar
ausų kamštelius

• Sumažinkite vartojamo alko-
holio ir tabako kiekį

• Tinkamai gydykite kraujos-
pūdį

• Venkite intensyvaus fizinio ir
emocinio streso

• Esant klausos sutrikimui, kuo
anksčiau įsigykite klausos aparatą.
Šiuo sulėtinsite tolimesnį klausos
blogėjimo procesą

• Gydykite dantų ir žandikaulio
ligas, ypač temporomandibulinio
(žandikaulio) sąnario sindromą

• Kai kurie vaistai (pvz., antihis-
taminikai, antikonvulsantai, antide-
presantai) palengvina tinnitus. Dėl
šių vaistų vartojimo, be abejo, verta
pasitarti su gydytoju

• Jei tinnitus ypač vargina, blaš-
ko, neleidžia užmigti, bandykite tin-
nitus užgožti kitais ‘baltais’, t.y.
žemo intensyvumo ir garso garsais,
pvz., įsijunkite ventiliatorių, įsi-
gykite mažą vandens krioklį, įsi-
taisykite garsiai tiksintį laikrodį ir
t.t.

• Specialūs pratimai, paremti
savistabą, vadinama ‘biofeedback’.
Šie pratimai padės išmokti atsipalai-
duoti, nurimti, susikaupti, nukreipti
dėmesį nuo tinnitus prie kitų kūno
funkcijų, pvz., kvėpavimo dažnio,
raumenų ištempimo ar pulso. Nema-
žai šalies universitetų ir privačių au-
diologinių klinikų siūlo specialias
programas, vadinamas TRT (angl.
Tinnitus retraining therapy, tinnitus
savivokos ir savikontrolės terapija).
Šios programos metu bandoma sude-
rinti jau anksčiau minėtus tinnitus
gydymo būdus: relaksaciją, ‘balta
triukšmą’ ir psichologo pagalbą.

Pats svarbiausias patarimas, be-
je, yra klausos apsauga. Tinnitus
tampriai susijęs su klausos funkcija,
tad saugodami klausą palengvinsite
tinnitus. Nepamirškite sumažinti
triukšmą, kada ir kur tik galite: nau-
dokite ausines ar ausų kaištelius dar-
be, operuodami sodo ar staliaus įran-
kius, pritildykite garsiai grojančią
radiją ar televizorių, jei gyvenate
triukšmingame name ar triukšmin-

goje gatvėje-pagalvokite apie garsą
sugeriančias sunkias užuolaidas, kili-
mus, galbūt papildomą langų ar
sienų izoliaciją.

Laikui bėgant prie tinnitus pri-
prantama, jis vis mažiau vargina ir
tampa sudėtine savijautos dalimi.
Prie šio sutrikimo gana lengva prisi-
taikyti ir jį valdyti. Tačiau svarbu
nepamiršti, kad tinnitus gali ūmiai
pablogėti susirgus rimta liga (arteri-
ne hipertenzija, ausies ar sinusų
uždegimu, smegenų krayjagyslių
ligomis, smegenų augliais ir t.t.) To-
dėl, pastebėję, jog šis simptomas
suintensyvėjo ar jei pakito jo pobūdis
(pvz., iš šniokščiančio jis staiga tapo
pulsuojančiu ar švilpiančiu), kreip-
kitės į gydytoją kuo greičiau.

Svarbiausia mintis, kurią norė-
čiau pabaigti savo patarimus yra ši:
Tinnitus yra dažnas ilgalaikis nusi-
skundimas, dažniausiai neturintis di-
desnės klinikinės reikšmės, bet tu-
rite rimtai susirūpinti, jei šis simp-
tomas staiga suintensyvėja, pakeičia
pobūdį ar atsiranda papildomi neu-
rologiniai reiškiniai. Tad būkime
sveiki!

Straipsnis paruoštas bendradar-
biaujant su Washington University at
St Louis, Division of Adult Audiology
ir Washington University, Central
Institute for the Deaf. Visos mintys ir
rekomendacijos atitinka 2008 metų
Washington University medicininės
praktikos standartus.

Įvyko šeštoji Lithuanian Mercy Lift krūtų vėžio akcija
PRANÈ ŠLUTIENÈ
Lithuanian Mercy Lift Sveikatos
švietimo programû direktorè

Pasinaudosiu informacija, gauta
iš Johns Hopkins ligoninės JAV spe-
cialistų apie vėžio ligas. Jie sako, kad
visi žmonės turi vėžio ląstelių. Šios
ląstelės standartiniais tyrimais neap-
tinkamos tol, kol jų nepadaugėja iki
keleto milijardų. Kai gydytojai vėžiu
sergantiems pacientams sako, kad po
gydymo jų organizmuose neliko vėžio
ląstelių, tai reiškia, kad tyrimais ne-
randama šių ląstelių, nes jų yra ma-
žiau, nei surandamas kiekis.

Krūtis yra organas, sudarytas iš
atskirų liaukinių skilčių, kurias ski-
ria jungiamasis ir riebalinis audinys.
Krūtys jautrios hormonams – chemi-
niams junginiams organizme. Rea-
guodamos į juos krūties ląstelės kas
mėnesį keičiasi: didėja, mažėja, dali-
jasi, dalis jų žūva. Bėgant metams
liaukinį audinį perauga jungiamasis
ir riebalinis audiniai, tačiau krūtų
jautrumas nesumažėja, net atvirkš-
čiai.

Iš pradžių susidaro vėžio ląstelių

židinys-mazgelis. Jis pamažėle didėja,
vėliau per kraują ir limfą gali pasiek-
ti ir kitus organus. Kadangi tarp su-
sirgusiųjų daugiausia yra į šeštąjį de-
šimtmetį įkopusių moterų, amžius
laikomas vienu svarbiausių krūties
vėžio atsiradimo veiksniu. Rizika su-
sirgti pradeda didėti nuo 40 metų,
dažniausias – 59 metų. Atsiranda ir
jaunesnių vėžiu susirgusių moterų,
net nuo 30 metų.

* * *
Prieš septynerius metus, kai pra-

dėjau dirbti su Lietuvos moterimis,
dar buvo užsilikęs įprotis moterims
susirgimus laikyti paslaptyje. Net šei-
mos nesuprato, kuo serga jų moti-
nos, žmona, sesuo ar dukra. Dabar
moterys daugiau rūpinasi savo svei-
kata, supranta, kaip svarbu patikrin-
ti savo krūtis kas mėnesį tuo pačiu
laiku. Supranta, kad galima išmokti
vienai iš kitos, pasidalinti, pasiguosti,
nes niekas nėra geresnis klausytojas
nei moteris, persirgusi vėžiu.

Nors valstybinės krūtų patikros
programos Lietuvoje ragina moteris
tikrintis nuo 50 metų iki 69 metų,

moteris turi gauti siuntimą. Tik to-
kiu būdu moteris gauna savo mamo-
grafinio tyrimo rezultatus, kuriuos
pati turi nunešti savo gydytojams,
kurie savo ruožtu privalo moteris
stebėti ir gydyti. Moterys privalo tuo
pačiu laiku kiekvieną mėnesį patik-
rinti save. Jei po mėnesio pastebi-
mas pasikeitimas kreipkitės į gydyto-
jus.

Šiauliai

Šiaulių Onkologijos ligoninėje
buvo atlikta nemokomos vėžio pre-
vencijos ir profilaktikos akcija (patik-
rintos 303 moterys), kurios rėmėjas
yra Lithuanian Mercy Lift. Jie dirbo
šeštadieniais, kaip kiekvienais me-
tais, nuo 2008 m. balandžio 26 d. iki
gegužės 31 d., kaip ir buvo susitarta
raštu.

Akcijoje dalyvavo moterys: iš
Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kel-
mės rajono, Naujosios Akmenės,
Ventos, Radviliškio, Joniškio, Telšių,
Mažeikių, Kuršėnų ir Akmenės ra-
jonų. Dar iš Dabrėnų, Pakruojo,
Aukštelkių, Nukelta į 11 psl.
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PORINKIMINĖS POLITINIO
GYVENIMO DILEMOS

ANDRIUS NAVICKAS

Nebersiu druskos ant žaizdos ir
nespėliosiu, kaip šiandien turėtų
jaustis tikro ar tariamo „valstybi-
ninkų” klano atstovai. Kontroliuo-
jama demokratija netikėtai išsprūdo
iš rankų. Keisčiausia, jog tai įvyko
tada, kai, regis, visos virvelės buvo
perimtos. Tarsi tereikėjo patempti
reikiamą ir...

Gerai, pamirškime „valstybi-
ninkų” etiketę ir palinkėkite, kad
naujoji valdžia sugebėtų jai suteikti
visai naują prasmę. Pažvelkime ge-
riau į tai, kas aiškiai matosi. Pa-
vyzdžiui, žurnalisto, įtikėjusio savo
galia, Rimvydo Valatkos susierzini-
mą. Galima suprasti R. Valatką. Tiek
mus mokė dienraštyje bei per Lie-
tuvos televiziją, o didžioji žmonių
dauguma kietakatiškai liko atsparūs
jo mokslui.

Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS–LKD) laidotu-
vės „Lietuvos ryte” vyko ne vienus
metus. „Teroristai”, „davatkos”, „fa-
natikai”, „puspročiai”, „isterikai” –
tik dalis „Lietuvos ryto” epitetų bu-
vusiai opozicijai. Bandė taršyti ir po
vieną. Kartais sėkmingai, drėbtėlda-
mi purvo, kurio per dieną ar mėnesį
nenusivalysi. Tačiau bendras įspūdis
– pavojinga perlenkti lazdą. Gal ir
smagu pranašauti (kaip tai ne kartą
darė R. Valatka), jog TS-LKD dešimt-
mečiais pasmerkta likti opozicijoje.
Tačiau neretai nutinka, jog pats lieki
„durniaus vietoje” su visomis pra-
našystėmis.

Nereikėtų stebėtis ir dabartiniu
Gedimino Kirkilo susierzinimu. Tie-
sa, kūrybiškumo šiam politikui ne-
trūksta ir po to, kai dauguma rinkėjų
pasiuntė jį toliau nuo valdžios. Štai
vis dar premjeras ryte po to, kai pa-
aiškėjo galutiniai rezultatai, pareiš-
kė, kad tai Rusijos sąmokslas prieš
darbingą ir kompetentingą Lietuvos
valdžią. Esą G. Kirkilas ilgai buvo
pjudomas už esą Kremliaus pinigus.
Bet, nieko, pasak G. Kirkilo, kuriam
dar prieš porą metų „Lietuvos rytas”
žadėjo ne tik lengvą pergalę Seimo,
bet ir Prezidento rinkimuose, cen-
tro–dešinės koalicija nebus ilgalaikė.

Prasmės jo palinkėjime yra. Kas
jau kas, bet G. Kirkilas tikrai žino, į
kokią sudėtingą padėtį įvairavo val-
stybę dabartinė Vyriausybė. Neatsi-
tiktinai Algirdas Brazauskas neslepia
piktdžiugos, jog Andriui Kubiliui teks
vadovauti Vyriausybei tokiomis su-
dėtingomis sąlygomis.

Kita vertus, G. Kirkilui vertėtų
susimąstyti apie paties vadovaujamos
partijos perspektyvas. Labai tikėtina,
kad jo pirmininkavimo dienos jau
suskaičiuotos. Beje, gali būti, kad da-
bartinį laikotarpį Lietuvos socialde-
mokratai atsimins su džiaugsmu,
kaip būtiną apsivalymą bei krypties
pakeitimą.

Tiesa, vargu ar tą patį galima pa-
linkėti Artūrui Paulauskui ir Kazi-
mirai Prunskienei. Aišku, visai logiš-
ka būtų sujungti jų rinkimų ap-
trankytas politines organizacijas į
vieną. Tačiau bėda ta, kad nulis plius
tėra nulis. Tragikomiškai dabar
skamba Paulausko bei Prunskienės

svajonės nugalėti Prezidento rinki-
muose. Deja, jėgos tamstų jau nebe
tos.

Taip pat iš nevilties vilku staugti
telieka ir Rolandui Paksui. Tvarkin-
gas ir aiškus planas – suformuoti
Seime daugumą, pakeisti Konstituci-
ją ir laimėti Prezidento rinkimus su-
dužo į šipulius. Jau dabar tvirtai ži-
nome, kad R. Paksas Prezidento rin-
kimuose negalės dalyvauti. Taip pat
žinome, kad „Tvarka ir teisingumas”
pasmerkta gyvuoti opozicijoje. Ką gi –
štai ir tikras šios partijos narių
kantrybės išbandymas.

Tiesa, išbandymų tikrai netrūks
ir valdančiojoje koalicijoje. Pažvelki-
me į TS-LKD Seimo narių sąrašą. Ja-
me tikrai netrūksta „spygliuotų”
asmenybių, su kuriomis bet kuriam
frakcijos seniūnui bus nelengva. Be
to, kai prasidės postų dalybos, šur-
mulio gali būti labai daug. Pavyz-
džiui, kurios ministerijos bus patikė-
tos koalicijos partneriams? Tradiciš-
kai TS-LKD labiausiai įsikibę laikosi
Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos
ministerijų. Tačiau dar yra itin svar-
bios Sveikatos apsaugos bei Švietimo
ir mokslo ministerijos. Juk būtent
apie šių dviejų sričių problemas dau-
giausia kalbėta prieš rinkimus. Be to,
daugybė įtampos buvo Aplinkos mi-
nisterijoje. Ne tik dėl neįsisavintų ES
lėšų, bet ir dėl valstybės saugomų te-
ritorijų. Beje, liberalcentristų, „valins-
kiečių” ir TS-LKD programinės
nuostatos pastarųjų atžvilgiu ra-
dikaliai priešingos. Ar tai reiškia, kad
TS-LKD stengsis išlaikyti ir šią mi-
nisteriją? O kaip su Kultūros minis-
terija? Galiu tvirtai pareikšti, kad
tokio ministro, koks buvo liberalcen-
tristas J. Jučas, geriau nereikia. Tada
geriau apskritai be ministerijos.

Įdomu ir tai, kas bus siūlomi į su-
sisiekimo, finansų, ūkio ministrų
postus. Tikėtina, kad bus siūloma
Raimondui Kuodžiui ir Gitanui Nau-
sėdai. Net jei jie ir sutiks, tai kokiai
partijai sutiks atstovauti?

Klausimų iš tiesų daug. Įdomu
buvo žiūrėti į draugiškai ranką vie-
nas kitam spaudžiančius Gintarą
Steponavičių ir Artūrą Zuoką. Ką gi –
niekada nesakyk niekada. Įdomu, po
kiek laiko taip pat nuoširdžiai ben-
draus A. Zuokas ir Mantas Adomė-
nas, tvirtai kibę vienas kitam į atla-
pus prieš antrą rinkimų turą?

Vis dar atviras išlieka klausimas
– ko „valinskiečiai” susiruošė į Sei-
mą? Pats A. Valinskas politiniuose
kuluaruose jaučiasi it žuvis vandeny-
je. Tačiau smalsu, kokiame komitete
dirbs, pavyzdžiui, Antanas Nedzins-
kas? Ar po kurio laiko aktoriai ir dai-
nininkai nepasakys: pakaks, grįžtu į
pramogų verslą.

Tikrai rūpi ir kaip naujasis Sei-
mas elgsis su Valstybės saugumo de-
partamento kontrole. Ar pavyks išsi-
reikalauti legendinėmis virtusių pa-
žymų? O gal sužinosime ką daugiau
ir apie Vytauto Pociūno mirties ap-
linkybes? Tiesa, galimas ir kitas sce-
narijus. Prisiminkime, animacinį fil-
mą apie kovą su drakonu. Kai šauk-
lys paskelbdavo: „drakonas žuvo,
tegyvuoja naujas drakonas...”

Nukelta į 11 psl.

Nepartinis duetas:
Adamkus – Grybauskaitė

BRONIUS NAINYS

Taip. Lietuvos prezidentas nepartinis Valdas Adamkus bando jį
kurti. Nepartinė Dalia Grybauskaitė – geriausia galima kandi-
datė į premjero kėdę, pareiškė jis praėjusią savaitę, ieškodamas

naujai Vyriausybei vadovo, dabartinei baigus kadenciją kartu su naujo
Seimo išrinkimu. Ir visi nuščiuvome. Šis staigus, netikėtas ir, palyginti,
ankstyvas paprastai tokiais atvejais visada atsargaus bei santūraus
Adamkaus iššokimas visuomenę gerokai supurtė. Juk jeigu ji galima ge-
riausia iš visų kitų galimų, tai, aišku, prezidentas, naudodamasis konsti-
tucine teise, į šias pareigas ją ir skirs, prašydamas Seimo patvirtinti. Ir čia
kyla keli klausimai.

Pirmas: kas verčia valstybės vadovą taip daryti ir dar taip skubant?
Ministro pirmininko pareigos yra politinės, Vyriausybės vadovas turi būti
partinis asmuo, ideologas, partijos žmogus, kurios nors vienos ar kelių
partijų sutartos programos vykdytojas ir jį patvirtinusiame Seime turėti
bent pakankamą juo pasitikintį partinį užnugarį. Grybauskaitė – buvusi
komunistė, tačiau dabar nė kokiai partijai nepriklausanti, vargu ar bent
kurios vienos iš jų programą pažįstanti, technokratė vadybininkė. Kokią
programą ji vykdytų, kas būtų jos užnugaris? Juk visiems neįtiko nė vie-
nas, iki šiol buvęs, premjeras ir išsilaikė tik savos partijos pastangomis bei
jos suburtos daugumos parama. Iš kur tokią paramą gautų Grybauskaitė,
kai ji savo sprendimais nė vienai partijai neįtiktų? Šalia to, kaip į tokį
prezidento siūlymą atsilieps Seimo partijų vadai, iš kurių kiekvienas nori
premjeru būti, o šiam tikslui siekti savo jėgas žinos tik po antro rinkimų
rato. Tad kodėl prezidentui taip skubėti? Kur čia šuva pakastas?

Kur nors jis yra. Nors Seimo rinkimai ir nepasibaigę, tačiau jau dabar
ryški dešiniųjų pergalė, nebent tik antrame rate įvykęs stebuklas šį kon-
servatorių laimikį pakeistų. Tad gal Adamkus, nenorėdamas, sakykim,
jau konservatorių parinkto Andriaus Kubiliaus premjero kėdėje matyti,
tokio stebuklo ir ieško, ieškodamas Briuselyje pasižymėjusios, todėl ir
Lietuvoje mėgstamos Grybauskaitės korta? Rinkėjai, antrame rate bal-
suokite už tuos kandidatus, kurie, užuot pritarę Kubiliaus, Seime parem-
tų jos kandidatūrą, siunčia ženklą Adamkus piliečiams. Ypač kairiesiems.
Palaikyti ideologinį tęstinumą valdžioje. Išeinantieji – Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas, premjeras Gediminas Kirkilas, švietimo ir mokslo
ministras Algirdas Monkevičius – komunistų partinės mokyklos auklėti-
niai. Buvęs daugiametis užsienio reikalų ministras Antanas Valionis –
KGB atsarginis. Buvusi partinės mokyklos dėstytoja Grybauskaitė šią
praktiką pratęstų, ir Monkevičiui bei Valioniui grįžimas į buvusias pa-
reigas užtikrintas. Žymiai saugiau pasijustų ir partizanų niekintoja, stri-
bų liaupsintoja Tamara Birmontienė, kurią dabar JAV Lietuvių Bendruo-
menė bando iš Konstitucinio Teismo iškrapštyti. Beje, į šias pareigas ji irgi
buvo Adamkaus paskirta.

Tačiau vargu ar Adamkui ir Grybauskaitei vienu tonu užtraukti
pavyks? Kol kas nė viena partija į tai nekreipė dėmesio. Beje, nė pati Gry-
bauskaitė. Tai suvokęs, Adamkus jau teisinasi užmojo Grybauskaitę skir-
ti premjere net neturėjęs, o užuomina lietęs tik jos tinkamumą. Bet, jeigu
užmojo vykdyti neketini, gerb. prezidente, tai kam apie jį kalbėti? Juk
tokia savo kalba viešai iškeli Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) partijos pirmininko Kubiliaus netinkamumą būti
premjeru ir kartu paneigi jį šioms pareigoms netiesiogiai rinkusių balsuo-
tojų valią? Nors Lietuvos Konstitucija to ir nenurodo, tačiau ar bendras
politinis susipratimas nereikalauja Seimo rinkimus laimėjusios partijos
vadovą kviesti premjero pareigoms ir pavesti jam sudaryti Vyriausybę? O
jeigu šiandien prezidentui dar neaišku, kad rinkimų laimėtoja yra TS-
LKD, tai su užuominomis apie premjerus jis turėtų palaukti, kol laimėto-
jas ir jam pasidarys aiškus.

Tiesa, jau ir šiandien aišku, kad rinkimų laimėtoja TS-LKD, nepai-
sant, kaip gerai ji pasirodytų antrajame rate, pati viena daugumos Seime
neturės ir Vyriausybės sudaryti negalės, tačiau prezidentui visgi būtina ją
šiam uždaviniui kviesti. Premjero jis gali ir neįvardyti, nes, savaime aišku,
kad juo bus partijos pirmininkas Kubilius, nors jam nesutikus partija gali
siūlyti kurį nors kitą asmenį, gal net ne Seimo narį, ir prašyti prezidentą
oficialiai skirti jį ministru pirmininku ir pavesti jam sudaryti Vyriausybę.
Ir prezidentas turės taip daryti. Nepasisekus įgaliojimai grąžinami prezi-
dentui ieškoti kito kandidato. Tačiau atrodo, kad šiemet taip nebus. Jau
aišku, kad prie konservatorių glausis Liberalų sąjūdis ir Liberalų ir cen-
tro sąjunga. O jeigu jiems neužteks balsų daugumai sudaryti, galės ban-
dyti pasipildyti keliais, save iškėlusiais, nepriklausomais. O jeigu dar ne-
gana, atrodo, nesunkios derybos su Arūno Valinsko Tautos prisikėlimo
partija. Šiaip ar taip, po ilgos pertraukos turėsime vėl dešiniųjų Vyriausy-
bę. Toks pasikeitimas, bent pirmu žvilgsniu, atrodo neblogas. Tik ar
dešinieji sugebės padėtį išnaudoti? Prisiminkime – buvusios tokios gali-
mybės Lietuvą nuvylė, ir piliečiai valdžią skubiai grąžino kairiesiems. Net
dešimtmečiui. Ar šį kartą dešiniesiems pasiseks save pateisinti? O užda-
vinys visgi sunkus, nes valstybė nualinta ir reikia ją atgaivinti.

Rūpestį kelia Lietuvos saugumas. Kad NATO mus nuo Rusijos užpuo-
limo gins, kol kas tik ant popieriaus parašyta. Nukelta į 9 psl.
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VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Tauta yra grupė žmonių, kurie
turi įgimtus ryšius ir kuriuos be
kraujo giminystės riša bendra istori-
ja, savo kalba ir savi papročiai. Pa-
prastai tautos gyvena savose teritori-
jose, kuriose yra savita gamta ir savi-
tas klimatas. Dažniausiai tautos susi-
buria į valstybes. Valstybė duoda tei-
sinį pagrindą grupėms susivienyti.
Jai priklausą žmonės gauna pilietybę,
kuri jiems suteikia tam tikras teises
ir taip pat uždeda tam tikras parei-
gas. Valstybės teritorijoje gyvenan-
tieji gali būti įvairių tautybių žmo-
nės. Čia galima kalbėti apie pilietybę,
gautą gimimu valstybės teritorijoje
(ius soli), arba gimimu iš tėvų, kurie
yra tos valstybės piliečiai (ius sangui-
nis). Senesnėje istorijoje galima rasti
pirmiausia tautines valstybes, kurio-
se dauguma gyventojų priklausė tai
pačiai tautybei ir pilietybei.

Lietuvos istorijoje mes randame
tautinius ryšius, kurie siekia laikus
dar prieš Kristaus gimimo amžių.
Mėginimas sukurti Lietuvos valstybę
yra siejamas su karaliaus Mindaugo
sukurta valstybe. Bet ši valstybė išsi-
laikė gana trumpai. Po to buvo įvai-
rūs teisiniai junginiai: kunigaikštys-
tės, karalystės ir sąjungos su kitomis
valstybėmis (pvz., Liublino unija),
Lietuvos valstybė pilna tų žodžių

prasme buvo atnaujinta nepriklau-
somybės paskelbimu 1918–aisiais.
Bet ši valstybė teišsilaikė 22 metus ir
po to ji buvo Sovietų Sąjungos oku-
puota ir įjungta į rusų dominuojančią
sovietų imperiją. Okupacijai žlugus
po 50 metų (1990 m.) buvo vėl atkur-
ta Lietuvos tautinė valstybė, kuri ir
dabar egzistuoja.

Įdomu konstatuoti faktą, kad lie-
tuvių tauta išliko savita ir tvirta per
ilgus šimtmečius, nepaisant to, kad
jos valstybės statusas buvo gana ne-
pastovus. Rusijos caro laikais Lietu-
voje buvo mėginama užslopinti lietu-
vių kalbą, mokyklose ir įstaigose bu-

vo vartojama tik rusų kalba. Krašte
nebuvo spaudos lietuvių kalba. Vis
dėlto močiutės ir mamos mokė vaikus
savo kalbos ir papročių. Tauta, nors
ir stipriai nuskriausta, išliko.

Tautybė, pilietybė ir
individo tapatybė
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Žiauri sovietų okupacija privertė
daugelį mūsų išvykti į užsienius:
JAV, Kanadą, Australiją, Pietų Ame-
riką ir kt. Bet visur išvykusieji sten-
gėsi išlaikyti savo kalbą, savo papro-
čius ir savo tautybę, nes dauguma jų
tikėjo ir dirbo padėdami Lietuvai
atgauti laisvę, vildamiesi kada nors
galėsią grįžti į tėvynę. Kai Lietuva
nusikratė sovietų jungo, išeivija su
dideliu entuziazmu stengėsi prisidėti
prie Lietuvos valstybės atkūrimo.
Tautai atgavus savo teritoriją ir at-
kūrus teisinį savo suverenitetą, iškilo
priklausymo valstybei reikalas, t. y.
pilietybė.

•••
Dauguma užsienio lietuvių gal-

vojo, kad jiems, išlaikiusiems savo
tautybę, bus automatiškai suteikta
Lietuvos pilietybė. Deja, naujoji Lie-
tuvos Konstitucija buvo parašyta
paskubomis ir joje mažai dėmesio
buvo skirta dvigubai pilietybei, kuri
buvo ir yra labai svarbi išeivijai. Šis
reikalas tapo net svarbesnis, kai per

paskutinį dešimtmetį didelis skaičius
dabartinių Lietuvos Respublikos pi-
liečių išvyko į užsienį, ypatingai į
kitas Europos Sąjungos (ES) vals-
tybes ir ten įsidarbino. Neretai toks
įsikūrimas svetur buvo susijęs su to
krašto pilietybės priėmimu. Bet tai
darydami, pagal dabartinę LR Kons-
titucijos interpretaciją, jie de facto
prarado Lietuvos pilietybę. Nors
kiekvienos ES narės piliečiai yra
automatiškai ir ES piliečiai, vis dėlto
griežtas Lietuvos Konstitucijos inter-
pretavimas ir jiems sudarytų prob-
lemų.

Dabar dėl dvigubos pilietybės
įteisinimo vyksta dideli ginčai tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje. Dabar, kai
taip vadinama „trečioji banga” lietu-
vių užsienyje siekia apie 400,000
žmonių, Lietuvai tai tampa labai
rimta problema, kuri savo labai griež-
tu elgesiu dėl pilietybės gali prarasti
didelę savo tautos dalį.

Tiesa, dabartiniai naujieji išeiviai
savo tautybe didžiuojasi ir stengiasi
ją tvirtai išlaikyti. Jie, kaip ir anks-
tesnieji emigrantai, kuria savo šešta-
dienines mokyklėles ir jungiasi į jau
egzistuojančias Lietuvių Bendruo-
menes arba patys jas naujai įkuria.
Per spaudą ir internetą jie palaiko
gyvą ryšį su savaisiais Lietuvoje ir
stropiai seka įvykius ten. Daugelis jų
lankosi Lietuvoje, finansiškai remia
savo gimines, stengiasi išlaikyti savo
papročius ir vertybes. Deja, nepai-
sant visų pastangų, jie iš lėto pradeda
jaustis atstumti nuo Lietuvos.

Diskusijoms dėl pilietybės skiria-
ma nemažai laiko: Vyriausybė, Sei-
mas, partijos ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė ieško būdų, kaip šį
klausimą išspręsti, bet ar tai pavyks
ir kada tai įvyks, yra neaišku. Be
abejo, dabar Lietuvoje didelis dėme-
sys yra skiriamas Seimo rinkimams,
o po to kitais metais jau prasidės ruo-
šimasis prezidento rinkimams, o tai
ir vėl nukreips dėmesį nuo išeivijos.

Bet laikas bėga. Išeivija pripran-
ta užsienyje. Užsienio lietuviai su
laiku vis labiau įsijungs į gyvenimą tų
kraštų, kurie juos priima ir suteikia
jiems įvairias paslaugas ir teises.
Dauguma kraštų, kur mes gyvename,
labai teigiamai priima mūsų norą
likti ištikimiems savo tautybei ir savo
tautai. Tai gal mums ir reikėtų skirti
daugiau dėmesio savo tautybės iš-
laikymui?

Tautybė yra įgimta žmogaus sa-
vybė, su ja yra susijusi žmogaus tapa-
tybė. Ji nepriklauso nuo krašto įsta-
tymų, nei nuo politinių machinacijų,
kurių dabar Lietuvoje yra gal net per
daug. Žinoma, užsienyje gyvenant sa-
vo tautybei, savo kalbai ir savo pap-
ročiams išlaikyti reikia ypatingų pas-
tangų. Svetur atvykusiems labai rei-
kia ryšio su savo gimtuoju kraštu, nes
be jo jiems tenka gyventi lyg be savo
šaknų, su laiku savo šaknis įleidžiant
į „naują žemę”. Tame nėra nieko
blogo: svetur gyvendami ir matyda-
mi, kaip kiti mus mielai priima, ga-
lime ir mes išmokti kitas tautybes
teigiamai vertinti. Mokydamiesi vie-
tinių kalbų ir gyvendami krašto siste-
moje, mes praplečiame savo kogni-
tyvinį stilių, praplatiname savo hori-
zontus ir atveriame platesnius aki-
račius.

Taip mūsų tautinis sąmoningu-
mas tampa apgalvotu apsisprendimu,
jis įgauna tvirtas „intelektualines
šaknis”, kurios yra labai svarbios in-
dividualiai tapatybei išlaikyti. Žmo-
gus, kuris savo tautybę žino ir ją
stengiasi išlaikyti, jaučiasi pilnavertė
asmenybė, ir norint savo tautybę
išlaikyti jam nėra reikalo žeminti
kitas tautybes. Žinoma, yra žmonių,
kurie mano, kad jie savo tautybę ge-
riau išlaikys, jei žemins ir kritikuos
kitų tautų kaimynus. Deja, tai yra
savo menkavertiškumo parodymas, ir
jis nėra niekam naudingas.

Kai kurie mano, kad Lietuvoje
egzistuoja dar sovietų laikais sukur-
ta, menkavertiškumu pagrįsta nea-
pykanta kitoms tautybėms. Atseit,
tik lietuviai yra protingi, gabūs, geri
ir t. t., o kiti – tai „vargšeliai”. Toks
galvojimas kuria neapykantą ir
nesugyvenimą. Kai kurie galvoja, kad
šiandien Lietuvoje dar tebeegzistuoja
toks menkavertiškas nusiteikimas
išeivijos atžvilgiu. Neretai dabar ten
sugrįžusiems tenka susidurti su kai
kurių tautiečių paniekos kupinais
žvilgsniais. Gal tai yra susiję su pavy-
du, su nepasitikėjimu savimi ar su
paprastu primityvumu? Žinoma, yra
ir išeivių, kurie sugrįžę į Lietuvą rodo
tam tikrą pasididžiavimą savo „užsie-
nietiškumu”, o tas irgi skatina ne-
susipratimą. Gal visa tai irgi priside-
da prie ginčų dėl dvigubos piliety-
bės?

Lietuviai mes esame ir tokiais
mes, mūsų vaikai ir anūkai liksime,
nepaisant mūsų pilietybės. Mes gali-
me turėti JAV, Kanados ir Australijos
pilietybę, bet mūsų tautybė lieka ta
pati, jei mes to norime. Lietuvybė yra
mūsų grupinė ir individuali tapatybė.
Ateis laikas, kai Lietuvos valstybė ras
būdų skirti daugiau dėmesio užsienio
lietuviams, negu tik priskiriant mus
prie Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento. Mes esame užsienio
lietuviai ir visiškai priklausome lietu-
vių tautai. Tautos meilė turėtų ska-
tinti tarp mūsų geresnį vienas kito
supratimą, toleranciją ir pagarbą.
Gal mums visų pirma reikia jungtis
tautybės, o ne pilietybės pagrin-
dais?

Mes esame užsienio lietuviai ir visiškai pri-
klausome lietuvių tautai. Tautos meilė turėtų
skatinti tarp mūsų geresnį vienas kito supra-
timą, toleranciją ir pagarbą. Gal mums visų
pirma reikia jungtis tautybės, o ne pilietybės
pagrindais?

Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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LONDONAS, KANADA

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Iš tiesų, tai buvo visiškai ,,neeili-
nis” sekmadienis. Tai buvo Kanados
Padėkos diena. Jos išvakarėse, saulu-
tei riedant rudeniop, su visa savo
šilu-ma jautei, lyg vasara niekad nesi-
baigs, nors ji jau pasibaigusi.

Nė debesėlio danguje, bet ,,eili-
nėms” sekmadienio pamaldoms daly-
vių žymiai trūko. Tik pusė, jei tiek.
Na, Padėkos diena. Negi tik sau? Lyg
būtų buvę reikalinga ta proga pri-

minti visiems: ,,Saugokite, kol turi-
te”. Nes vyskupas tvarkydamas ,,sa-
vo kiemą” gali trintuku visai ištrinti.
(Ir be trintuko Londono Šiluvos
Marijos šventovė 1414 Dundas St.
užrakinta nuo 2006–ųjų…)

Tai buvo neeilinis sekmadienis,
nes trūkstant kunigų, Toronto ketu-
riems-penkiems kunigams jau tre-
čiuosius metus Londono Šiluvai gelb-
stintiems, turint jiems svarbių įsipa-
reigojimų net ne savo parapijose
(šiuokart 100 metų Šv. Jurgio parapi-

28-tasis eilinis sekmadienis Londono Šiluvoje

Londono Šiluvos Marijos parapijiečius nelauktai aplankė svečias iš Lietu-
vos – tėvas Astijus Kungys, OFM.

Ypatingas savaitgalis Čikagoje
MARIJA REMIENÈ

Spalio 25-26 dienomis Čikagoje
lankėsi retas garbingas svečias Kau-
no metropolitas iš Lietuvos arkivys-
kupas Sigitas Tamkevičius. Geru su-
tapimu gerbiamas svečias dalyvavo ir
,,Draugo” 99-toje jubiliejaus šventėje.
Arkivyskupo dalyvavimas pokylyje ir
jo reikšmingi žodžiai sušildė visus da-
lyvius.

Spalio 26 d., sekmadienį, 3 val.
p.p. Romos Katalikų federacija kvietė
jaunimą ir jų organizacijas: ateitinin-
kus ir skautus, į susitikimą su arki-
vysk. S. Tamkevičiumi. Nemalonu
pripažinti, kad jaunimas ,,negirdėjo”
kvietimo ir nė vieno jų susitikime ne-
buvo. Ir vėl susirinko apie 50 gerokai
vyresnio amžiaus ,,jaunimo”, kurie
visur suspėja dalyvauti.

Gerbiamas svečias arkivysk. S.
Tamkevičius papasakojo apie pasi-
ruošimą Šiluvos Švč. Mergelės Mari-
jos apsireiškimo 400 metų jubiliejui,

įvykusias iškilmes ir ateities planus.
Iškilmių planavimas prasidėjo prieš
dvejus metus. Teko sutvarkyti aplin-
ką, Šiluvą garsinti, kad ji taptų dvasi-
nės traukos vieta tūkstančiams mal-
dininkų ne tik jubiliejaus dienomis,
bet ir ateityje būtų dėmesio centru
visiems ir iš Lietuvos, ir iš svetur at-
vykstantiems pagarbinti Švč. Mer-
gelę Mariją. Šiluvoje Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimas buvo daug me-
tų žinomas, žmonių gerbiamas ir
lankomas. 1937 m. vyskupai planavo
šią apsireiškimo vietą sutvarkyti, bet
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas,
ilga okupacija ir visi planai sustojo.
Sovietų okupacijos metais kunigai
negaudavo leidimo vykti į Šiluvą, o ti-
kintieji būdavo sulaikomi ar kitaip
persekiojami. Tik atgavus nepriklau-
somybę be finansų, be talkos teko
pradėti darbą iš nieko.

2009 m. Lietuva minės tūkstant-
metį, kai buvo pirmą kartą paminė-
tas jos vardas kronikoje. Vyskupams

Susirinkime dalyvavo Cicero Šv. Antano parapijos nariai, kurie arkivysk. S. Tamkevičiui įteikė 1,000 dol. Jono Kuprio nuotr.

rūpi, kad į tūkstantmečio minėjimą
būtų įtraukta ir krikščioniška pozici-
ja. Daugelis balsų bando pamiršti,
kad Lietuvos vardas buvo paminėtas
dėl Dievo vardo skelbėtojo Brunono.
Labai svarbu, kad mūsų tauta būtų
prisiminta ir pasauliui pristatyta
kaip krikščioniška, o ne pagoniška
šalis, – sakė arkivysk. S. Tamkevi-
čius.

Susirinkime dalyvavo ir arkivys-
kupą lydėjo delegatas lietuvių sielo-
vadai išeivijoje prelatas Edmundas
Putrimas. Jis atsakinėjo į susirinku-
sių dalyvių iškeltus klausimus, pvz.,
bažnyčių ar parapijų uždarymą. Tiek
arkivyskupas, tiek delegatas pabrėžė,
kad pasauliečiai turi dalyvauti para-
pijų gyvenime, turi savo jaunimą pra-
tinti prie maldos ir bažnyčios lanky-
mo. Gyvos parapijos ir lankomos baž-
nyčios nėra uždaromos, – teigė prela-
tas. Tikinčiųjų pasyvumas neigiamai
atsiliepia į kunigų pašaukimus. Ir
Lietuvoje mažėja pašaukimų, o tarp

Amerikos lietuvių beveik nėra kandi-
datų į kunigystę. Susirinkime dalyva-
vo viešnia iš Detroito Birutė Bublie-
nė, kuri yra prelato E. Putrimo ats-
tovė jaunimo reikalams. Ji iškėlė ne
tik jaunimo problemas, bet papasa-
kojo apie jų labdaros darbus.

Susirinkime dalyvavo Cicero Šv.
Antano parapijos nariai, kurie arki-
vysk. S. Tamkevičiui įteikė 1,000 dol.
Ciceriečių yra negausi bendruomenė,
bet ji pasižymi dosnumu – nė vieno
garbingo svečio neišleidžia tuščiomis.
Jie daug metų per kun. dr. Kęstutį
Trimaką remia neturtingus studen-
tus Lietuvoje bei įvairius svarbesnius
vietinius įvykius bei spaudą.

Susirinkimui vadovavo Romos
Katalikų federacijos pirmininkas
Saulius Kuprys. Susirinkimo pabai-
goje visi dalyviai buvo pavaišinti
ciceriečių ir Kuprių paruoštomis vai-
šėmis, seselių kazimieriečių kava ir
vaisių sultimis. Šis savaitgalis buvo
tikrai įdomus ir prasmingas.

jos jubiliejus Rochester, NY, JAV), ne-
tikėta, nelaukta, lyg šiltas praside-
dančio rudens nusilenkimas užsibai-
gusiai vasarai – staigmena! Į Londo-
no Šiluvos Marijos šv. Mišias Mary
Immaculate šventovėje apsilankė
svečias – nematytas, negirdėtas tėvas
Astijus Kungys, OFM, Lietuvos pran-
ciškonų Šv. Kazimiero provincijos
provincijolas, su lazda ir pastebimai
šlubuojantis, nors ir nesenas. Per
greitumą susižeidęs. Toli gražu ne-
šlubuojantis savo žodžiu, mintimis,
požiūriu į maldininkus.

Solistams sugiedojus „Pulkim
ant kelių”, svečias energingai pasvei-
kino saujelę dalyvių, užjaučiančiai,
tačiau padrąsinančiai paminėjo mus
užklupusią savos Šiluvos Marijos
šventovės netekties dalią, vardais su-
minėjo, padėkojo Mišioms patarnau-
jantiems jaunuoliams Simonai Grige-
na ir Giedriui Naujokaičiui. Tėvo kal-
boje neprasprūdo nepaminėtas kuni-
gų trūkumas. Visur, ir jam šlubuojan-
čiam, su lazda leidžiantis į 2 su puse
valandos kelionę viena kryptimi iš
Toronto pranciškonų Prisikėlimo pa-
rapijos, pavaduojant jos kunigus.

Homilija atitiko dienos evangeli-
ją – vestuves, jų rūbus ir nekviestai

atsilankiusį. Komunijos suartėjimo
metu, kviečiant pasisveikinti su šalia
stovinčiais, kun. Kungys šlubuoda-
mas nuo altoriaus priėjo prie visų,
nepalikdamas nė vieno maldininko
nepasveikinto, neatpažinto.

Nors nebuvo nei vargonų, nei
choro, nei įspūdingų giesmių, šios
„eilinės” Mišios pakėlė dalyvavusius į
dvasios aukštumas. Tikėkime, kad il-
gam.

Popietės saulutei linkstant link
horizonto, dar ilgokai visiems daly-
viams susibūrus lauke kalbėta, pada-
rytos kelios nuotraukos, palydėtas
sloguojantis, šlubuojantis tėvas A.
Kungis sveikti, toliau svečiuotis To-
ronte. O Šiluvos Marijos bendrijos
Londone taryba nepasiduoda, toliau
stiprina visų likusių maldininkų dva-
sią ir ūpą ir vėl kviesdama bendrijai
priklausančius ir nepriklausančius
dalyvauti Adventinėse vaišėse š. m.
lapkričio 30 d. Kristaus Karaliaus uk-
rainiečių parapijos salėje (707 Nelson
gatvėje), geradariui apmokėjus salės
nuomą. Vynu vaišins bendrijos tary-
ba su šilta ,,Elegant Catering” vaka-
riene. Tik už 15 dol. Ir visai nieko už
nuotaiką! O ką už dainas?! Nelikime,
kaip anose vestuvėse, išskirti.
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Strasbùre Rusijos pilietis laimèjo bylâ Vilnius, spalio 22 d. (BNS) – Lie-
tuvoje knygas skaito 56 proc. gyvento-
jų, o beveik pusė iš skaitančiųjų (48
proc.) teigia per pastarąjį pusmetį
,,sukrimtę” ne daugiau kaip 3 knygas,
parodė leidyklos ,,Alma littera” užsa-
kymu rinkos tyrimų ir verslo konsul-
tacijų bendrovės ,,TNS-Gallup” atlik-
tas tyrimas.

Liepos 11–21 d. telefonu buvo apk-
laustas 501 gyventojas, parinktas atsi-
tiktine tvarka, pranešė leidykla ,,Alma
Littera”.

Tyrimas parodė, kad 48 proc. skai-
tytojų per pastarąjį pusmetį perskaitė
ne daugiau kaip 3 knygas, 36 proc. –
nuo 4 iki 10 knygų. Tuo metu 11 ir
daugiau knygų per pusmetį įveikė 15
proc. skaitytojų.

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad
rinkdamiesi knygas Lietuvos gyvento-
jai labiausiai atsižvelgia į knygos ap-

rašymą (37 proc.) ir draugų patarimus
(36 proc.). Kiek mažiau skaitytojų di-
džiausią reikšmę renkantis knygą turi
jos autorius (29 proc.).

Anot leidyklos, nagrinėjant tyrimo
rezultatus, pastebėtas ryšys tarp pers-
kaitytų knygų kiekio ir leidinį pasi-
rinkti skatinančių veiksnių. Žmonės,
perskaitantys iki 3 knygų per pusmetį,
labiau atsižvelgia į draugų patarimus,
o daugiau skaitantys labiau pasitiki
ant knygų viršelio randamu knygos
aprašymu.

Pasak leidyklos vyriausios redak-
torės Danguolės Viliūnienės, tikriau-
siai daugiau skaitantys žmonės ma-
žiau pasitiki kitų patarimais ir yra la-
biau linkę nuspręsti savarankiškai
vartydami leidinį knygyne. Panašias
nuostatas, anot ,,Alma Litteros”, gali-
ma pastebėti ir užsienyje atliktuose ty-
rimuose.

Lietuva sustiprino tranzito
î Kaliningradâ kontrolê

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) – Dar
neseniai darbo jėgos pristigę Lietuvos
verslininkai rėmė valdininkus į kam-
pą reikalaudami, kad šie leistų įdar-
binti kuo daugiau užsieniečių, tačiau
dabar darbo gali pritrūkti ir patiems
lietuviams.

Dėl lėtėjančios ekonomikos pir-
miausia užsieniečių perteklių pajuto
statybų bendrovės, tuo tarpu vežėjai
darbuotojų iš užsienio kol kas atsisa-
kyti neketina.

Krovinių gabenimo bendrovė
,,Transekspedicija” neketina mažinti
užsieniečių skaičiaus. Šioje įmonėje iš
110 vairuotojų 57 yra baltarusiai.
,,Kol nebuvo baltarusių, mes turėjo-

me tokią baltą dėmę – Rusiją. Lietu-
viai vairuotojai nenorėjo važiuoti į šią
šalį”, – sakė įmonės vadovas. Užsie-
niečių neketina ir Klaipėdos bendro-
vė ,,Baltlanta”, žvejojanti, gaminanti
ir parduodanti šaldytą žuvies produk-
ciją. Čia dirba 87 užsieniečiai, dau-
giausia – iš Ukrainos, Rusijos, Balta-
rusijos.

Vakarų laivų gamykloje (VLG)
darbuojasi apie pusšimtį laivų korpu-
sų montuotojų, suvirintojų iš Kinijos.
VLG generalinis direktorius Arnol-
das Šileika teigė esąs patenkintas už-
sieniečių darbu, bet dėl ateities jis
nieko tikro negalėjo pasakyti.

Vilnius, spalio 27 d. (Balsas.lt) –
Buvęs JAV federalinio rezervo vado-
vas Alan Greenspan pirmą kartą drį-
so pripažinti, kad pasaulinė finansinė
krizė atskleidė klaidas laisvosios rin-
kos ideologijoje, kuria jis vadovavosi
per 18 savo darbo metų prižiūrėda-
mas Federalinį rezervą, rašo „The
Guardian”.

Ilgą laiką už visišką dereguliavi-
mą pasisakęs pareigūnas Kongreso
komitetui pareiškė „iš dalies klydęs”
dėl savo politikos bankininkystės atž-
vilgiu ir pripažino, kad dabartinė pas-
kolų krizė paliko jį didžiuliame ne-
tikrume. Iš esmės tokie A. Greenspan
žodžiai reiškia, kad jis bent iš dalies
prisiima kaltę dėl JAV ir visą pasaulį
apėmusios finansinės krizės.

Dabar A. Greenspan jau teigia
apgailestaujantis, kad priešinosi kai
kurioms bankininkystės sistemos re-
guliavimo priemonėms.

„Aš padariau klaidą darydamas
prielaidą, kad organizacijų, o ypač
bankų, interesai yra tokie, kad ge-
riausiai gali apsaugoti savo akcinin-
kus akcijas firmose”, – teigė A. Green-
span.

JAV iždo sekretorius Henry Paul-
son taip pat jau po laiko ėmė atgai-
lauti galėjęs numatyti krizę nekilno-
jamojo turto rinkoje, kuri, kaip ma-
noma, ir sukėlė finansinį nuosmukį.

Amerikieçiai – už abortû apribojimâ
Vilnius, spalio 27 d (Delfi.lt) –

Apklausa buvo atlikta Marist univer-
sity, esančio New York valstijoje, vie-
šosios nuomonės tyrimų instituto už-
sakymu ir turėjo atskleisti skirtumus
tarp katalikų ir kitų visuomenės gru-
pių. Apklausos metu joje dalyvavu-
siųjų buvo prašoma iš 6 teiginių apie
abortus pasirinkti vieną, kuris jiems
yra artimiausias.

Tik 8 proc. amerikiečių pasirinko
variantą, teigiantį, jog kiekviena mo-
teris turi teisę nutraukti nėštumą bet
kuriuo nėštumo laikotarpiu.

Toks pats procentas apklaustųjų
teigė, jog nėštumas gali būti nutrau-
kiamas tik per pirmus 6 nėštumo mė-
nesius. 24 proc. laikė abortą galimą
tik tuo atveju, jeigu jis įvykdomas per
3 pirmuosius nėštumo mėnesius.

Didžiausias procentas apklaus-
tųjų (32 proc.) pasirinko ketvirtąjį
teiginį ir mano, jog gyvybės nutrauki-
mas galimas tik išprievartavimo ar
kraujomaišos atvejais arba kai nėštu-
mas ar gimdymas būtų pavojingas
moters gyvybei.

Laukinio kapitalizmo šalininkas
pripažino kaltê

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) – Sie-
kiant labiau užtikrinti Lietuvos bei
išorinių Europos Sąjungos (ES) sienų
saugumą sustiprinta tranzitu per Lie-
tuvą iš Rusijos į Kaliningrado sritį ir
atgal vykstančių traukinių kontrolė.

Kaip pranešė Policijos departa-
mentas, atskiruose geležinkelio ruo-
žuose ir stotyse buvo įrengti pažan-
gūs apsaugos įrenginiai, kurie užtik-
rins akylesnį stebėjimą, ar iš tranzitu
keliaujančių traukinių neiššoka as-
menys arba nėra išmetamos nelega-
liai bandomos įvežti prekės.

Įgyvendinant Specialiosios Kali-
ningrado tranzito programos pirmąjį

etapą, buvo įdiegtos stebėjimo siste-
mos keturiose Vilnius–Kaunas gele-
žinkelio atkarpos stotyse. 4,8 mln. litų
kainavusiems darbams lėšų skyrė ES.
Iš viso minėtuose geležinkelių objek-
tuose buvo įrengtos 109 vaizdo ka-
meros.

Remiantis Judėjimo kontrolės
centro pagal Rusijos pateikiamus
duomenis suvestine, per 9 šių metų
mėnesius iš Kaliningrado srities į Ru-
siją jau yra pergabenti 375 vagonai
karinės technikos. Priešinga krypti-
mi per Lietuvą daugiausia gabenta
kuro, aprūpinimo krovinių ir techni-
kos.

Vilnius, spalio 27 d. (Balsas.lt) –
Europos Žmogaus Teisių Teismas
priėmė Jekaterinburg miesto gyven-
tojui Sergej Kuznecov palankų spren-
dimą, pripažindamas, kad miesto val-
džia pažeidė jo teisę į ,,susirinkimų
laisvę”.

Rusijos gyventojas padavė ieški-
nį, primygtinai teigdamas, kad jo
mieste nesilaikoma iš karto dviejų
Europos žmogaus teisių konvencijos
straipsnių: 10-ojo (teisės laisvai pa-
reikšti nuomonę) ir 11-ojo ( teisės į
susirinkimų ir susivienijimų laisvę).

2003 m. kovą S. Kuznecov ir dar
keli žmonės surengė piketą priešais
Sverdlovsk srities teismą, tikėdamie-
si atkreipti visuomenės dėmesį į tei-
sės įeiti į teismo pastatą pažeidimus.
Valdžia apkaltino S. Kuznecov tuo,
kad prašymas leisti surengti akciją
buvo paduotas per vėlai, piketuotojai

trukdė transporto eismą, be to, plati-
no lapelius, kuriuose kaltino srities
teismą korupcija ir ragino atsistaty-
dinti jo pirmininką. S. Kuznecov bu-
vo paskirta nuobauda.

Strasbūro teismas nusprendė,
kad Jekaterinburg valdžia neteisėtai
paskyrė nuobaudą. Strasbūro teismo
sprendimu, S. Kuznecov turi gauti
1,5 tūkst. eurų (4,8 tūkst. litų) pini-
ginį atlygį už patirtą moralinę žalą.

Rusija užima vieną iš pirmųjų
vietų pasaulyje pagal ieškiniuose, ku-
riuos išnagrinėjo Europos Žmogaus
Teisių Teismas, nurodomų sumų iš-
mokėjimą. Kovą paskelbtame prane-
šime apie Strasbūro teismo sprendi-
mų vykdymą sakoma, kad už mate-
rialinę ir moralinę žalą, kurią padarė
Rusijos valstybė, pažeisdama savo pi-
liečių teises, 2007 m. Maskvai teko
sumokėti 4,3 mln. eurų

Knygas skaito daugiau
nei pusè lietuviû

Užsienio darbininkû paklausa
Lietuvoje mažèja

Atkelta iš 1 psl. Andrius
Kubilius, tuo tarpu Seimo pirminin-
ko pareigas žadama patikėti Arūno
Valinsko vadovaujamai partijai.

Užsienyje balsavusių lietuvių
balsai nepakeitė padėties, tik padidi-
no konservatorės Irenos Degutienės
persvarą prieš liberalcentristą Vy-
tautą Bogušį.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) duomenimis, užsienyje iš viso
balsavo 6,014 rinkėjai, iš jų 4,138, t.y.
70,24 proc. savo balsą atidavė I. De-
gutienei, 1,753, t.y. 29,76 proc. – V.
Bogušiui. Vilniaus Naujamiesčio

vienmandatėje rinkimų apygardoje
suskaičiavus daugumą balsų konser-
vatorė Irena Degutienė laimėjo prieš
Liberalų ir centro sąjungos atstovą
Vytautą Bogušį.

Užsienyje pirmajame ture balsa-
vo beveik dvigubai daugiau rinkėjų
nei antrajame – 10,345 balso teisę tu-
rintys piliečiai. Pirmojo turo metu
užsienio balsai pakeitė rinkimų re-
zultatus – prie Lietuvos rezultatų
pridėjus užsienio, vienu mandatu
daugiau gavo konservatoriai, iš so-
cialdemokratų vieną mandatą užsie-
nio balsai atėmė.

Jau aiškèja naujojo Seimo sudètis

Alan Greenspan prisipažįsta klydęs.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, spalio 27 d. (ELTA) – Vilniaus kongresų rūmuose vyko ,,Pasaulio
muzikos dienų 2008” atidarymo koncertas. Lietuvos valstybiniam simfoni-
niam orkestrui ir ansambliui ,,Gaida Ensemble” dirigavo vienas garsiausių
šiuolaikinių kompozitorių Peter Eotvos.

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr. – kompozitorius Peter Eotvos.



DRAUGAS, 2008 m. spalio 28 d., antradienis 7

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

Çekija atmeta ES
piktadarès vaidmenî

LONDONAS
Įtakingas verslo dienraštis ,,Fi-

nancial Times” parėmė JAV demok-
ratų kandidatą į prezidentus Barack
Obama, nors ir teikia pirmenybę jo
varžovo, respublikonų kandidato
John McCain prekybos politikai. Iki
lapkričio 4 d. rinkimų likus tik kiek
daugiau nei savaitei, B. Obama popu-
liarumu J. McCain lenkia daugiau
nei 10 proc., rodo nacionaliniu mastu
ir valstijose atliktos apklausos.

TBILISIS
Gruzijos žiniasklaidos priemonės

praneša, Gruzijos prezidentas Mi-
chail Saakašvili atleido iš pareigų mi-
nistrą pirmininką Lado Gurgenidzė
ir į jo vietą skirs šalies ambasadorių
Turkijoje, sakė naujienų agentūrai
AFP aukšto rango vyriausybės pa-
reigūnas. M. Saakašvili prašys Gruzi-
jos parlamento patvirtinti ambasado-
rių Turkijoje, Albanijoje ir Bosnijoje
ir Hercogovinoje 35-erių Grigola
Mgaloblišvil, nurodė pareigūnas,
prašęs neskelbti jo pavardės.

***
Gruzijoje prasidėjo nepaprasto-

sios Europos Parlamento delegacijos
viešnagė. Kaip pranešė Gruzijos par-
lamento atstovas, pagrindinis apsi-
lankymo tikslas – susipažinti su
padėtimi konflikto zonose ir pabėgė-
lių padėtimi. Delegacijos nariai susi-
tiks su Gruzijos valstybės ministru
reintegracijos klausimais Temur Ja-
kobašvili, Vakarų šalių ambasado-
riais, ESBO, JT ir Europos Sąjungos
stebėsenos grupės atstovais. Numa-
tytas jų apsilankymas ir atsiskyru-
sios Pietų Osetijos teritorijoje.

PEŠAVARAS
Pakistane per raketų išpuolį,

kurį tikriausiai surengė JAV pajėgos,
žuvo talibų vadas, įtariamas rengęs
puolimus Afganistane. Talibų vadas
Haji Omar Khan buvo nukautas, kai

sekmadienio vakarą dvi raketos pa-
taikė į kovotojų mokymo stovyklą
Pietų Vaziristano genčių regione, be-
siribojančiame su Afganistanu. Nu-
kautas vadas užėmė aukštas pareigas
talibų veterano Jalaluddin Haqqani
grupuotėje. J. Haqqani ir jo sekėjai
tapo pastarųjų JAV raketų išpuolių
virtinės Pakistane taikiniais.

BEIRUTAS
Libano šiitų judėjimo ,,Hezboll-

ah” vadovas Sayyed Hassan Nasrall-
ah pirmąkart po 2006 m. karo su Iz-
raeliu susitiko su savo pagrindiniu
politiniu priešininku – šalyje daugu-
mą sudarančių sunitų vadovu Saad al
Hariri. Dėl 18 mėnesių trukusio abie-
jų politinių vadovų konflikto Libanas
buvo priartėjęs prie pilietinio karo
slenksčio, tačiau tarpininkaujant Ka-
tarui buvo susitarta surengti šalies
prezidento rinkimus ir sudaryti na-
cionalinės vienybės vyriausybę.

LITTLE ROCK
Arkansas universiteto miestely-

je sekmadienio vakarą buvo nušauti
2 žmonės, o dar vienas žmogus buvo
sužeistas, pranešė universiteto ir li-
goninės pareigūnai. Nusikaltimas
buvo įvykdytas prie Conway įsikūru-
sio University of Central Arkansas
bendrabučio. Universiteto pareigū-
nai sakė, kad dėl to šaudymo įtariami
4 asmenys, kurių vienas sulaikytas.
Netrukus po pranešimų apie įvykį
universiteto miestelis buvo uždary-
tas, o paskaitos universitete atšauk-
tos.

NIAMĖJUS
Vakarų Afrikos regiono teismas

pirmadienį nuteisė Nigerio valstybę,
neapgynusią mergaitės, kuri tvirtina,
jog buvo parduota į vergiją. Byla
buvo iškelta padedant Didžiojoje
Britanijoje įsikūrusioms kovos su
vergija organizacijoms. Šia bandomą-
ja byla siekiama spausti Afrikos vy-
riausybes, kad jos išgyvendintų ver-
govę, kuri, kaip teigiama, paplitusi
kai kuriose Afrikos šalyse, nors įsta-
tymai ją ir draudžia.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Britai remia bendros
Europos armijos sumanymâ

JAV

Vilnius, spalio 27 d. (Balsas.lt) –
Ką tik paskirtas Didžiosios Britanijos
gynybos sekretorius viešai pranešė
palaikantis prancūzų siekius sukurti
Europos Sąjungos armiją.

Dienraščiui „Sunday Times”
John Hutton, gynybos sekretoriaus
portfelį perėmęs spalio 3 d., sakė, kad
pajėgų sumanymas yra „visiškai pro-
tingas”, praneša EUobserver.com.

„Manau, kad dėl tokių dalykų tu-
rime būti pragmatiški. Prancūzija
yra viena artimiausių mūsų sąjungi-
ninkių ir prancūzai tuo labai tiki. Jei
mes galime paremti, tai ir turėtume
padaryti”, – teigė jis. J. Hutton „Sun-
day Times” nurodė, kad ES misiją ko-
vai su piratavimu Somalyje yra geras
pavyzdys, kaip galėtų būti panaudo-
tos ES pajėgos.

ES pirmininkaujančios Prancū-
zijos prezidentas Nicolas Sarkozy no-
rėtų, kad dabartiniai ES karinės
veiklos rėmai turėtų naują valdymą,
o kiekviena valstybė turėtų skirti 1,5
tūkst. žmonių greito reagavimo pajė-
goms. Prancūzai tikėjosi, kad gyny-
bos klausimas bus kertinis šalies
vadovavimo ES laikotarpiu, tačiau jį
nustūmė finansų krizė.

2007 m. per Bastilijos dieną, kai
kiekvienos ES šalies pajėgos dalyvavo
parade Eliziejaus laukuose, N. Sar-
kozy nurodė, kad ES turėtų sukurti
bendrą kariuomenę. Prieš šį komen-
tarą panašiai buvo pasisakiusi Vokie-
tijos kanclerė Angela Merkel. Tačiau
britai iki šiol prieštaravo šiam suma-
nymui, nes taip esą susipintų NATO
ir ES funkcijos. AZIJA

Prancūzai tikėjosi, kad gynybos klausimas bus kertinis šalies vadovavimo ES lai-
kotarpiu. AFP nuotr.

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) – Če-
kija prieš pirmininkavimo Europos
Sąjungai (ES) perėmimą neteisingai
vaizduojama kaip Bendrijos piktada-
rė, pareiškė čekų užsienio reikalų mi-
nistras Karel Schwarzenberg, rašo
nepriklausoma Briuselio naujienų
svetainė ,,EUobserver”.

Čekijos, kaip itin euroskeptiškos
narės, įvaizdis yra klaidingas, inter-
viu prancūzų dienraščiui ,,Le Mon-
de” sakė K. Schwarzenberg. ,,Nesa-
me labiau euroskeptiški nei kitos Eu-
ropos šalys, ir aš apgailestauju dėl to,
kad mes vaizduojami kaip blogi šios
pjesės veikėjai”, – sakė jis interviu
dienraščiui.

Kalbėdamas apie euroskeptiškų
pažiūrų neslepiantį Čekijos preziden-
tą Vaclav Klaus, diplomatijos vadovas
pažymėjo, kad jis ,,turi savo nuomo-
nę”, bet pridūrė, kad ,,užsienio ir Eu-
ropos politiką vykdo vyriausybė”.

Pasak K. Schwarzenberg, Praha
iki sausio, kai perims vadovavimą są-
jungai, patvirtins Lisabonos sutartį,
kuria siekiama racionalizuoti ES įs-
taigas. Be to, ministras atmetė abe-
jones dėl to, kad ,,maža šalis”, tokia
kaip Čekija, negali spręsti svarbių
klausimų, tokių kaip Rusijos ir Gru-
zijos konfliktas ir pasaulinė finansų
krizė, kurie darbotvarkėje vyrauja

vadovaujant Prancūzijai.
,,Galbūt esame maži, bet konk-

rečiai rusų atveju daugiau išmanome
nei bet kas kitas, nes gyvenome su
jais 40 metų”, – pažymėjo K. Schwar-
zenberg.

,,Dėl kitų klausimų, žinoma, pa-
laikysime glaudžius ir pastovius san-
tykius su kiekviena ES nare. Mes
esame Europoje, telefonai veikia, bet
kas per vieną valandą gali nuvykti į
Londoną ar Paryžių, tad kur proble-
ma?” – pridūrė jis.

K. Schwarzenberg komentarai
pasirodė tokiu metu, kai žiniasklaida
vis dažniau spėlioja, kad Prancūzijos
vadovas Nicolas Sarkozy gali norėti
vadovauti Bendrijai ir po gruodžio 31
d., kai baigsis jo šalies pirmininkavi-
mo mandatas.

Remdamasis keliais N. Sarkozy
patarėjais ,,Le Monde” praėjusią sa-
vaitę pranešė, kad Prancūzijos prezi-
dentas norėtų vadovauti naujai euro-
zonos ,,ekonominei vyriausybei” – iki
to laiko, kai pirmininkavimą ES 2010
m. perims kita eurą naudojanti vals-
tybė.

Čekijos užsienio reikalų minist-
ras sakė ,,negalintis patikėti”, kad tai
reikštų N. Sarkozy norą ,,neutrali-
zuoti” Prahos pirmininkavimą Bend-
rijai.

AFRIKA
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Kas mus globoja?
RYTIS GURKŠNYS, SJ

Dieve, prieglobsti mano,
tavim aš viliuosi.

Tu mano skydas, išganymo
ramstis, mano globėjas.

/Ps 18, 3/

Visi turime susidarę tam tikrą
nuomonę apie save. Turime nuomonę
apie savo išvaizdą, tapatybę, charak-
terį. Visos tos mintys yra tokios se-
nos, kad jų mes jau nebevaldome. Jos
valdo mus ir pakreipia gyvenimą tam
tikra linkme. Tik labai gaila, kad kai
kurių žmonių nuomonė apie save yra
labai neigiama. Jie sako sau: „Netu-
riu jokių talentų. Nepatraukliai atro-
dau. Neturiu profesinės patirties.
Esu labai netvarkingas. Nemoku su-
valdyti savęs. Niekada neišsikapsty-
siu iš savo problemų. Niekuo negaliu
pasitikėti.” Ir tikrai jiems nesiseka
gyvenime, nes jų mąstysena įkalina
juos savo vidutiniškume. Tokios min-
tys valdo jų gyvenimą. Negalime ti-
kėtis laimingo ir nuostabaus gyveni-
mo, jei mūsų nuomonė apie save yra
labai neigiama. Turime kasdien daug
kartų sau kartoti: „Esu palaimintas,
stiprus, vertingas, talentingas. Žmo-
nės man palankūs. Esu reikalingas ir
patinku kitiems. Turiu ypatingą mi-
siją šiame gyvenime.” Jei norime nu-
galėti sunkumus gyvenime, tai turi-
me tikėti mums Kūrėjo dovanotu ge-
rumu, kurį nešiojamės savo širdyse.
Turime nuolat prisiminti ir mintyse
kartoti, kad visagalis ir mylintis Die-
vas mus globoja.

Mūsų mąstysena veikia panašiai
kaip kompiuteris. Galime nusipirkti
patį brangiausią, patį galingiausią,
patį greičiausią kompiuterį. Jis gali
turėti pačius naujausius įrenginius ir
programas. Bet jei įdiegsime visokių
bandomųjų, nelegalių, netinkamų
programų, kompiuteris neveiks taip,
kaip anksčiau. Be to, visokie virusai
gali paveikti ir sugadinti daug geros
programinės įrangos. Kompiuterio
darbas labai sulėtėja. Nebegalime
atidaryti reikiamų dokumentų ir pro-
gramų. Visos šios problemos atsiran-
da ne dėl to, kad kompiuteris padary-
tas netinkamai. Jis nebeveikia kaip
anksčiau dėl netinkamos progra-
minės įrangos ir virusinių programų
poveikio. Kompiuteris ir toliau išlie-
ka geras ir galingas. Jis nebeveikia
tinkamai, nes kažkas jį pripildė viso-
kių „šiukšlių”. Jas išvalius kompiu-
teris ir vėl veikia puikiai.

Panašiai ir mes esame sukurti
pagal visagalio Dievo paveikslą. Jis
yra mūsų kūrėjas, mūsų „gaminto-
jas”. Jis mus sukūrė galingus, ta-
lentingus, išmintingus tam, kad su-
gebėtume nugalėti gyvenimo sunku-
mus. Nuo pat gyvenimo pradžios esa-
me sukurti sėkmei, džiaugsmui, ra-
mybei ir meilei. Tačiau mes gyvenime
leidome, kad kažkas pažeistų mūsų
„programinę įrangą”, mūsų mąsty-
seną. Mes leidome, kad neigiamos
mintys apkrėstų mūsų mąstymą, su-
lėtintų ir trukdytų Dievo planui veik-
ti mumyse. Mes nuolat kartojome:
„Nesiseka man, nes neturiu tinkamo
išsilavinimo. Niekada neatleisiu ki-
tiems, nes per daug įžeidimų paty-
riau. Nekenčiu savęs, nes tiek daug
neteisingų sprendimų padariau.” Kai

tokios mintys aplanko, turime visada
prisiminti, kad nieko bloga mums
neatsitiko. Ne mes patys esame suga-
dinti, bet mūsų mąstysena yra pa-
žeista, jei mūsų gyvenimas neveikia
tinkamai, t. y., pagal Dievo planą.
Esame pašaukti į šį pasaulį ne tam,
kad mūsų problemos, mūsų sunku-
mai, mūsų sielos priešas, pavydžių
žmonių nuomonė ir elgsena mus nu-
galėtų. Esame pašaukti tam, kad bū-
tume nugalėtojai.

Kartą girdėjau apie jauną vyrą,
kuris jautėsi gyvenime labai nepa-
tenkintas, sutrikęs ir nusivylęs. Jis
pasakojo, kad yra jauniausias tarp
savo keturių brolių. Jaunuolis netikė-
tai sužinojo, kad tėvai nelaukė jo gim-
stant, nes jie tikėjosi mergaitės. Jo
tėvai mylėjo jį, juo rūpinosi. Tačiau
jis jautėsi taip, kad buvo klaida šiame
gyvenime, kad buvo nelauktas šeimo-
je. Vyras jautėsi nereikalingas šiame
gyvenime. Jam atrodė, kad jis ne-
turėjo gimti ir gyventi. Jis kasdien
kartojo sau: „Esu klaida. Esu never-
tingas, nereikalingas. Negaliu nieko
duoti kitiems.” Kasdien daug kartų
tokios mintys sukosi jo galvoje. Kartą
per pamaldas jis išgirdo pranašo Je-
remijo (Jer 1,5) žodžius, kuriais Die-
vas primena: „Dar prieš sukurdamas
įsčiose, aš tave pažinau, dar prieš tau
gimstant tave pašventinau...” To jau-
no vyro mintyse išliko Šv. Rašto pa-
tvirtinimas, kad dar prieš jam atei-
nant į šį pasaulį Dievas apie jį žinojo.
Kai ateidavo mintys, kad jis nevertin-
gas ir nereikalingas, jis sau kartoda-
vo: „Nesu klaida, nes Dievas apie
mane mąstė ir mane pasirinko prieš
sukurdamas. Esu vertingas ir myli-
mas. Manęs laukia nuostabi ateitis,
nes mane globoja Dievas, kuris yra
man palankus ir mane nuolat laimi-
na.” Pamažu jis pradėjo keisti savo
mąstymą, tikėdamas savo vertingumu
ir gyvenimo prasmingumu. Žinoma,
šis pasikeitimas neįvyko staiga. Ta-
čiau šiandien jis visiškai laisvas nuo
jo gyvenimą stabdžiusios patirties.

Galbūt daug įžeidimų patyrėme,
gal kas nors mus išnaudojo, gal
patyrėme skriaudų, nuoskaudų. Gal
mums kas nors sakė, kad netapsime
tuo, kuo svajojame. Gal kas nors mus
tempė žemyn. Visa tai negali pakeisti
to, kuo esame. Visada prisiminkime,
kad buvome ir pasiliksime brangiausi
ir vertingiausi Dievo kūriniai ir jo
globojami žmonės. Kartokime sau
nuolat: „Esu Visagalio, Aukščiausiojo
Dievo vaikas, kuriam įkvėptas dieviš-
kasis gyvenimas. Jo karališkas krau-
jas teka mano gyslomis. Kristaus Kū-
nas mane atnaujina, atgaivina ir stip-
rina.” Nesvarbu, ką kiti žmonės apie
mus kalba, visada pasiliekame patys
brangiausi ir mylimiausi jo kūriniai.

Skaičiau, kad buvo atlikti tyri-
mai stebint trejų metų vaikus. Buvo
atrinkti talentingiausi vaikai, kurie
parodė išskirtinių kūrybinių suge-
bėjimų, stiprią vaizduotę ir ypatingą
abstraktų mąstymą. Po ketverių
metų su ta pačia grupele buvo atlik-
tas panašus tyrimas. Tyrinėtojai nu-
stebo, kai atrado, kad tik penki pro-
centai tų talentingų vaikų sugebėjo
išlaikyti aukštą kūrybingumo, vaiz-
duotės ir abstraktaus mąstymo lygį.

Nukelta į 11 psl.

Arkivyskupo J. V. Bulaitis
paminėjimo jubiliejus

KUN. AUDRIUS ARŠTIKAITIS

SVETLANA ADLER

Šiemet arkivyskupas Jonas Bu-
laitis, baigdamas diplomatinę tarny-
bą, birželio 21 d. su kolegijos studen-
tais bei Italijos lietuvių bendruomene
paminėjo savo 75-erių metų, 50 metų
kunigystės jubiliejus ir 26 metų vys-
kupystės sukaktį, taip pat atšventė
Jonines.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Po-
piežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero ko-
legijoje, kurioms vadovavo kolegijos
rektorius kun. Petras Šiurys, kartu
koncelebravo kolegijos studentai.
Rektorius pasidžiaugė, kad arkivys-
kupas savo buvimu praturtino šv.
Jono Krikštytojo šventę: „Jūsų pa-
šaukimo kelio pradžia buvo šioje
kolegijoje ir po daugelio metų vėl sug-
rįžote čia, kur, kaip ne kartą prisi-
pažinote, yra ir Jūsų namai”, – sakė
kun. P. Šiurys. Po šv. Mišių visi susi-
rinkusieji gavo arkivyskupo palai-
minimą, giedojo Viešpaties angelą ir
palinkėjo arkivyskupui dvigubo jubi-
liejaus proga sveikatos, dvasinės stip-
rybės ir ilgų gyvenimo metų. Šventė-
je dalyvavo ir prie sveikinimų prisi-
dėjo Lietuvos ambasadorius Italijoje
Šarūnas Adomavičius.

Jonas Vytautas Bulaitis gimė
1933 metais birželio 23 d. Londone,
lietuvių emigrantų šeimoje. Studijavo
jėzuitų Šv. Ignacio gimnazijoje Lon-
done. Sekmadieniais dalyvaudavo lie-
tuvių bendruomenės šv. Mišiose ir
nuo vaikystės pamėgo lietuviškas
giesmes.

1952 metais atvyko į Popiežiš-
kąją šv. Kazimiero Lietuvių kolegiją
Romoje ir Popiežiškame Grigaliaus
universitete studijavo filosofiją ir teo-
logiją. 1958 metais vasario 2 d. buvo
įšventintas kunigu ir, nors negyveno
Lietuvoje, buvo inkardinuotas Kai-
šiadorių vyskupijoje. Po kunigystės
šventimų buvo nusiųstas vienerių
metų pastoracinei praktikai į Olbanio
dieceziją, New York. Baigęs pastora-
cinę praktiką grįžo atgal į Romą ir
Popiežiškajame Laterano univer-
sitete studijavo Bažnytinę teisę
(1959–1963). Tuo pačiu metu studija-
vo Popiežiškoje Diplomatinėje akade-
mijoje (1961–1963).

1963 metais liepos 1 d. kun. Bu-
laitis pradeda dirbti Šventojo Sosto
diplomatinėje tarnyboje. 1964 metais

tapus monsinjoru skiriamas dirbti į
Korėją. Vėliau yra siunčiamas į Apaš-
tališkąsias nunciatūras Santjago del
Cile (1968, Pietų Amerika), Panama
(1971), Kenija (1972–1977), Sudanas
(1977). 1981 lapkričio mėnesį Apaš-
tališkuoju Pro-Nuncijaus titulu ski-
riamas Centrinei Afrikos Respublikai
ir pirmuoju Šventojo Sosto Apaštališ-
kuoju pasiuntiniu Čadui ir Kongo
respublikai.

1982 metais sausio 6 d. šv. Petro
Bazilikoje Popiežiaus J. Pauliaus II
buvo konsekruotas vyskupu. Jonas
Bulaitis buvo pirmasis Lietuvos vys-
kupas, kuris gimė ne Lietuvoje. Ne-
paisant to, kuo dažniau arkivyskupas
J. Bulaitis stengiasi aplankyti Lietu-
vą. Atvykdamas į Birštoną gegužės ar
birželio mėnesį, džiaugiasi galimybe
dalyvauti gegužinėse ir birželio pa-
maldose, pirmos Komunijos, Motinos
dienos, Tėvo dienos šventėse. Buvimą
Lietuvoje arkivyskupas lygina su re-
kolekcijomis.

1986 metais arkivysk. Bulaitis
paskirtas popiežiaus atstovu Irane.
Vėliau vadovavo nunciatūrai Pietų
Korėjoje, o žlugus komunizmui Mon-
golijoje ir šiai šaliai užmezgus diplo-
matinius santykius su Šv. Sostu –
pirmuoju popiežiaus atstovu. Pasku-
tiniuosius vienuolika metų (nuo 1997
m.) arkivysk. Bulaitis vadovavo apaš-
tališkajai nunciatūrai Tiranoje (Alba-
nija).

Po 25 metų praleistų Šventojo
Sosto diplomatinėje tarnyboje, 2008
metais arkivyskupas Bulaitis pasi-
traukia iš aktyvaus diplomatinio gy-
venimo. Dabar jis yra paskirtas pos-
tulatoriumi rūpintis arkivyskupo Te-
ofilio Matulionio paskelbimo palai-
mintuoju byla.

Arkivyskupas Bulaitis nuolat pri-
simindavo Popiežiškąją lietuvių šv.
Kazimiero kolegiją Romoje. Kiekvie-
nais metais apsilankydavo joje, pasi-
dalydavo savo gyvenimo patirtimi su
studentais, taip pat paremdavo mate-
rialine auka. Jo dėka buvo atnaujin-
ta kolegijos biblioteka.

Paskutiniu metu arkivyskupas
būdavo apsistojęs Popiežiškos lietu-
vių šv. Kazimiero kolegijos svečių na-
muose „Villa Lituania”. O nuo rugsė-
jo mėnesio persikėlė gyventi į Casa
San Benedetto namus, skirtus diplo-
matinę tarnystę baigusiems vysku-
pams, šalia Vatikano.

Arkivyskupas J. Bulaitis (centre) su tikinčiaisiais.
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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

Ißnuomojamos gyvenamos
patalpos Oak Lawn rajone,
95 Str. ir Melvina Str.
Tel. 708-359-0899

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

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

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

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

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Lietuva kaleidoskopeLietuva kaleidoskope
Indrè Tijùnèlienè

Nr. 1

Vilnius. Lukiškių aikštė. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Atrodo, kad kuo senesnis esi, tuo
laikas greičiau bėga. Gal turėtumei,
būti dėkingas, kad sidabrui garbanas
puošiant, gyvenimas dar ūžia, nors
kartais gal būtų smagu nuo terasos
žiūrėti, „kaip žolė auga” ar ant „sie-
nų dažai džiūsta”. Galima visą dieną
plūduriuoti valtelėje nesistengiant
pagauti žuvytės, galima pasimėgauti
gražinimosi procedūromis, o gal yra
palaima, kad mūsų keturių vaikų
atžalos, t. y. 11 anūkėlių ir smalsu-
mas krūvoms neperskaitytų knygų
neleidžia visiškoje ramybėje išplaukti
Amžinybėn.

Nuo 1979 m. iš Čikagos važinė-
jant į Lietuvą, mėgdavau bent mini-
maliai raštu pasidalyti įspūdžiais.
Tačiau paskutinės trys kelionės pra-
lėkė be pėdsakų ir tai gal ne viesulo
laiko, o įsibrovėlės tinginėlės kaltė. O
nepaisant dažnų apsilankymų Tėvy-
nėje, patirčių būna su kaupu ir kiek-
vieno įspūdžiai kitokie, sieloje būna ir
šventė, ir verkiančio  smuiko aidas...

Vasara

Apsilankyti  Lietuvoje 2007 metų
birželio–liepos mėnesiais paskatino
penktoji Čikagos jaunimo krepšinio
komandos ASK „Lituanica” kelionė į
Lietuvą. Prieš daugelį metų Donatas
Tijūnėlis pasiūlė Zitai Marčiuliony-
tei, o jo žentas dr. Donatas Siliūnas
įgyvendino „mainų programą” tarp
Lietuvos paauglių – krepšininkiukų
ir Čikagos „Lituanica” – vienais me-
tais kviečiama komanda iš Lietuvos
(pradėta su penkiolikmečiais iš Šarū-
no Marčiulionio krepšinio mokyklos),
o kitais metais į Lietuvą vyksta
„Lituanicos” komanda su šeimomis.
Varžybas sustato dr. Donatas Siliūnas
ir Stepas Žilys, o turizmu ir apgyven-
dinimu rūpinasi Daina Siliūnienė.

* * *
2005 metais į Lietuvą skrido apie

143 žmonės, o 2007 metų vasarą vyko
apie 66, nes kiti norėjo dalyvauti Dai-
nų šventėje, o tai sudarytų labai ilgą
laiko tarpą. Atvyko berniukų ir mer-
gaičių komandos draugiškoms varžy-
boms savo protėvių krašte. Anksty-
vesnėse kelionėse pati Daina Siliū-
nienė rūpinosi vykstančių apgyven-
dinimu, transportu, turizmu ir t. t.
Šiai kelionei į talką ji pasikvietė Vil-
niaus „Baltic Clipper” turizmo agen-
tūros darbuotoją Karoliną Kuzaitę.
Vilniuje dauguma apsistojo viešbuty-
je „Novotel” (čia patogus privažiavi-
mas autobusams), o Palangoje –

„Gabija”, Karolina parūpino patogius
autobusus ir gabias gides, padėjusias
apžiūrėti  Vilnių ir Kauną. Į kiek-
vienos dienos tvarkaraštį D. Siliū-
nienė įtraukė restoranų pasiūlymus
pietums ir vakarienei, pvz., „Dela-
no” prekybos centre „Akropolis”,
„Da Antonio”, „Pilies kepyklėlė”,
Forto dvaras” „Čili kaimas”, „Čili pi-
ca”, „Double Coffee”, „Avilys” ir t. t.

Rytais vyko krepšinio treniruotės
Vilniaus jėzuitų gimnazijos sporto
salėje. Po to turizmas – Arkikatedra
ir jos požemiai,  Šv. Onos bažnyčia,
Gedimino bokštas, ėjimas Pilies  gat-
ve pro suvenyrų turgelį ir Rotušę iki
Aušros Vartų. Po pietų buvo lanko-
mas Genocido muziejus, Vilniaus
stiklo studija su parodymu, kaip pu-
čiamas stiklas, ir kalvis su puodžiumi
Užupyje. Pas puodžius vaikams labai
patiko, nes ten jiems davė prijuostes
bei molio ir jie galėjo gaminti savo ke-
ramikos kūrinį.

Besidomintys galėjo taškytis Vil-
niaus („Vichy”) vandens parke, pa-
matyti Vilniaus universitetą, apsi-
lankyti pas audėjus Palmirą ir Petrą
Damijonaičius (Vienuolio 6–32), pas
dail. Gražiną Vitartaitę (Antakalnio
88–35A) bei dail. Antaną ir dail.
Ramunę Kmieliauskus (Sibiro 28),
keramikę Jovitą Navakienę (Poškos
46–1). Patartina nepraleisti Šv. Petro
ir Povilo, Bernardinų, Šv. Kazimiero
bažnyčių bei Televizijos bokšto ir
Seimo rūmų. Įdomu pamatyti preky-
bos centrus „Akropolis” ir „Europa”
bei antikvarų centrą „Senasis kupa-
ras” Dominikonų gatvėje.

Vieną dieną autobusas vežė į
Bezdonių dvarą ir į Rumšiškes, kur
buvo švenčiamos Joninės. Pakelėje
užkandžiams sustojome „Bernelių
užeigoje”. Kitą dieną praleidome
Trakuose, kur vaikams buvo įdomu
stebėti riterių kautynes, apžiūrėti
pilį, plaukioti įvairiomis valtelėmis ir,
tamsiam debesėliui atslinkus, pabė-
gioti tarp lietaus lašų.

Varžybos vyko Kaune. Pavalgė-
me „Akropolyje”. Po to apžiūrėjome
Karo muziejų, kur ypatingo dėmesio
susilaukia Dariaus ir Girėno lėktu-
vas. Sodelyje aukas Tėvynei priminė
Ne žinomo kario kapas ir aukštai iš-
kilusi  Nepriklausomybės statula, ku-
riai pozavo ir Emilija Masiliūnaitė.
Žygiavome Laisvės alėja iki Sena-
miesčio  ir Rotušės, kol pasiekėm prie
Kauno pilies mūsų laukiančius auto-
busus. Deja, šį kartą nespėjome ap-
lankyti suremontuotos Karininkų
ramovės.  Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Būtinai reikia
pasirūpinti, kad tai būtų akivaizdu ir
tikrovėje. Energijos srityje per visus
tuos metus nuo Rusijos ne tik neat-
siribojome, bet ir mūsų snaudžianti
užsienio politika Ignalinos uždarymu
dar arčiau prie jos pristums. Švieti-
mo, mokslo, sveikatos apsaugos,
teisės padėtis – apgailėtinoje padėty-
je. Ekonominė gerovė – kasdien tik
blogėja. Naujas premjeras ir keturio-
lika jo parinktų ministrų per
ketverius metus turės tą smunkančią
kreivę kilstelti aukštyn. Ir net
gerokai. Ar tokie pareigūnai bus
surasti? Pagrindinis vaidmuo čia
priklausys konservatoriams, į jų
naują darinį šiemet įsijungusiems
krikščionims demokratams ir tau-
tininkams. Be abejo, jie pasiims sau ir
pagrindines ministerijas – aštuonias
ar net devynias. Prie ministrų – dar
po pulkelį padėjėjų, patarėjų. Ar tiek
pakankamai išprususių, patyrusių,
darbščių ir itin sąžiningų žmonių

partija suras? Ar suras tinkamus bei
atsakingus vadovus penkioms ar
šešioms ministerijoms kitos trys į
Vyriausybės darinį įeinančios parti-
jos? Ar nugalės didybę žvilgsnis ir
tarp išeivių jų pasidairyti? Tokių,
kaip, pvz., jau tėvynėje gyvenantis
patyręs visuomenininkas politikas dr.
Kęstutis Girnius, sakykim, Užsienio
reikalų ministerijai vadovauti, arba
Vašingtone gyvenantis Mokslo ir
kūrybos simpoziumų vienas iš gabių
organizatorių dr. Stasys Bačkaitis.
Beje, atsiprašau abiejų savo kolegų,
nes jų pavardes miniu neatsiklausęs
ir nežinodamas, ar jie sutiktų šias
pareigas priimti. Čia tik viena iš ga-
limybių. Tačiau, manau, esąs saugus,
nes išeiviai tokioms pareigoms tik-
riausiai niekada nebus kviečiami.
Viską mes patys žinome, ne kartą
buvo spjauta ir man pačiam į veidą už
vieną kitą pasiūlymą. Čia dar viena
didelė Lietuvos bėda…

Balsas.lt 

Nepartinis duetas: Adamkus – Grybauskaitė 



10              DRAUGAS, 2008 m. spalio 28 d., antradienis

AUDRONÈ BERNATAVIÇIENÈ

Kaip ir kiekvieną sekmadienį,
bet gausiau, po vasaros karščių iš
kelio nių rinkosi Cicero parapijiečiai į
šv. Mišias, kurias atnašavo kun.
Antanas  Gražulis,  SJ.

Spalio 12 d., šilčiausią rudens
sekmadienį po šv. Mišių, visi rinko-
mės į kavinę pabendravimui. Vaiši-
nomės Mėtos Gabalienės suruoš-
tomis vaišėmis ir tarsi kažko laukė-
me, mat kavinėje vyko neįprastas
sujudimas, o ant stalų buvo išdėstyti
lapai su dainų tekstais.

Vargonininkė Vilma Meilutytė
pasveikino gausiai susirinkusius ir
pranešė, jog šiandien turime tris gra-
žias progas, kurių negalime pamiršti
ir neapdainuoti, juolab kad parapijos
choras išmoko daug naujų dainų.
Netrukus V. Meilutytė akordeono
garsais pakvietė visus dainuoti. Už-
dainavome – lyg būtume kaimo sek-
lyčioje.

Jonė  Bobinienė pasveikino Ed-
vardą Šulaitį garbingo 80-mečio pro-
ga. Ji papasakojo, kad Edvardas at-
vyko iš Kybartų prieš 59-erius metus
ir nenuilstamai dirba iki šių dienų,
rašydamas straipsnius į lietuviškus
laikraščius. Daug gražių padėkos žo-
džių buvo išsakyta jubiliatui, kuris vi-
sada aprašo mūsų  ciceriečių renginius.
Džiaugiamės, jog turime savo pa -
rapijoje tokį darbštų, brangų žmogų.

J. Bobinienė išsakė gražius svei-
kinimo žodžius ir Stasei Šiaučiū-
nienei, sulaukusiai 90-ies metų ju-
biliejaus. Dėkojo jai ir jos vyrui Jonui
už nuolatinę finansinę paramą kavi-
nei. Su gimtadieniu buvo pasveikinta
ir Onutė Venclovienė, kuri ilgus me-

tus nenuilstamai dirbo Cicero bend-
ruomenėje. Visiems jubiliatams Mėta
Gabalienė įteikė dideles rudeninių
gėlių puokštes, o visi sugiedojome
„Ilgiausių metų”.

Vilma Meilutytė pranešė nelabai
linksmą naujieną – Laima Motušytė,
kuri giedojo chore, išvyksta gyventi į
Lietuvą. Choro vadovė apgailestauda-
ma kalbėjo, jog praranda gerą balsą ir
nuoširdų žmogų. Choro vardu Laimai
atminimui buvo įteiktas albumas
apie Čikagą. Virginija Mauručienė
taip pat įteikė atminimo dovanėlę.
JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas
Mindaugas Baukus pasveikino visus
su gražiais jubiliejais.

Vargonininkei ištarus, kad
sveikinimai išsakyti, bet dainos dar
neišdainuotos, vėl dainavome.

Gerb. Edvardas Šulaitis, dėkojo
už sveikinimus ir pasakojo apie save,
jog esantis seniausias parapijietis,
kuris atvyko kartu su dr. Petru Ki-
sieliumi, prieš 59-erius metus. Nuo to
laiko parašęs daug straipsnių, o fo-
tografuoti pradėjęs nuo 1961 metų.
Edvardas kalbėjo, jog darė viską, ką
galėjo ir ką turėjo daryti. Atpildo jis
nelaukė, nors apdovanojimų yra
gavęs.

L. Motušytė dėkojo už dovanas ir
likimui, jog galėjo atvykti į Ameriką
ir pakeliauti po šią nuostabią šalį.

Gražiausi padėkos žodžiai buvo
išsakyti V. Meilutytei už jos keturių
metų vadovavimą chorui. Jai buvo
taip pat įteikta puokštė gėlių. Gražios
ciceriečių tradicijos, dėmesys nusipel-
niusiems žmonėms padeda išlaikyti
lietuvybę išeivijoje.

Pabaigoje užtraukėme dainą
„Eisim, broleliai, namo, namo”.

Spalio 19 d., Cicero parapijos bu -
vusios mokyklos salėje buvo pažymė-
tas  žurnalisto ir visuomenininko Ed -
vardo Šulaičio 80-asis jubiliejus.

Sunku  yra kalbėti ir vertinti  E.
Šulaičio reikšmę lietuvių išeivijos gy -
venime. Per 60 metų žurnalistinio
dar bo nuveikta iš tiesų labai daug.
Bendradarbiauta beveik visuose lie -
tuvių išeivijos spaudos leidiniuose
JAV, Kanadoj, Pietų Amerikoj, Vo -
kietijoje bei Anglijoje, parašyta per
15,000 straipsnių bei komentarų, pa -
daryta 5,000 nuotraukų, taip įnešant
sunkiai įkainojamą indėlį į kultūrinį
Lietuvos bei išeivijos gyvenimą. Ju -
biliato garbei surengtą paminėjimą
ve dė jo dukra, buvusi aktorė Laima.
Pirmiausiai buvo perskaityti iš Lie -
tuvos atkeliavę Lietuvos Respublikos
prezidento Valdo Adamkaus, Kauno
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus,
kultūros žurnalo „Santara” redakto-
riaus Romualdo Norkaus sveikini-
mai. Sveikinimą atsiuntė ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Regina Narušienė bei kiti. Savo apsi-
lankymu ilgametį spaudos darbuoto-
ją pagerbė bei pasveikino Vidurio Va -
karų apygardos pirmininkė Aušrelė
Sa kalaitė, JAV LB Cicero bend ruo -
menės pirmininkas Mindaugas Bau -
kus, Lietuvių katalikų spaudos drau -
gijos pirmininkas Saulius Kup rys,
„Amerikos lietuvio” leidėjas Bro nius
Abrutis. Pasisakiusieji dėkojo E.
Šulaičiui už pasiaukojančią ilgametę
veiklą bei linkėjo dar daug energingų
bei kūrybingų dienų. Nuskambėjo
,,Ilgiausių metų”, užpūstos žvakutės
ant įspūdingo torto. Šio nenuilstančio
žurnalisto reikšmę išeivijos spaudai
gerai apibūdino Broniaus Abručio
žodžiai. „Amerikos lietuvio” leidėjas
padėkojo E. Šulaičiui už bendradar-
biavimą šiame laikraštyje ir, pasitelk-
damas liaudišką  išmintį, pasakė:
„Edvardo reikšmė ‘Amerikos lietuvy-
je’ – sunkiai nusakoma. Tai tarsi rau -
go reikšmė kepant duoną. Raugas su -
brandina šviežią duonos tešlą, ją iške-
lia ir tik su jo pagalba ta tešla tampa
tikra duona. Taip ir ‘Amerikos lietu-
vio’ laikraštis subrendo ir, padedant
Edvardo žinioms bei patirčiai, tapo
tikru laikraščiu.”

Jubiliatą sveikino ir Cicero, ku-

riame jau daug metų gyvena jubi-
liatas, parapijiečiai. „Edvardo straip-
sniais ir reportažais išgarsinta, – sakė
jie, – nedidukė Cicero parapija tapo
vos ne pasaulio centru.”

Edvardas Šulaitis gimė Ky bar-
tuose, Lietuvoje. Į Ameriką atvy ko
1949 m. ir iš karto įsitraukė į lie tu-
višką veiklą. Atvažiavęs su tėvais pas
jau anksčiau čia atvykusį brolį Juozą
į Cicero, čia jis  gyvena iki šiol. Pažy-
mėtina, kad per Atlantą jis plaukė
vienu laivu kartu su kitu ilgamečiu
Cicero ir Amerikos lietuvių veikėju,
neseniai amžinybėn iškelia vusiu dr.
Petru Kisieliumi. 60 metų dirbantis
žurnalistinį darbą, nuo pat pirmųjų
savo buvimo JAV dienų E. Šulaitis
pradėjo rašyti į seniausią lietuvišką
dienraštį „Draugas”, ku ria me vėliau
ėmė redaguoti sporto, o dar vėliau –
ir „Lietuvos vyčių” skyrelius. Visą
jaunystę domėjęsis spor tu, šios veik-
los neapleido. Jis buvo krepšinio ko-
mandos bei „Tauro” sporto klubo va-
dovas. Krepšinio komandai, kuomet
dalis žaidėjų buvo pašaukti į JAV
armija, talkinti iš Marquette Park
atvykdavo dabartinis Lietuvos prezi-
dentas Valdas Adam kus. Nuo 1965 m.
Šulaitis bendradarbiavo Lietuvos

Smagus sekmadienis 
Cicero kavinėje

Edvardas Šulaitis 
atšventė 80-metį

Edvardą Šulaitį sveikina Algimantas Kezys, neseniai pats atšventęs savo 80-metį.                 Jono Kuprio nuotraukos

Edvardas Šulaitis su dukra Laima Šulaityte-Day.

„Sporto” laik raštyje, kas palengvino
užmegzti ry šius su tuometine Lie-
tuvos krepši nio federacija ir davė ga-
limybę 1967 m. suorganizuoti tuo me-
tu beprecedentę Šiaurės Amerikos
lietuvių krepšinio federacijos koman-
dos kelionę į Lietuvą. Ši kelionė į
sporto istoriją įėjo kaip didžiausia
išeivijos lietuvių sportinė išvyka į
sovietų okupuotą Lietuvą.

E. Šulaitis  per savo gyvenimą
vadovavo 5 sporto klubams, yra
Vlado Jakubėno draugijos pirmi -
ninkas, Lietuvių žurnalistų sąjungos
pirmininkas, prieš trejetą metų pra -
dėjo redaguoti Lietuvių Susivienijimo
Amerikoje (SLA) laikraštį „Tėvynė”.

Už darbą žurnalistas apdovanotas
Lie tuvos tautinio olimpinio komiteto
Žvaigždės ordinu,  yra Gedimino or -
dino kavalierius bei Lietuvių kultū -
ros tarybos žurnalisto premijos lau -
rea tas. Tik prieš savaitę E. Šulaičiui
paskirtas Lietuvos Sporto ir kūno
kul tūros komiteto prie Lietuvos Vy -
riausybės apdovanojimas, o Lietuvoje
išleista knyga apie jo gyvenimą –
Vlado Burago ,,Lietuvybės riteris ir
sporto metraštininkas”.

Sveikindami E. Šulaitį gražios
sukakties proga, linkime sveikatos ir
laukiame naujų straipsnių.

,,Draugo” inf.
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Margumynai

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Keista, kad tiek daug reikia ži-
noti, o žinai tiek mažai.

Mokslas yra garbingas dalykas,
bet retkarčiais prisiminkime, kas
reikalinga žinoti, neišmokinama (O.
Wilde).

Jei matosi žalias, tai nereiškia,
kad jau pavasaris artėja.

Seni bankininkai niekada ne-
miršta, o gyvena skolintu laiku.

Realybė yra tokia, kad nustojus
ja tikėti, ji nedingsta. (J. Dick).

Garbė yra paveldima, o pagarbą

reikia užsitarnauti. Garbę galima iš-
laikyti, o pagarbą prarasti.

Atsiminkite! Kartais sveika su-
sirgti ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo
saldžių kalbų.

Kai darbas yra malonumas, tai
gyvenimas yra džiaugsmingas, kai
darbas yra prievolė, gyvenimas yra
vergija (M. Gorky).

Dabar žmonės ima trumpesnius
medaus mėnesius, bet juos ima daž-
niau.

Parengė Stasys Prakapas

Atkelta iš 8 psl. 
Jie padarė išvadą, kad gyvenimo

įvykiai ir supantys žmonės tempė
juos žemyn šiose srityse. Jų sugebėji-
mai ir talentai pamažu nyko. Jų
tėvai, mokytojai ir kiti sutikti žmo-
nės, patirtos nesėkmės jau spaudė
žemyn. Gyvenimas visus mus tempia
žemyn, kai patiriame nesėkmių, nu-
sivylimo, įžeidimų. Kai tai patiriame,
dažnai atsisakome savo didelių sva-
jonių ir nuostabių planų. Tačiau tu-
rime sugrįžti prie savo kūrėjo nus-
tatytų asmeninių duomenų. Turime
kuo dažniau pastebėti jo artumą ir
galią kasdienybėje.

Daugelis patyrėme daug sunku-
mų ir nesėkmių, sėdime nusivylę ir
gyvename vidutinišką gyvenimą. Ne-
leiskime, kad kas nors atimtų mūsų

pasitikėjimą savimi ir savo vertingu-
mu, kylančiu iš Dievo. Pradėkime
šiandien. Naikinkime „virusines”
mintis. Atkurkime pradinius mūsų
gyvenimo „parametrus”. Visada pri-
siminkime, kad esame užprogra-
muoti tam, kad nugalėtume visus
sunkumus gyvenime. Melskimės šio
sekmadienio psalmės žodžiais, kreip-
damiesi į tą, kuris mus globoja. Mal-
doje kasdien kartokime: „Žinau, kad
esu Dievo vaikas, kurį jis kasdien glo-
boja. Esu vertingas. Dėkoju už tai, ką
turiu. Tikiu, kad geriausi dalykai
manęs dar laukia ateityje.” Dievas sė-
ja ir ugdo mūsų svajones ir gražius
planus. Jei mes laistome tas svajones
teigiamomis mintimis, jis jas gali iš-
auginti ir paversti tikrove.

Bernardinai.lt

Kas mus globoja?

Atkelta iš 2 psl.    Grundžių,
Ginkūnų, Tauragės, Papilės, Tytuvė-
nų, Raudėnų, Smilgių, Kupiškio raj.,
Linkončių, Marijampolės ir Šeduvos.
Žiniasklaida daug prisidėjo prie akci-
jos išplatinimo.

Atliktų  mamogramų metu  išaiš-
kinta gėrybinių pakitimų – mastopa-
tija – 65; įtartinų – 41, piktybinių po-
kyčių – 2. 33 moterims duoti  siunti-
mai onkologomamologo konsultacijai
tolimesniam gydymui. 

Visos moterys turėjo siuntimus iš
ginekologo, šeimos gydytojo. Joms
buvo perduoti duomenys, kad galėtų
juos nunešti savo gydytojams, kurie
stebėtų pokyčius.

Malonu matyti moteris iš toliau.
Kadangi dauguma neturi kitokio
transporto, joms šeštadienis yra pato-
giau – šeimos atveža arba miestelių
savivaldybės parūpina transportą.

Klaipėda

VŠĮ Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje LML krūtų vėžio prevenci-
jos ir profilaktikos LML akcija vyksta
jau šešti metai.

Per akciją, kaip buvo sutarta, pa-
tikrinta 220 moterų. Jos atvyko  iš
Klaipėdos, Palangos, Telšių, Kretin-
gos, Plungės, Skuodo, Mažeikių, Ši-
lalės, Tauragės, Pagėgių, Šilutės, Sa-
lantos ir Gargždų miestelių ir rajonų.
Profilaktikos patikros buvo atliktos
balandžio mėnesio šeštadieniais, nes
šiais metais gegužės mėnesį universi-
tetinėje ligoninėje vyko seminarai ir
buvo atostogų pradžia. Dirbo ribotas
skaičius specialistų.

Iki piktybinių įtarimų rasti – 82
atvejai, (šios moterys stebimos ir tik-

rinamos). Pirmos stadijos atvejų ras-
ta buvo 1 iš Klaipėdos rajono. Patik-
rintų moterų amžius: 40-49 m. (111
moterys);  50-64 m.  (61);  65-74 m.
(24);  75 m., (2).

Darbas vyko sklandžiai, regist-
ruojama buvo su pertraukomis, kad
nesusidarytų spūstis.                                                             

Alytus

Sutartis pasirašyta 2008 m. va-
sario 22 d. Krūtų vėžio prevencijos ir
profilaktikos akcijoje turėjo būti  pa-
tikrinta 250 moterų iš Alytaus mies-
to, Lazdijų, Varėnos ir Druskininkų
rajonų, moterims atliekant krūtų ap-
žiūrą ir mamogramas. Iš ligoninės
birželio  10 d.  gautas el. laiškas sako,
kad atliktos mamogramos 167 mote-
rims. Patologijų rasta: mastopatija –
11; gėrybinių – 9; piktybinių – 6.

Paprašiau išsamesnės informaci-
jos. Visos moterys, kurioms pagal ma-
mogramų duomenis įtarta patologija,
grįžo po onkologų konsultacijos. Mo-
terų, kurioms įtarta mastopatija, am-
žius yra tarp 45-50 m. Moterims,  ku-
rioms įtarti piktybiniai navikai – 3 jų
iki 45 m., 3 daugiau nei  70 m. Galu-
tinis rezultatas – 5 moterims patvir-
tinta I krūties vėžio stadija, vienai –
II stadija (73 m.) Atliekama chemo-
terapija.

Gegužės mėnesio akcija turėjo
vykti šeštadieniais, kada buvo atlik-
ta, nežinau. Tik žinau, kad susitariau
su poliklinika, o jie su VŠĮ Alytaus
apskrities S. Kudirkos ligonine. Tai
aišku, kad nuplaukė pasidalinti pini-
gai, kurie turėjo būti Lithuanian
Mercy Lift apmokėti 250 moterų
patikrinti.

Šeštoji Lithuanian Mercy Lift akcija

Atkelta iš 3 psl.
Tai, kad A. Kubilius yra geriau-

sias įmanomas premjeras dabartinėje
padėtyje, man akivaizdu. Tai, kad šis
politikas per rinkimų kampaniją ir
pastarosiomis savaitėmis įrodė esąs
tvirtas ir ne tik protingas, bet ir
išmintingas politikas – taip pat gali-
ma teigti. Tačiau Tėvynės sąjungos
problemos iki šiol dažniausiai prasi-
dėdavo būtent po to, kai ji patekdavo
į valdžią. Atplūsdavo būriai patai-
kūnų ir patarėjų, kurie užliūliuodavo
politikus, galingos verslo korporaci-
jos pasiūlydavo savo draugystę. Todėl
ir laukiame tikros liustracijos jau
beveik dvidešimt metų. Todėl ir susi-
formavo oligarchinės struktūros. To-
dėl dauguma Lietuvos žmonių ne-

kenčia valstybės institucijų.
Pagaliau dar vienas vertas dėme-

sio dalykas. Liberalai, liberalcentris-
tai, „valinskiečiai” buvo aršūs TS-
LKD siūlomos valstybinės politikos
šeimos atžvilgiu kritikai. Tai sritis,
kurioje itin sudėtinga daryti kompro-
misus. Tai sritis, kurioje nepakanka
vien interesų sutapimo, bet reikia ir
vertybių darnos. Labai nesinorėtų,
kad būtent vertybės taptų pirmąja
koalicijos formavimo pragmatikos
auka. Pernelyg dažnai iki šiol verty-
bių buvo atsižadama, esą dėl darnos
ar politinės galios. Patirtis moko, kad
visais tokiais atvejais gerokai nusvil-
davome nagus. Tik ar mes vis dar
sugebame mokytis iš praeities klaidų?

Bernardinai.lt

PORINKIMINĖS POLITINIO GYVENIMO DILEMOS

A † A
MARTA ORENTIENĖ

ČĖSNYTĖ

Mirė 2008 m. spalio 18 d., sulaukusi 93 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Juodpetriuose, Tauragės apskrityje, 1915 m.

liepos 22 d.
Marta ištekėjo už dabar jau mirusio su a. a. Augusto Orento

1933 m. liepos 4 d., su kuriuo kartu išgyveno 54 metus.
Atvyko į Ameriką 1949 m. rugpjūčio, pas gimines Naujokus,

kurie gyveno Bethalro, IL. Po to gyveno Staunton, IL, kur vyras dir-
bo anglių kasyklose. Čikagoje apsigyveno 1952 metais.

Nuliūdę liko: dukra Zenta Berghofer su vyru  Robert, sūnus  Al-
fredas su žmona Daiva ir dukra Ingrida Orentaitė, kuri gyveno su
mama ir ją mielai prižiūrėjo  daugelį metų; anūkai Sigrid Wright su
vyru Brad, dr. Rimas J. Orentas, dr. Diana M. Orentas-Lein su vyru
Ed ir dr. Ingrid M. Lulich su vyru Larry; proanūkiai nuo 17 iki 2 me-
tų: Joseph ir Paul Orentas, Jack ir Benjamin Lulich ir Christopher
Lien. Paliko daug giminių Čikagoje,  Amerikoje, Lietuvoje ir kituose
kraštuose.

Buvo veikli  Ziono Liuteronų parapijos narė, iš kurios kun. Val-
das Aušra laikė laidotuvių pamaldas Kosary Funeral Home ir atliko
pamaldas Bethania kapinėse.

Nuliūdę artimieji

A † A
Inž. PRANUI NARIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame anūkei, Čiur-
lionio galerijos, Inc. Lemont narei TAYIDAI CHIA-
PETTAI ir jos artimiesiems.

Čiurlionio galerijos Inc., Lemont valdyba

A † A
Dail. JURGIUI DAUGVILUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną ALEKSANDRĄ
DAUGVILIENĘ, seserį SOFIJĄ MICKEVIČIENĘ,
dukras RITĄ CEKANAVIČIENĘ ir LAURĄ BURO-
KIENĘ sūnų MARIŲ DAUGVILĄ su šeimomis.

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubas

Šis bei tas...
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�Šv. Mišios už a. a. Algį Stankų-
Saulaitį bus aukojamos sekmadienį,
lapkričio 9 d., 6 val. v. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje. Kviečiame visus
draugus prisiminti jį bendroje maldoje.

�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.

�Vėlinių susikaupimo apeigos
vyks š. m. lapkričio 2 dieną, sekma-
dienį, 1 val. p. p. prie įsteigėjų pamink-
lo Čikagoje, ties Pulaski ir 111 gat-
vių sankryža. Apeigas organizuoja ir
re mia Šv. Kazimiero lietuvių kapinių
skly pų savininkų draugija. Religines
apeigas atliks kapinių direktorius
kunigas Jonas  Kuzinskas. Šventėje
dalyvaus Šaulių organizacijos atsto-
vai, ,,Lituanicos”  skautai.   Kviečiame
lie tuvius kuo gausiau dalyvauti Vė-
linių – mirusiųjų atminimo šventėje,
kad galėtume parodyti vyskupijos
vadovams, jog Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse bus visą laiką laikomasi
tau tinių ir religinių tradicijų, kad
mes gerbiame savo artimųjų ir pro-
tėvių atminimą maldomis ir žvakelių
uždegimu.

�Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 1
val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL, įvyks Zarasiečių
klubo metinis susirinkimas.

�Kviečiame į koncertą ,,Per
tamsu”, kuris įvyks sekmadienį, lap-
kričio 16 d., Jaunimo rūmų salėje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Koncerte dalyvaus lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, tautinių šokių
ansamblis ,,Grandis”, Maironio litu-
anistinės mokyklos mokiniai, tau-
tinių šokių grupė ,,Spindulys”, Pal. J.
Matulaičio misijos vaikų choras
,,Vyturys” ir ,,Dainavos” ansamblio
vyrų vienetas.  Dalyvaudami parem-
site PLC Jaunimo rūmų salės apšvie -
timo įrangos vajų. Bilietai: suaugu-
siems – 10 dol., moksleiviams ir vai -
kams – 5 dol., 12 v. p. p. bus galima
nusipirkti pietus. Koncerto pra džia 1
v. p. p. Visus maloniai kvie čiame.

�Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) literatūrinė popietė įvyks š. m.
lapkričio 23 d., sekmadienį, 2 val. p.p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.
Bus paminėti šiais metais amžiny-
bėn iškeliavę LRD rašytojai, įvyks
knygos ,,Trys iš Pajūralio” sutiktu-
vės, naujos poezijos skaitiniai, me-
ninė dalis. Kvie čiami visi literatūros
mylėtojai.

�,,Lietuvos ekonomika, žemės
ūkis ir ateities perspektyvos” bus ap-
tarta XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo (PLMKS) ple-
narinėje sesijoje. Įvadinį žodį tars se-
sijos organizatorius dr. Stepas Matas,
taip pat dalyvaus prof. Kazimira
Prunskienė (Lietuva), dr. Jadvyga Či-
burienė (Lietuva), dr. Robin Taylor
(JAV) ir dr. Vytautas Liakas (Lietu-
va). PLMKS ruošia JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba (pirm.
Vytautas Maciūnas) ir specialiai su-
darytas organizacinis komitetas, ku-
rio kopirmininkai yra dr. Vytautas
Narutis ir dr. Stasys Bačkaitis. Sim-
poziumas įvyks lapkričio 26–30 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

�Jau galite nusipirkti XIII Lie -
tuvių tautinių šokių šventės įrašą,
kurį sudaro 2 DVD. Juos  galite įsigy -
ti paštu (čekį siųsti ad resu: ,,LAC
XIII Folk Dance”, LAC XIII, 27084
Ala bastro Dr., Valencia, CA 91354
arba http: // www. sokiusvente.com
(mo kant kre di tine kortele). Pra šome
ne pamiršti užrašyti gavėjo ad resą.
DVD kaina – 25 dol. (į kainą įeina  su -
pakavimas ir persiuntimas). Užsi -
sakant dešimt (10) ar daugiau DVD,
kaina už vie netą – 20 dol., jei  visas
užsakymas siunčiamas tuo pačiu
adresu. Daugiau informacijos suteiks
Jurgis Joga el. paštu: fjoga@aol.com
arba tel.: 661-510-0779.

�Los Angeles Šv. Kazimiero pa -
rapijos metinis pokylis įvyks š. m.
lapkričio 9 d. po lietuviškų šv. Mišių.
Programą atliks žymi solistė Indrė
Viskontaitė. Bilietus užsisakyti galite
tel.: 818-782-1248 ir  818-321-1811
(Marytė Šepikaitė arba 323-255-3654
(Nijolė Pupienė). Savo atvykimu pa -
remsite parapiją.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Pirksiu Jono Rimšos, Vik toro
Vizgirdos, Prano Dom šai čio,
Adomo Galdi ko, Kazi miero
Žoromskio tapybos dar bus. 

Tel.: 708-349-0348

Washington, DC spalio 9 – lapkri -
čio 9 dienomis pirmą kartą surengtas
Europos vaikų festivalis 2008, kurį
inicijavo Europos Sąjungai pirmi nin -
kaujanti Prancūzija. Festivalyje daly-
vauja visų 27 Europos Sąjungos šalių
vaikų meno ir kultūros organizacijos. 

Festivalio metu bus rodomi spek-
takliai, filmai, rengiami koncertai,
kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su
menininkais. Festivalio rengėjų tei -
gimu – tai vienas didžiausių vaikų
fes tivalių JAV.

Pirmajame Europos vaikų kul -
tūrą ir meną pristatančiame festiva -
ly je Lietuvai atstovo teatro laborato -
rija „Atviras ratas”. Spalio 24-28
dienomis teatro aktoriai Washington,
DC žiūrovams parodė muzikinį spek-
taklį-improvizaciją „Senelės pasaka”,
sukurtą pagal Salomėjos Nėries ei -
lėraštį. 2007 metais „Senelės pasa -
kos” kūrybinė grupė buvo apdovano-
ta „Auksiniu scenos kryžiumi” už
geriausią spektaklį vaikams.

JAV sostinėje Washington teatro
laboratorijos „Atviras ratas” aktoriai
suvaidins penkis spektaklius. Spek -
takliai buvo rodomi žinomose Wa-

shington, DC meno ir kultūros sce-
nose – „Nacionalinės geografijos”
auditorijoje, ,,Atlas” meno centre ir
Pran cūzijos kultūros centre. Spek -
takliai pirmą kartą buvo vaidinami
anglų kalba.

2006 metais įkurtame teatre
„Atviras ratas” vaidina Lietuvos m u -
zikos ir teatro akademiją baigę akto-
riai, buvę profesoriaus Vlado Bag -
dono ir Keistuolių teatro vadovo Aido
Giniočio studentai.

Spalio 25 dieną Washington, DC
jaunieji žiūrovai galėjo pamatyti ge -
riausių Lietuvos animacinių filmų
autorių darbus – Iljos Bereznicko
„Baubo aritmetiką” ir „Baubo ligą”,
Henriko Vaigausko „Aeroplaną” ir
Jūratės Leikaitės „Paparčio žiedą”.

Pagrindiniai renginio organizato-
riai – Lietuvos ambasada JAV ir
Lietuvos institutas. Teatro labora-
torijos „Atviras ratas” pasirodymus
Europos vaikų festivalyje Washing-
ton, DC finansavo Kultūros ir Už-
sienio reikalų ministerijos. 

LR ambasados 
Washington, DC info

Teatro laboratorijos „Atviras ratas” aktoriai Ieva Stundžytė, Benita
Vasauskaitė, Justas Tertelis, Vytautas Leistrumas pasirodymo metu.

Spalio 25 d., šeštadienį, ,,Draugo” metiniame pokylyje ir spalio 26 d., sekma-
dienį, Lie tuvių dailės mu ziejuje, PLC, Le monte, vykusiose knygos ,,Amerikos
lietuvių Montessori draugija 1958–2008 m.” sutiktuvėse muzikinę pro-
gramą atliko pianistė dr. Frances Covalesky (Pranutė Kavaliauskaitė) iš New
Jersey. Kartu su pianiste į Čikagą atvyko jos brolis James ir tėvelis dr. Bernard
M. Covalesky. Tai buvo pirmoji pianistės pažintis su Čikagos lietuviška ben-
druomene. Po koncerto Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, publika atsistojusi
plojo pianistei už puikų koncertą.
Nuotraukoje James Covalesky, dr. Frances Covalesky ir jos tėvelis dr. Bernard
M. Covalesky po koncerto Lietuvių dailės muziejuje.   

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Šių metų spalio 24 d., penkta -
dienį, Balzeko Lietuvių kul tūros
mu ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi -
cago, IL 60629 buvo atidaryta me -
ni ninkės Laisvydės Šalčiūtės  paro-
da „Nudes. Smiling” („Nuogos. Be -
si šyp sančios”).  Paro dą atidarė ir
apie menininkės kūrybą papasako-
jo naujoji Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus darbuotoja Ieva Dilytė.
Ieva yra pro fesio nali menoty -
rininkė, neseniai at vykusi iš Lie -
tuvos.

Paroda muziejuje veiks visą
mėnesį. Telefonas pasitei ra vi mui:
773-582-6500.

Nuotraukoje: Ieva Dilytė ati-
daro parodą.

Laimos Apanavičienės nuotr.


