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Londonas (URM info) – Lietuvos
ir išeivijos santykiai įgauna naują
kokybę, o globalios Lietuvos idėja
tampa „gyvu kūnu”, sakė užsienio
reikalų viceministrė Asta Skaisgiry-
tė Liauškienė rugsėjo 8 d. Lietuvių
sodyboje Londone surengtoje konfe-
rencijoje „Išeivijos kūrėjų ir Lietu-
vos kultūros santykis”.

Santaros-Šviesos federacijos Lon-
dono klubo organizuotoje Išeivijos
studijų dienų konferencijoje disku-
tuota apie migracijos veikiamą šiuo-
laikinę lietuvių kūrybą, Lietuvos ir
išeivijos kūrėjų santykį, bendrų kul-
tūrinių projektų įgyvendinimo gali-
mybes. Rugsėjo 7 d. viceministrė
Londone susitiko su JK lietuvių jau-
nimo organizacijų vadovais. A. Skais-
girytė Liauškienė pažymėjo, kad bū-
tina ir toliau tęsti JK lietuvių jauni-
mo sąjungos organizuojamus lietu-
vių studentų praktikų ir stažuočių
Lietuvoje projektus, kurie sudaro pa-
lankias sąlygas JK mokslus baigu-
siam jaunimui grįžti į Lietuvą ir čia
pradėti profesinę karjerą. Susitikime

aptartas pasirengimas 2013 m. liepos
1–14 d. vyksiančiam XIV Pasaulio lie-
tuvių jaunimo kongresui, bendrų
projektų įgyvendinimo galimybės.
Kongrese ketina dalyvauti keli šim-
tai lietuvių jaunimo sąjungų atstovų
iš daugiau kaip 30 pasaulio valstybių.

Kongreso atidarymas vyks Londone,
studijų dienos – Lietuvių sodyboje,
kultūrinė programa – Škotijoje. Po
kongreso dalyviai vyks į Lietuvą, kur
susitiks su Lietuvos jaunimo organi-
zacijomis. 
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Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė Londone susitiko su
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo organizacijų vadovais.                           URM nuotr.

Kun. V. Rimšelis, MIC: 80 metų tarnystės
bažnyčiai ir visuomenei – 5 psl. 

Aptartas išeivijos kūrėjų ir Lietuvos kultūros santykis

B. Obama ir M. Romney kovoja dėl rinkėjų
Washington, DC (ELTA) – JAV

prezidentas Barack Obama ir jo var-
žovas Mitt Romney sakė rinkimų kal-
bas, kurių pagrindinė tema – nese-
niai paskelbti duomenys apie nedar-
bo lygį.  Abu kandidatai į prezidentus
sakė kalbas Iowa ir New Hampshire
valstijose. B. Obama pripažino, kad
nedarbo lygis vis dar yra per aukštas,
o M. Romney tvirtino, kad nesuvei-
kė dabartinio prezidento politiniai
sprendimai. Apklausos rodo, jog li-
kus dviem mėnesiams iki rinkimų

respublikonų ir demokratų kandida-
tus palaiko vienodas rinkėjų skai-
čius. 

JAV statistikos biuro paskelbtoje
ataskaitoje teigiama, kad rugpjūtį
buvo sukurta 96,000 darbo vietų – ma-
žiau, nei tikėtasi. Nedarbo lygis nuo
8,3 proc. sumažėjo iki 8,1 proc., bet tik
todėl, kad daugiau žmonių liovėsi ieš-
koję darbo. 

Tuo tarpu JAV prezidentas B.
Obama pirmą kartą per tris mėne-
sius vėl aplenkė savo varžovą respub-

likoną M. Romney pagal surinktas
aukas. Dabartinis Baltųjų rūmų šei-
mininkas ir demokratai rugpjūtį su-
rinko per 114 mln. dol. – ženkliai dau-
giau nei per ankstesnius mėnesius,
pareiškė B. Obama rinkimų kampa-
nijos atstovas Jim Messina. Anot jo,
prezidento kampaniją parėmė 317,000
naujų aukotojų. M. Romney, jo rinki-
mų štabo duomenimis, praėjusį mė-
nesį pavyko surinkti 111 mln. dol. Tai
ir jam yra didžiausia iki šiol per
mėnesį paaukota suma.

Vilnius (ELTA/Lietuvos prekybos biuro Čikagoje
info) – Rugsėjo 21 d. Čikagoje vyksiančiame Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forume (PLEF) jau užsiregistravo daly-
vauti per 100 JAV bendrovių, iš kurių bent pusei atsto-
vauja JAV gyvenantys lietuvių kilmės verslo atstovai ir
įvairių sričių specialistai. Keletas dalyvių atvyksta iš
Kanados ir Jungtinių Arabų Emyratų. Iš Lietuvos į Čika-
gą atvyksta daugiau nei dvidešimties verslininkų delega-
cija. Lietuvos atstovai ne tik dalyvaus forume, jiems taip
pat organizuojamas seminaras apie verslo galimybes JAV
rinkoje, apsilankymai geriausiose bendrovėse bei dviša-
liai susitikimai su JAV įmonių atstovais. 

Didžiausią lietuvišką bendruomenę turinčiame JAV
mieste organizuojamo PLEF pagrindinis tikslas – paro-
dyti Lietuvos ekonominę pažangą, pasiektą per daugiau
nei dvidešimt nepriklausomybės metų. Apie tai kalbės
Lietuvos ekonomikos žinovai, itin didelis dėmesys skiria-
mas Lietuvoje jau vykdančių veiklą JAV įmonių patirčiai
pristatyti. Sėkmės istorijomis sutiko pasidalinti tokios
Lietuvoje veikiančios tarptautinės bendrovės kaip
„Western Union”, „Strategic Staffing Solutions”, „Kraft
Foods”, „Moog Medical Devices Group”. Pageidavimą
dalyvauti forume pareiškė ir didžiulės tarptautinės ben-
drovės, tokios kaip „Hitachi America Ltd.”, „Exelon”
„Inter Global Group”, ir daugybę savo srities įmonių vie-
nijančios asociacijos, kaip Illinois technologijų asociaci-
ja, Illinois gamybos įmonių asociacija, Michigan mobi-
liųjų technologijų asociacija, pavienės įmonės. Tikimasi,

jog dalyvių sąrašas per likusį iki renginio laiką dar gero-
kai pasipildys. 

Praėjusią savaitę Lietuvos prekybos biuro Čikagoje
direktoriai susitiko su Illinois Office of  Trade&Invest-
ment  direktoriumi ir patarėja tarptautiniams reikalams
bei supažindino juos su artėjančiu PLEF. Daugiau infor-
macijos apie PLEF: www.plef.lt

Lietuvos prekybos biuro ko-direktorius Linas Klimavičius (k.),
Illinois Office of Trade & Investment patarėja tarptautiniams rei-
kalams Rebecca Sanchez, Illinois Office of Trade & Investment
direktorius Adam Pollet ir Lietuvos prekybos biuro ko-direktorė
Ingrida Bublienė.        Lietuvos prekybos biuro Čikagoje nuotr.

JAV bendrovės domisi būsimu ekonomikos forumu Čikagoje 
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Net� ir� praėjus� vienuolikai� metų,
turbūt�visi�puikiai�prisimename�tą�die-
ną.�Daugelis�iš�mūsų,�pamatę�vaizdus
per�televiziją�arba�išgirdę�žinią�per�ra-
diją,� iš�pradžių�nepatikėjome�tuo,�kas
vyksta.�2001�metais,�gražų�rugsėjo�11
d.�rytą,�8�val.�45�min.�teroristų�užgrob-
tas�lėktuvas�,,Boeing“�rėžėsi�į�Pasaulio
prekybos� centro� (PPC)� pirmą� dango-
raižį.�Vienas�po�kito�buvo�įvykdyta�keli
teroristiniai� išpuoliai�–�griuvo�antrasis
PPC� dangoraižis,� jAV� Gynybos�minis-
terijos�pastate,� įsirėžus� lėktuvui,� žuvo
daugiau�nei�šimtas�kariškių,�ketvirtasis
lėktuvas� nepasiekė� savo� tikslo� ir� su-
dužo,�nusinešdamas�visų�juo�skridusių
žmonių� gyvybes.� Prisiminimai� apie
rugsėjo� 11-ąją� suvienija� amerikiečius
tikriausiai�labiau�nei�bet�kuri�kitas�įvy-
kis.�Kaip�rodo�kai�kurios�apklausos,�97
proc.�žmonių�puikiai�prisimena,�kur�jie
buvo,� kai� išgirdo� žinią� apie� šiuos� iš-
puolius.� Minėdami� šią� sukaktį,� prisi-
minkime�tuos,�kurių�netekome,�iš�nau-
jo�sutvirtindami�vertybes,�kurioms� jie
atstovavo,� ir� toliau� ženkime� į� priekį
kaip�viena�šalis�ir�viena�tauta.

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis

Anksčiau rašy-
damas apie
„Drą sos kelio”

(DK) partiją pabrė-
žiau, jog esu įsitiki-
nęs, kad tokios politi-
nės jėgos atsiradimą
turime vertinti rim-
tai. Pir miausia dėl to,
jog tiek Vytauto Pociū-
no žūtis, tiek Garliavos tragedija nė-
ra pri vačios dramos, bet atskleidžia
rim tas sistemines problemas. Negy -
do ma liga paprastai tik sunkėja. Yra
pavojinga sakyti – užmerkime akis į
tas tragedijas, kurios jau įvyko, ir
stenkimės gyventi tarsi nieko neatsi-
tiko. Patirtis negailestingai moko,
jog kiekviena nauja politinė tragedi-
ja bus dar skaudesnė. Pripažinti, jog
kai kas yra negerai, yra pirmas
žingsnis. Paskui reikalingas tikslus
ir išsamus tyrimas ir deramai pasi-
rinkta gydymo strategija bei nuosek-
lus jos įgy vendinimas. (...) 

DK, kiek suprantu, įsi tikinęs,
kad dabartinės politinės problemos
nebus sprendžiamos, kol politikoje
trūks drąsos kovoti už bendrąjį gėrį
ir teisingumą, „išoperuoti” įsisenėju-
sius politinius pūlinius, kol nebus
imtasi esminės teisinės sistemos per-
tvarkos, o iš politikų bei sau gu miečių
seifų pranyks komproma tai, kurie
mūsų valstybę pavertė „šan tažo
Lietuva”. Naują politinę jė gą kurti
esą buvo būtina, nes Garlia vos tra-
gedija parodė, jog jau egzista vusių
politinių partijų vadovybės yra bai-
lios ar net nenori, kad dabartinės
politinės sistemos ligos neišnyktų, o
eiliniai partijų nariai yra priversti
klusniai vykdyti savųjų „generolų”
nu rodymus. Iš esmės sutinku su to -
kia nuomone, tik nesu tikras, jog DK
partija yra kokybiškai kitokia nei
kitos. Taip pat – ar šiai partijai pa -
kak tų išminties, nuoseklumo ir kant -
rybės įgyvendinti pokyčius, apie ku -
riuos kalba, nenuslystant į kovą su
vi sais, kurie bent kiek kitaip vertina
dabartinę padėtį.

Politika ir autoritetai

„Su ‘Drąsos kelio’ žmonėmis
šian dien esu ir būsiu ne todėl, kad
esu drąsus. Atvirkščiai – bijau, kad
man ir mano vaikams nereiktų gy -
ven ti patyčių, baimės ir melo Lietu -
voje, kurioje žmogaus teisės tampa
tik juodomis raidėmis pageltusiame
popieriaus lape”, – tai ištrauka iš vie -
šo prof. Gintaro Aleknonio laiš ko.
Žmogaus, kurį labai gerbiu ir į jo
nuomonę įsiklausau. (...) Puikiai
žinau, kaip sunku jam buvo apsis-
pręsti dalyvauti Seimo rinkimuose.
(...) Apsisprendė tik liepos pradžioje
po ilgo pokalbio su Neringa Venckie-
ne. Kiek suprantu, svarbiausiu moty-
vu tapo tikrai ne aukštos vietos rin-
kimų sąraše pažadas (G. Aleknonis
viešai siūlė perkelti jį į patį rinkimų
sąrašo pabaigą), kiek reakcija į nuo-
latinius bandymus sukarikatūrinti
DK siekius, paversti šią politinę jė gą
„baubu”. (...)

Tiesa, nesu taip, kaip G. Alekno -
nis, įsitikinęs, kad DK par tija nėra
užsikrėtusi tomis pačio mis politi-
nėmis ligomis, su kuriomis kovoja.
Paskelbtas DK kan didatų sąrašas,
paniekos kiek ki tus įsitikinimus tu-
rintiems pliūpsniai DK simpatikų
viešuose pasisakymuose taip pat
verčia suklusti. Ko vojant su politikos
drakonais visuo met yra pavojus pa-
čiam virsti nauju, dar aršesniu dra-
konu.

Kita vertus, DK tikrai nesąžinin-
ga vadinti eiliniu populisti niu pro-
jektu. Vien jau dėl to, kad šia me są-
raše yra asmenybių, kurios galbūt
neturi darbo politinėse institucijo se
patirties, tačiau sovietmečio perse-
kiojimų žaizdre įrodė sugebantys
išlikti oriais, solidariais ir ištikimais
vertybėms žmonėmis. Esu įsiti kinęs,
kad dorovinės kompetencijos, ypač
dabartinėmis aplinkybėmis, net svar-
besnės už vadybinius įgūdžius ar ku-
rios nors srities išmanymą.

Pavyzdžiui, sovietmečio disiden-
tas, signataras Algirdas Patackas.
Tik rai ne visuomet sutinku su jo
krikščionybės samprata, neretai
man jis atrodo perdėtai radikalus, ta-
čiau tai žmogus, kuris niekada nenu-
si žengs savo sąžinei ir principams.
Jei jis šiandien yra ten, kur yra, tai
tik dėl to, kad tiki tuo, ką daro. Tai
žmogus, kurio nenupirksi, kuris turi
tokį garbės ir orumo jausmą, kurio
šiandien itin trūksta daugumai Lie-
tuvos politikų. Tai žmogus, kuris nie-
kada ne sivaikė postų, garbės ir nie-
kas ma nęs neįtikins, kad jis tiek nai-
vus, kad pasiduotų kieno nors mani-
puliacijomis. Pasipriešinimo sovieti-
nei me lo imperijai patirtis išugdo
ypatingą sugebėjimą intuityviai at-
pažinti ribą, už kurios kompromisai
jau taptų išdavyste ir savigriova.

Visiškai pasitikiu ir Tomo Viluc -
ko padorumu ir išmintimi. Nors ne -
su tinku tiek su juo, tiek su kunigystę
pametusiu Jonu Varkalu, kad šian-
dien gerų politikų trūksta labiau nei
gerų kunigų, tačiau tikrai žinau, kad
nei T. Viluckas, nei J. Varkala neiš-
duos savo idealų. Šie žmonės gali
klysti, bet ne išduoti ar parduoti.

Kiek nustebau DK są raše pama-
tęs dar vieno bičiulio – Kau no apskri-
ties archyvo direktoriaus, žymaus
partizanų metraštinin ko sūnaus Gin-
taro Dručkaus pavar dę. Kiek žinau,
jis ne vienerius metus priklausė Tė-
vynės sąjungai (TS), yra žmogus, ku-
ris dega meile savo Tėvynei ir yra
jautrus kitų tautų skausmui. G.
Dručkus bu vo ir anksčiau kviečia-
mas kandida tuoti į Seimą, tačiau vis
kukliai atsi sa  kydavo. Jo laikysena
pasikeitė ge gužės 17 d., kai vyko Gar-
liavos įvy kiai. Esu tvirtai įsitikinęs,
kad į politiką jis eina ne valdyti, bet
tarnauti.

Pasitikiu ir tokiais žmonėmis
kaip sovietmečio disidentas ir pog -
rin džio leidinio redaktorius Donatas
Stakišaitis, kuris šiuo metu darbuo-
jasi, rinkdamas medžiagą knygai
apie monsinjorą Alfonsą Svarinską,
taip pat ir Kastyčiu Stalioraičiu, pa -
ra šiusiu knygą apie disidentą Vla dą
Šakalį „Antarktikos imperatorius”.
K. Stalioraitis yra vienas įžvalgiau -
sių politinių procesų Lietuvoje anali-
tikų, deja, pernelyg retai ryžtasi vie -
šai paskleisti savo įžvalgas.

DK sąraše kandida tuo ja ir dar
viena politikė, kurią ge rai pažįstu ir
visiškai pasitikiu. Tai iš TS pasitrau-
kusi Aurelija Stan ci kienė. Ji į TS sto-
jo po šiai partijai ne sėkme pasibai-
gusių Seimo rinki mų ir netrukus ta-
po viena iš nuosekliau sių kovotojų
prieš nomenklatūros savivalę Kuršių

nerijoje. Aurelijos
energijos ir užsi-
spyrimo pakaktų
bent keliems poli-
tikams. (...) Ji buvo
labai nepatogi TS
vado vy bei, nes vis
pabrėžė vertybes, o
ne in teresus. Tai,
kad šioje partijoje

ne liko vietos tokiai politikei kaip
Aure lija, rimtas ženklas, kad TS per
pastarąjį dešimtmetį gerokai pasikei-
tė. Nebūtinai į gerą pusę.

Įvardijau tik tuos DK keliamus
kandidatus, kuriuos geriausiai pažįs-
tu. Esu įsitikinęs, jog sąraše yra dar
daug padorių ir patikimų politikų.
Tie sa, šiame sąraše yra ir tokių žmo -
nių, kurie verčia suabejoti, ar tie, kas
tvirtino tokį sąrašą, iš tiesų sugeba
atsijoti žmones, kuriuos nuo valdžios
reiktų laikyti per patrankos šūvį. Kie-
kybine prasme vertų pagarbos kan -
didatų DK sąraše daugiau nei abejo-
tinų. Tačiau negaliu drąsiai tvir tinti,
kad būtent pastarieji po truputį ne-
perims „kovos su sudrako nėjusia po-
litine sistema” į savo ran kas.

Man kelia nerimą ir vis didėjan-
tis DK politinis aršumas bei mesia-
nizmas, t. y. įsitikinimas, kad tik ši
po li tinė jėga gali taikytis į tikrąjį
žinoji mą bei teisingumo įgyvendini-
mo mo nopolį. (...)

Sutinku su nemaža dalimi kriti -
kos, kurią DK išsako dabar valdžioje
esančios TS atžvilgiu, tačiau, realis-
tiškai vertinant padėtį, būtent ši par-
tija (šiuo atveju verta skirti partiją ir
dabartinę jos vadovybę) yra arti-
miau sias DK politinis partneris.
Šian dien DK ir TS aršiai puola viena
ki tą ir labai nesinori, kad po kurio
laiko abiem pusėms tektų gėdytis to,
kas buvo išrėkta, o asmeniškumai
truk dytų politinei talkai bent jau to-
se srityse, kur tokia talka įmanoma.

Drąsiai keliu, tačiau į kur?

Prieš praėjusius Seimo rinkimus
TS parengė plačią, nuoseklią ir vil-
tingą Lietuvos valstybės pertvarkos
programą. Anuomet teigta, kad po so -
cial demokratų valdymo laikotarpio
Lietuvoje prasidėjo daugumos sričių
sąstingis, ir todėl būtini esminiai po-
litiniai pokyčiai. Deja, didžioji dau -
 guma šios programos punktų taip ir
liko tik popieriuje, o ne vienas TS pir-
mininko vadovaujamos vyriausybės
sprendimas radikaliai prieštaravo
prieš rinkimus dalintiems paža dams.
(...)

Žinoma, dauguma partijų į rinki -
mus eina su aiškiai suformuluotomis
programomis, sveikintina, nors, ma -
no įsitikinimu, į Seimo rinkimų įsta -
tymą turėtų būti įrašytas reikalavi-
mas, kad visi rinkimų dalyviai pa -
teik tų programą pagal nurodytą
struk tūrą, idant būtų įmanoma ne -
sunkiai palyginti politines alternaty-
vas. Tada būtų lengviau vertinti ir
DK programinius siekius, nes dabar
man pavyko atrasti kiek poetišką Al -
girdo Patacko siūlymą DK progra-
mai, taip pat vieno iš DK kandidato
Stasio Brundzos viešus siūlymus rin -
kimų programai, tarsi neoficialūs
programos fragmentai buvo pateikti
socialiniuose tinkluose, bet oficialios
DK rinkimų programos neteko ma -
tyti.

Labai noriu tikėti, kad Brun dzos
vieši pasvarstymai teliks jo asmeni-
nė nuomonė ir oficialioje DK rin ki-
mų programoje nebus absurdiško sie-
kio depolitizuoti     Nukelta į 9 psl.

Apie drąsą ir 
padorumą politikoje
ANDRIUS NAVICKAS

Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT



Labai nustebau neseniai sužino-
jusi, kad dr. Kęstučio Skrupskelio
pasisakymas ,,Drauge” dėl kon-

tracepcijos naudojimo bandant apsi-
saugoti nuo nepagydomos/mirtinos li-
gos sudrebino kai kurių JAV lietuvių
grindinį (,,Atsakant į keletą klausimų”,
2012 m. kovo 24 d.). Tad dar kartą ati-
džiai perskaičiau jį, nes pirmą kartą
skaitydama per daug į jo turinį dėmesio nekrei-
piau. Kadangi panašią informaciją jau buvau skai-
čiusi vietiniame katalikiškame laikraštyje, tokia
stipri reakcija mane išties nustebino. Susiradau ir
dr. kun. Kęstučio Trimako straipsnį (,,Draugas”,
2012 m. kovo 17 d.), į kurį dr. Skrupskelis savo laiš-
ku atsiliepė. 

Pirma, abiejuose straipsniuose yra netikslu-
mų. Kun. Trimakas, rašydamas apie abortus, ci-
tuoja valdžios nuostatą, kad „moteris turi teisę į
savo kūną”. Taip nusprendė JAV Aukščiausias
Teismas, spręsdamas abortų klausimą (Roe v.
Wade, 410 US 113 (1973)). Praėjus porai metų, Texas
valstijoje viena prostitutė ėjo į teismą, ginčydama,
kad ji turi teisę į savo kūną ir gali daryti, ką nori.
Teismas nutarė kitaip ir moters teises apribojo.
Deja, man nepasisekė surasti galutinės teismo
sprendimo formuluotės.

Dr. Skrupskelis teigia, jog „kontracepcijos
draudimas remiasi teze, kad apvaisinimas yra
vienintelis moraliai pateisinamas lytinių santykių
tikslas”. Ne visai taip. Kontracepcija yra dirbti-
na ir draudžiama, nes ji sutrikdo normalią eigą.
Be to, lytiniai santykiai yra vedybinio gyvenimo
meilės išraiška. Antraip vyresnio amžiaus bei ne-
vaisingi žmonės negalėtų moraliai lytiškai santy-
kiauti. K. Skrupskelis klausia, „kodėl neargumen-
tuojama, kad, siekiant atitinkamo gėrio (tarkime,
sveikatos), leistina laikinai sustabdyti vaisingu-
mą?” Neargumentuojama, nes pats popiežius Be-
nediktas XVI į šį klausimą atsakė jau prieš porą
metų. 

Pagal Katalikų Bažnyčios moralės dėsnius,
profilaktikos naudojimas, siekiant apsisaugoti nuo
AIDS, yra skirtingas moralinis dėsnis nei kontra-
cepcijos naudojimas apsisaugant nuo nėštumo. Pa-
klaustas apie profilaktikos naudojimą apsisaugant

nuo AIDS, popiežius atsakė: „There
may be a basis in the case of  some indi-
viduals, as perhaps when a male prosti-
tute uses a condom, where this can be a
first step in the direction of  a moraliza-
tion, a first assumption of  responsibili-
ty, on the way toward recovering an
awareness that not everything is allo-
wed and that one cannot do whatever

one wants. But it is not really the way to deal with
the evil of  HIV infection. That can really lie only in
a humanization of  sexuality.” Apie tai ir daugiau
rašoma knygoje „Light of  the World. The Pope, the
Church, and the Sign of  the Times. Conversation
with Peter Seewald” (Ignatius  Press, San Francis-
co, 2010).
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Jeigu būčiau verčiamas nurodyti
bent vieną teigiamą poslinkį
šiandie ninėje Lietuvos politikos

arenoje, ne turėčiau ką pateikti. Kur
tie gerieji pa vyzdžiai?! Iki rinkimų
likus vos ke lioms savaitėms, pagrin-
diniu politi kų užsiėmimu tapo paža-
dų dalinimas. Kam kreipti dėmesį, jei
žinome, kad pažadai vis tiek nebus
įgyvendinti? Nepamirškime, politi-
kai pasižymi itin lakia vaizduote tik
tada, kai rei kia ieškoti pasiteisinimų,
kodėl per ket verius metus nesugebė-
ta įgyvendinti to ar kito sumanymo.  

Net ir garsusis Viktor Uspaskich
puikuojasi kai kurių viešojo trans-
porto stotelių vitrinose, skelbdamas
ži nąs, kaip mus padaryti laimingais.
Netikėkite. Nežino. Jei žinotų, tai bū -
tų seniai savo sumanymą įgyvendi -
nęs. Taigi nuobodu. Nuobodu net gi -
lintis, kokie nesutarimai kilę tose po -
li tinėse grupuotėse, kurios dar nebu-
vo valdžioje. 

* * *
Prie gražiųjų prošvaisčių nebent

derėtų priskirti pasakojimą, kaip iš
di džiosios politikos traukiasi mūsų
kairiųjų politinių jėgų atstovas – ilga-
metis Seimo narys Česlovas Juršė -
nas. Atgimimo metais balsavo už Ko -
vo 11-osios aktą, bet neskubėjo  iš es -
mės keisti kairiųjų pažiūrų į dešinią -
sias ar krikščioniškas. Nie kad neslė -
pė sovietinės praeities bei nuopelnų
oku paciniam režimui ir tuo pačiu ro -
dė, kad net tokios praeities politikas
gali rūpintis nepriklausomos Lietu -
vos klausimais. Sugebėjo nesusipykti
su aršiausiais kritikais. Atleido net
tiems, kurie jam daužė akinius su-
siti kimų su rinkėjais metu. Neįsivėlė
nė į vieną žinomą politinį ar ekono-
minį skandalą. 

Bet svarbiausia, kad Juršėnas iš
di džiosios politikos nutarė trauktis
pats, o ne, remiantis jo paties žo-
džiais, ištartais vienoje televizijoje,
,,ko jomis į priekį”. Traukiasi tuomet,
kai mažų mažiausiai viena kadencija
Sei me, regis, dar tikrai – pagal jėgas.
To dėl ir dera pripažinti – Juršėnas
išei na iš politikos išdidžiai pakėlęs
gal vą. Nei susikompromitavęs, nei
su kom promituotas. Tokių pasitrau -
ki mų iš Seimo, Vyriausybės ir mi-
niste rijų derėtų pasimokyti visiems. 

* * *
Štai Strateginių ir tarptautinių

studijų centro direktorius Janusz Bu -

gajski paskelbė savo nuomonę apie
svar biausią naujai perrinkto Rusijos
prezidento Vladimir Putin uždavinį –
iš naujo priglausti buvusias sovie -
tines respublikas (daugiau apie tai
Del fi.lt). Bugajski mintys – įsidėmėti-
nos, nes nieko gero nežadančios nei
Lie tuvai, nei Latvijai, nei Estijai. Bū -
tent todėl, kad politikos žinovas Bu -
gajski skambina pavojaus varpais,
bū tina įsidėmėti visas jo įžvalgas, iš -
guldytas diskusijoje ,,Šiaurės Euro -
pos šviesa ir šešėliai: saugumo ir ta-
patybės modeliai”. 

Taip, nieko ypatingai naujo lyg ir
neišgirdome. Kad Washington Balti -
jos valstybių likimas nėra pats  svar-
biausias – akivaizdu. Kad Europos
Sąjungos vadovybė dėl ekonominės
ir finansinės krizės dar labiau abejin-
ga Rytų Europos valstybių perspek-
ty voms – taip pat matome. Akivaizdu
ir tai, jog Kremlius verste verčia Bal -
tijos valstybes abejoti, ar NATO tik -
rai gintų mus bet kokio karinio susi -
dūrimo metu. 

Taip pat žinome, jaučiame, įta-
ria me, kad Rusija superka kai kurias
žiniasklaidos priemones tik tam, kad
po to tuose leidiniuose galėtų mus
kri tikuoti ir smerkti. Rusija visuo -
met išnaudoja tautinių mažumų kozi -
rį, esą Lietuvos nacionalistai engia
len kų ar rusų tautines mažumas. Ru-
sija net susidraugavo su Varšuva,
kad Lenkija jai netrukdytų šeimi nin -
kauti Briuselio bei Strasbūro korido-
riuose. Tuo pačiu Rusijos ir Lenkijos
su artėjimas dar labiau atveria gali -
mybes Kremliui po savo padu spausti
Baltijos valstybes. Nes draugaudama
su Kremliumi Lenkija norom neno -
rom priversta pyktis su Baltijos vals -
tybėmis. Taigi  ir su Lietuva.

Ypač dera įsidėmėti priemones,
ku riomis, anot Bugajski, mes esame
terorizuojami. Tai – diplomatinis
spau dimas, žiniasklaida, asmeniniai
ir profesiniai ryšiai, ekonominės vi-
lionės, šantažas ir papirkinėjimai.

O kaip į šias šantažo priemones
žada atsakyti Baltijos valstybės? Iro -
niškai kalbant, mes savo jėgas ir
ener giją telkiame į priemones, kurių
pagalba galėtume teisminėn atsako -
my bėn patraukti solidaus amžiaus
sulaukusius buvusius KGB genero-
lus ir pulkininkus, kurie Lietuvoje
siau tė jo prieš pusę amžiaus – gū-
džiais sovietiniais metais.

Be jokios abejonės, neseniai Lie -
tuvoje priimtas įstatymas, numatan-
tis atsakomybę už nusikaltimus žmo -
niškumui, – svarbus dalykas. Sovieti -
nės okupacijos ir aneksijos įtvirtin-
tojai privalo būti įvardinti. O jų nuo -
dėmės – viešai paskelbtos ir pas-
merktos. Lietuvoje neturėtų būti ne-
at skleis tų, neįvertintų nusikaltimų.
Anks čiau ar vėliau bent jau patys
aršiausi sovietiniai budeliai privalo
sulaukti atpildo, bent jau simbolinio.

Ir vis dėlto nederėtų pamiršti šių
dienų aktualijų – KGB seniai nebėra.
Negalima nekreipti dėmesio į faktą,
jog buvę KGB generolai ir pulkinin -
kai, kuriems įtarimus dėl nusikalti -
mų žmoniškumui žada ar jau pateikė
Lietuvos Generalinė prokuratūra,
šiandien nėra pavojingi Lietuvos val-
stybingumui. Na, galima pasakyti ir
taip: jie nėra patys pavojingiausi. Ru -
sija juos greičiausiai nurašiusi ne -
grįž tamai. Jei rimtai svarstytume,
kas nūnai kelia didžiausią rūpestį,
tai turėtume pripažinti, jog pavojų
ke lia būtent dabar veikiantys Rusijos
Išorės žvalgybos ir Rusijos Federali -
nės saugumo tarnybos agentai. Ir ne
tik jie. 

Taigi jei atidžiai perskaitėme iš -
guldytus Bugajski perspėjimus, kyla
pagrįstų įtarimų, jog lietuviškoji Te -
midė, įskaitant ir mūsų slaptąsias bei
specialiąsias tarnybas, per pastaruo-
sius du dešimtmečius visą dėmesį tė -
ra sutelkusi tik į praeitį. Ne į pačias
svarbiausias, ne į pačias aktualiau-
sias problemas. Dėl šiandienos nege -
rovių – jokių bylų. 

* * *
Kas ką besakytų, o tokia padėtis

verta labai rimtos analizės. Čia labai
praverstų rašytojos Daivos Tamošai -
tytės straipsnis ,,Vapsvos efektas”,
pa skelbtas paskutiniame žurnalo
,,Metai” numeryje. Rašytoja itin taik-
liai ir vaizdingai atskleidžia priemo -
nes ir mechanizmus, kurių pagal-
ba auka nebetenka gebėjimo priešin-
tis. 

Iškalbingas rašytojos palygini-
mas: Lietuva – auka, praradusi gebė -
ji mą priešintis, ir veikia taip, kaip
naudinga ne jai, o agresoriui. Dar
tiks liau tariant, Lietuva yra prara du -
si imunitetą atskirti, kas – labai svar-
bu, o kas gali ir palaukti. 

Rugsėjo pradžioje mačiau, kaip
Lietuvos moksleiviai gausiai rin kosi
į Vilniaus Lukiškių aikštę prie
paskubomis suregzto paminklo gita -
ris tui ir dainininkui John Lennon.
Lietuvos jaunimo susidomėjimas Le -
nnon asmenybe nederėtų nieko ste-
binti. Jei lietuvaičiams patinka už-
sienie čio dainininko muzika, tegul
dievina, žavisi, populiarina.

Tačiau jei žvelgtume atidesniu
žvilgsniu, privalėtume ir čia įžvelgti
nesugebėjimą pasirinkti  svarbiau-
sių tikslų – ,,vapsvos efektą”. Lennon
ne nu sipelnęs Lietuvai. Net dainos,
re gis, nėra sukūręs apie Lietuvą.
Lennon greičiausiai nė nežinojo, kur
ta Lie tu va, kad lietuviai pusę am-
žiaus buvo okupuoti, kankinami, že-
minami, ru sinami. Lietuvai jis grei-
čiausiai buvo abejingas. Bet pamink-
las istorinėje Lukiškių aikštėje kaž-
kodėl, tikiuosi – laikinai, jam vis tik
pastatytas. 

Jei esame savigarbos nepraradę,
Lukiškių aikštėje galėjome seniai pa -
statyti įspūdingą paminklą, pager-
bian tį Lietuvos kunigaikščius, Lietu -
vos savanorius ar Lietuvos partiza -
nus. Bet per 20 metų Lukiškių aikštė-
je nesugebėjome pastatyti paminklo
nei kunigaikščiams, nei savano-
riams, nei partizanams. 

Apsidairykime aplinkui – nė vie -
na tauta taip nesielgia, kaip mes. Ru -
sai, lenkai, vokiečiai, žydai pamink -
lus stato tik tiems, kurie turi nuopel-
nų Rusijai, Lenkijai, Vokietijai, Izra -
eliui. Tokiu kampu žvelgti į pasaulį
šios tautos moko ir savo jaunimą. To -
dėl jos ir yra stiprios, didelės ir
įtakingos. 

nuomonė, komenTaraS

Kai prarandamas 
savisaugos instinktas
GINTARAS VISOCKAS

PATIKSLINIMAS

Andrius Kriaučiūnas straipsnyje apie savait-
galį Mackinac saloje (,,Draugas”, 2012 m. rugpjū-
čio 30 d.) netyčia praleido senelių, kurių 50 metų
vestuvių sukaktis buvo švenčiama toje saloje, var-
dus. Tai – Gražina ir Romualdas Kriaučiūnai.

Sveikiname sukaktuvininkus!

Popiežius – apie kontracepcijos
naudojimą ir kita
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
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TeLkiniai

Rugpjūčio 25-ąją bai gėsi tris
dienas Vokietijoje, lietuviš ko-
je Rennhofo pilyje, vykusi

tarptau tinė konferencija „Democra-
cy and Diaspora” („Demokratija ir
diaspora”). Jau antrus metus iš eilės
organizuojamas suvažiavimas subu-
ria po sovietinių kraštų atstovus, gy-
venan čius užsienyje, dalintis patirti-
mi, sie kiant įsitraukti į savo kilmės
šalių vi suomeninį gyvenimą, pilieti-
nės vi suo menės kūrimą, demokrati-
jos skatinimo procesus. Anglų kalba
vy ku siame susitikime dalyvavo Va-
karų Europos šalyse gyvenantys lie-
tuvių, ukrainiečių, baltarusių, mol-
davų ir azerbaidžaniečių kilmės ak-
tyvistai ir intelektualai. Konferen-
ciją, kurią rė mė Lietuvos Respubli-
kos Užsienio reikalų ministerijos
Vystomojo bendradarbiavimo bei
paramos demo kra tijai departamen-
tas, organizavo Europos lietuvių kul-
tūros centras Vokietijoje (ELKC)
kartu su Vytauto Didžiojo universite-
tu (VDU) bei Va sario 16-osios gim-
nazija.

• • •
Konferenciją rugpjūčio 23 d.

vakarą pradėjęs ELKC direktorius
Rimas Čuplinskas pristatė rengi-
niui neatsitiktinai pasi rinktą lietu-
vių Vokietijoje kultūros centrą –
Rennhofo pilį – bei supažin dino su
čia įsikūrusios Vasario 16-osios gim-
nazijos, kaip ilgametės lie tuvių dias-
poros centro Vakarų Euro poje, vaid-
meniu. 

Įvadinę paskaitą tema „Partne -
rys čių kūrimas progresui” („Buil -
ding Partnerships for Progress”)
ketvirtadienio vakarą skaitė LR Už -
sie nio reikalų ministerijos (URM)
ambasadorė ypatingiems pavedi-
mams Gintė Damušytė, pasirinktą
temą nagrinėjusi tiek iš asmeninės,
tiek iš politinės perspektyvos. Daly -
viams Damušytė pristatė New York
1979–1991 m. veikusio Lietuvių infor-
macijos centro, kuriam ilgus metus
vado vavo, veiklą. Pranešėja aktyvius
diasporos narius vertina kaip svar-
bius, įtakingus asmenis, turinčius
neeilinį vaidmenį savo ša lies de-
mokratiniame vystymesi. Nors už-
sienyje gyvenančiųjų veikla tėvy nės
labui dažniausiai atliekama vi suo -
meniniais pagrindais, anot jos, turi-
me daug sėkmės istorijų pavyzdžių,
įrodančių, jog šis darbas labai vertin-

gas ir svarbus. Prista ty dama URM
strateginės programos „Globali Lie-
tuva” gaires ambasadorė pabrėžė, jog
vienas svarbiausių už sienio lietuvių
ir Lietuvos bendradarbiavimo tikslų
šiuo metu – masinės emigracijos
problemą paversti gali mybe: akty-
viau įtraukti diasporą į Lietuvos gy-
venimą, padėti išlaikyti jiems savo
tapatybę, protų nutekėji mą paversti
protų cirkuliacija. 

• • •
Ypatingas dėmesys konferencijo-

je buvo skiriamas didelį susirūpini -
mą dėl politinės ir žmogaus teisių
padėties keliančiai „paskutinei Euro -
pos diktatūrai” – Baltarusijai. Penk -
tadienio rytą konferenciją pradėjo
Baltarusijos politikas, autoritarinio
vadovo Aleksander Lukašenka opozi-
cionierius, 2010 m. kandidatas į
prezidentus Ales Michalevič, pris-
tatęs Baltaru sijos politinę padėtį ir
jos diasporos vaidmenį šalies kelyje į
demokratiją. Tarp konkrečių užsie-
nio baltarusių projektų A. Michale-

vič paminėjo Euro pos humanitarinį
universitetą (EHU) Vilniuje, dvi bal-
tarusiškas ra dijo stotis bei televizijos
kanalą „BelSat” Lenkijoje, taip pat
kitų ne priklausomų žinių svetainių
kūrimą ir leidybą. A. Michalevič rug-
sėjo pabaigoje ketina išleisti žurnalą
„Brainstorm”, kuris bus platinamas
ir Baltarusijoje. Žur nale bus pristato-
mi įvairūs po žiū riai ir strategijos
šalies reformoms ir sisteminiams
pokyčiams vykdyti. 

Temą apie užsienyje gyvenan -
čius baltarusius ir jų įtaką šaliai tęsė
EHU Vilniuje prorektorius, politolo-
gas dr. Darius Udrys. Savo praneši-
me jis pabrė žė, jog pagrindinis uni-
versiteto, kaip ir visų aukštųjų mo-
kyklų, tikslas – akademinis, t. y. la-
vinti ir šviesti jaunimą, diegti jam
demokratiškomis vertybėmis grįstą
kritinį mąstymą, o ne sąmoningai
ugdyti Baltarusijos režimo opozi-
cionierius. Laisvoje, de mokratiškoje
šalyje baigę studijas jauni baltaru-
siai šias vertybes neabe jotinai pritai-
kys savo tolimesnėje veik loje savo ša-
lyje. Šiuo metu apie pusė bakalauro
laipsnius įgijusių ab solventų gyvena
Baltarusijoje ir dir ba daugiausia pri-
vačiame sektoriuje, ketvirtadalis tę-
sia magistro studijas Vilniuje arba
kituose Europos universitetuose.

Hiutenfeld,�VOKIETIjA

Aptarta išeivijos įtaka šalių demokratinei plėtrai
Ukrainos padėtį sunkiame kelyje

į demokratiją pristatė Didžiojoje
Britanijoje gimęs, Ženevoje gyvenan-
tis ukrainiečių kilmės akademikas,
žurnalistas, buvusios Sovietų Sąjun -
gos ir Rytų Europos šalių žinovas
Bohdan Nahajlo. Savo pranešimą
pradėjęs su mintimi, jog iš jaunų po-
sovietinių šalių nebūtų protinga ti-
kėtis didelio demokratinio pažangu-
mo ir stabilumo, kokį yra pasieku-
sios Senojo žemyno valstybės, prane-
šėjas pripažino, jog Ukrainos demok-
ratija turi daug trūkumų, kuriems
pašalinti ir priartėti prie Europos
Sąjungos dar prireiks daug vidinių
reformų. B. Nahajlo nuomone, neat-
siejamas ir veiksmingas diasporos
vaidmuo kovoje už ne priklausomybę
atrodo natūralus dalykas, bet pri-
pažino, jog didelė užsienyje gyve-
nančių ukrainiečių dalis yra nusivy-
lusi savo šalies diasporos politika –
diasporos veikla nėra remiama vals-
tybės, nepa kankamai paisoma jos in-
teresų, nevertinamas jos vaidmuo.

Rytinę konferencijos dalį savo

pranešimu baigė Vytauto Didžiojo
universiteto Pasaulio lietuvių akade -
mijos koordinatorė, buvusi Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
(TMID) direktoriaus pavaduotoja
Vida Bagdonavičienė, savo praneši -
me pristačiusi Lietuvos valdžios
diasporos politikos studiją ir apžvel-
gusi pagrindines bendradarbiavimo
su užsienio lietuviais sritis bei mode -
lius. 

• • •
Azerbaidžano – pirmosios ir vie -

nintelės demokratinės respublikos
musulmonų šalyse – diasporai  kon-
ferencijoje atstovavo Londone gyve -
nan tis BBC žurnalistas, Europos
azerbaidžaniečių draugijoje už ži-
niasklaidą atsakingas Emil Agaza-
de. Jis pripažino, jog kalbėti apie „se -
nąją” Azerbaidžano diasporą taip,
kaip tai gali daryti kiti konferenci-
jos dalyviai, jo atveju yra sunku. Jo
nuomone, diasporą tik rąja šio žodžio
prasme pradėjo formuoti tik ekono-
miniai emigrantai, iš šalies išvykę
per pastaruosius 10–20 metų. Dar
viena sunkinanti aplinkybė yra
paties azerbaidžaniečių tapatybės ir
juos siejančių vertybių klausimas –
kitaip nei lietuviai, daugelis užsieny-
je gyvenančių azerbaidžaniečių kal -

ba ne azerų, o rusų kalba. E. Agazade
užsienyje gyvenančių azerbaidža nie -
čių įtraukimą į bendrą veiklą savo
tėvynės labui apibūdina kaip gana
sudėtingą iššūkį: išvykėliai mielai
buriasi į vietos bendruomenes tau-
tinei kultūrinei veiklai, tačiau nėra
nusiteikę aktyviai dalyvauti Azer-
bai džano politiniame ir socialiniame
gyvenime.  

Moldavų diasporos padėtį prista -
tė Paryžiuje gyvenanti Prancūzijos
Moldavų studentų asociacijos narė,
Paryžiaus Dauphine universiteto ma-
 gistrantė Aliona Secrieru. Nors
Moldavija siekia narystės Europos
Sąjungoje ir po truputį juntamos
provakarietiškos nuotaikos, tačiau
šis procesas dėl pa matinių demokra-
tinių vertybių sto kos vyksta sunkiai.
Per pastaruosius 15–20 metų emig-
racija iš Moldovos pa siekė didžiulį
mastą – Moldovos diasporą šiuo metu
sudaro apie milijonas asmenų. Ge-
rokai skiriasi Moldavijos diasporos
ir šalies gyventojų politinė valia –
diaspora palaiko proeuropines parti-

jas, o šalyje gyvenantys moldavai bal-
sus atiduoda komunistų partijoms. 

• • •
Vytauto Didžiojo universiteto

profesorius Gintautas Mažeikis
apta rė diasporų mąstyseną ir proce-
sus iš filosofinės-politinės perspek-
tyvos. Ieš kodamas diasporų reiškinį
sociali nių grupių dinamikos teorijų
kontekste, filosofas tarp įvairių kri-
tiškai išryškino, kodėl organizuota
diaspora natūraliai linksta monoli-
tiškumo bei biurokratizmo link.
Faktas, kad jų pagrindinė užduotis
yra išlaikyti tapatybę svetimomis
sąlygomis, nule mia, jog puoselėja-
mas naratyvas supaprastinamas ir
savotiškai „užšaldomas”. Būtent šie
procesai užkerta kelią kūrybingai
mąstantiems asme nims visavertiš-
kai prisijungti prie diasporų gyveni-
mo.  

Apibendrindami konferenciją,
da lyviai pabrėžė visapusę naudą,
dalinantis įvairių diasporų ilgamete
patirtimi, ir planuoja bendradar-
biauti ateityje. Dar šiais metais keti-
nama išleisti konferencijos praneši-
mus do kumentuojantį leidinį.

ELKC info

Konferencijos pranešėjai ir ekspertai.     Marta Ladutko nuotr.



prisiminė daugybę kun. Rimšelio lie-
tuviškose organizacijose eitų parei-
gų, nuveiktų darbų, gražių sumany-
mų įgyvendinimo. Marija Remienė,
šalia kitų pareigų einanti ir Draugo
fondo tarybos pirmininkės pareigas,
prisiminė kun. Rimšelio, ilgus metus
dirbusio ,,Draugo” vyr. redaktoriu-

mi, rūpestį dienraščiu. Būtent jis
iškėlė mintį įkurti Draugo fondą,
kuris padėtų laikraščiui išgyventi.
Šiais metais Draugo fondas švenčia
savo įkūrimo 20-metį.

Juozas Polikaitis Atminimo mi-
šių dalyviams priminė, jog kun.
Rimšelio būta nepaprastai gabaus
švietėjo, kuriam nebuvo svetima nei
ateitininkų veikla (kun. Rimšelis į
Ateities federaciją įstojo dar besi-
mokydamas Marijampolėje), nei va-
saros stovyklos. Savo straipsniuose
jis dažnai kėlė moralės, religinio
auklėjimo klausimus, ypač tarp jau-
nimo.

Kaip yra pastebėjęs kun. Vaclo-
vas Aliulis, MIC, kun. Rimšelis tu-
rėjęs lengvą plunksną ir lengvą
žingsnį. Jo lengvai plunksnai prik-
lauso daugybė straipsnių, paskelbtų
lietuviškoje spaudoje bei 36-erių to-
mų ,,Lietuviškoje enciklopedijoje”
(Boston, 1953–1969). Jis taip pat yra
knygos apie ,,Tėvą Pijų” autorius.
Nuo 1954 iki 1957 metų redagavo
kunigų žurnalą ,,Lux Christi”, dau-
gelį metų ėjo moderatoriaus pareigas
,,Drauge”.

Saulius Kuprys pasidžiaugė, jog
bent keli kun. Rimšelio siekiai išsi-
pildė, ir dar jam gyvam esant – Lie-
tuva ir Katalikų Bažnyčia tapo lais-
vos, ,,Draugas” tarnauja lietuviškai
bendruomenei, skleisdamas Gerąją
naujieną, o arkivysk. Jurgis Matu-
laitis, MIC 1987 metais popiežiaus
Jono Pauliaus II buvo paskelbtas pa-
laimintuoju. 

,,Draugo” info
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Kun. V. Rimšelis, MIC: 80 metų tarnystės bažnyčiai ir visuomenei
Vienas iš daugybės kun. dr.

Viktoro Rimšelio, MIC straips-
nių, paskelbtų ,,Drauge”, va-

dinosi ,,Kaip Dievas mane saugojo”.
Tame straipsnyje kun. Rimšelis, pri-
siminė, kaip, karui jau vykstant,
žiemos metu jis pėstute kirto Lie-
tuvos-Vokietijos sieną, kaip tris die-
nas praleido kalėjime, vėliau dirbo
pas ūkininkus, galiausiai pateko į
Tiubingeną, kur pradėjo studijuoti
teologiją. ,,Universitete mokslas se-
kėsi gerai, – rašė jis, – bet šventintis
kunigu norėjau tik Lietuvoje.” Ir
nors iš Vokietijos tais laikais buvo
uždrausta išvažiuoti į kitą valstybę,
Rimšelis, tada dar jaunas vaikinas,
privažiavęs prie Lietuvos sienos, pa-
rodė savo universiteto dokumentus ir
jį sienos apsauginiai praleido. Auto-
busas jį nuvežė tiesiai į Kauną. 

Čia Rimšelio, į kunigus įšventin-
to 1943 metais, klajojimai nesibaigė.
Be Lietuvos ir Vokietijos, jam teko
gyventi Italijoje, ilgiausiai – Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, kur šių
metų rugpjūčio 9 dieną ir pasibaigė
jo žemiškoji kelionė. Sulaukta gra-
žaus amžiaus – 97-erių metų. Pasak
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo kunigų marijonų vienuoli-
jos (sutrumpintai – Marijonų vie-
nuolija) provincijolo kun. Kazimierz
Chwalek, už kun. Rimšelį rugsėjo 1 d.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje laikiusio šv. Atminimo Mišias,
kun. Viktoras stengėsi žydėti visur,
kur jį nublokšdavo gyvenimo audros.
Ir visur jis tarnavo Bažnyčiai ir lietu-
viškai bendruomenei.

Kun. Rimšelis marijonams ypač
brangus ir gerbtinas dėl pavyzdingai
eitų pareigų, daugiausia adminis-
tracinių, Marijonų vienuolijoje. 1947
m. jis buvo paskirtas filosofijos ir
teologijos dėstytoju Marijonų semi-
narijoje Clarendon Hills, IL, nuo 1954
iki 1955 metų buvo seminarijos rekto-
riumi, o 1957–1960 m. ėjo vyresniojo
pareigas. 1963–1969 m. kun. Rimšelis
tapo marijonų Šv. Kazimiero provin-

cijos JAV provincijolu. 1969 m. pa-
skirtas į Vyriausiąją kuriją, kur tar-
navo kaip Marijonų vienuolyno Ro-
moje vyr. vikaras ir vyresnysis. Kun.
Rimšeliui sugrįžus į JAV, jis dar kar-
tą paskirtas Šv. Kazimiero provinci-
jos provincijolu, šias pareigas ėjo 12
metų – iki 1993-ųjų. 

Ryškų pėdsaką kun. Rimšelis yra
palikęs ir lietuviškoje visuomenėje,
ypač Amerikos. Šv. Atminimo Mišio-
se kalbėję lietuviai visuomenininkai

Jono Kuprio nuotr.

Šv. Atminimo Mišios už kun. Rimšelį buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Prisiminimais apie kun. Rimšelį, draugą, dvasinį vadovą ir kolegą, dalijosi Marija Re-
mienė ir Saulius Kuprys. 

Šv. Atminimo Mišių už kun. Rimšelį pagrindinis celebrantas buvo Marijonų vienuolijos
provincijolas kun. Kazimierz Chwalek.

Alfonsas Tumas, gyvenantis Simi Valley, CA, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Algis F. Alantas, gyvenantis Redford, MI, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Aleksas Masaitis, gyvenantis Dearborn, MI, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.
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Rugsėjo 12 d. „Juskus Gallery”
patalpose (B. Radvilaitės g. 6 b, Vil -
nius) atidaroma unikali Adolfo Va -
leš kos vitražų projektų paroda. Pa -
roda surengta kartu su vienu žy -
miau siu Lietuvoje antikvariatu
E.K.ART (Edmondo Kelmicko antik-
variatas įsikūręs Didžiojoje g. 27,
Vilniuje).  Šios parodos tikslas – ne
tik bandymas apjungti modernizmo
muziejinę klasiką su antikvariniais
baldais, bet ir noras spalvingai ir
jaukiai pasitikti rudenį.

XX a. dailės klasikas Adolfas
Valeška kol kas išlieka profesionalų –
netgi daugiau dailėtyrininkų nei dai -
lininkų – numylėtiniu, tapytoju par
excellence. Jis nugyveno ilgą gyve -
nimą, vėtrų blaškytas šiapus ir ana-
pus Atlanto, todėl dar nepakan kamai
žinomas, pripažintas ir vertinamas
žiūrovų. Nebanalių tapybos motyvų
(„Išvyka pavasarį”, 1936; „Natiur -

mor tas su rožėmis peizažo fone”,
1938), raiškių blausaus sidab ri nio ko -
lorito portretų („Seno vyro”, 1931;
„Jaunos moters”, ir „Juozas Keliuo -
tis” – abu apie 1933; „Ritutės”, 1939),
vitražų, scenografijos darbų ir kt.

Adolfo Valeškos darbas.  
,,Juskus Gallery” nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vos vienam koncertui į Lietuvą
sugrįžusi pasaulinio garso
operos žvaigždė Violeta Ur-

manavičiūtė-Ur mana šįkart nudžiu-
gino savo gimtojo Marijampolės mies-
to žmones – čia su rengė išskirtinį
koncertą, kuriame dainavo kartu su
savo vyru italų te noru Alfredo Nigro
griežiant Lie tuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro simfoniniam
orkestrui, diri guojamam Roberto
Šerveniko. Kon certe skambėjo ope-
ros aukso fondo kūriniai.

Švytinti, puikiai nusiteikusi,
energinga – tokią Violetą išvydo ma -
ri jampoliečiai. Ir ne tik jie – į Sūdu -
vos sostinę pasiklausyti operos
žvaigž dės dainavimo specialiai at -
vyko prezidentas Valdas Adamkus su
žmona Alma, Vilniaus meras Artū -
ras Zuokas, žemės ūkio ministras
Kazys Starkevičius ir daug kitų ži -
nomų šalies žmonių. Visi jie – Vio -
letos talento gerbėjai, nors gerbėjais
galima laikyti visą Lietuvą, daini -
ninkės talentu žavimasi ir daugybėje
užsienio šalių.

Koncertas tapo įmanomas Mari -
jampolės įmonės „Arvi” dėka – ji šį
reginį miestui dovanojo, jis buvo ne -
mokamas,  be to, tie, kurie netilpo į
700 vietų salę Marijampolės kultūros
centre, jį galėjo tiesiogiai stebėti per
vietos televiziją. Koncerto metu
griau dėjo galingi plojimai, žiūrovai
savo žemietę ne kartą pagerbė atsis-
todami, o gėlių puokštės netilpo nei
Violetos, nei Alfredo glėbiuose.

Žiūrovai išgirdo gražiausias ari-
jas iš Giuseppe Verdi „Nabucco”,
„Aida”, „Macbeth” ir „Traviata”,
Wolfgang Amadeus Mozart „Don
Giovanni”, Gaetano Donizetti „Mei -
lės eliksyro”, Giacomo Puccini „Ma-
non Lescaut”, „Turandot”, „Ma dam
Butterfly”. 

Ope ros arija „Pakelkim mes tau -
rę linksmybių” sulaukė žiūrovų
šūks nių „Bravo” turbūt dar ir dėl to,
kad šios operos herojų vardai – taip
pat Violeta ir Alfredo. 

Visą koncertą viena ar su vyru
dainavusi itališkai, koncerto pabai -
gai Violeta pateikė staigmeną – Juozo
Gruodžio harmonizuotą ir specialiai
orkestrui pritaikytą lietuvių liaudies
dainą „Ulijona” ji kartu su Alfredo
padainavo lietuviškai. Toks buvo

Violetos mamos Aldonos Urma na-
vičienės noras – ji dukros prašė gim-
tinėje būtinai padainuoti lietu viš kai,
šią mintį palaikė ir Alfredo, išmokęs
porą posmų lietuvių kalba. 

Po koncerto visų susirinkusiųjų
laukė dar vienas netikėtumas  – prie
kultūros rūmų buvo iškilmingai ati-
dengtas skulptoriaus Kęstučio La -
nausko sukurtas Violetos suolelis.
Akmens suolelį puošia jame iškaltos

Sūduvos pievų gėlės, o ant suolelio
krašto įsitaisiusi lakštingala. Suma -
nymas atidengti tokį suolelį labai
patiko Violetai – ji sakė, kad suolelis
visada budės ir lauks jos grįžtant.

Pastarąjį kartą Urmana gimtojo-
je Marijampolėje koncertavo 2007
metais, kai jai čia buvo suteiktas šio
miesto garbės piliečio vardas. Dar po
metų toks pat vardas suteiktas ir
dailininkei, meno mecenatei Čikago-
je gyvenančiai Magdalenai Stankū -
nienei. Dailininkė, sužinojusi, kad po
penkerių metų pertraukos Violeta
atvyksta koncertuoti į gimtinę, nu -
tarė padovanoti jai savo paveikslą,
kurį koncerto išvakarėse atsiuntė į
Sūduvos sostinę. 

Įteikus ryškiaspalves gėles vaiz-
duojantį meno kūrinį Violeta buvo

Violeta Urmana: „Gimtojo miesto scenoje 
jaudinausi labiau nei La Scala”

Adolfo Valeškos vitražai Vilniuje

maloniai nustebinta ir sakė, kad jos
erdviuose namuose Miunchene Vo -
kie tijoje jam tikrai atsiras vietos.
Dar vieną paveikslą dailininkė skyrė
Violetos tėveliams, kurie su džiaug -
smu priėmė dovaną. 

„Tai nuostabu, kad kažkas Ame -
 rikoje mus prisiminė ir norėjo pra-
džiuginti. Nuostabios gėlės pa puoš
mūsų namus Marijampolėje, kur
turime daug Violetą primenan čių

daiktų. Gaila, kad ji retai atva žiuoja į
gimtinę, nes jos pasirodymų grafikas
suplanuotas keleriems metams į
priekį”, – pasakojo jos mama Aldona
Urmanavičienė.

Nors ir pavargusi bei suplukusi,
po koncerto Violeta visiems šypso-
josi ir stengėsi pabendrauti su kiek -
vienu, kuris to siekė. Atsisėdusi ant
naujojo savo vardinio suolelio ji vie -
na ir su artimaisiais noriai pozavo
fotografams, po to atsisakė jai pasiū-
lyto limuzino kelionei į šalia kul -
tūros rūmų esantį restoraną. Eidama
per perėją, ji garsiai uždainavo, o ją
pažinę automobilių vairuotojai spau-
dė garso signalus ir mojavo garsiajai
kraštietei.

„Koncertas Marijampolėje man –
didžiulė atsakomybė. Jaučiau, kad

jaudinuosi net labiau, nei dainuoja-
ma Milano „La Scala” ar Metro po -
litan Opera, New York. Prisimi niau
šiandien tą pirmąjį kartą, kai išėjau į
,,La Scala” sceną – salėje buvo dau-
giau kaip 2,000 žmonių, o aš pagalvo-
jau: ,,‘Ir ką gi tu čia veiki, mergaite iš
Marijampolės?’. Žinoma, po to buvo
dar daug ir labai atsakingų pasi -
rodymų”, – pasakojo po koncerto pa -
kalbinta operos žvaigždė.

Lietuvoje ji ne kartą yra pavadin -
ta „širdžių ambasadore”, įvertinant
jos pastangas garsinti Lietuvą. Vio -
leta prisipažįsta, kad gimtojoje šalyje
dėl įtempto grafiko būna ne taip daž-
nai kaip norėtų, bet visada jaučiasi
lietuve, tą visada ir visur pabrėžia.
„Suprantu, kad atstovaujant Lietu-
vai tam tikrame lygyje, esu tarsi jos
kultūros ambasadorė ir turiu įvyk -
dyti numatytus įsipareigojimus”, –
sakė ji.

Lapkričio mėnesį bus dešimt
metų, kai Violeta susipažino su Al -
fredo Nigro, kilusiu iš nedidelio
pietryčių Italijos miestelio. Ji prisi-
mena, kad tada sirgo bronchitu, o
pri ėjęs jaunuolis jai pasiūlė saldai -
niuką. Abipusis jausmas užsimezgė
akimirksniu, ir štai jau dešimtmetis
jie kartu. Pora turi erdvų namą
Miunchene, taip pat ir butą Vilniuje,
tačiau į Lietuvą trumpam atvykusi
Violeta apsistoja viešbutyje, nes taip
patogiau, nereikia tampyti lagaminų
ir gaminti maisto.

Paklausta, ar nebūna taip, kad
šlovė imtų slėgti, Violeta susimąsto.
„Turbūt taip, nes tu jau negali dai -
nuoti bet kaip, atsipalaiduoti. Tavo
kiekvienas kūrybinis žingsnis seka-
mas, lyginamas su ankstesniu, yra
nemažai teatro kritikų, kurie nori
įsiminti ir išsiskirti tuo, kad pasa -
kytų kažką apie mano dainavimą
kitaip negu iki tol buvo pasakyta ar
parašyta. Kai neturi vardo, tai nėra
ir ko prarasti, o kai turi, tai gali pra -
rasti daug. Kai buvau jaunesnė, to
spaudimo taip nejaučiau, o dabar jau
yra kitaip”, – prisipažino primado-
na.

Iš Suomijos į gimtinę trumpam
už sukusi Urmana jau po kelių dienų
koncertuos Ispanijoje, Barselonoje,
po to vyks į Madridą. Atsi sveikin -
dama ji žadėjo, kad kai tik galės, būti-
nai sugrįš į gimtąją Marijampolę ir
vėl atsisės pailsėti ant savo suolelio.

autorius.
Šioje parodoje rodomi Adolfo

Valeškos vitražų projektai. Žiūrovui
gali kilti klausimas, o koks projekto
(paruošiamojo būsimo, dažniausiai
didelio formato vitražo) santykis su
savarankišku meno kūriniu? Eskizą
galime laikyti pirmuoju, o projektą
paskutiniuoju kūrybinio darbo tarp-
sniu, kuomet dailininkas jau
apgalvotai pasirinko, apsisprendė,
kurį variantą įgyvendins medžiago-
je. Todėl vitražų, taip pat mozaikų,
gobelenų projektai dažniausiai būna
natūralaus dydžio ir dažnai vadina-
mi tiesiog kartonais, paprastai atlie -
kami guašu, tempera, aliejumi.

Vitražo-stiklo tapybos projektuo -
se menininkas rado pusiausvyrą
tarp spontaniškos pirminės idėjos
(kuri puikiausiai gali išlikti drobėje,
bet ne dekoratyvinės dailės projekte,
kurio įgyvendinimas užima tikrai

itin daug laiko, kaštų) ir ištobulinto
galutinio pasirinkimo (apibendrintų
raiškių formų, aptakių kontūrų,
monumentalumo ir dekoratyvumo
sąjunga pasižyminčiu). Skaičiukais
sužymėtos įvairiaspalvio stiklo ga -
baliukų vietos ir atspalviai, juodas
išdailintas kontūras, ryškiaspalvės
formos augina, stiprina dekoratyvu-
mo jausmą, kuriuo pasižymėjo visi
A. Valeškos kūriniai. Gotikinės rožės
– apvalaus gotikinės katedros lango
projektas virsta ornamentine gėle,
saule.

Įrėminti A. Valeškos projektai,
kaip ir kai kurių kitų dailininkų to -
kio pobūdžio kūriniai (pvz., sceno g -
rafijos projektai ir kostiumų eskizai),
tampa įdomiais kūriniais, gerai pris-
tatančiais autorių ir puikiausiai gali
praturtinti interjerą, suteikti jam
nepakartojamų spalvų.     

ELTA

Ant savo suolelio – su vyru Alfredo (antras iš k.) ir tėvais.
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Sutarta griežtinti Sirijai taikomus apribojimus

Baigėsi ,,Lufthansa” darbuotojų streikas

UEFA kreipsis į Lietuvos prokurorus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
bendradarbiaus su University of Houston 

Vilnius (ELTA) – Rudens sesiją
pradėjęs Seimas svarstė ir po pateiki-
mo pritarė įstatymo dėl Lietuvos Res-
publikos ir Šventojo Sosto sutarties
dėl kvalifikacijų, susijusių su aukš-
tuoju mokslu, pripažinimo patvirti-
nimo projektui. Atsižvelgiant į Šv.
Sosto aukštojo mokslo sistemos iš-
skirtinumą ir Katalikiškojo švietimo
kongregacijos reglamentuojamų stu-

dijų programų specifiką, į sutartį
įtrauktos nuostatos dėl tokių studijų
programų, vykdomų Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose, išorinio vertini-
mo ir akreditavimo, taip pat dėl pir-
mos pakopos katalikų teologijos stu-
dijų trukmės, apimties ir struktūros
Lietuvos aukštosiose mokyklose ati-
tikimo Šv. Sosto nustatytiems reika-
lavimams.

Pafosas (BNS) – Europos Sąjun-
gos (ES) užsienio reikalų ministrai
sutarė griežtinti Sirijai taikomus ap-
ribojimus ir įpareigojo ES įgaliotinę
užsienio reikalams Catherine Ash-
ton jas parengti iki spalio mėnesio.
,,Vis dar yra didžiulis skirtumas tarp
Iranui ir Sirijai taikomų apribo-
jimų – taigi dar galima sugriežtinti

apribo-jimus Sirijai ir padidinti
režimui da-romą spaudimą”, – sakė
Liuksem-burgo užsienio reikalų min-
istras. 

ES užsienio reikalų ministrai
nutarė daugiau apribojimų taikyti ir
Iranui dėl branduolinės programos.
Be to, ministrai susitarė padidinti Si-
rijos gyventojams skiriamą humani-

Kritikuojama pažangos stoka 
branduoliniame ginče su Iranu

Berlynas (ELTA) – Didžiausios
Vokietijos oro linijų bendrovės ,,Luf-
thansa” skrydžių palydovai pažadėjo
naujų streikų nerengti mažiausiai
mėnesį, kol bus išspręstas atlygini-
mų klausimas. Praėjusį penktadienį,
po trečio ir didžiausio palydovų strei-
ko nuo rugpjūčio, Nepriklausoma
skrydžių palydovų organizacija
(UFO) ir ,,Lufthansa” administracija
susitarė tęsti derybas.

UFO profsąjungos vadovas sakė,
kad išspręsti ginčą per mažesnį nei 6
savaičių laikotarpį yra nerealu, todėl
skrydžių palydovai naujų streikų kol
kas nerengs. Skrydžių palydovai rei-
kalauja 5 proc. padidinti atlyginimus
ir kitas išmokas, taip pat siekia, kad
,,Lufthansa” atsisakytų terminuotų
darbo sutarčių, taip pat praktikos
priimti į darbą neetatinius skrydžių
palydovus. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos vi-
daus reikalų ministerijoje (VRM)
lankėsi Europos futbolo federacijų
asociacijos (UEFA) atstovai. Svečiai
susitiko su vidaus reikalų ministro
patarėju Gintautu Babravičiumi ir
kitais ministerijos darbuotojais bei
aptarė Lietuvos futbolo federacijoje
(LFF) susidariusią padėtį.  UEFA at-
stovai pranešė, kad organizacija,
vykdydama savo pradėtą tyrimą, tie-

siogiai kreipsis į Generalinę proku-
ratūrą dėl papildomos informacijos.

Buvęs LFF prezidentas Julius
Kvedaras, kuris įtariamas UEFA lėšų
grobstymu, nuo pareigų pusei metų
buvo nušalintas rugpjūčio 30 d. Kau-
no miesto apylinkės teismo sprendi-
mu. LFF vykdomojo komiteto posė-
dyje organizacijai laikinai pavesta
vadovauti parlamentarui Žilvinui
Šilgaliui.

Somalio parlamentas renka naują prezidentą 

Etiopijos pareigūnai paleido švedų žurnalistus

APEC dalyviai priėmė baigiamąjį pareiškimą 

Seimas palankus Lietuvos ir 
Vatikano sutarties pripažinimui

Mogadišas (BNS) – Laikydama-
si griežtų saugumo priemonių, So-
malio parlamentinė asamblėja renka
naują prezidentą per balsavimą, kurį
Jungtinės Tautos (JT) vadina istori-
niu žingsniu šaliai, dešimtmečius ne-
turėjusiai veiksmingos centrinės vy-
riausybės. Tarp 25 kandidatų į šalies
vadovo pareigas – kadenciją baigian-
tis premjeras ir dabartinis preziden-

tas Sharif  Sheikh Ahmed.
Šie rinkimai – baigiamasis veiks-

ma JT palaikyme, siekiant įkurti
naują administraciją karo nunioko-
toje šalyje. Rinkimai buvo jau kelis
kartus atidėti, nukeliant rugpjūčio 20
d. nustatytą galutinį terminą, kai
tarptautinė bendruomenė spaudžia
parlamentą kuo greičiau išrinkti pre-
zidentą.

Vilnius (Delfi.lt) – Užsienio rei-
kalų viceministras Evaldas Ignata-
vičius rugsėjo 10 d. pasveikino Su-
pratimo memorandumą pasirašiu-
sius Vilniaus Gedimino technikos
universitetą (VGTU) ir  University of
Houston. Viceministras paminėjo,
kad University of  Houston profeso-
riai apsilankys Vilniuje rugsėjo 12–14
d. vyksiančiame forume „Life Scien-
ces Baltics 2012”, kuriame pažan-
giausios Baltijos regiono mokslo ša-
kos pirmą kartą bus taip ryškiai pri-
statomos pasauliui. O kitų metų pa-
vasarį į Vilnių atvyks University of
Houston magistrantūros kurso vers-
lo administravimo vadovai.

VGTU Senato salėje memoran-
dumą pasirašė VGTU rektorius Al-

fonsas Daniūnas ir University of
Houston viceprezidentas tyrimams
ir technologijų perdavimui Rathind-
ra Bose. Universitetų atstovai padė-
kojo URM už aktyvų ir tęstinį dalyva-
vimą šioms akademinėms instituci-
joms užmezgant ryšius. Pasak E. Ig-
natavičiaus, URM ir ypač Lietuvos
ambasada JAV tikslingai dirbo stip-
rinant šį bendradarbiavimą. „Džiau-
giamės, kad prie jo prisideda ir Lie-
tuvos garbės konsulas Houston Wil-
liam C. Altman bei aktyvi Houston
lietuvių bendruomenė”, – sakė E. Ig-
natavičius. Viceministras taip pat pa-
linkėjo, kad Lietuvos ir JAV univer-
sitetams pavyktų krepšinio pavyz-
džiu suburti mokslininkų „svajonių
komandą”.

Adis Abeba (BNS) – Etiopijos
pareigūnai paleido du švedų žurna-
listus, kurie buvo sulaikyti prieš 14
mėnesių už ,,paramą terorizmui”. M.
Schibbye ir J. Persson buvo suimti
kartu su Ogadeno nacionalinio fron-
to (ONLF) sukilėliais po to, kai nele-
galiai pateko į šalį iš Somalio. Gruo-
džio mėnesį ,,už paramą terorizmui”
teismas jiems skyrė 11 metų laisvės
atėmimo bausmę.

Švedijos užsienio reikalų minist-
ras Carl Bildt buvo vienas iš kelių Va-
karų šalių vyriausybių atstovų, at-
vykusių dalyvauti velionio ministro
pirmininko laidotuvėse Adis Abe-
boje rugsėjo 2 d. Po jo apsilankymo
imta kalbėti, kad didelį tarptautinį
spaudimą dėl žurnalistų suėmimo
patiriantys Etiopijos pareigūnai gali
paleisti užsieniečius, pasinaudodami
kasmetine naujametine amnestija.

University of Houston, VGTU ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. URM nuotr.

Viena (BNS) – Tarptautinė ato-
minės energijos agentūra (TATENA)
kritikuoja pažangos stoką branduo-
liniame ginče su Iranu. Nepaisant
įtemptų derybų, nuo metų pradžios
,,nepasiekta jokių konkrečių rezulta-
tų”, Vienoje, kur vyksta TATENA
valdytojų tarybos susitikimas, sakė
TATENA vadovas Yukiya Amano.
Anot jo, be Irano pastangų nepavyks

išsiaiškinti neaiškių klausimų. Todėl
TATENA vadovas bendradarbiavimą
su vyriausybe Teherane pavadino
,,esminiu” dalyku.

TATENA valdytojų taryba kalbės
apie Irano branduolinę programą.
Vakarų šalys ir Izraelis kaltina šalį,
prisidengus civiline branduoline
programa, kuriant atominį ginklą.
Teheranas tai neigia.

Vladivostok (BNS) – Azijos ir
Ramiojo vandenyno šalių ekonomi-
nio bendradarbiavimo (APEC) vir-
šūnių susitikimo dalyviai priėmė
baigiamąjį pareiškimą, kuriame pa-
brėžiami pagrindiniai uždaviniai –
kova su korupcija, valstybių finansi-
nių sistemų stiprinimas, susilaiky-
mas nuo eksporto apribojimų ir eko-
logiškų prekių sąrašo patvirtinimas.

APEC vadovai pabrėžė esą pasi-
ruošę ištirti korupcinius teisinius
pažeidimus ir patraukti atsakomy-
bėn nusižengusius asmenis, užkirsti
korumpuotiems valdininkams priė-
jimą prie pajamų, gaunamų iš nusi-
kalstamos veikos. Pareiškime taip
pat pastebima, kad sprendžiant mo-
kesčių ir biudžeto klausimus būtina
atsižvelgti į išlaidas, susijusias su gy-

ventojų senėjimu. Susitikimo daly-
viai susitarė iki 2012 m. pabaigos su-
silaikyti nuo naujų eksporto apribo-
jimų ir atsisakyti protekcionistinių
veiksmų. Pareiškime patvirtintas
ekologiškų prekių sąrašą, į kurį įei-
na 54 prekių pavadinimai. Muitai
šioms prekėms bus sumažinti iki
2015 m. pabaigos.

Washington, DC (LR ambasados JAV
info) – Lietuvos ambasados Washington
įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas
rugsėjo 6 d. ambasadoje supažindino tre-
čios kartos Holokaustą išgyvenusių žmo-
nių palikuonis su Lietuvos pastangomis
saugojant žydų tautos atminimą ir gy-
dant istorijos žaizdas. Artėjant kasmet
rugsėjo 23 d. minimai Nacionalinei Holo-
kausto aukų atminimo dienai, Lietuvos
ambasada rugsėjo–spalio mėn. surengs
keletą renginių Holokausto aukų atmini-
mui pagerbti.  Rugsėjį ambasada kartu su
Illinois valstijos draugija organizuoja ren-
ginį Holokausto aukoms atminti, Lietuvos
atstovybėje taip pat rengiamas tam skir-
tas koncertas.   LR ambasados JAV nuotr.

APEC viršūnių susitikimas pirmą kartą su-
rengtas Rusijoje.                        EPA nuotr.



Kilusi iš karaliaus Dovydo gi-
minės, gimusi be dėmės, kas
prie Jos artės, tas Dievo švie-

są lies... Dievo Sūnus pas mus iš dan-
gaus ateidamas per Mergelę Mariją
didžiai pagerbė kiekvieno žmogaus
prigimtį, nes ne kokiam nors kitam
Žemės padarui, bet būtent tik žmogui
suteikė dieviško tapatumo savybių,
kurios, tiesa, dėl pirmykščio neklus-
numo Kūrėjui buvo praradusios har-
monijos spindesį. Tačiau Visagalis
nenusigręžė nuo žmogaus, vaikščio-
jančio su nuodėmių kupra, ir suma-
nė iš nebūties pašaukti kitokį žmogų,
kuris jau nuo pat prasidėjimo aki-
mirkos būtų apdovanotas tokia ne-
kaltumo palaima, kuri pranoksta
kiekvieno klystančio žmogaus dory-
bingumą.

Nors Mergelė Marija gimdama
buvo iškart apsiausta nežemišku ty-
rumu ir kilnumu, bet tarp Jos ir
Aukščiausiojo nededame lygybės
ženklo, nes Ji visada liks tik kūriniu.
Tačiau savo herojiška meile, paliudy-
ta ypač Kryžiaus papėdėje, Ji visais
laikais iškalbingai bylos, kad tie,
kurie seka Jėzaus pėdomis, taip pat
kaip ir Ji, bus amžinai Jame išaukš-
tinti.

Žvelgdami į Mariją kartais gali-
me pagalvoti, kad, nepaisant Jos
nepakartojamos kančios būnant prie
merdinčio Sūnaus, vis dėlto Jos gy-

venimo našta pernelyg neslėgė Jos
širdies ir pečių. Tiesa, Ji nekentėjo
kaip tie, kurie, pavyzdžiui, pasineria
į gilų nusiminimą, kai girdi popu-
listų politikų neįgyvendinamus pa-
žadus ir bergždžiai juos širdyje ar net
ir lūpomis kaltina... Bet Ji, kaip Jė-
zaus ir mūsų Motina, įsidėmėdama
visus Jo žodžius ir svarstydama savo
širdyje (plg. Lk 2, 19), ne tik džiaugėsi
savo amžinos lemties neišskiriama
draugyste su savuoju Sūnumi. Die-
vas Ją iš anksto rengė būsimiems
lemtingiems žmonijos įvykiams, kad
Ji, apsireikšdama Lurde, Šiluvoje,
Fatimoje ir kitur, taptų nepalaužia-
mo ir nuoseklaus dvasinio brandumo
Moterimi, kuri per rožinio maldą bei
atgailos darbus tikintiesiems rodo
tiesiausią kelią į išganymą. Kaip Ji
anuomet patyrė širdies skausmą, nes
nujautė, kad teisiojo Simeono išpra-
našauti žodžiai neišvengiamai pildy-
sis (plg. Lk 2, 34–35), taip ir dabar Jos
širdį perveria skausmo kalavijai, kai
Ji mato savo vaikus, atgręžiančius
nugarą tiesai ir atveriančius savo
širdis melui.

Niekada nepraras aktualumo šie
pal. Jono Pauliaus II žodžiai: „Marija
dalijasi su mumis mūsų žmogiškuoju
būviu, tačiau yra visiškai atvira Die-
vo malonei. Nepažinusi nuodėmės, Ji
sugeba atjausti bet kokį silpnumą. Ji
supranta nuodėmingą žmogų ir myli
jį motinos meile. Todėl Ji stovi tiesos
pusėje ir dalijasi su Bažnyčia jos

22 Eilinis sekmadienis

Malonės Motina 
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našta – visiems ir visada priminti
moralės reikalavimus. Dėl tos pačios
priežasties Ji nesutinka, kad nuodė-
mingas žmogus būtų suvedžiotas tų,
kurie linkę jį mylėti, pateisindami jo
nuodėmę, nes Ji žino, jog Jos Sūnaus
Kristaus auką tai padarytų be galios.
Joks išteisinimas, paskelbtas nuo-
laidžiaujančių filosofinių arba teolo-
ginių mokymų, negali padaryti žmo-
gaus laimingo; tik Kryžius ir prisi-
kėlusio Kristaus šlovė gali suteikti
ramybę jo sąžinei ir išganymą.”

Ir mes nesutinkame, kad dėl ver-
gavimo praeinantiems nuodėmin-
giems malonumams dalis visuome-
nės narių ne tik prarastų sveiką pro-

tą, bet ir amžinosios laimės Uostą.
Todėl drauge su Motina Marija mel-
džiamės už klystančius ir klaidina-
mus pirmiausia mūsų gyvenamoje
aplinkoje žmones ir aukojame įvai-
rius gyvenimo kryželius už jų sug-
rįžimą pas Dievą, o per Jį – ir į save.
Pats gyvenimas diktuoja įvykius ir
skatina šitaip rašyti. Netrukus, viską
palikęs, skubėsiu pas sunkų ligonį.
Deja, jis – sukaustytas skausmingos
priklausomybės grandinėmis...

„Mano vaikeliai, kuriuos aš ir
vėl su skausmu gimdau, kol jumyse
išryškės Kristaus atvaizdas” (Gal 4,
19). Ne tik Marijai tinka šie žodžiai.

Bernardinai.lt

Spalio mėnesį Lietuvoje lanky-
sis, paskaitą skaitys ir psichoterapi-
jos meistriškumo seminarą ,,Paukš-
tis gali mylėti žuvį, bet kur jiedu
gyvens?” ves žymūs amerikiečių psi-
choterapeutai Robert ir Rita Resnick,
kurie vadinami vienais ryškiausių
geštaltinės psichoterapijos plėtoto-
jais šiandien.

Robert W. Resnick  – klinikinis
psichologas, psichoterapeutas. Šiuo
metu jis yra pagrindinis GATLA
(,,Gestalt Associates Training”, Los
Angeles) dėstytojas. 1965–1970 R. Res-
nick mokėsi iš Frederick Perls ir
James Simkin, o 1969 metais būtent
iš jų rankų gavo geštaltinio psichote-
rapeuto pažymėjimą.

R. ir R. Resnick kelis dešimtme-
čius veda mokomuosius geštaltinės
psichoterapijos darbo su individais
ir poromis seminarus įvairiose šaly-
se visame pasaulyje. Jie yra iškiliau-

si geštaltinės psichoterapijos profe-
sionalai. R. Resnick  – klinikinė psi-
chologė, psichoterapeutė, šiuo metu –
GATLA dėstytoja, seniausios pasau-
lyje (jau 40 metų) tęstinės geštaltinės
psichoterapijos mokymo programos,
vykdomos kasmet skirtingose Euro-
pos šalyse, pagrindinė organizatorė.

Jie atvyks į Vilnių Geštaltinės
psichoterapijos instituto ,,Dialogas”
kvietimu. Spalio 22 dieną jie skaitys
paskaitą apie šiuolaikinę psichotera-
piją, taip pat rodys filmus. Na, o spa-
lio 23–24 dienomis vyks meistrišku-
mo pamokos – seminaras apie porų
psichoterapiją ,,Paukštis gali mylėti
žuvį, bet kur jiedu gyvens?”. Čia jie
kels ribų, galios, autonomijos, pras-
mės kūrimo, kultūrinių, biologinių,
socialinių skirtybių poveikio tarpu-
savio bendravimui klausimus. 

Bernardinai.lt

Spalį�Vilniuje�lankysis�pasaulinio�garso
jAV�psichoterapeutai
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300
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SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOjAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIjA
219�N.�Hammes�Avenue

joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOjAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOjA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 59

Atkelta iš 2 psl.   vykdomąją val-
džią ir savivaldą. (...) 

Kai palygini Brundzos ir Patacko
vizijas, pateiktas jų pasiūlymuo se
DK rinkimų programoms, sunku
patikėti, kad jas pateikė to pa ties są-
rašo atstovai. Abu jie įrašyti pir ma-
jame dešimtuke, t. y. turi DK va do-
vybės pasitikėjimą. Ar nenutiks taip,
kad, kaip per dažną revoliuciją, jos
šaukliai ir tie, kurie kaunasi pir-
mose barikadų eilėse, ilgainiui išstu-
mia mi pragmatikų ir ūkiškų žmonių,
kurie paradoksaliai panašūs į tuos,
kuriuos per vargus pavyko išstumti
iš valdžios sosto?

Psichologas Erich Fromm rašė,
kad nepakanka teisės būti laisvam,
dar būtina drąsa ta laisve naudotis.
Akivaizdu, kad šiandien Lietu vos
politiniame gyvenime drąsos gin ti
bendrąjį gėrį ypač trūksta. Sun kiau-

sia yra atpažinti tikrai drąsų žmo gų
nuo to, kuris garsiai rė kia.  Minia,
prieš 2000 metų klykusi „ant kry-
žiaus jį”, buvo triukšminga, bet tik-
rai ne drąsi. Trūko drąsos ir Pon tijui
Pilotui. Jei jis būtų buvęs drąsesnis,
galbūt būtų tapęs kanki niu, dabar
teliko drungno žmogaus simboliu.
Bailūs atrodė ir Jėzaus mo kiniai.
Tačiau drąsus yra ne tas, ku ris nie-
kada nebijo, bet tas, kuris sugeba
įveikti savo baimę. Jau netrukus šie
mokiniai drąsiai aukojo savo gy vybę
už vienintelę Tiesą, kuri išlaisvina.
Tikruosius apaštalus atpažindavo ne
iš žodžių – gražiai kalbėti ir tais
laikais mokėjo daug kas, bet iš darbų.
Jie darė meilės darbus ir nebijojo
kal ti nimų, jog esą griauna viešąją
tvar ką, yra bepročiai.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Apie drąsą ir padorumą politikoje

2008 metų balandžio 3 diena,
Bukareštas. Šiandien 10.30 prasidė-
jo NATO valstybių vadovų posėdis.
Žur nalistai buvo įleisti tik stebėti
atida rymo ceremonijos, o diskusijos
dėl organizacijos plėtros vyko už
uždarų durų. Užsirašė kalbėti visų 26
NATO šalių atstovai.

Kroatijos ir Albanijos priėmi-
mas į Šiaurės Aljansą nekėlė ginčų.
Ma kedonijos narystei pasipriešino
Grai kija, ir tik todėl, kad ši jauna,
nuo Ju goslavijos atsiskyrusi valsty-
bė neva pasisavino iš graikų Makedo-
nijos var dą. Tačiau ir dėl šios proble-
mos nekilo ilgų debatų. Buvo nutarta
Makedonijos priėmimą atidėti, kol
abi šalys išsiaiškins pavadinimo pro -
b lemą.

Tuomet prasidėjo diskusijos dėl
Narystės veiksmų plano Ukrainai ir
Gruzijai, kuris ateityje atvestų šias
šalis į NATO. Kaip ir buvo tikėtasi,
pasigirdo prieštaraujančių tokiam
sprendimui balsų. Tiesa, maloniai
nu stebino Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy, pareiškęs, kad
NATO turi vadovautis savo intere-
sais ir nepasiduoti išorės spaudimui,
aiš kiai turėdamas galvoje poną Pu-
tiną.  Vis dėlto debatai klostėsi nepa-
lankia linkme. Ėmiau nerimauti, ko-
dėl man vis neateina eilė pasisakyti.
Pagaliau esu kviečiamas kalbėti –
pats paskutinis. (Vėliau sužinojau,
kad N. Sar kozy paprašė pirmininka-
vusio NATO generalinio sekreto-
riaus Jaapo de Hoopo Schefferio man
paskutiniam suteikti žodį.)

Kalbėjau emocingai ir raginau
netaikyti dvejopų standartų. Baigiau
sakydamas, kad turime pasiūlyti Uk -
rainai ir Gruzijai Narystės veiksmų
planą neatidėliodami to vėlesniam
laikui – čia ir dabar.

Baigęs kalbėti ir dar jausdamas
emocinę įtampą, nė nepastebėjau,
kaip prie manęs priėjo Angela Mar -
kel. Pamačiau, kad ji rankoje laiko
po pieriaus lapą. Paduoda man ir sa -
ko: „Čia mūsų rezoliucija. Šiam teks-
tui jau pritarė ir JAV.” Perskaitau ir
tik skėsteliu rankomis. Ten rašoma,
kad Ukrainos ir Gruzijos kvietimas
pradėti Narystės veiksmų planą ati -
dedamas neribotam laikui. „Negaliu
patikėti...” – atsidusęs teatsakau Vo -
kietijos kanclerei.

Dabar jau aš su rezoliucijos teks -
tu rankoje nudrožiu tiesiai prie
George’o W. Busho. Paduodu jam po -
pieriaus lapą ir klausiu: „Ar tiesa,
kad ir jūs tam pritariate?” Jis pas kai -

to ir gūžteli pečiais: „Kad tai ge riau-
sia, dėl ko galėjome nutarti, ant raip
Vokietija vetuotų rezoliuciją ir padė -
tis būtų dar blogesnė.”

Atsiėmęs tekstą sakau: „Geor -
ge’ai, tai manęs netenkina. Leisk dar
man pamėginti.” Tuomet G. W. Bu -
shas pasisuka į JAV valstybės sekre-
torę Condoleezą Rice ir taria: „Eik su
prezidentu.” Abu pasukome link ma -
no vietos prie stalo. Pakeliui priėjau
prie Lecho Kaczyńskio ir pakviečiau
jį prisidėti prie mūsų. Tai pasiūliau
ir Latvijos prezidentui bei Estijos mi -
nistrui pirmininkui. Jau penkiese
pasitraukėme atokiau į salės pakraš -
tį. Netrukus priėjo A. Merkel, o dar
po minutės mus jau supo visas būrys
valstybių vadovų. Aš su A. Merkel

pra dėjau kablelį po kablelio lukšten-
ti parengtą rezoliucijos tekstą. Žino-
ma, kiti mūsų būrelio dalyviai sten-
gėsi įsi terpti ir jau kilo nemenkas
klege sys. Posėdžiui pirmininkaujan-
čiam J. de Hoopui Shefferiui teliko
nu trauk ti oficialius debatus ir pa-
skelbti 20 minučių pertrauką.

Pertrauka truko 1 valandą 20 mi -
nučių. Tiek laiko tęsėsi daugiausia
ma no ir A. Merkel derybos, kitų šalių
atstovams vis įsiterpiant (C. Rice tik
stebėjo mūsų ginčą, bet nesikišo). Pa -
galiau sutarėme parengti naują re -
zoliucijos tekstą, kuriame būtų pa -
reikšta, kad Ukrainos ir Gruzijos
narystė NATO yra pageidaujama, ir
dar įrašyta sąlyga, jog gruodžio mė -
nesį susitikę organizacijos valstybių
užsienio reikalų ministrai įvertins
abiejų kandidačių pasirengimą Na -
rystės veiksmų planui nelaukdami
kitos vadovų konferencijos.

Taip ir padarėme. Naujas re zo -
liucijos tekstas buvo pateiktas NATO
vadovų konferencijai ir vienbalsiai
priimtas.

Kai susitikau su Viktoru Juščen -
ka ir Michailu Saakašviliu, jie atrodė
laimingi ir dėkojo, kad pavyko dar
tiek nemažai pasiekti susiklosčius jų
šalims nepalankiai padėčiai.

Įstrigo viena scena ką tik susi-
tarus dėl rezoliucijos. Žvilgtelėjau  A.
Merkel pusėn. Ji sėdėjo kiek nunari-
nusi galvą, akis nudelbusi į stalą.
Žnybtelėjo širdį. Pamaniau, kad, ko
gero, ji jaučiasi nekaip ir man gali
bū ti nelengva atkurti mūsų nuošir -
džius santykius, užsimezgusius Briu -
selyje, kai drauge sprendėme Lenki -
jos prieštaravimo ES konstitucinei
sutarčiai problemą. 

Bus daugiau.

Lietuva stengiasi būti Gruzijos advokate NATO. Pokalbis su prezidentu Michailu
Saakašviliu per NATO viršūnių susitikimą Bukarešte.
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Neseniai per WFMT, klasikinės
muzikos radijo stotį Čikagoje,
išgirdau auksinę mintį, kurią

net užsirašiau savo užrašų knygutė-
je: „Niekas taip nepersmelkia jaus-
mų, kaip muzika.” Laidos vedėjas
pasakojo, kad tai pastebėjo dar seno-
vės Egipto žyniai – šventyklose jie
tam tikrais sąskambiais gydydavo
ligonius. Stebuklingą muzikos povei-
kį nuo seno pripažino ir senovės
graikai. Žymusis jų dainius Orfėjas,
anot amžininkų, savo lyra priversda-
vo ,,nurimti, susitaikyti žmones,
žvėris ir visą visatą”, o jo sekėjas
mąstytojas Pitagoras muzika gydė
sunkius ligonius. Žinome, jog ir šian-
dienos mokslininkai savo stebėji-
mais, bandymais nuolat įrodinėja,
jog klasikinė ar liaudies muzika geri-
na virškinimą, malšina skausmus,
gydo širdies bei dvasios ligas. Net
augalai, ir tie geriau auga!

Turiu pasakyti – tai tikra tiesa!
Yra tokia vieta Čikagoje, kur nejau-
čiu nei virškinimo sutrikimų (net po
įveiktos pintinės su ,,Asiago” sūriu,
prancūzišku batonu bei ,,Pinot Gri-
gio”), nei širdies skausmų. Toje pa-
dangėje manęs nekamuoja jokios
dvasinės bėdos. Ir augmenija čia
vešlesnė nei kur kitur! Jau supratote,
jog mano (tikiuosi, ir Jūsų) vaistai
nuo depresijos bei visokiausių ligų
yra tapęs Ravinia muzikos festivalis
Highland Park.

Nuostabi opera, dinamiškas
šokis, o desertui – senas geras

rokas

Susikrimtau negavęs bilieto į
Mozart operą „Užburtoji fleita”. Ta-
čiau, kaip sakoma, nėra to blogo, kas
neišeitų į gera. Kita to paties kom-
pozitoriaus opera „Idomeneo”, rug-
pjūčio 16 d. nuskambėjusi ,,Martin
Theater”, buvo puiki. Išties nuosta-
bus pastatymas: minimalistinė David

Lefkowich režisūra, itin jautriai į
savo personažus įsigilinę solistai (gal
net geriau juos pavadinti dainuo-
jančiais aktoriais?). Veikalo drama-
tiškumui atskleisti neprireikė dide-
lių dekoracijų. Richard Croft atlieka-
mas Idomeneo praskrido tarsi meteo-
ras – taip aukštai ir dramatiškai pa-
kilęs į neapsakytas erdves. Jautri in-
tonacija, patraukli sceninė laikysena
– puikios solisto meninės savybės.
Nukakti į Highland Park tą vakarą
buvo verta vien dėl Croft antrajame
veiksme atliekamos arijos „Fuor del
mar”.

,,Momix” – užburiantis šokių
kolektyvas. Nei baletas, nei pramo-
giniai šokiai – kažkas savito ir nema-
tyto šiuolaikinėje scenoje. Kartą pa-
matęs šios tarptautiniu mastu žino-
mos šokėjų-iliuzionistų trupės spek-
taklį, net didžiausias šokio meno
skeptikas turėtų pakeisti savo nuo-
monę ir tapti jų gerbėju. Aš taip pat,
nors jau matęs šią trupę Ravinia
scenoje, neatsispyriau pagundai ne-

labai patogų antradienio vakarą dar
kartą pasigrožėti neeiliniu spektak-
liu mįslingu pavadinimu „Botanica”.
Pavadinamas atskleidžia tai, ką ma-
tome scenoje: metų laikai, gamta,
gėlės, medžiai, vabzdžiai... Tyla. Ra-
mybė. Zenas. Meno vadovui Moses
Pendleton belieka palinkėti ir toliau
kurti nuostabius spektaklius bei
neaplenkti Highland Park. 

Rugsėjo 1-osios vakarą į Ravinia
susirinko tokia minia, kad net sunku
buvo patikėti savo akimis. Pritrūko
bilietų net į parką (o jame, spėju,
telpa apie 15,000, gal ir daugiau žmo-
nių!). Paprastai sausakimša Ravinia
reiškia du dalykus: nuostabius orus
ir puikius atlikėjus. „So what you
want, be what you are” – buvo to
vakaro atlikėjų Daryl Hall ir John
Oates savotiškas iššūkis klausyto-
jams. Jau daugiau kaip 40 metų Da-
ryl ir John linksmina savo gerbėjus.
Karjeros pradžioje labiau atstovavę
„rhythym and blues” muzikos mo-
kyklai, ilgainiui jie persimetė į roką.

Muzikinis balzamas širdžiai
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS Highland Park scenoje muzikantai

pasirodė trečią kartą (pirmą kartą
Ravinia juos išvydo 1997 m.), o išpar-
duoti bilietai į koncertą festivalio
rengėjams buvo aiškus ženklas, kad
žiūrovai ir toliau mielai klausysis le-
gendinėmis tapusių jų dainų „Rich
Girl”, „Private Eye” bei kitų. 

„Last, but not least”...

Vienas populiariausių orkestrų
Amerikoje yra „The Knights”. Tad
nenuostabu, kad į orkestro dirigento
Eric Jacobsen kvietimą kartu muzi-
kuoti atsiliepė trys muzikos milžinai.
Vasaros sezoną Ravinia orkestrui
padėjo užbaigti: rugsėjo 7 d. Yo-Yo
Ma, rugsėjo 8 d. – Itzhak Perlman,
rugsėjo 9 d. – Dawn Upshaw.

Yo-Yo Ma – šių laikų fenomenas.
Vienas geriausių muzikantų pasau-
lyje, jis tapo Ravinia numylėtiniu
nuo pat pirmojo savo koncerto čia
1982 m. Šįkart Maestro nuostabiai at-
liko Schumann „Koncertą violonče-

lei a-dur, op.129”. Klausydamasis
antrosios šio kūrinio dalies „Lang-
sam” galvoji – į kokias aukštumas šis
grandas dar gali kopti... 

Smuikininkas Itzhak Perlman –
senas vilkas muzikos pasaulyje. Jo
magnetizmą bendraujant su klausy-
tojais pajauti iškart. Ir nenuostabu,
kad apie atliekamus kūrinius smui-
kininkas skelbė tiesiog nuo scenos –
jie nebuvo iš anksto atspausdinti pro-
gramėlėje. Ūpas, kūrybinis impulsas
– tai gali leisti sau ne kiekvienas.
Tikru vakaro „perlu” tapo pirmąkart
Ravinia atliekamas kompozitoriaus
Morton Feldman (1926–1987) kūrinys
,,Madame Press Died Last Week at
Ninety”. Ypač smalsūs melomanai šį
,,The Knights” orkestro įrašą gali
susirasti virtualioje erdvėje.

Vasara Čikagoje baigiasi, kai...

Ravinia nuskamba baigiamieji
akordai. Taip buvo iki šiol. Tačiau
šiemet pradedamos naujos tradicijos

– koncertai Ravinia skambės ištisus
metus. Tai itin maloni staigmena
„Vėjų miesto” muzikos gerbėjams!
450 žmonių talpinančioje ,,Bennett
Gordon” salėje vyks aukšto lygio ir
tikrai Jūsų dėmesio verti koncertai.
Čia pasirodys violončelininkė Sebas-
tian Baverstam ir pianistė Pei-Shan
Lee (spalio 13 d.), smuikininkė Tessa
Lark (spalio 20 d.), pianistė Daria
Rabotkina (spalio 27 d.), vyks kalėdi-
nis koncertas dalyvaujant ,,Empire
brass” bei vokalistei Elisabeth von
Trapp (gruodžio 6 d.). Kitų metų pro-
gramoje: ,,Annelies: The Choral Set-
ting of  the Diary of  Ann Frank” (at-
likėjai ,,Lincoln Trio”, sopranas
Arianna Zukerman, klarnetistas
Bharat Chandra bei Čikagos vaikų
choras) – vasario 24 d., ,,Musicians
from the Sterns Music Institute” –
kovo 16 d., baritonas John David
Boehr – balandžio 13 d. bei pianistas
Michael Brown – balandžio 20 d.

Iš minėtų spektaklių labiausiai
norėčiau išskirti oratoriją apie le-

gendinę kankinę Antrojo pasaulinio
karo nacių okupuotoje Olandijoje
Anne Frank. Kompozitoriaus James
Whitbourn „Annelies” pirmąsyk
atliko Karališkasis filharmonijos or-
kestras 2005 m. Londone. Ateinančių
metų pradžioje garsi muzikos įrašų
leidykla „Naxos” šį neeilinį kūrinį
padovanos platesniam muzikos mylė-
tojų ratui. Pusvalandį prieš oratori-
jos pradžią Ravinia prezidentas Welz
Kauffman aptars šį kūrinį su auto-
riumi James Whitbourn. Tad jau
dabar pasižymėkite kalendoriuose
vasario 24 d., nes laikas bėga greitai!

Verta įsigyti abonementinius
bilietus – mokėsite vos po 10 dol. už
kiekvieną spektaklį. Manau, jie bus
greitai išgraibstyti, tad užsitikrin-
kite savo vietas iš anksto! Plačiau
apie rudens ir žiemos sezono koncer-
tus sužinosite apsilankę festivalio
svetainėje www.ravinia.org arba bi-
lietų kasoje paskambinę tel. 847-266-
5100. Malonių tolimesnių akimirkų
muzikos rojuje – Ravinia!

Šokių trupės ,,Momix” atlikta programa ,,Botanica” dar ilgai liks žiūrovų atmintyje. 
Ravinia Festival nuotr.

Dinamiškasis tenoras Richard Croft Idomeneo vaidmenyje Mozart operoje ,,Idomeneo”.
Todd Rosenberg nuotr.

Daryl Hall ir John Oates – geras, senas rokas ... Dawn Upshaw. Yo-Yo Ma – Artistas iš didžiosios raidės. Šokių trupės ,,Momix” atlikėja.
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A † A
JOANA KEBURIS-VENCKUS

Mirė 2012 m. rugsėjo 6 d. Rush ligoninėje, Čikagoje, sulaukusi
68 metų.

Gyveno Brighton Park.
Nuliūdę liko: vaikai Vytautas su žmona Kathy, Mike,

Gintaras, Algimantas su sužadėtine Rebecca; anūkai Heather,
Christopher ir  Stanley; sesuo Jūratė.

A. a. Joana buvo žmona a. a. Povilo.
Velionė pašarvota trečiadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki

9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL.

Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th St. Washtenaw,
Chicago, kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

– Kaip atradote savo pa šau-
kimą? Ar daug ieškojote, klydote,
abejojote?

– Tai – kelionė, dar nebaigta. Vi -
sada buvo brangu dalyvauti baž ny -
čioje, bendradarbiauti bendruo me -
nė se, padėti kitiems. Domėjausi mo -
kytojavimu, kaip visi užsiėmiau sa -
vanoriška veikla, kol bebaigiąs uni-
versitetą surašiau už ir prieš, ar
prašytis į jėzuitus, ar ne. Po 8 metų
prieš kunigystės šventimus klausiau
– jei tinku, mielai, nes noriu padėti
žmonėms pagal polinkius, įgūdžius,
patirtį. Niekad neabejojau, tačiau ti -
kėjimas – ne daiktas, o gyvenimas,
tai tenka vis atsinaujinti, prisitai -
kyti, pakelti žvilgsnį. 

– Kas yra Jūsų autoritetai? Ką
laikote savo mokytojais? Kodėl?

– Tėvai – Tėvelis ir Mama – visų
pir ma, nes jie vis padėjo kitiems ir
žiūrėjo į gyvenimą teigiamai, su mei -
le, be priekaištų ar reikalavimų.
Gim nazijoje buvo seserų vienuolių,
kurios tauriai auklėjo. Vertinu drau-
gystę su pranciškonais (tais laikais)
klierikais, vėliau kunigais. Jėzuitai
dėstytojai mokė tiksliųjų mokslų,
teo logijos. Išliko draugystė su keliais
uoliais studijų laikų jėzuitais, skautų
bei skaučių vadovais, vadovėmis iš
stovyklų bei kitais bendruomeniš -
kais, veikliais žmonėmis, nes jie su -
ge ba ir šeimai, ir jaunimui, ir ben-
driems reikalams save skirti. Turiu
knygelę morkos spalvos viršeliu, ku -
rion surašau brangiausius žmones.
Iš jėzuitų brolių, studentų ir kunigų
pavyzdžio mokausi stengtis geriau ir
daugiau. Daug bendrauju su seseri-
mi Maryte, kuri nepaprastai gera
auklėtoja, mokytoja, yra dosni ir ma -
loni.

– Kas Jus įkvepia? Kokios kny-
gos, muzika, filmai ir/ar kita?

– Labiausiai (po žmonių) įkvepia
gamta, kurią neblogai pažįstu ir iš
ku rios tebesimokau. Iš knygų skai-
tau istorinius romanus (ne per daug
nu klystančius nuo tikrovės), teologi-
nes bei dvasingumo knygas, vieną
kitą bio grafiją. Nuo jaunystės mėgau
kla sikinę muziką – padrąsina, duoda
susimąstyti. Mėgstu mokslinės fan -
tas tikos filmus, daugiausia dėl bū -
simų ar galimų išradimų. Labiausiai
įkvepia ir moko žmonių pavyzdys,
labai dažnai pranokstantis savas pas-
tangas.

– Ką galvojate apie mus, šiuo-
laikinį jaunimą?

– Visiems suaugusiems ir pagy -
venusiems visada sakau, kad „mes
tikrai tokie nebuvome – buvome pak-
lusnūs, darbštūs, rūpestingi, manda -
gūs, ištvermingi, kantrūs, tai kūs...
(pridedama dar daug kitų dorybių
bei elgsenų)”. To užtenka į jaunimą
kreivai žiūrintiems priminti, kad
kiekviena karta turi savo uždavinių,
kliūčių, atradimų. Pasaulis bus ar
jau yra jaunesniųjų kartų, tuo labiau
Bažnyčia (religinė bendruomenė),
kurios už slenksčio laukia nauji už -
daviniai, iššūkiai, galimybės. Labai
rūpi, kad jauni žmonės be reikalo ne -
klaidžiotų ar suklydę atsistotų, o pa -
sinaudotų Dievo duotomis dovano -
mis gyventi kitų labui ir patiems ras -
ti laimę.

– Kaip informacinės techno -

logijos keičia mūsų visuomenę?
Ar naudojatės socialiniais tink -
lais?

– Naudojuosi penkiais telefonais,
bijodamas, kad be manęs pradės vie -
nas kitam skambinėti. Pasižiūriu
internete žinių, straipsnių, klau -
sausi „Mažosios studijos”, pas ligo-
nius randu kelią su Garminienės pa -
galba. Nemoku ir nežinau, kaip
,,Facebook”, ,,Twitter”  ar pan. nau-
dotis, kol kas apsieinu tik su elektro -
niniu paštu, tikru paštu ar gyvu žo -
džiu. Technologijos tikrai keičia gy -
venimo būdą, užima laiką, kurį ank s-
čiau skirdavome pramogoms, gam-
tai, rankdarbiams. Tikrai palengvina
visus reikalus medicinos, saugumo
ke lyje, kelionėse. Žmogaus dar nepa -
keitė, bet tikrai keičia galvoseną.

– Kodėl svarbu išlaikyti tau-
tinę tapatybę? Ką Jums reiškia
ištikimybė Lietuvai?

– Laisvų šalių užsieniečiai apie
Lietuvą sakydavo, kad sunku buvę
sovietmečiu su tautine tapatybe, bus
dar sunkiau, kai ateis nepriklauso -
mybė, nes reikės rasti savo vietą pa -
saulyje. Ne tiek išlaikyti tautybę, lie -
tuviškumą, kiek sveikai ugdyti. JAV
(ir kitur) iki penktos šeštos kartos
žmonės didžiuojasi esą lietuviai, pa -
veldo dalykai jiems svarbūs. Žinoma,
galima išeiti į pasaulį bespalviais –
bet geriau į pasaulio kultūrą įnešti
tai, ką paveldėję puoselėjame. Išti -
kimybė Lietuvai reiškia ištikimybę
lietuviams ir visam paveldui, kad ir
kur gyvenčiau. Ir kol kas padėti Lie -

tuvai atsistoti ant kojų bei eiti tei -
singumo, pagarbos, pakantos, atjau-
tos, mokslo keliu. Vis patardavau,
kad lietuviui reikėtų perskaityti V.
Mykolaičio-Putino „Sukilėliai”, Ie -
vos Simonaitytės „Aukštujų Šimonių
likimas”, Daumanto „Partizanai”, V.
Pietario „Algimantas” ir „Sibiro mal-
daknygę”. 

– Kokie dalykai Jums svar -
biau si bendraujant su kitu žmogu-
mi?

– Jeigu svečiuose, tai svarbu, ar
bus saldumynų prie kavos. Jeigu na -
muose – kad nors paragautų, kas pa -
dėta. Pastebiu, kad esu linkęs labiau
klausyti ir klausytis, stengiuosi gir -
dėti, kas sakoma žodžiu ir žodžiais,
ju desiais, laikysena. Į ryšius žiūriu
labai gyvenimiškai – apie ką, dėl ko
galime ar turėtume bendradarbiauti,
sužinoti, pasirūpinti. Labai dažnai
tenka kažkuo padėti ar prisidėti, tada
prašyti talkos. Kai vaikštinėju su

Antanas Saulaitis atsako į Vilniaus
Šv. Kristoforo gimnazijos mokinių

klausimus

gamtos žinovu, stengiuosi būti pas -
tabus. Kai dirbame kartu – neuž -
miršti padėkoti.

– Kokie yra Jūsų ryškiausi vai -
kystės ir mokyklos metų atsimini-
mai?

– Vaikystės – karo bombardavi-
mai, alkis, tėvų meilė, draugystės. Iš
atskirų įvykių – Pirmoji Komunija,
skautų stovyklos, nuotykiai gamtoje,
kelionė laivu į Laisvės statulos žemę.
Labai brangi buvo galimybė keletą
me tų padirbėti lietuvių kaimynų
ūky je, tik su vištomis nesugebėjau
susišnekėti. Mokykloje – vienas kitas

kietas mokytojas, geri auklėtojai,
sugebantys nujausti, ką mokinys su -
geba, ir pastūmėti pirmyn. Gimna -
zijoje reikėjo daug mokytis, tačiau
buvo daug laisvės sugalvoti bei įgy -
vendinti projektus ir linksmų drau-
gysčių. Išmokau, kad viskas, ką iš -
moksti ar patiri, – gyvenime bus
naudinga net netikėčiausiais būdais.

– Ar tikite pasirinkimo laisve?
Ar matote gamtoje harmoniją,
gro žį, ar tik   atsitiktinumų gran -
dinę?

– Klausiate chemiją baigusio ir

gamtos mokslais besidominčio. Žino-
ma, matau darną, grožį, tiesiog ste-
buklus, tai yra nuostabius dalykus.
Gamta kalba ir apie mus pačius. Kaž -
kiek esame nelaisvi pagal paveldą,
patirtį, ribotumus, bet pasirinkti es -
minę kryptį ir kasdienio elgesio po -
būdį tikrai galime. Skautiškoje auk -
lyboje stengiamasi išugdyti, leisti la -
vintis žmogui ir bręsti iš vidaus. Die -
vo garbė – sąmoningas žmogus. Kai
kurie tarpžmogiški atsitiktinumai
at rodo (nematomų) angelų sargų su -
organizuoti.

– Ar tikite likimu, Apvaizda?
Ar yra tekę kreiptis pagalbos į Iš -
ganytoją?

– Netikiu likimu, kai kalbama fa -
talistiškai, neišvengiamybe kaip,
pvz., „palikti likimo valiai” – tokio
dalyko nėra. Likimo valiai čia reiš -
kia, kad žmogus ar žmonės žmogų ap -
leido ar jo/jos atsisakė. Arba gamta
nesirūpina, negloboja ir t. t. Apvaizda
man yra meilinga Dievo Apvaizda,
kaip ta akis be akių vokelio, kuri nie -
kad neužsimerkia, nes su meile žiūri
į kiekvieną žmogų, budi šalia ir žmo-
gaus širdyje. Krikščionims ir man
Dievas yra asmeninė Būtybė, ne są -
voka. Jėzus Kristus – Viešpats, Išga -
nytojas, ėjęs žmogaus keliu ir mus
kviečiantis kaip lygiaverčius žemės
bendrakeleivius juo sekti. Kas vaka -
rą prie lovytės pasiėmęs savo meš -
kiuką (iš tikrųjų – briedžiuką) visų
pirma dėkoju, tada prisimenu ligo-
nius, tada kitus reikalus, o kai už -
miegu, angelai turbūt tęsia ar užbai -
gia, kuomi norėta pasidalinti.

Bernardinai.lt

Tėvas A. Saulaitis.                                                                                                          Zenekos nuotr.

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN�and�men�with�artistic
touch�can�apply.�Reliable,�must
speak�English,�have�car.�Will�train,
full�time,�Palatine.�847-202-0642

SIūLO DARBą

Ona Gradinskienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su  metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Tariame Jums nuoširdų ačiū už paramą.

Edward Ziausys, gyvenantis Amsterdam, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.



ČikaGoje 
IR

aPyLinkėSe

12 2012�RUGSėjO�11,�ANTRADIENIS DRAUGAS

� Atveskite savo vaikučius į lietuvišką
,,Pi pirų ratelį”! Kviečia me vaikus nuo
18 mėn. iki 4 metų.  Galite pasirinkti,
kurią dieną lan kyti: pirmadieniais,
antradieniais, trečiadieniais arba penk-
tadieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30 val.
r. Tre čia dieniais siūlome vieną popietinę
klasę nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p.
p. Renkamės Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL. Dėl išsamesnės informaci-
jos skambinkite tel. 630-200-6582.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugsėjo 12 d., 2
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur bus rodomas Lietuvos TV filmas
,,Kamajai” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.

� Rugsėjo 16 d., sekmadienį,  10:30
val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčia maloniai visus kviečia
gausiai dalyvauti Šiluvos atlaidų proce-
sijoje ir šv. Mišiose, kurias atnašaus pre -
latas Jo nas A. Kuzins kas, kun. Rim vy -
das Ado mavi čius, kun. Jaunius Kelpšas
ir kiti ku nigai. 

� Rugsėjo 20 d. Loyola University Chi -
ca go vyks mokslinė konferencija ,,Va -
tikano II Susirikimas: tada ir šiandien”,
skirta paminėti paskutinio visuotinio
baž nyčios susirinkimo 50-ąsias meti -
nes. Daugiau informacijos rasite tink la -
la py je www.luc.edu/ccih arba paskam -
bi nę tel. 773-508-3820.

� Trys Šiaurės Ame   rikos lietuvių chorai
– Cleveland „Exul tate”, Toronto „Vo -
lungė” ir Čikagos „Dainava” – spalio 14
d., sekmadienį, 2 val. p. p. gerbėjus
kvie čia atvykti į koncertą Tri nity Chris -
tian College Ozin ga Chapel Audi torium
(6601 W. College Dr., Palos Hei ghts,
IL). Bilietus gali ma įsigyti „Lietu vė lėje”,
„Seklyčioje”, PLC raštinėje (Le mont, IL),
in ternetu www. boxofficetickets.com
arba ,,Daina vos” tin klalapyje www. dai -
na va.us, taip pat užsisakyti tel. 800-
494-8497. Daugiau informacijos – www.
dainava.us 

� Lapkričio 4 d., sekmadienį, Lietuvių
dai lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre (14911 127th St Lemont, IL) vyks
Vydūno jaunimo fondo 60-mečio minėji-
mas. Pradžia 12:30 val. p. p.

� Matulaičio metų pabaigos šven tėje
lapkričio 18 d. dalyvaus ses. Ignė Mari -
jošiūtė, MVS iš Putnam, CT.

� Rugsėjo 15 d. nuo 1 val. p. p. iki 8
val. v. Apreiškimo parapijos mokyklos
kie me (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY) New York lietuviai ruošia pik ni ką/
ge gužinę. Su rin k tos lėšos bus skirtos
Ne ringos stovyklai ir New York atletų
klu   bui parem ti. 

�  Rugsėjo 21 d., penktadienį, 7 val. v.
Baltimore Lietuvių namų ,,Klevo” salėje
vyks pokalbis-diskusija ,,Atgaivinkime
Lie tuvių namus”. Diskusija vyks lietuvių
ir anglų kalbomis. Kvie čiame dalyvau-
ti.

� Gyčio Paškevičiaus gyvo garso kon-
certas vyks rugsėjo 22 d. Rusų namuose
(234 Alexander Ave., Howell, NJ).  Įėji-
mas – nuo 7 val. v. Veiks baras. Kon cer -
to pradžia 8 val. v. 

� Žinoma mezgėja Donna Druchunas
rugsėjo 22 d. kviečia visus besidomin-
čius mezgimu į ,,Dana Hills Cabana”
klubą (296 Mountaire Circle, Clayton,
CA 94517), kur 10:30 val. r. skaitys
pas kaitą ,,Mezgimo istorija Lietuvoje”.
Po paskaitos vyks praktiniai užsiėmimai. 
Registruotis el. paštu: vilijad@me.com 
ar ba tel. 925-672-0322 (Vilija Deut -
sch  man) 

� Rugsėjo 23 d. nuo 12 val. p. p. iki
5 val. p. p. Seneca Creek State Park,
MD JAV LB Washington, DC apylinkės
val dyba ruošia Rudens pikniką. Daugiau
informacijos su teiks Danelė tel. 301-
588-5749 arba el. paštu Dvidutis@
aol. com.  Informa cija apie vietovę rasite
tinklalapyje http: //www.dnr.state.md.
us/publiclands/ cen t ral/ seneca.html

IŠ ARTI IR TOLI...

Tėviškės parapijoje rugsėjo 9 d., sek madienį, į šventines pamaldas, kuriose dalyvavo vysk. Mindaugas Sabutis iš Lietuvos, susirinko gausus būrys Tėviškės parapijos parapijiečių.
Pasveikinti parapijos atėjo ir šalia parapijos veikiančios sekmadieninės mokyklėlės mokinukai. Pamaldų metu buvo minimas parapijos 60-metis  ir kun. Liudo Miliausko 10 metų
ordinacijos sukaktis. Giedojo parapijos choras, solistė Nida Grigalavičiūtė. Po pa maldų parapijiečius linksmino Bronius Mūras.                                       Laimos Apanavičienės nuotr.  

Informuojame, kad priimamos Lietuvių Fondo 2012 m. stipendijų paraiškos. Registruotis
ir pildyti elektroninę paraišką, kurią rasite mūsų tinklalapyje www.LietuviuFondas.org
(skiltyje ,,Stipendijos”), galite iki 2012 m. spalio 10 d.

Čiurlionio ga lerijoje Jaunimo centre rugsėjo 7 d. 7:30 val. v. įvyko Vladimiro Beresniovo
(Vlaber) darbų parodos  „Smailiu žvilgsniu" atidarymas. Autorius žinomas ne tik kaip
dailininkas, bet ir kaip rašytojas. V. Beresniovo eiles ir ,,vlaberizmus” atidarymo metu
skaitė Dalia Sokienė. Paroda veiks iki spalio 12 d.                    Inos Stankevičienės nuotr. 

Ambasadorius Ž. Pavilionis: (pokalbyje su ,,Draugo” vyr. redaktore Dalia Ci dzi -
kaite) primena: ,,Jeigu išeivija nori, kad jos balsas būtų girdimas,  ji privalo būti
akty vi ir balsuoti”. Kviečiame skaityti visą pokalbį http://www.draugas.org/ 9/8/12
pavilionis.balsavimas.html. Dar kartą primename, kad norintys balsuoti LR Seimo
rinkimuose spalio 15 d. Turi iki rugsėjo 15 d. užsiregistruoti. 

Balsavimas Jungtinėse Amerikos Valstijose vyks: LR ambasadoje Washington,
DC, LR generaliniame konsulate Čikagoje, LR generaliniame konsulate New York,
LR garbės konsulate Los Angeles ir Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (Illinois vals-
tija). 

Rinkėjų registracija
Visi Seimo rinkimuose balsuoti norintys Lietuvos Respublikos piliečiai turi už-

pildyti rinkėjo anketą ir ją pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo 15 d. išsiųsti el. paštu,
faksu ar paštu į atitinkamą Lietuvos atstovybę JAV. Rinkėjo anketą taip pat galima
pateikti elektroniniu būdu atitinkamos Lietuvos atstovybės interneto svetainėje. 

Daugiau informacijos rinkimų klausimais skelbiama Lietuvos vyriausiosios rin -
ki mų komisijos, kuri yra atsakinga už rinkimų organizavimą, tinklalapyje  http://
www.vrk.lt/

Maloniai kviečiame
lietuviškų organizacijų, JAV LB apylinkių, labdaros organizacijų, lituanistinių

mokyklų atstovus ir mūsų skaitytojus dalyvauti iškilminguose 

laik raščio ,,Draugas” pietuose, 
kurie vyks  spalio 28 dieną, sekmadienį,

Willowbrook Ballroom 
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia – 1 val. p. p. 
Meninę programą atliks jaunoji dainininkė Agnė Giedraitytė

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 arba el. paštu: administracija@draugas.org

Kviečiama dalyvauti Seimo rinkimuose

Pirksiu įvairius gintarinius papuošalus ir
gintaro dirbinius pa gamintus iki 1990 metų.

Tel.�617-459-9952 (USA),
el.�p.�modeboston@yahoo.com

Adresas:�Mo�destas�Rimkus�P.�O.�Box
E34,�S.�Boston,�MA�02127,�USA

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500


