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V. Kernagiui stiprybės linkėjo 
ir politikai, ir dainininkai 

V Kernagiui palaikyti skirtą koncertą vedė pramogų verslo atstovas Arūnas Va
linskas. Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 24 d. (ELTA) — 
Su sunkia liga kovojantis maestro Vy
tautas Kernagis sekmadienio vakarą 
įsitikino, kad turi milžinišką jį pa
laikančių bičiulių būrį. 

Daugiau nei tris valandas truku
siame palaikymo koncerte per dvi
dešimt senosios ir naujosios kartų 
dainininkų, taip pat šiuo metu Jung
tinėse Amerikos Valstijoje su darbo 
vizitu viešintis prezidentas Valdas 
Adamkus, ministras pirmininkas Ge
diminas Kirkilas dainininkui, akto
riui V Kernagiui linkėjo sveikatos ir 
optimizmo. 

Šalies premjeras ir V Kernagis — 
vienmečiai, kadaise besimokę toje pa
čioje vidurinėje mokykloje. 

„Jau mokykloje jis buvo didelė 

žvaigždė, tad patekti i jo rengiamus 
vakarėlius buvo garbė", — prisiminė 
G. Kirkilas. 

Per LNK tiesiogiai transliuotame 
renginyje linksmas istorijas iš V Ker
nagio gyvenimo pasakojo dainininko 
draugė aktorė Galina Dauguvietytė, 
žurnalistas Audrius Siaurusevičius, 
Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Egidijus Kūris, Vilniaus savivaldybės 
Sv. Kristoforo kamerinio orkestro 
meno vadovas ir dirigentas Donatas 
Katkus ir kiti. 

40 metų V Kernagį pažįstantis 
estrados dainininkas Stasys Povilai
tis atliko maestro dainą apie santech
niką iš Ukmergės, grupė „Žas" per
dainavo „Kancaras čia karalius". 
Operos solistas Vytautas Juozapaitis 

V Kernagiui skyrė jo paties dainą 
„Saukiu aš tautą". 

Garsiausius dainininko kūrinius 
dainavo Inga Valinskienė, Andrius 
Kulikauskas, Andrius Kaniava, Ai
das Giniotis, Ovidijus Vyšniauskas, 
Birutė Dambrauskaitė, Edmundas 
Kučinskas. Pasirodė ir LNK realybės 
programos „Žvaigždžių duetai" da
lyviai Deivis su Renata Ražanaus-
kiene, Inga Jankauskaitė su Česlovu 
Gabaliu, Arina su Seimo nariu Vy
tautu Grubliausku. 

Dainą „Mūsų dienos kaip šven
tė", kuri vainikavo koncertą, daina
vo visi atlikėjai su grupe „Skamp" 
priešakyje. Žiūrovai studijoje šį pa
sirodymą stebėjo atsistoję. 

Dainininką, aktorių, dainuoja
mosios poezijos pradininką, atgimi
mo šauklį V Kernagį taip pat pager
bė Marijonas Mikutavičius. 

„Vytautai, tegul skamba tavo 
dainos mylimoj gimtinėj", — šiuos 
žodžius koncerto vedėjas Arūnas Va
linskas skyrė žymiajam kūrėjui. 

Pats maestro koncertą stebėjo 
per televiziją, ir, vėliau paaiškėjo, li
ko juo patenkintas. „Jis pamatė tas 
akis, jūsų visų akis, kurių jam taip 
trūko", — renginio pabaigoje sakė A. 
va^iiisKas. 

Antradienį V Kernagis pasirodys 
viešumoje — sostinės „Akropolyje" 
Įsikūrusiame „Baltų lankų" knygyne 
dalys autografus ant savo dainų rin
kinio „Vytautas Kernagis. Klasika". 

Koncertas buvo skirtas ne tik V 
Kernagiui, bet ir visiems sunkią gy
venimo minutę palaikymo reikalin
giems žmonėms. 
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D.Grybauskaitė: Europos 
paramą reikia naudoti geriau 

Dalia Grybauskaitė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) — 
Europos Komisijos komisarė Dalia 
Grybauskaitė, atsakinga už finansinį 
programavimą ir biudžetą, giria Lie
tuvos pastangas panaudoti kuo dau

giau Europos Sąjungos finansinės 
paramos, tačiau kartu ragina maksi
maliai išnaudoti jos teikiamas gali
mybes. 

„Džiugu, kad per 2004—2006 
metus Lietuva jau gebėjo panaudoti 
beveik 2 mlrd. eurų (7,1 mlrd. litų) 
ES finansinės paramos. Jau matome 
daugybę pavyzdžių, kai sumaniai in
vestuoti Europos pinigai davė aki
vaizdžios naudos Lietuvos žmonėms, 
šalies infrastruktūros plėtrai, verslui 
mieste ir kaime", — sakė D. Gry
bauskaitė. 

„Norėtųsi, kad šie geri pavyz
džiai visose srityse paskatintų akty
vumą ir konstruktyvias pastangas 
maksimaliai išnaudoti galimybes, 
kurias siūlo ES biudžetas. 

Juolab kad yra sričių, kur tokio 
aktyvumo, pastangų, o gal gebėjimų 
— stinga", — pridūrė ji. 
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Ukrainiečiams 
Lietuvoje 
įsidarbinti bus 
lengviau 

Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) — 
Augant ukrainiečių susidomėjimui 
darbuotis užsienyje, Lietuva papras
tina dokumentų išdavimo tvarką ša
lyje trūkstamų specialybių darbinin
kams iš Ukrainos. 

Nuo šiol ukrainiečiai, prašydami 
laikino gyvenimo Lietuvoje leidimo, 
kartu galės pageidauti ir ilgalaikės 
daugkartinės vizos leidimo gyventi 
svarstymo laikotarpiui. 

„Tai reiškia, jog užsienietis, tu
rintis darbo biržos leidimą dirbti Lie
tuvoje, vėliausiai po savaitės nuo 
kreipimosi į ambasadą jau gali vykti 
legaliai dirbti į Lietuvą", — rašoma 
pirmadienį Lietuvos ambasados Ki
jeve išplatintame pranešime spaudai. 

Anksčiau užsieniečiai, vykstan
tys dirbti į Lietuvą, turėdavo 6 mėne
sius laukti, kol bus išnagrinėti doku
mentai dėl leidimo laikinai gyventi. 

Palyginus su kitomis Lietuvos 
diplomatinėmis atstovybėmis, amba
sadai Ukrainoje pateikiama daugiau
sia prašymų išduoti leidimą gyventi 
ir dirbti Lietuvoje. 

Ukrainiečiai į Lietuvą dažniau
siai vyksta dirbti statybininkais, to
limųjų reisų vairuotojais, laivų kor
pusų suvirintojais ar surinkėjais. Pa
prastai tai gana aukštos kvalifikaci
jos darbuotojai, kurie darbą netoli
mame užsienyje renkasi dėl didesnio 
atlyginimo. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPAlNiS, MD 

Lake St. Louts, MO 
www. ketfwitsMD.com 

Skydliaukės problemos 
Apsilankęs(-iusi) pas gydytoją dėl 

gana įvairaus pobūdžio problemų, 
dažnai išgirsite, kad dėl jūsų negala
vimo gali būti kalta skydliaukė, kad 
ši maža liauka veikia pernelyg akty
viai ar pernelyg vangiai. Rodos, kiek 
gi naudos gali duoti šis mažas kakle 
esantis organas ar kiek žalos gali 
atnešti šio organo veiklos sutrikimai. 
Tad pažvelkime iš arčiau į skydliaukę 
ir jos sutrikimus. 

Kaip jau minėjau, skydliaukė yra 
mažas, graikiško riešuto dydžio or
ganas priekinėje kaklo dalyje, arti 
Adomo obuolio. Ji paprastai minkšta 
ir neapčiuopiama, tačiau sergant tam 
tikromis ligomis joje galima apčiuopti 
gumbus ar tiesiog ji visa padidėja ir 
atrodo kaip papilnėjęs pasmakrys 
(pvz., sergant struma). Sis organas 
yra vienas iš nedaugelio kūno orga
nų, gaminantis hormonus ir priklau
santis vidaus sekrecijos liaukų gru
pei. Skydliaukė gamina specialius 
hormonus: tiroksiną ir trijodotironi-
ną. Šie hormonai kontroliuoja mūsų 
kūno medžiagų apykaitos (metaboliz
mo) greitį. Iš esmės medžiagų apy
kaitos tikslas yra suskaidyti suvar
totą maistą iki pradinių biocheminių 
elementų, t. y. baltymų, riebalų, ang
liavandenių. Šie elementai vėliau gali 
būti panaudoti energijai gaminti. Tad 
hormonai, reguliuojantys medžiagų 
apykaitą, gali paspartinti ar sulėtinti 
biocheminius organizmo procesus ir 
tai pasireiškia fiziologiniais ir psi
chologiniais simptomais. Tad, iš es
mės, skydliaukės hormonai reguliuo
ja visą organizmo fiziologiją, pvz., 
lemia širdies ar kvėpavimo greitį, 
virškinimą, kūno temperatūrą ir t. t. 

Po šio trumpo įvado pažvelkime, 
kas atsitinka, pernelyg suaktyvėjus 
skydliaukės funkcijai (dar vadinama 
hipertiroidizmu) ar sumažėjus funk
cijai (hipotiroidizmas). 

Pad idė jus i skyd l i aukės funkcija 
(h ipe r t i r o id i zmas ) 

Padidėjus skydliaukės funkcijai, 
daugiau gaminama skydliaukės hor
monų. Dažniausia priežastis yra 
autoimuninės ligos, kuomet skyd
liaukę nuolat stimuliuoja specialūs 
antikūniai ir gaminama daugiau hor
monų nei reikia. Si liga vadinama 
Graves liga (liaudiškai dar vadinama 

struma), ja dažniausiai serga 20-40 
metų moterys. Gana tipiškai padidėja 
skydliaukės apimtis, pastambėja pas
makrys ir kaklas, gali padidėti akys, 
akių obuoliai labiau matomi (išver-
stakumas). Be to, gali varginti daugy
bė kitų simptomų: nerimas, nuovar
gis, nemiga, tremoras (drebulys), 
karščio pylimas, akių išverstakumas, 
regos sutrikimai, svorio kritimas, 
apetito padidėjimas, viduriavimas, 
dažni širdies permušimai ar dusulys. 
Dažniausiai šie simptomai pradeda 
varginti anksčiau, nei išryškėja aki
vaizdūs kūno pokyčiai (struma ar 
išverstakumas). 

Hipertiroidizmas nėra itin daž
nas fiziologinis sutrikimas, bet įtaria
ma gana dažnai, jei pacientas skun
džiasi jau minėtais, dažnai sergant 
kitomis ligomis pasitaikančiais nusi
skundimais. Tuomet atliekami spe
cialūs kraujo testai, matuojant skyd
liaukės hormonų kiekį kraujyje, vė
liau galimas skydliaukės ultragar
sinis tyrimas ir skydliaukės tyrimas 
radioaktyviu jodu. Šio tyrimo metu 
radioaktyvus jodas kaupiasi skyd
liaukės „karštuose taškuose", kur 
gaminama daugiausia hormonų. Ra
dioaktyvus jodas deaktyvuojamas per 
kelias dienas ir nesukelia didesnės 
grėsmės organizmui. 

Jei iš tiesų nustatomas šis sutri
kimas, galimi keli gydymo būdai: 

•Medikamentinis, kuomet varto
jami vaistai sumažina gaminamo hor
mono kiekį: Methimazolis (Tapa-
zole), Propranololis ir Propylthiou-
racilas (PTU) naudojami dažniausiai. 

•Skydliaukės destrukcija dideliu 
radioaktyvaus jodo kiekiu yra itin 
efektyvus gydymas. Jodas kaupiasi 
beveik išimtinai skydliaukės audiny
je, tad šio gydymo metu gana selek
tyviai sunaikinamas pernelyg akty
vus skydliaukės audinys. Esminė 
problema yra ta, kad neįmanoma tik
sliai nuspėti optimalios vaisto dozės, 
dažnai jo padauginama ir sunaikina
ma pernelyg daug skydliaukės audi
nio. Dėl to vėliau gali tekti gerti pa
kaitinius skydliaukės hormono pre
paratus - Levothyroksiną (Synth-
roid) — visą likusį gyvenimą. Būtent 
dėl šios priežasties šio tipo gydymas, 
nors yra itin veiksmingas, bet kartu 
ir pats pavojingiausias. 

•Chirurginis būdas, kuomet ope
racijos metu pašalinama dalis skyd
liaukės, gali būti itin veiksmingas, 
ypač jei randamas aktyvus „karštas 
taškas" vienoje skydliaukės pusėje. 
Tačiau, kaip ir gydant radioaktyviu 
jodu, sunku nuspėti, kokia bus lieka
moji skydliaukės funkcija po dalinio 
skydliaukės pašalinimo: per aktyvi ar 
per maža. Kita svarbi ir dažna skyd
liaukės komplikacija yra specialaus 
nervo, įnervuojančio balso stygas, pa
žeidimas. Šis nervas kakle yra labai 
arti skydliaukės, tad reikia meistriš
kos chirurgo rankos ir nemažos 
patirties, kad jo nepažeistų. Jį pažei
dus, balso stygų įnervacija sutrikdo
ma ir jos nevirpa įprastu režimu, tad 
užkimšta, susilpnėja ir sustorėja bal
sas. 

Sumažėjusi skydliaukės 
funkcija (hipotiroidizmas) 

Sumažėjus skydliaukės hormonų 
produkcijai, pasireiškia priešingo 
spektro reiškiniai: sumažėja kūno 
temperatūra, padidėja kūno svoris, 
suretėja širdies susitraukimų dažnis, 
sulėtėja žarnyno veikla, tad labiau 
linkstama į vidurių uždegimą. 

Dažniausiai hipotiroidizmą su
kelia infekcijos, autoimuninės ligos 
(Hashimoto tiroiditas) ir jau minėtas 
medikų įtakotas skydliaukės sunaiki
nimas (po skydliaukės operacijos pa
šalinus per daug skydliaukės audinio 
ar sunaikinus skydliaukės audinį 
radioaktyviu jodu). Taip pat never
tėtų pamiršti tokios paprastos ir aki
vaizdžios priežasties, kaip jodo trū
kumas maiste, nors pastaruoju metu 
Amerikoje ši priežastis beveik neį
manoma (į druską yra dedama pa
kankamai jodo, tad jį kasdien gau
name su maistu). Beje, svarbu pa
minėti kaklo švitinimą rentgeno ar 
gama spinduliais, jei sergama kaklo 
ar galvos vėžiais. 

Jau minėjau kelis šios ligos 
požymius. Reikėtų pridurti, kad šis 
sutrikimas vystosi dažniausiai lėtai, 
užtrunka keletą metų, kol ši liga 
diagnozuojama. Ji taip pat pasireiš
kia nuovargiu, depresija, raumenų 
skausmais ir silpnumu, vidurių už
kietėjimu, odos sustorėjimu, giliu 
žemu balsu, kūno svorio padidėjimu, 
veido bruožų pasikeitimu, šalčio 
netoleravimu, sumažėjusiu libido. 
Šie požymiai paprastai išsivysto pa
laipsniui, per keletą metų. 

Ligą nustatyti gana paprasta, 
tereikia ištirti skydliaukės hormonų 
kieki kraujyje. Na, o gydymas yra ele
mentarus, reikia gerti pakaitinius 
skydliaukės hormonus (Levothyrok-
siną-Synthroid). Jūsų daktaras turė
tų periodiškai tirti skydliaukės hor
monų kiekį kraujyje, o remiantis 
šiais rezultatais, koreguoti vaisto 

Pradedama cukrinio diabeto kontrolės programa 
Vykdant Europos Sąjungos (ES) 

įsipareigojimus, Lietuvoje pirmą kar
tą pradedama įgyvendinti cukrinio 
diabeto kontrolės programa, kuriai 
šiais metais skirta 900 tūkst. litų. Pag
rindinė programos lėšų dalis skiria
ma aktyviai cukrinio diabeto formų 
diagnostikai - ligonių ištyrimui. 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, iki 2025 metų cukriniu 
diabetu sergančių žmonių skaičius 
gali išaugti iki 300 milijonų. Kasmet 
šis skaičius pasipildo 6 milijonais 
naujų pacientų. Tuo tarpu Lietuvoje, 
epidemiologinių tyrimų duomenimis, 
šiuo metu serga apie 5 proc. popu

liacijos. „Tačiau liga diagnozuota ma
žiau nei pusei visų sergančiųjų", -
sako Kauno medicinos universiteto 
Endokrinologijos instituto direkto
rius, prof. Antanas Norkus. 

„Todėl ši programa - svarbus 
žingsnis siekiant išaiškinti sergan
čiuosius cukriniu diabetu, nes infor
macijos apie šią ligą labai trūksta", -
teigia prof. Antanas Norkus. Cukri
nis diabetas nėra išgydomas, tačiau 
gera šios ligos kontrolė gali apsaugoti 
pacientus nuo diabetinių komplikaci
jų, pagerinti gyvenimo kokybę, dar
bingumą, gerą savijautą. „Nekontro
liuojamas cukrinis diabetas sukelia 

pavojingas komplikacijas: akių, inks
tų, nervų, širdies, smegenų, kojų 
kraujagyslių pažeidimus. Tai lemia 
aklumą, kojų amputacijas, inkstų 
funkcijos nepakankamumą", - per
spėja endokrinologas prof. A Norkus. 

Cukrinio diabeto kontrolės pro
gramos lėšos paskirstytos visų de
šimties apskričių viršininko adminis
tracijoms. Už gautas lėšas šeimos 
gydytojo institucija kvies gyventojus, 
turinčius šios ligos rizikos veiksnius, 
išsitirti dėl galimo cukrinio diabeto. 
Planuojama, kad iš viso Lietuvoje 
veiks apie 60 tokių centrų. 

Alfa.lt 

dozę. Beje, svarbu atsiminti, kad 
skydliaukės hormonai paspartina 
metabolizmą, ir spartus metabolizmo 
greičio pokytis priverčia širdį stip
riau ir intensyviau susitraukinėti. 
Tuomet padidėja širdies raumens 
apkrovimas ir gali paaštrėti išeminė 
širdies liga, galimas net širdies smū
gis. Dėl šios priežasties, jei iš anksto 
žinoma, kad pacientas serga išemine 
širdies liga, reikia skydliaukės hor
monus skirti atsargiau ir mažomis 
dozėmis. Kita vertus, pernelyg dide
lis skydliaukės hormonų kiekis spar
tina osteoporozės vystymąsi, tad 
reikia tai atsiminti, skiriant skyd
liaukės hormonus pomenopauzinio 
amžiaus moterims. 

Kita vertus, reikia skirti tin
kamą skydliaukės hormonų kiekį, 

-kad pranyktų hipotiroidizmo reiš
kiniai. Tad efektyvus gydymas, no
rint skirti tikslią ir reikiamą Levo-
tiroksino dozę, turi būti paremtas 
pakartotinių dažnu skydliaukės hor
monų kiekio kraujyje tyrimu. 

Skydliaukės problemos, ypač 
sumažėjusi skydliaukės funkcija, ga
na dažnos ir, deja, dažnai nenustato
mos ilgą laiką. Tad reikėtų prisiminti 
šį svarbų organą ir jo sutrikimus, 
įtarti juos ir paklausti gydytojo: „O 
gal tai skydliaukės negalavimas, kad 
aš prastai jaučiuosi.'* 

Tad būkime sveiki! 
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Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metų$120.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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redakcija@draugas.org 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XXV Eilinė savaitė — Krikščionio apsukrumas 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo 
prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs 
jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant?! Duok savo prievaiz-
davimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu.' O tasai tarė sau: 'Ką 
veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o 
elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo na
mus, kai būsiu atleistas iš tarnybos.' Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko 
skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas mano šeimininkui?' Sis 
atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus.' Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, sėsk ir 
tuoj pat rašyk: penkiasdešimt.' Paskui klausė kitą: 'Okiek tu skolingas?' Anas 
atsakė: 'Šimtą saikų kviečių.' Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuonias
dešimt.' Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio 
pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir 
aš jums sakau: darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui atėjus, jie 
priimtų jus į amžinąsias padangtes. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas 
ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir 
dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgau
lingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes?! Ir jeigu nebuvote pa
tikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?! Joks tarnas negali 
tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie 
vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai." 
(C - Evangelija pagal Luką 16, 1-13). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Nėra jokių abejonių: Viešpats 

aiškiai parodo savo simpatiją netei
singam prievaizdui, o Jo skundas 
nukreiptas prieš tuos, kurie pasirodo 
nesugebantys sekti Jo nurodytu ke
liu: šio pasaulio vaikai apsukresni 
tarp panašių į save, negu šviesos vai
kai. Toks Išganytojo požiūris glumina 
mus, ištikimus ir garbingus Viešpa
ties tarnus. Juk mes labai gerai su
vokiame, kam esame pašaukti, seniai 
padalijome visą pasaulį. Visiems aiš
ku, kurioje pusėje yra gėris, o kurioje 
blogis. Pasirodo, kad mums trūksta 
vieno dalyko: sveiko apsukrumo. Iš 
tiesų, Jėzus mokė mus būti gerais 
žmonėmis, tačiau niekuomet nesakė, 
kad turime būti abejingi viskam, kas 
dedasi aplink mus, kad neturime 
nuolat galvoti, kaip savo tikėjimą ir 
gerumą paskleisti savo aplinkoje. 
Priešingai, Dievo planas buvo visiš
kai kitoks. Drįsčiau sakyti, kad netei
singasis prievaizdas iš Jėzaus palygi
nimo tam tikra prasme buvo būsimo
jo krikščioniško šventumo pirma
vaizdis. 

Krikščionybė atėjo į pasaulį kaip 
stulbinanti naujiena. Kuomet Išga
nytojas Kalno pamoksle kalbėjo apie 
palaiminimus, Jis tais žodžiais stebi
no ir piktino savo klausytojus, ypač 
tada, kai ištarė žodžius: O aš jums 
sakau. Jėzaus amžininkai niekaip 
negalėjo suvokti, kad pats Dievas 
atėjo pas juos. Vėlesnių laikų šventieji 
taip pat dažnai labai savotiškai inter
pretavo Evangelijos žinią. Jie stebino 
pasaulį kaip tik savo poelgių neįpras
tumu, kitokiu požiūriu į tikėjimo 
tiesas, dar labiau atskleidžiančias 

žmonėms Dievo malonės gausą. Jie 
nebijojo svajoti, nebijojo žvelgti į pas
lapčių gelmę. Mes, šių laikų krikš
čionys, ko gero jau seniai į palėpes 
tarp senienų suslėpėme savo fantazi
ją, išradingumą, tai darydami vardan 
ne visai teisingai suprasto ortodok
siškumo. Mes tapome tiesos, kurią 
laikome užrakintą savo proto nelais
vėje, įkaitais. Monotoniškai karto
jame tuos pačius žodžius, darome 
tuos pačius veiksmus, turime iš 
anksto parengtus atsakymus, iš
skaitytus storose ir išmintingose teo
logų knygose, bijodami patys sau ir 
kitiems pasakyti, kaip iš tiesų tikime 
ir ką galvojame patys. Taip mes jau 
nieko nebenustebiname. Tapome sa
votiškais krikščioniškos naujienos 
biurokratais, sugebančiais patį žavin
giausią dalyką paversti abejingu kar
tojimu. Mūsų elgesyje neįmanoma 
įžvelgti mūsų pačių vidinio įsitikini
mo, nesijaučia džiaugsmo, kad esame 
su Dievu, nepanašu, kad norime, jog 
Dievas būtų ir su kitais žmonėmis. 
Mūsų tikėjimui trūksta išradingumo, 
ir tai ne vien skelbiant Evangeliją, 
bet taip pat ir ieškant, kaip galėtume 
išreikšti savo meilę artimui. Tad ne
tenka stebėtis, kad žmonės, prisiar
tinę prie mūsų, labai dažnai nusivylę 
pasitraukia. Panašioje padėtyje buvo 
atsidūręs ir neteisingasis prievaizdas, 
tačiau jis nedvejojo ir nepasimetė, bet 
pagalvojęs pasakė: jau žinau, ką dary
siu. Ar mes žinome, ką turėtume 
daryti, kad tikėjimas būtų gyvas 
mumyse? 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Ekumeninė Europos asamblėja 
Rugsėjo 4-9 d.d. Sibiu mieste 

'Rumunija), kuris yra šių metų Eu
ropos kultūros sostinė, vyko 3-ioji 
Europos ekumeninė asamblėja. Ją 
organizavo Europos Bažnyčių konfe
rencija (KEK). vienijanti 125 stačia
tikių, protestantų, anglikonų Bažny
čias ir Europos Vyskupų Konferen
cijų tarybą (CCEE), jungiančią 34-ių 
šalių katalikus. Asamblėjoje, kurios 
tema ..Kristaus šviesa apšviečia vi
sus. Europos atsinaujinimo ir vieny
bės viltis", dalyvavo beveik 3,000 de
legatų, atstovaujančių visus senojo 
žemyno krikščionis - absoliučią dau
gumą jo gyventojų. Iš Lietuvos at
vyko 9 žmonių delegacija: vysk. Ri
mantas Norvilą; Lietuvos Vyskupų 

Konferencijos generalinis sekretorius 
mons. Gintaras Grušas: Vilniaus ar
kikatedros administratorius kun. 
Ričardas Doveika; Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos generalinio sekreto
riaus padėjėjas kun. Lionginas Vir
balas; Dalė Smerauskaitė - Katalikų 
I n terneto tarnybos redaktorė; Vilhel
mina Kalinauskiene - Lietuvos Bib
lijos draugijos organizatorė; Eglė 
Laumenskaitė - sociologijos profe
sorė; Vilniaus stačiatikių kunigas 
Vladimiras Seliavko ir Lietuvos Vys
kupų Konferencijos delegatas rūpin
tis užsienio lietuvių katalikų sielova
da prel. Edmundas Putrimas, kuris 
dar dalyvavo Europos vyskupų kon
ferencijos delegatų posėdžiuose apie 

„Dėl ko mes turime 
vargti?" 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

„...Guliu šiauduose ir galvoju: dėl ko mes turime vargti, dėl ko mes tik 
vieni turime nešti tautos kryžių ir vargus? Turėdamas laiko, imu ieškoti 
viso to kaltininkų. Iš kur Lietuvoje atsirado tiek daug išgamų, parsi
davėlių?" 

Štai to apmąstymo santrauka. Lietuvoje darbininkas su savo šeima 
kentė badą, tuo tarpu kita žmonių dalis ruošė ištaigingus pokylius. Tą vi
są matė varge beskęstantis darbininkas. Jo galvosenoje buvo neapykanta 
buržuazijai. „Budri bolševikų akis tą didelę bedugnę tarp biednuomenės 
ir pasiturinčios visuomenės greitai panaudojo savo juodiems darbams". 
Maskvos mestas šūkis, kad ir jūs esate žmonės, ir jūs galite naudotis tur
tais, kad ir jūs turite teisę į gyvenimą, užbūrė bemoksles mases, „Jeigu 
mūsų Nepriklausomybės laikais būtų buvęs kreipiamas dėmesys į tą 
vargstančią liaudį, įjos vargingą buitį — to šiandien nebūtų įvykę". 

Skaitykime toliau: „Jeigu visi mes esame Lietuvos piliečiai, toje tau
toje gimę, tai mes visi turime teisę tautos gėrybėmis naudotis... Aukštas 
valdininkas turėjo kelių aukštų namą, kurį dažnai įsigydavo vogdamas iš 
valstybės iždo, tuo tarpu darbininko šeima gyveno fortuose ar tamsiuose, 
drėgnuose rūsiuose. Ar negalėjo valstybė sudaryti sąlygas, kad ir tos dar
bininkų šeimos turėtų tinkamus butus, kaip pridera žmogui, pragyve
nimą... Kiekvienas valdininkas jautėsi padėties viešpats. Tarnautojas yra 
skirtas patarnauti visuomenei. O mūsų valdininkija išbardavo, iškone-
veikdavo bemokslį kaimietį, siųsdavo velniop". 

Buvo blogai tvarkomi ir medicininiai reikalai. „Šiandien, prisiminus 
faktą, kad nedaugelį gydytojų galima prisišaukti prie sužeisto kovotojo, 
užverda pyktis ir drįstu juos vadinti pinigo idealistais. Ateityje jų skvernai 
turi būti apkirpti. Valstybė turi taip sutvarkyti, kad gydytojai, gaudami 
tinkamą užmokestį, priimtų pacientus veltui arba už mažą atlyginimą. 
Važiuotų pas ligonius valstybės lėšomis". 

„Ar šiandien mes, partizanai, turėtume gulėti šiauduose, slapstytis 
miškuose, jeigu visa tauta būtų priauklėta, jeigu biednuomenė ir darbi
ninkija nebūtų Smetonos ministerių kabineto apvilta. Žmogus yra žmo
gus ir jis negali būti pastumtas į šunio vietą". 

„Negalima dovanoti tautos duobkasiams, kurie dirba bolševikų nau
dai. Bet nemažai kalti ir tie, kurie ruošė kelią bolševizmui Lietuvoje. Esu 
tikras, kad būsimoje Lietuvoje šios klaidos nesikartos, išnyks ta luomų 
neapykanta, kiekvienas savo užimama vieta bus patenkintas, niekas ne
skriaus ir neišnaudos darbininkijos, bus pakelta žemės kultūra, atsižvelg
ta į sunkią ūkininkų padėtį... Būsima Nepriklausoma Lietuva turi keltis 
iš tų klaidų, kurios ją pražudė, bet kartu ir užgrūdino, paruošė būsimam 
nepriklausomam gyvenimui". 

Tai citatos ir medžiaga, paimta iš kun. Justino Lelešiaus-Grafo dieno
raščio. Dienoraštį jis rašė 1946-1947 metais, būdamas Tauro apygardos 
partizanų kapelionu. Dienoraštis rastas bunkeryje, kuriame žuvo auto
rius, dabar jis saugomas buvusiame KGB archyve. Kunigas Lelešius, 
pradėjus jį verbuoti MGB, pasitraukė pas partizanus ir 1947 m. rugsėjo 
24 d. žuvo Tauragės Birutės rinktinės bunkeryje, netoli Veiverių. Žuvo 
lygiai prieš šešiasdešimt metų. 

Grafas žuvo tikėdamas Lietuvos ateitimi. „Kelsis Lietuva — mūsų jau 
nebebus. Joje vėl užvirs gyvenimas — mūsų niekas neatmins, banditų 
vardais vadins — mums bus skaudu... Mūsų gretos retėja, jėgos mažėja. 
Lietuvos miškuose ir kaimuose žūsta ir alpsta nuo kruvinų kovų didvy
riai... Jie miršta, bet mus laimina. Jie trokšta mums laimės, laisvės... Jie 
gal savo širdimi dar kalba, nes lūpos jau stingsta, akys pasruvusios krau
ju: Vėl praslinks kiek laiko, jūs, gyvųjų, širdys bus kupinos džiaugsmo, 
juokas netilps lūpose, ir džiugins jūsų ausis švelniausi muzikos aidų gar
sai... Jūs užmiršite mus, bet mes, žūstantieji, jūsų prašome: mylėkite 
Tėvynę taip, kaip mes ją mylėjome! Neapvilkite mūsų, už ką mes kraują 
liejome! Mes i jus, gyvieji, žiūrėsime per amžius iš kapų". 

Tai lygiai prieš šešiasdešimt metų tarti žodžiai ir ateities kartoms 
paliktas testamentinis prašymas. Ką sakytų kun. Justinas Lelešius-Gra
fas, jei grįžtų pas mus šiandieną? Gal dar svarbiau — ką mes jam, kaip 
tauta, už kurią jis galvą padėjo, sakytume? 

migraciją. Negalėjo atvykti Evan
gelikų Bažnyčios atstovas. 

Pirmoji tokia asamblėja vyko 
protestantiškame Bazelyje 1989 m., 
antroji - katalikiškos Austrijos Grą
že, o ši kartą Rumunijoje, kurios dau
gumą gyventojų sudaro ortodoksai. 

Asamblėja - tai Rytų ir Vakarų 
krikščionijos susitikimas, kurio metu 
bendrose sesijose, maldoje ir diskusi
jų grupėse krikščionys svarsto savo 
tapatybę ir tolesnio bendradarbiavi
mo Europoje galimybes, ieškodami 

būdų įveikti vertybių krizę ir saugoti 
kiekvieno žmogaus orumą. 

Jos pradžioje į susirinkusius 
kreipėsi Konstantinopolio ekumeni
nis patriarchas Bartolomėjus. Buvo 
perskaityti popiežiaus Benedikto XVI 
ir kitų Bažnyčių vadovų sveikinimai. 
Popiežiškosios krikščionių vienybės 
tarybos pirmininkas kardinolas Wal-
ter Kasper išsakė Katalikų Bažnyčios 
viltis ir krikščionių bendradarbiavi
mo svarbą. 

Nukelta i 11 psl. 
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Trys sveiko kūrybinio optimizmo šventės 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Rukloje esančiame Didžiojo Lie
tuvos etmono Jonušo Radvilos moko
majame pulke dviejų mokomųjų ba
talionų naujokai rugsėjo 8 d. prisiekė 
ištikimai tarnauti Lietuvos Respub
likai. Iškilmingas priesaikos aktas 
jaunuoliams suteikė garbingą Lietu
vos kariuomenės kario vardą. Iš visos 
Lietuvos kraštų suvažiavusių jau
nuolių tėvų, brolių, artimųjų, myli
mųjų ir draugų akivaizdoje prisie
kusieji pasižadėjo „būti. dorais ir 
garbingais Lietuvos kariais". 

Vyriausiasis kariuomenės kape
lionas J. Gražulis pulko istorijos ir 
meno muziejaus salėje laikė šv. Mi
šias. Pulko rikiuotės aikštėje jaunuo
sius karius pasveikino Krašto apsau
gos viceministras A. Valys, Jonavos 
rajono meras B. Liutkus. Iškilmin
goje ceremonijoje dalyvavo visų parti
zanų apygardų, šaulių sąjungos, ka
riuomenės kūrėjų savanorių organi
zacijų atstovai su vėliavomis. Jų va
dovai taip pat tarė trumpus sveikini
mo žodžius. Si akimirka šventėje yra 
reikšminga tuo, kad jaunieji kariai ir 

šalies vietovių. Tai graži ir veiksmin
ga solidarumo, pareigos ir atsakomy
bės mokykla, liudijanti visuomenės 
pilietinės brandos laipsnį. Tą savaip 
patvirtina suvažiavusių į Ruklą kelių 
kilometrų ilgio automobilių eilės. 

Labai aktualus šiuo metu yra 
konstitucinės pareigos atlikti karo ar 
alternatyviąją krašto apsaugos tar
nybą klausimas. Tebesitęsiantis 
Konstitucijos reikalavimų nepaisy
mas demoralizuoja ne tik valstybės 
valdžią, bet ir labai silpnina gyvento
jų pilietinę savivoką, pareigos ir at
sakomybės sampratą. Lietuvai tapus 
Europos Sąjungos (ES) paribio val
stybe, nacionalinio saugumo užtik
rinimo priemonės jokiu būdu netu
rėtų būti silpninamos. 

* * * 
Švenčiausiosios Mergelės Ma

rijos gimimo paminėjimo iškilmės 
sutampa su Vytauto Didžiojo karū
navimo (tiesa, neįvykusio) ir padėkos 
už Lietuvos Nepriklausomybės ir 
laisvės apgynimą diena. Rugsėjo 11d. 
į Šiluvą suvažiavo Lietuvos kariuo
menės būriai, partizanų, savanorių, 
šaulių atstovai. Šv. Mišias aukojo 

Žygiuoja būsimi kariai. 

kiti renginio dalyviai gauna progą 
pamatyti ne tik Lietuvos kariuome
nės veteranus karius savanorius, bet 
ir pajusti laisvės kovų istorijos 
dvelksmą, kurį simbolizuoja vėliavų 
rikiuotė. Okupacijos metais laisvės 
kovotojai buvo konstitucinės, taigi, 
vienintelės teisėtos valdžios Lietu
voje vykdytojai. 

Skambant maršui žvalūs ir ka
riškai pasitempę jaunieji kariai žy
giavo darnia rikiuote, pagerbdami 
vadus, svečius ir svarbiausia - savo 
artimuosius, vaizdžiai patvirtindami 
įvykusio teisinio ir pilietinės moralės 
akto svarbą ir reikšmę. Pasibaigus 
oficialiajai renginio daliai, kariuo
menės orkestras atliko keletą nuo
taikingų kūrinių. Pulko vadas pik. A. 
Dudavičius buvo parengęs programą 
visai dienai. Jaunųjų karių tėveliai 
susitiko su aukštesniaisiais ir atski
rai su būrių vadais. Po to karių arti
mieji turėjo progą susipažinti su ka
reivių kasdiene buitimi, lazerine šau
dykla, kovine technika, aplankyti 
muziejų ir, žinoma, laisvai paben
drauti bei pasivaišinti su uniformuo
tais vaikinais. 

Ši šventė jau tampa unikalia 
šalies tradicija. Rukloje vykstanti 
jaunųjų karių priesaikos ceremonija 
virsta natūralia respublikine švente, 
kurioje dalyvauja piliečiai iš visų 

Kauno metropolitas arkivyskupas S. 
Tamkevičius, kariuomenės ordinaras 
E. Bartulis, kariuomenės vyriausia
sis kapelionas pik. J. Gražulis. Iškil
mėse dalyvavo Krašto apsaugos mi
nistras J. Olekas, kariuomenės vadas 

Šv. Mišios. 

gen. mjr. V Tutkus, kiti aukštieji ka
rininkai, kariai su savo vadais ir 
gausi minia civilių maldininkų. 

* * * 
Priesaikos Rukloje ir Šilinės iš

kilmių renginiai turi gilią dorovinę 
krikščioniškąją ir pilietinę prasmę. 
Tai jau tradiciniai renginiai, kurie 
daro teigiamą įtaką stiprinant ka
riuomenės ir visuomenės santykius 
bei pilietinį solidarumą. Tačiau buvo 
keista ir nesuprantama, kodėl į iškil
mingos priesaikos renginį Rukloje 
pagerbti jaunųjų karių, tapusių Tė
vynės gynėjais, neatvyko nė vienas 
generolas? Ne vienas dalyvis klau
sinėjo, kodėl tokia itin svarbia jau
niesiems kariams ir jų artimiesiems 
proga aukščiausieji kariniai vadai 
nesiryžta asmeniškai pasveikinti sa
vo naujųjų pavaldinių ir padėkoti jų 
tėvams už tai, kad jie išugdė savo 
vaikus sąmoningais valstybės pilie
čiais, pasiryžusiais atlikti pilietinę 
pareigą, kai tuo tarpu dauguma ben
draamžių tėvų paraginti ar patys šios 
pareigos vengia? 

Verta dėmesio ir kita pastebėta 
abiejų renginių spraga. Rugsėjo 11-
ąją sukako lygiai šešeri metai, kai te
roristai JAV susprogdino du dango

raižius ir žuvo keli tūkstančiai ne
kaltų civilių gyventojų. Šis įvykis su
krėtė demokratijos pasaulį. Buvo iš 
esmės pakeista gynybos strategija. 
Tarptautinis terorizmas tapo esmi
nės svarbos rūpesčiu visoms demok
ratinėms šalims. Lietuva neliko nuo
šalyje. Mūsų kariai dalyvauja tarp
tautinėse karinėse antiteroristinėse 
misijose Afganistane, Irake, Kosove. 
Nė viename renginyje kalbėjusieji 
kažkodėl nepaminėjo nei šios juodos 
sukakties, nei mūsų karių indėlio sta
bilizuojant padėtį neramiuose plane
tos plotuose. 

* * * 
Prie jau minėtų Ruklos priesai

kos, Šilinės atlaidų verta prijungti 
trečiąjį tradicinį sovietinio okupanto 
represuotų laisvų piliečių sąskrydį, 
vykstantį kasmet Maironio apdai
nuotos Dubysos slėnyje prie Arioga
los. Visuose trijuose renginiuose gy
vos Tautos dvasios, Tikėjimo ir 
Laisvės idėjos. Jos jau tapo širdžiai 
brangiomis ir laukiamomis tradi
cinėmis šventėmis, kuriose vyrauja 
sveiko kūrybinio optimizmo nuotai
kos. Dievui padedant pavyks įveikti 
visus kliuvinius. 

Šventės dalyviai. 
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Danguolė Varniene (viduryje) sujos pačios parinktais asistentais: Tomu Mikuckiu ir Lidija Ringiene —Vyčių šokių 
grupės vadove. Nuotraukoje trūksta dar vienos asistentės — Sigitos Barysienės („Spindulio" ir „Retro" vadovės). 

Dalios Cidzikaitės nuotr. 

TIKIU, KAD MANO ENTUZIAZMAS JUOS UŽKRĖTĖ 
Apie 2008 metų Los Angeles Lietuvių tautinių šokių šventę kalbame su šventės meno vadove Danguole Razutyte-Varniene 

DALIA CIPZIKAITĖ 

Nežinau, kaip kiti, bet aš į 2008 
metais liepos 6 d. Los Angeles įvyk
siančią Lietuvių tautinių šokių 
šventę planuoju vykti. Kodėl? Todėl 
kad j „Draugo" redakciją užsukusi 
būsimos šventės meno vadovė Dan
guolė Razutytė-Varnienė užkrėtė 
pačiu tikriausiu šventės entuziazmu. 

v 

Šokių dienos — tikra darbinė 
konferencija 

Anot Danguolės Razutytės-Var-
nienės, šiuo metu ji dėvi dvi kepures: 
ji yra Lietuvių tautinių šokių ins
tituto pirmininkė ir 2008 metų šokių 
šventės LA meno vadovė. Po 36-erių 
metų darbo mokykloje išėjusiai į pen
siją Varnienei, atrodo, dar ne greitai 
teks pensininkauti. Ką tik, nuo rug
pjūčio 12 iki 19 d., Dainavos stovyk
loje Įvyko Lietuvių tautinių šokių ins
tituto dienos, i kurias susirinko apie 
60 žmonių iš 31 vietovės, tarp jų ir 
apie 16 šokėjų. Razutytė-Varnienė 
džiaugėsi tokiu gausiu mokytojų ir 
šokėjų dalyvavimu. Tačiau ir čia ne
buvo laiko tinginiauti. „Uždegiau vi
są būrį mokytojų. Sudarėme būsimos 
Tautinių šokių šventės repertuarą, 
nufilmavome šokius, įrašėme muzi
ką. Netrukus po Darbo savaitgalio 
visos grupės pradės rinktis ir repe
tuoti savo vietovėse šokius. Tai buvo 
darbo konferencija", — teigė „Drau
go" viešnia. 

Apie evoliuciją 

„Esu tipiška mokytoja, — juo
kavo Razutytė-Varnienė, — šokių die
noms Dainavoje prasidėjus, vienoje 
salės pusėje užrašiau „vizija", o kitoje 
— „evoliucija", nes norėjau, kad visi 
suprastų, jog esame ne tie, kas bu
vome anksčiau, ir ne ten, nuo kur 
pradėjome". Ateinančiais 2008 me
tais tautinių šokių šventėms išeivijoje 
sukaks 50 metų. Tai ypatinga šventė 
— įsitikinusi pašnekovė. Ir nors laiko 
atkarpa nukeliauta netrumpa, šokių 
šventė yra pabuvojusi vos keliuose 
Amerikos miestuose: Čikagoje, Ka

nadoje, vieną kartą Cleveland, ir vėl 
Čikagoje, Čikagoje, Čikagoje... Todėl 
tai, kad būsima šokių šventė įvyks 
Los Angeles Razutytei-Vamienei yra 
vis dar sunkiai įsivaizduojamas da
lykas. Ji sakė: „Aš visuomet įsivaiz
davau, kad mūsų miestas [Los Ange
les — D.C.] yra tik mažas miestelis, o 
kai atvažiuodavom į Čikagą - va čia 
— tai Lietuva. Čia yra restoranai, 
delikatesai, — viskas. Bet dabar 
staiga po tos visos evoliucijos šventė 
atvažiuoja ir pas mus. Tai nuostabus 
dalykas". 

Lietuvių tautinių šokių instituto 
pirmininkė kviečia lietuvius iš anksto 
suplanuoti savo kelionę ir atvažiuoti 
ne tik į šventę, bet ir į California: 
„Mes atidarome visas duris ir langus, 
suplanuokite taip, kad galėtumėte 
pamatyti ir jūrą, ir dykumas, ir 
kalnus". 

Naują salę pakrikštys 
lietuviai 

„Draugo" skaitytojus jau pasiekė 
pirma žinia apie tai, kad buvo 
sudarytas ir pradėjo veikti organi
zacinis šokių šventės komitetas. O 
štai šiandien šventės organizatoriai 
jau gali pasigirti ir sale, kurioje pol
kas kitais metais tryps lietuviai. 
Tiesa, salės paieškos nebuvo lengvos. 
Razutytė-Varnienė prisiminė, jog 
komitetas salės pradėjo ieškoti likus 
mažiau nei metams iki šventės, o tai, 
anot jos, yra neįmanomas dalykas. 
Bet laimė Los Angeles lietuvių ne
aplenkė — salę pavyko surasti prie 
University of Southern California. Ji 
buvo tik ką pastatyta ir apie ją niekas 
dar nežinojo. „Esame pirmieji, kurie 
joje rengs šventę. Salės savininkai 
gerai turėjo apgalvoti, ar jie mus 
įsileis. Turėjome parodyti vaizdo 
juostą, papasakoti, kas mes esame, — 
pasakojo šventės meno vadovė. — 
Svarbiausia, kad turėjom prižadėti, 
jog nebus jokios pirotechnikos kaip 
roko koncertuose." 

Salė bus kur kas mažesnė. Ra-
zutytės-Varnienės nuomone, salė, 
kurioje vyko paskutinė šokių šventė 
Čikagoje, buvo per didelė: nors ir 

kaip gausiai susirinko žmonės, jos 
visos neužpildė. Los Angeles išnuo
mota salė yra sportui skirta salė, tad 
ją galima sumažinti. Bet svarbiausia, 
kadangi ji yra viena naujausių salių, 
visos kėdės nuo pat pirmos eilės tuoj 
pat pradeda kilti į viršų. Lietuvių 
šokiams būtent to reikia — džiaugėsi 
Tautinių šokių instituto pirmininkė. 
— Galėsite žavėtis lietuviškų šokių 
raštais. 

Cirque du Soleil lietuviškai 

Los Angeles šokių rengėjai nu
stebins ne tik sale, bet ir programa. 
Meno vadovė sakė, jog būsima prog
rama bus ypatinga tuo, kad pirmą 
kartą ja bandys pritraukti ir ame
rikiečių publiką. Galvojame, kad ge
riausiu atveju galėsime pritraukti 
apie 1,000 lietuvių, todėl norėtume 
dar 3,000 žmonių. Ji įsitikinusi, kad 
atėjo laikas atidaryti lietuvių duris 
LA ir priglausti amerikiečius. „Todėl 
mūsų kryptis bus ne tik užburti 
amerikonišką publiką, kad jie ateitų 
ne tik iš mandagumo, bet kad jie 
staiga pamatytų „show", juk mes 
esam Hollywood, čia turi daugiau 
negu tik gražiai pašokt ir paplot. 

Norėtumėm, kad tai būtų lyg Cirąue 
de Soleil, tik lietuviškai". 

O kad amerikiečiai ateitų ne tik 
todėl, kad yra lietuvių draugai, bet ir 
dėl paties renginio, organizatoriai 
tikisi pirmiausia patraukti moky
tojus. Razutytė-Varnienė iš savo pa
tirties žino, kad jeigu įtrauksi mo
kytojus ir duosi jiems už ko užsika
binti, žmonių šventėje netruks. Ga
lime laikraštyje nupirkti vietą, už
megzti ryšius ir santykius, bet tai rei
kia daryti per švietimą — savo viziją 
dėstė „Drauge" apsilankiusi šventės 
meno vadovė. 

Kitas svarbus dalykas, kad šven
tėje kiekvienas šokėjas ras vietą. Jis 
ar ji neturės šokti būtinai pilname 
rate ar sudaryti 8 poras. Razutytės-
Varnienės nuomone, svarbiausia pa
rodyti, kad lietuviai gyvuoja. 

Turim salę, turim išsirinkę pir
mininkus, pasėję visų šokių sėklas. 
Mokytojai užsidegę. Turim labai gra
žią viziją ir šūkį — „Šokim, trypkim 
džiaugsmo šokį" Turiu puikius pa
dėjėjus, kuriuos pati išsirinkau. Jau
čiu, kad bus gera šventė — tikrai 
nebus laiko pensininkauti, — įsiti
kinusi LA Lietuvių tautinių šokių 
šventės 2008 metais meno vadovė. 

Iš kairės: Giedrp MNaflcnč Oringuolė Varnienė, Stasys Milašius San Diego 
„Jūra" vadovai, Nijolė Pupienė — „Lėtūno" ir Lituanistinės mokyklos šokių 
vadovė, Vilius Žaipys — „Aitvaro" vadovas iš Oregon (pirma, karta 
Dainavoje). 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Valdžia rūpinasi savo Įvaizdžiu, 
bet ne žmonėmis 

Valdžiai eiliniai žmonės nerūpi? 

Seime - sumaištis 

Praėjusios savaitės antradienio 
Seimo posėdyje socialdemokratams 
teko įsitikinti, kokia svarbi jiems bu
vo konservatorių parama. Skirtingų 
politinių krypčių opozicinės frakcijos 
vieningai a tmetė socialdemokratų 
pasiūlyta Seimo rudens sesijos dar
botvarkę. Atmetė, nes neišvydo tų 
klausimų, kuriuos esą būtina svars
tyti, ir pasipiktino, jog socialdemok
ratai bandė įtraukti j darbotvarkę 
klausimus, dėl kurių svarbos nebuvo 
preliminariai sutarta. Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas social
demokratas Česlovas Juršėnas tega
lėjo dūsauti, jog opozicija parodė, kad 
socialdemokratai yra mažuma, Ta
čiau vien dūsavimais susidariusios 
keblios situacijos neišspręsi. 

Liberalcentristai suskubo pra
nešti, kad formuojasi nauja konserva
torių ir darbiečių sąjunga. Tačiau 
toks pranešimas nesukėlė laukto 
triukšmo. Natūralu, kad opozicijoje 
esančios frakcijos konsultuojasi. 
Keisčiau, jog tie patys liberalcentris
tai, regis, neapsisprendžia - pritaria 
ar ne socialdemokratų valdžiai. La
biausiai jie norėtų išlikti valdančiojo
je koalicijoje, bet atsakomybės nepri
siimti. Tačiau vargu ar socialdemok
ratams patinka toks scenarijus. 

Šiandien daug kas priklauso nuo 

Eltos nuotr. 

socialdemokratų sugebėjimo tartis su 
opozicija. Neabejoju, jog patyrę so
cialdemokratai bandys supykdyti 
opozicijos frakcijas tarpusavyje, ta
čiau tai nebūtinai pasiseks. Nebent 
jie pažadėtų darbiečiams reabilituoti 
Viktorą Uspaskichą. Kita vertus, dar
biečių stiprėjimas prieš rinkimus so
cialdemokratams nėra pageidauti
nas. Na, o kol kas Seimas nuosekliai 
tirpdo paskutinius pasitikėjimo šia 
institucija trupinius. 

Atnaujintas V Pociūno 
žūties tyrimas 

Teismas įpareigojo Lietuvos ge
neralinę prokuratūrą atnaujinti sau
gumo karininko Vytauto Pociūno žū
ties aplinkybių tyrimą. Generalinis 
prokuroras neslėpė nepasitenkinimo 
tokiu sprendimu, tačiau kartu pareiš
kė, jog nesiruošia skųsti tokio teismo 
sprendimo. Žuvusiojo našlė, išklau
siusi nutartį, išreiškė viltį, kad galbūt 
šįkart prokurorai žūties aplinkybes 
tirs kur kas įdėmiau. Kita vertus, ji 
pripažino, kad sunku sąžiningai ištir
ti nusikaltimą, kai nesinori jo tirti. 

Vienas iš svarbių indikatorių, ar 
pasikeitė prokurorų požiūris į šią by
lą - tai, ar šįkart bus pasitelkti kri
minalistikos ekspertai. Primename, 
kad būtent tai, jog prokurorai kratėsi 
kriminalistų paslaugų, buvo viena iš 

svarbiausių jų veiklos kritikos prie
žasčių. Kitas indikatorius - ar pro
kurorai apklaus liudytojus, kurie 
šiandien bijo kalbėti viešai, ir garan
tuos jų parodymų slaptumą. Paga
liau, ar prokurorai išdrįs viešai iškelti 
klausimą, kodėl taip keistai V Pociū
no kolegos reagavo į Gardine įvyku
sią tragediją? 

Dvigubos pilietybės klausimas 
bus sprendžiamas referendumu? 

Socialliberalai pasiekė, kad Sei
me būtų pradėtas svarstyti Referen
dumo dėl dvigubos pilietybės projek
tas. Jį ketinama surengti kartu su 
Seimo rinkimais ir tokiu būdu pa
skatinti užsienio lietuvius aktyviau 
juose dalyvauti. 

Socialliberalų noras pasirodyti 
aktyviais užsienyje gyvenančių lietu
vių gynėjais suprantamas. Tačiau ar 
jie iš tiesų supranta ką daro? Jei su
pranta, tai tenka konstatuoti, kad jie 
siekia „palaidoti" dvigubos pilietybės 
galimybę. Pirma, dėl to, jog dabar ga
liojantis referendumo įstatymas Lie
tuvoje yra toks, jog praktiškai kiek
vienas referendumas yra pasmerktas 
žlugti. Reikia ne tik to, jog referendu
me dalyvautų daugiau nei pusė pi
liečių, reikia, kad už referendumo 
siūlomą nuostatą balsuotų daugiau 
nei pusė visų įregistruotų (ne vien tik 
referendume dalyvavusių) piliečių. 
Antra, Artūro Paulausko siūloma for
muluotė ydinga. Ji paverčia dvigubos 
pilietybės teisę politinių žaidimų 
įrankiu. Jau dabar kalbama, kad, 
priėmus socialliberalų siūlomą nuos
tatą, Rusija galėtų pradėti žaisti „dvi
gubų" Rusijos ir Lietuvos piliečių 
korta. 

Taigi socialliberalai praktiškai 
paprasčiausiai tęsia Konstitucinio 
Teismo pradėtą „kryžiaus žygį" prieš 
užsienyje gyvenančius lietuvius. Ap
maudu, jog dauguma Lietuvos parti
jų, demagogiškai apeliuodamos į lie
tuvių tautos teisę pačiai rinktis, šį žy
gį palaiko. 

Tėvynės sąjunga siūlo 
Šeimos revoliuciją 

Du Tėvynės sąjungos vadovai -
Andrius Kubilius ir Irena Degutienė 
- surengė spaudos konferenciją, ku
rioje pristatė pluoštą pasiūlymų so
cialinės politikos srityje. Visų jų esmė 
- valstybės padidintas dėmesys dar
niai šeimai bei skatinimas auginti ne 
mažiau kaip du vaikus. Konserva
torių įsitikinimu, šiandien reikalinga 
tikra šeimos revoliucija, t.y. valstybės 
atsigręžimas į šeimos instituciją. Jei 
to neįvyks, pasak Kubiliaus, lietuvių 
tauta paprasčiausiai išmirs. 

Degutienės tvirtinimu, šeima tu
ri būti remiama ne vien žodžiais, bet 
konkrečiais įstatymais, kurie skatin
tų darną ir gimstamumą. Kubilius sa
vo ruožtu pabrėžė, kad svarbus 
įkvėpimo šaltinis Lietuvos konserva
toriams yra JAV neokonservatorių 
socialinė politika, kurią, deja, vėliau 
užgožė karas su terorizmu. 

Pažymėtina, kad Lietuvos popu
liariausios žiniasklaidos priemonės 
praktiškai ignoravo šią spaudos kon
ferenciją. Panašu, jog subulvarėjusiai 
žiniasklaidai kalbos apie tvirtą šeimą 
kelia alergiją. Kita vertus, kol kas 
sunku atsakyti, ar konservatoriai 
nuosekliai stengsis įgyvendinti pa
skelbtas nuostatas, ar tai tėra dekla
ratyvios rinkimų kampanijos pra
džia? 

Iš Baltijos tigro tampame 
nuvargusiu kuinu? 

Lietuvoje sparčiai kyla kainos, 
infliacijos prognozės pakankamai pe
simistiškos. Jau nebekalbama apie 
euro įvedimą Lietuvoje artimiausiu 
metu. Regis, apmirė ir prieš kurį lai
ką garsiai deklaruota ambicija tapti 
Baltijos tigru, savo sparčiu vystymusi 
pribloškiančiu kitas valstybes. Deja, 
Lietuvos ekonomika vis labiau pana
šėja į nuvargusį kuiną, kuris vis dar 
tempia gausiai gaminamas gėrybes, 
tačiau tai jam tenka daryti duobėtu 
keliu, vis nuklystant į šunkelius ir 
nematant aiškios perspektyvos. 

Tenka pripažinti, kad Lietuvos 
vyriausybė per pastaruosius metus 
nesugebėjo suteikti Lietuvos ekono
mikai vertingų pokyčių. Socialde
mokratų mažumos Vyriausybei aki
vaizdžiai trūksta strateginio mąsty
mo, nuoseklumo ir koncentracijos. 
Pagrindinė jos funkcija - perskirstyti 
Europos Sąjungos skiriamą paramą 
ir stengtis įsiteikti įvairiems sociali
niams sluoksniams, artėjant rinki
mams. 

Paradoksalu, kuo Vyriausybė 
labiau stengiasi laviruoti tarp įvairių 
socialinių grupių, tuo daugiau nepa
tenkintų žmonių atsiranda. Tiesa, 
socialinių reikalų ir darbo ministrė 
išlieka viena populiariausių Lietuvos 
politikių. Tačiau jos veikla, regis, er
zina net kolegas socialdemokratus. 

Sunku atrasti bent vieną vyriau
sybės veiklos sritį, kurioje viskas bū
tų sklandu. Na, nebent užsienio poli
tika nekelia galvos skausmo. 

Gediminui Kirkilui karštligiškai 
tenka rūpintis įvaizdžiu. Jis skuba į 
Europos krepšinio čempionatą Mad
ride, kabina krepšininkams prieš ka
meras medalius. Jei jis sugeba tik 
tiek, lietuviškos ekonomikos kuino 
laukia sunkūs laikai. 

„Darbiečiai" ir vėl pranašauja vado grįžimą 
Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) — 

Darbo partijos (DP) atstovai žada, 
kad buvęs jų vadovas Viktoras Uspas-
kichas į Lietuvą grįš pirmoje savaitės 
pusėje ir viliasi, jog teisėsaugos pa
reigūnai ilgam neuždarys į areštinę 
šio įtariamojo finansinėmis machina
cijomis. 

„Darbiečiai" teigia, jog V Uspas-
kichas spalio 7-ąją vyksiantiems rin
kimams į laisvą Seimo nario vietą ga
lės ruoštis ir būdamas už grotų. 

,,V Uspaskichas turi pareigą Lie
tuvoje laimėti rinkimus. Jis rinkimų 
kampanijai vadovauti galės ir bū
damas areštinėje. Pamatysime — jei 
jis yra labai baisus ir jo bijo politikai, 
tai bus pasistengta, kad rinkimuose 
jis išvis nedalyvautų", — pirmadienį 
spaudos konferencijoje kalbėjo Mask

voje V Uspaskichą su dar keliolika 
kolegų apsilankęs DP vadovas Kęstu
tis Daukšys. 

„Darbietė" Loreta Graužinienė 
pridūrė, jog V Uspaskichui priskiria
mas nusikaltimas nėra toks „baisus", 
kad kandidatą į Seimą reikėtų ilgai 
laikyti areštinėje. 

„Yra tarptautinis arešto orderis, 
jį laikyti uždarytą nematome pagrin
do, tie įtarimai yra finansiniai, dėl ne
teisingos apskaitos, o tokių įtarimų 
būna ne vienai įmonei", — kalbėjo L. 
Graužinienė. 

DP atstovai, nuvykę į pasislėpu
sio nuo Lietuvos teisėsaugos V Us-
paskicho spaudos konferenciją Mask
voje praėjusį penktadienį ir už tai nu
sipelnę aštrios kritikos, neįžvelgia 
padarę žalos Lietuvai. 

„Vizitas buvo naudingas ir parti
jai, ir Viktorui, kad gautume betar
piškus atsakymus. Jei mes pažeidėme 
Seimo statutą, nepranešdami apie vi
zitą, tai už tai atsakysime, bet Seimo 
pirmininkui Viktorui Muntianui de
rėtų pažiūrėti ir į kitų išvykas savai
tėmis", — kalbėjo K. Daukšys. 

Europarlamentarė Ona Juknevi
čienė, taip pat dalyvavusi penkta
dienį Maskvoje vykusioje spaudos 
konferencijoje, pareiškė, jog „darbie
čiai" apie tariamus žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje gali kalbėti ir iš 
Baltarusijos, ir iš Kubos. 

„Nesuprantu, iš kur kilo tokia 
baimė, kad parlamentarai gali kalbėti 
iš Maskvos. Aš kalbėsiu apie žmogaus 
teises ir demokratiją Lietuvoje iš bet 
kurios tribūnos — iš jūsų, jei man 

duosite, arba iš Kubos, arba iš Mins
ko. Man visai nesvarbu, iš kur kal
bėti", — pirmadienį spaudos konfe
rencijoje sakė O. Juknevičienė. 

„Darbiečiai" pažėrė ir kaltinimų 
Lietuvos vyriausybės, ir Seimo va
dovams. 

„Puikiai žinau, kad Gediminas 
Kirkilas, atėjęs į premjerus, turėjo du 
tikslus — vieną jau pamiršome, o an
trasis — sunaikinti Darbo partiją, pa
naudojus neteisėtas priemones prieš 
oponentus", — pirmadienį teigė O. 
Juknevičienė. 

Rusijos sostinėje V Uspaskichas 
penktadienį surengė spaudos konfe
renciją, kurioje žadėjo įrodyti, jog jį 
buvo siekiama pagrobti ir nužudyti, 
tačiau jokių įrodymų nepateikė. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV kviečia Siriją į taikos konferenciją 

Condoleezza Rice ir Mahmoud Abbas. 

Jungt inės Tautos, rugsėjo 24 d. 
(„Reuters"/BNS) — Jungtinės Valsti
jos sekmadienį užsiminė, kad pakvies 
Siriją ir kitas arabų valstybes į Arti
mųjų Rytų taikos konferenciją, bet 
pažymėjo, kad jos turi išsižadėti 
smurto ir nuoširdžiai siekti konflikto 
pabaigos. 

JAV valstybės sekretorė Condole
ezza Rice teigė, kad Arabų Lygos na
res — Palestinos savivaldą, Siriją, Li
baną, Katarą, Saudo Arabiją, Jor
daniją ir Egiptą — laiko „natūra
liomis" JAV rengiamos konferencijos 
dalyvėmis. 

Normalius santykius su Izraeliu 
palaiko tik Jordanija ir Egiptas, tuo 
tarpu Sirija yra smarkiai susiprieši
nusi su žydu valstybe ir yra kaltina
ma tuo, kad tiekia ginklus bei finan
suoja palestiniečių organizacijas, ku
rios priešinasi taikai su Izraeliu. 

Kalbėdama po Artimųjų Rytų 
taikos tarpininkių ketverto, paragi
nusio Izraelį toliau tiekti elektrą ir 
degalus „Hamas" kontroliuojamam 
Gazos ruožui, susitikimo, C. Rice 
pažymėjo, kad lapkričio mėnesj 
Washington, DC rengiamos konfe
rencijos dalyvėms yra tam tikrų sąly
gų-

„Dalyvavimas šioje konferencijo
je taip pat susijęs su tam tikrais Įsipa
reigojimais", — per spaudos konfe-

AP nuotr. 

renciją po Jungtinių Valstijų, Jungti
nių Tautų, Rusijos ir Europos Sąjun
gos (ES) susitikimo teigė C. Rice. 

„Tikimės, kad tie, kas dalyvaus, 
tikrai norės padėti Izraeliui ir pales
tiniečiams rasti išeitį. Tai reiškia, kad 
jie bus pasiryžę atsisakyti smurto ir 
siekti taikaus sprendimo", — pridūrė 
ji-

Jungtinės Valstijos nori, kad ki
tos arabų šalys dalyvautų konferenci
joje, nes tai padėtų užsitikrinti para
mą platesnei taikai tarp Izraelio ir 
kaimyninių valstybių. 

C. Rice aiškiai nepasakė, kad į 
konferenciją bus pakviesta Sirija, 
Saudo Arabija ir kitos Arabų lygos 
grupės, sukurtos tam, kad įgyvendin
tų šios organizacijos 2002 metų tai
kos planą, narės. Tačiau vienas aukš
to rango JAV pareigūnas, prašęs 
neskelbti jo pavardės, pažymėjo, kad 
Jungtinės Valstijos ketina tai padary
ti. 

Minėtas planas, kurio idėją pir
miausia iškėlė Saudo Arabija, ragina 
Izraelį pasitraukti iš visų arabų teri
torijų, okupuotų per 1967 metų Arti
mųjų Rytų karą, priimti „sutartą, 
teisingą" sprendimą dėl palestiniečių 
pabėgėlių bei pripažinti Palestinos 
valstybę Vakarų krante bei Gazos 
ruože su sostine Rytų Jeruzalėje. 

Prieš Lenkiją vykdoma neapykantos 
kampanija? 

Vilnius, rugsėjo 24 d. (BNS) — 
Užsienyje yra vykdoma neapykantos 
kampanija prieš Lenkiją, kurią kurs
to opozicijos politikai, pareiškė šalies 
prezidento patarėjas Michal Kamins-
ki, komentuodamas raginimus pa
kviesti į pirmalaikius Seimo rinki
mus tarptautinius stebėtojus. 

M. Kaminski, kuris kalbėjo tele
vizijoje TVN24, sakė, kad opozicija 
tokiomis iniciatyvomis siekia apsp
jaudyti savo pačių šalį ir kad Lenkijos 
negalima lyginti su Azerbaidžanu. 

Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos (ESBO) išsa
kytas pageidavimas į parlamento rin
kimus atsiųsti tarptautinius stebėto
jus šalyje sukėlė tikrą audrą. 

Lenkijos URM ministrė Anna Fo-
tyga paragino žurnalistus ir visuo
menę susivienyti prieš, jos žodžiais, 
opozicijos bandymus apjuodinti ir ap
šmeižti Lenkiją. 

„ESBO nota, pateikta Lenkijai 
dėl stebėtojų atsiuntimo, yra nepri
imtina. Lenkija neturi ko slėpti, rin
kimai čia visada vyksta demokratiš
kai", — sakė diplomatijos vadovė. 

Tuo tarpu ESBO atstovė spaudai 
Lenkijoje Undur Gunnarsdottir at
sikirto, jog tik jų organizacija spren
džia, ar verta siųsti į rinkimus stebė
tojus, a r ne. 

Prieš dvejus metus Lenkijoje 
tarptautinių stebėtojų nebuvo. 

„Gazeta Wyborcza" pažymi, kad 
ESBO prieš savaitę tik paprašė susi
tikimo su Lenkijos vyriausiąja rinki
mų komisija ir politinių partijų atsto
vais, kad galėtų parengti sprendimą 
dėl stebėtojų atsiuntimo. 

Lenkijos vyriausybės atstovas 
spaudai Jan Dziedziczak mano, kad 
ESBO elgiasi netaktiškai. „Negalime 
leisti, kad mus traktuotų kaip trečio
jo pasaulio šalis", — piktinosi jis. 

EUROPA 

ROMA 
NATO pajėgos per karinę opera

ciją išlaisvino du Vakarų Afganistane 
pagrobtus italų karius, naujienų 
agentūrai ANSA pirmadienį pranešė 
Italijos gynybos ministerija. Gynybos 
ministerija pridūrė, kad per išlaisvi
nimo operaciją abu kariai buvo su
žeisti ir kad vieno jų būklė yra sunki. 
Abu vyriškiai yra gydomi NATO ligo
ninėje. Per operaciją buvo nukauti 
mažiausiai penki pagrobėjai. Vienas 
afganų rajono pareigūnas sakė, kad 
per operaciją buvo nukauti penki ta-
libai, tačiau aukštesnio rango parei
gūnai to patvirtinti negalėjo. 

RYGA 
Valdančiosios koalicijos tarybos 

posėdyje nuspręsta paremti Gundis 
Daudze kandidatūrą į Latvijos parla
mento pirmininko postą, pranešė 

j žurnalistams po posėdžio ministras 
pirmininkas Aigars Kai vytis. Jis pa
žymėjo, kad „didelę atsakomybę" už 

: G. Daudze prisiima jo kandidatūrą iš
kėlusi Žaliųjų ir valstiečių sąjunga. 
Parlamento pirmininko postas atsi
laisvino Indulis Emsis pateikus atsis
tatydinimo prašymą, nes penktadienį 
Generalinė prokuratūra pradėjo jo 
baudžiamosios bylos procesą dėl to, 
kad jis sąmoningai davė neteisingus 
parodymus. 

MINSKAS 
Baltarusijos vicepremjeras Alek-

sandr Kosinec pareiškė, jog per ket
verius metus šalyje nebeliks nė vieno 
katalikų kunigo užsieniečio, praneša 
dienraštis „Gazeta Wyborcza". Re
miantis oficialia statistika, Baltarusi
joje šiuo metu sielovada užsiima 381 
katalikų kunigai. Iš jų 190 yra užsie
niečiai, bemaž vien Lenkijos piliečiai 
— net 181. Tokią padėtį lėmė tai, kad 
šalyje veikia tik dvi kunigų seminari
jos, kurios negali parengti pakan
kamai dvasininkų. Kai kurie Balta
rusijos, kurioje iš viso yra 440 katali
kų parapijų, kunigų yra priversti ap
tarnauti po kelias parapijas. Balta
rusijos vicepremjeras pažymi, jog 
ypač nepriimtina tai, kad užsienio 

dvasininkai nemoka baltarusių bei 
rusų kalbų ir nesupranta baltarusių 
mentaliteto. Pasak „Gazeta Wybor-

valdžia jau ėmėsi konkrečių cza 
žingsnių riboti užsienio katalikų ku
nigų skaičių šalyje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidento Vladimir Pu-

tin kvietimu pirmadienį į Sočį atskri
do du buvę Europos vadovai, kurie 
daug metų buvo svarbiausi jo partne
riai tarptautiniuose reikaluose — 
prancūzas Jacąues Chirac ir vokietis 
Gerhard Schroeder. Prieš trejus me
tus J. Chirac, tada — Prancūzijos 
prezidentas, ir G. Schroeder — tada 
Vokietijos kancleris, surengė Sočyje 
pirmąjį trišalį susitikimą, nuo kurio 
prasidėjo nauji Rusijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos aukščiausio lygio susiti
kimai. 

WASfflNGTON, DC 
JAV viceprezidentas Diek Che-

ney vienu metu svarstė prašyti Iz
raelio surengti ribotą raketų ataką 
prieš vieną Irano branduolinį objek
tą, kad tai išprovokuotų atsakomuo
sius Teherano veiksmus, pranešė 
žurnalas ,,Newsweek". Šios nau
jienos pasirodė tuo metu, kai buvo 
pranešta, kad Izraelis šį mėnesį su
rengė antskrydį prieš vieną įtariamą 
Sirijos atominį objektą. Cituodamas 
du neįvardytus šaltinius, žurnalas 
rašo, kad buvęs D. Cheney patarėjas 
Artimųjų Rytų klausimais David 
Wurmser prieš kelis mėnesius nedi
delei grupei sakė, jog viceprezidentas 
svarstė galimybę paprašyti Izraelio 
suduoti smūgį Irano branduoliniam 
objektui Natanze. Karinis Irano at
sakas būtų suteikęs Washington pre
tekstą surengti savo paties atakas. 

AZIJA 

BEIDZINGAS 
Vokietijos kanclerė Angelą Mer

kei sekmadienį susitiko su Dalai La
ma, nors Beidžingas tuo nepatenkin
tas ir Vokietijos pramonės atstovai 
nuogąstauja, kad šis susitikimas pa
kenks prekybos ryšiams su Kinija. 
Pasak A. Merkei atstovo, kanclerės 
susitikimas su Tibeto dvasiniu va
dovu Berlyne buvo „privataus ir neo
ficialaus pobūdžio". 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, Ml 

i 

Šventėme kun. Alfonso 
Babono 80-ąjį gimtadienį 

Š.m. rugsėjo 9 d., sekmadienį, Šv. 
Antano parapijos patalpose, Detroit, 
MI, buvo pažymėta ir švenčiama kun. 
klebono Alfonso Babono 80 metų su
kaktis. Padėkos šv. Mišias už parapi
jiečius koncelebravo sukaktuvinin
kas kun. Alfonsas Babonas ir pre
latas Jonas Staškevičius iš Kanados. 
Prasmingą pamokslą pasakė prelatas 
Staškevičius. Mišių skaitinius skaitė 
Antanas Osteika. Ta proga specialiai 
atvyko, vargonavo ir giedojo muz. Ri
mas Kasputis. Jau kurį laiką bažny
čios vargonai tylėjo, o šiai šventei -
jie gražiai nuskambėjo. Tai muz. Ri
mo Kaspučio dovana mūsų klebonui 
kun. Alfonsui Babonui ir maldinin
kams. Miela buvo prisiminti Rimą, 
kai jis buvo parapijos vargonininku 
nuo 1975 m. iki 1979 m. Jis giedojo 
visas liturgines dalis. 

Po šv. Mišių pilna salė prigužėjo 
pagerbti ir kartu atšvęsti kun. Ba
bono 80 metų jubiliejų. Salę puošė 
Mykolo Abariaus, specialiai šiai pro
gai padarytas plakatas su užrašu: 
„Sveikiname kun. Alfonsą Baboną -
80 gimtadienio proga. Stalai padengti 
baltomis staltiesėmis, papuošti jau 
rudenio gėlių žiedais. Susirinko dau
giau kaip 100 asmenų: iš Detroit, jo 
apylinkių, Kanados, o iš Lietuvos at
skrido jubiliato brolis su broliene Ri
mas ir Monika Babonai. 

Į salę sukaktuvininką kun. Al
fonsą Baboną jvedė Mykolas Abarius 
ir Regina Juškaitė-Švobienė. Links
mą maršą akordeonu grojo muz. 
Rimas Kasputis. Prie garbės stalo 
kun. Babonas buvo apjuostas tautine 

juosta su užrašu „Sveikiname - 80". 
Tai parapijiečių dovana. Jam buvo 
prisegtas baltas gvazdikas. 

Programą vedė Lietuvos Saulių 
sąjungos išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius. Pristatė garbės svečius: su
kaktuvininką, kun. Alfonsą Baboną, 
jo brolį ir brolienę Rimą ir Moniką 
Babonus, prelatą kun. Joną Staš
kevičių iš Kanados, Algį ir Jolantą 
Zaparackus bei Mykolą Abarių. Pa
keldami taures, pasveikinome klebo
ną kun. Alfonsą Baboną ir muz. Rimo 
Kaspučio akordeonui užgrojus, su
giedojome „Ilgiausių metų, ilgiau
sių." 

Parapijos tarybos pirmininkas 
Algis Zaparackas apibūdino sukaktu
vininko šakotą gyvenimo kelią ir jo 
pastoracijos darbus. 

Gimė Lietuvoje, Raseinių mieste, 
1927 m. rugsėjo 6 d. kun. Babonas 
augo ir mokėsi Raseiniuose. Kunigu 
įšventintas 1962 m. gruodžio 22 d., 
Romoje, Laterano bazilikoje. Įstojo į 
Šv. Kazimiero Lietuvių pontifikalinę 
kolegiją. Ją baigė 1963 metais su te
ologijos ir filosofijos licenciato laips
niu. Primicijas laikė Muenchene. 
Kun. Alfonsas Babonas atvyko į JAV 
iškviestas Allentovvn vyskupo Penn-
sylvania. Toje vyskupijoje tada buvo 
12 lietuviškų parapijų. Daugumą jų 
įsteigė pirmieji lietuviai imigrantai -
angliakasiai. Vyskupas kun. A. Babo
ną paskyrė į New Philadelphia Šv. Jė
zaus Širdies parapiją, vėliau perkėlė į 
Easton ir pagaliau į Minersville. Su
sidariusių aplinkybių verčiamas, 
Pennsylvania jis paliko. 

L/T iu AI FONSA-BAB 
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Kun. Babonas ir prelatas Jonas Staškevičius koncelebruoja šv. Mišias Šv. 
Antano bažnyčioje, Detroit. 

K j r, P - 0 " r H c d su bro ' iu R'mu Bahonu. su žmona Monika atvvkusiu i j u -
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Kurį laiką gyveno pas tėvus New 
York. Sv. Mišias laikydavo lietuviško
se parapijose. Dievo Apvaizdos kleb. 
kun. M. Kundrat tuo metu ieškojo 
kunigo, gerai mokančio lietuvių 
kalbą. Jo iškviestas, kun. Alf. Babo
nas atvyko į Detroit, kur buvo pa
skirtas Dievo Apvaizdos parapijos 
vikaru. 1968 m. kelių departamentas 
nupirko parapijos žemę su bažnyčios 
pastatu ir toje vietoje nutiesė greit
kelį. Naujoje vietoje pastačius baž
nyčią ir Kultūros centrą, kun. M. 
Kundrat buvo iškeltas į kitą parapiją. 
Kun. Alf. Babonas pasiliko laikinu 
administratorium. Atkėlus naują ku
nigą, už kelių mėnesių kun. Alf. Ba
bonas buvo perkeltas į Royal Oak St. 
Mary's parapiją, o už porą metų į 
Northville, Our Lady of Victory para
piją. Šioje parapijoje dirbo trumpai, 
1979 m. jis gavo paskyrimą į Šv. An
tano parapiją administratorium ir po 
trumpo laiko paskirtas klebonu. Jis 
gražiai sugyvena su parapijiečiais, 
puoselėja religines ir tautines tradici
jas, skatina visuomeninę veiklą. Kun. 
Alf. Babonas yra BALFo 76-to sky
riaus pirmininkas, Lietuvos Šaulių 
išeivijoje vyr. kapelionas, „Švyturio" 
jūrų kuopos kapelionas, Lietuvos 
Vyčių 102 kuopos, Šv. Antano alto
riaus draugijos ir Dainavos jaunimo 
stovyklos dvasios vadas ir daugelio 
kitų vietinių organizacijų rėmėjas. 

Žodžiu jubiliatą pasveikino Ra
minta Vilkienė, „Lietuviško balso" 
radijo valandėlės redaktoriaus ir pra
nešėjų vardu bei Amerikos lietuvių 
balso radijo klubo valdybos vardu; Li
nas Orentas sveikino Dievo Apvaiz
dos parapijos tarybos ir visų parapi
jiečių vardu; Saulius Šimoliūnas -
Lietuvos žurnalistų sąjungos Detroit 
skyriaus vardu. 

Jubiliato brolis ir broliene Rimas 
ir Monika Babonai kun. Alfonsui šia 
nepaprasta proga apjuosė jį dar viena 
juosta „80 jubiliejaus proga." Abu pa
sidžiaugė turėdami galimybę aplan
kyti ir kartu atšvęsti kun. Alfonso 
gimtadienio šventę. Jie taip pat pasi
džiaugė Šv. Antano parapijiečiais, 
kad šie palaiko gražius santykius. 
Esate vieningi ir gerai sugyvenate -
sakė jie. Monika Babonienė prisi
minė, kaip prieš penkerius metus jie 
dalyvavo kun. Babono 75 metų dei
mantinio gimtadienio puotoje. Ta 
proga buvo išspausdintos gražios pro
gramėlės su užrašu: „Didžiai gerbia
mas klebone, nepalikite mūsų. 2002 
m., rugsėjis." O dabar Rimas ir Mo
nika Babonai prašo parapijiečių: „Iš-
leiskite kun. Alfonsą į Lietuvą." Jie 
kvietė parapijiečius ir draugus, Ba-
bonų šeimos narius aplankyti juos 
Birštone, kai šie lankysis Lietuvoje. 

Raštiški sveikinimai kun. Babo

no jubiliejaus proga buvo gauti iš: 
Detroit arkivyskupo kardinolo Adam 
Maida; Vilniaus metropolito kardino
lo Audrio Juozo Bačkio; Popiežinės 
Sv. Kazimiero lietuvių kolegijos rek
toriaus prelato Algimanto Bartkaus 
(kun. Babono kursioko); Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos delegato už
sienio lietuvių katalikų sielovados 
prelato Edmundo Putrimo; Lietuvos 

Algis Zaparackas papasakojo apie 
kun. Babono gyvenimą. 

Saulių sąjungos vado pulk. lt. Juozo 
Sirvinsko, Baltijos ir Gabijos tuntų 
skautų, Detroit apylinkės Lietuvos 
Dukterų draugijos, a.a. Uršulės Vitie-
nės anūkų (dr. Roberto Vito, Jelena 
Abela, ir Alida Vitaite-Dow), Detroit 
ateitininkų per Praną Zaranką, Lie
tuvos Saulių sąjungos išeivijoje vado 
Mykolo Abariaus, Elenos Nakrošie-
nės, Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininkės; Lietuvos Vyčių pada
linio „Pagalba Lietuvai direktorių ta
rybos pirmininko Robert S. Boris ir 
valdybos pirmininkės Reginos Juš-
kaitės-Švobienės; Lietuvos Vyčių Vi
durio centro rajono pirmininko Mi-
chael F. Petkus; Lietuvos Vyčių 102-
kuopos veikiančios prie Šv. Antano 
parapijos Patricia A. Zyren; pirmi
ninkės, Dariaus ir Girėno klubo per 
pirmininką Mykolą Abarių. 

Kelis žodžius tarė prelatas Jonas 
Staškevičius. Jis pasveikino kleboną 
kun. Alfonsą Kanados lietuvių kuni
gų sąjungos vardu. Džiaugėsi, kad 
gražiai prižiūri savo parapijėlę. Pa
linkėjo jam Dievo palaimos ir daug 
sveikatos. Mielai prisiminė savo daly
vavimą kun. Alfonso deimantinio 
gimtadienio šventėje 2002 m., papa
sakojo, kad jis su kun. Alfonsu studi
javo kartu Romoje. 

Nukel ta} H psl. 
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Uolos, opalai ir kupranugariai 
(Žvilgsnis i seniausio žemyno vidini) 

NIJOLĖ JANKUTĖ 
Nr.6 

Fantastiškoji Uluru uola, 348 m 
aukščio, 9,5 km pločio, prieš 600 mln. 
metų susidariusi iš smiltainio ir ska
lūno mineralų. Tuo tarpu netoliese 
stūkstanti Kata—Tjuta — iš žvirgž
do, basalto ir granito. Abi uolos, tar
tum titaniškų medžių šaknys tęsiasi 
net iki 5 km po žeme! Kodėl/kaip šios 
uolos tartum kokie žemės guzai ar 
bambos atsirado šiose lygumose, 
geologai nežino, tik spėlioja, kad gal 
prieš milijonus metų skilusi žemės 
pluta jas išspaudė. O kodėl Uluru 
tokia raudona? Nagi, kad surūdijusi! 
Jos geležies mineralai, veikiami van
dens ir deguonies, nurodo kaip dir
vone pamestas atkėtvirbalis! 

Kuniya t a k u 
į Mut i t ju lu 

Reiškia — keliaujam Smauglio 
taku galingo Uluru pakraščiais prie 
vandens šaltinio jo šone. Sunku ap
sakyti vaizdą ir jausmą, kai slenki 
tartum kirminėlis grandioziška uolos 
papėde. Sis rausvas—oranžinis—rau
donas gamtos prajovas užima žadą! 
Jis — ne vientisa piramidės siena, bet 
tarpeklių, plyšių, olų, angų raudona 
griūtim veržiasi į priblokštą regė
jimą. Uluru raukšlės, įdubimai, iš
graužos sudaro fantastiškus raiži
nius, vadinamus „smegenimis". Man 
ta vieta labiau panaši j gigantišką 
aborigeno veidą. 

Ilgus metus šis masyvas buvo va
dinamas vieno Australijos premjero 
Henry Ayers vardu. Linda pasakoja, 
kad Ayers buvęs didelis šykštuolis: 
svečių sulaukęs, uždegdavo žvakę. 
Jai sudegus, tai būdavęs ženklas sve
čiams eit namo! Malonu girdėti, kad 
Uluru, kaip ir Kata—Tjuta (anksčiau 
vadinta Olga, vokiečių baronienė), 
atgavo savo tikruosius vardus. 

Mutitjulu šaltinis iš tikrųjų, yra 
„waterhole" gyvuliams, žvėreliams 
atsigerti. Aborigenai to vandens ne
vartoja. Mutitjulu uolos paprastai gi
lios senovės aborigenų piešiniais. Si 
apylinkė garsi jų tikėjimu—padavi
mu apie smauglę Kuniya, kuri savo 
kiaušinius atnešusi į Kuniya Piti olą. 
Vingiuoti ruožai uoloje — tai jos šli
aužimo žymės. Tuo tarpu nuodingoji 
gyvatė Lirų kovėsi su Kuniyos sū
nėnu Kuka Kuka. Jų kovos iečių žen
klai dar žymūs Uluru šone, kur dabar 
„minga" (skruzdės arba turistai) lai
pioja. Nuodingoji gyvatė Lirų likusi 
gyva ir tebešliaužiojanti netoli šitos 
„waterhole". 

Kata—Tjuta 

Tai antroji šių raudonų lygumų 
keistenybė. Ją sudaro 36 apvalūs ba
zalto—granito kupolai tar tum milži
no krosnyje gerai iškepę mieliniai 
pyragai, apglaistyti oranžiniu kremu. 

Žygiuojam Walpa (Vėjo) tarpeklio 
taku. Aplink begalės žydinčios, žaliuo
jančios augmenijos. Pagaliau iš arti pa
matau piktąją spinifex (tjampi) žolę, 
kurią aprašė čia keliavęs mano mėgs
tamas rašyt. Bill Bryson. Ji auga tuščia
viduriais apskritimais, grėsmingai iš
kėlusi pilkšvų spyglių šepečius. Tuščia
viduriai spyglių galiukai yra iš silika
to, palietus, įsibeda į odą. Spinifex — 
vienintelė gyvulių neėdama žolė, ta
čiau ji savo šaknų raizgynu laikanti 
dirvožemį, kad vėjai neišnešiotų. 

Mano bendrakeleivės Margarita 
ir Zuzana fotografuoja dykumų aug
meniją: raudonus fuchsia varpelius, 
graviliją, mulga krūmelius, mulla— 
mulla violetinius šepetėlius ir „po-
ched egg" ramunes, kurios tikrai pa
našios į trynius keptuvėje. 

Sugrįžę iš Vėjo tarpeklio, palydim 
saulę vakarop, stebėdami, kaip Ka
ta—Tjuta kupolai keičia spalvas. 
Sutemus prie mūsų prisijungia kelei
viai iš kito autobuso. Matyt, ir jų „Ka
ralius" sustreikavo. Keliaujant dabar 
jau reikės susispausti. Visi renkamės 
prie didžiulio laužo, prie ilgų stalų su 
kepsniais, vynu, arbata. Naktis šalta, 
skaidri kaip deimantas. Mėnesiena, 
galybė žvaigždžių. Ant stalo užšokęs 
jaunas vyrukas išvardija ryškiąsias 
žvaigždes ir planetas, švystelėdamas 
galingu prožektorium į kiekvieną. 
Esu patenkinta, kad jau lengvai su
randu Pietų Kryžių ir senus pažįsta
mus — Venerą, Jupiterį, Saturną bei 
tolimuosius Arktūrą ir Regulą. 

Bet nei vynas, nei arbata manęs 
nesušildo. Nuslenku prie laužo, kur 
būrelis keleivių šildosi ir dainuoja. 
Tarp jų — ir mūsų iškalbingoji Linda. 
Ji niūniuoja tokią pažįstamą melodi
ją, kad akimirksniu atsiduriu Čika
gos skautų stovykloje anais tolimais 
laikais. Tai gražioji sutartinė „Lau
žas dega, mes dainuojam", atkeliavu
si iš tarptautinių stovyklų. Apie tai 
pasakau Lindai, kuri pasigiria irgi 
buvusi skautuke. Sukimbam abi už 
parankių ir, aplink laužą žingsniuo-
damos, užtraukiam dviem kalbom — 
„Campfire, campfire", „Laužas dega", 
„We're singing", „Mums gera ir links
ma!" Tikrai linksma ir nebešalta. 

Bus d a u g i a u . 

mmm 

O čia — Kata -Tjuta. Milžinų pilys, o ga! ju pyragai 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. rfuron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS). NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
7ERH DALIAS PRUNSKIS, MD 

VHCDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

JAV LB Waukegan - Lake Counfy Apylinkė 
Kviečia visus Į 

Hieno Karnavalai 
Keptą larką. lietuviškų dešrelių su troškiniais kopusiais, kugelio su 
kaulės ausims*, taip pat daug kitokių skabių užkandau jums patieks 

"Kunigaikščių t žeista'". 
Veiks baras, kur jums - iš statinės ar iš skardines—pils 

putojančio alaus, o ''kaimo ponai" galės vaisinus šampanu, 
vynu arba brendžiu. 

Karnavalą ves gražiausia kaimo pora Aušra i r Hansas. 
'"Kaimo mergas ir beraus'' savo programa linksmins "Sodžius* 

o šokiams gros Arimas Augustai t i* 

Prizais bus apdovanoti šauniauca apsirengė, garsiausiai 
dainuojantys, net daugiausia bokalu alaus išgėrę kaimiečiai. Taip pa: bus 
surergjos valgymo, gėrimo, bulvių skutimo ir iilokios yai/iybos, o kas 

juose ndiHiTKs, gaitt sėkme išbandyti loterijoje. 

Apsif engimas: įleidžiami kaimiečiai, pc^aii^ lauko kaEa»s6s,pafSitJkai k 
kiti gyvuliukai, net bulvių ir rankena maišai, paklausomai nuo 

kekvieno karnaYėSkcėi išmones ir sugebėjimų. 

I karnavalą kviečiame Spaho mėnesi© 27 d»cn% šeštadieni 
kuris vyks Vokiečių Centro salėje,. 

259 West Grand Avenue, Lake Vilią, Illinois. 
Pradžia 6 valandą. Įėjimo kaina $3 5. 

Bilietus nusipirkite iki Spalio 21 dieno*. 
Informacijos skambinkite Algiui Marcuikevienu 847-543-4313. 

Čekius, išrašytus "I.ithuanian American Camraunity^ vardu, 
kartu su svečių vardais/pavardėmis, siuskite: 

Flenai Skališienei, 119 Sheridan Court, Wauk»gan, TL 66685. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI •SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 
ASSISTANT LAB MANAGER 

CHEMISTRY/SCIENCE 
BACKGROLND 

FAX 6 3 0 - 2 5 7 - 7 5 5 3 
P H O N E 6 3 0 - 2 5 7 - 9 8 2 2 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

i y 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

http://www.illinoispain.com
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Tradicijų ženklai lietuvių dailininkų darbuose 
IEVA SADZEV1CIENĖ 
Alfa.lt 

Įvedus žodj „tradicija" į Google.lt 
paieškos tinklalapį tuoj pat atsidaro 
„Wikipedia", nemokamos enciklope
dijos langas, kuriame pasirodo atsa
kymas - tai „papročių perdavimas iš 
kartos į kartą". Kuo labiau Lietuvos 
visuomenę ir visą pasauli ima jungti 
bendri MTV hitai, tuo netikėčiau už
gimsta noras pradėti akcentuoti sa
vitą tautinę kultūrą. Lietuvos daili
ninkų sąjungos Pamėnkalnio galeri
joje atidarytoje grafikos ir skulptūros 
parodoje „Tradicijos ženklai", vei
kiančioje nuo rugsėjo 4 d. ekspozicija 
atveria visiškai naują požiūrį į tradi-

Šešių dailininkų: grafikų: Vikto
rijos Daniliauskaitės, Kristinos Nor
vilaitės, Kęstučio Vasiliūno, Aspazijos 
Surgailienės bei skulptorių Leono 
Striogos ir Vilmanto Adamonio kūry
ba itin savitai išsivysto iš lietuvių 
liaudies tradicijos atspirties taško. 

Pats lietuvių liaudies menas savo 
ruožtu bėgant laikui buvo paveiktas 
pasaulyje vyravusių meninių krypčių 
kaip ir dabartinių dailininkų kūryba, 
šioje parodoje sujungusi ir šiltą tra
dicinį Leono Striogos medinės skulp
tūros pojūtį (L. Strioga „Derliaus 
šventė", 2005), ir novatorišką beveik 
abstrakčią Kristinos Norvilaitės gra
fiką - spalvotus ir nespalvotus lino 
raižinius, spaudžiamus ant medžio 
lentų (K. Norvilaitė „Teatras", 2005). 

Ta pati liaudies meno tradicija 
suartina du, rodos, kitaip nesuderi
namus grafikus: Aspaziją Surgailienę 
ir Kęstutį Vasiliūną. Ekspresyvūs ir 
kontrastingi vieno kūriniai (K. Vasi
liūnas „Laive", 1996, „Sv. Lukas 
Evangelistas", 1997) atranda sąlytį 
kitos dailininkės itin dekoratyviose 
liaudies dainų iliustracijose (A. Sur
gailienė „Oj, kai mes augom du jauni 
broleliai", 1969-2000). 

K. Vasiliūno lietuviškos tradicijos 
atspirties taškas - krikščioniški siu
žetai, perteikiami grubokais, geo
metriniais didelių formatų medžio 
raižiniais. A. Surgailienės - gerai vi
siems pažįstamos iš vaikystės pasakų 
knygelių iliustracijų - pabrėžtinai 
liaudiškas braižas atkartoja margą 
skrynių dekoro tradiciją, kartu pra-

K. Vasiliūnas. Šv. Lukas Evangelistas. 
1997. 

turtindamas jos darbus lietuvių sak
mių simbolika (saulelės, aušrinės 
žvaigždės elementai). 

Viktorija Daniliauskaitė ir Kris
tina Norvilaitė vien geometrinėmis 
formomis sugeba atkartoti ritmingą 
(V Daniliauskaitė „Juodoji kompozi
cija. VI", 1995), novatorišką, o kartu 
ir pačią archajiškiausią pirminių or
namentų kalbą. Įviji ar keturkampiai 
K. Norvilaitės motyvai (K. Norvilaitė 
„Akimirka", 2006) susikoncentruoja į 
nespalvotą plokštumą arba, atvirkš
čiai, pražysta skaisčiu, šiltu raudo
niu, nudažydami „Tradicijos ženklų" 
ekspoziciją gyvybės spalva. 

Medis - viena artimiausių lietu
vių liaudies skulptūrai medžiagų -
vienija Leono Striogos ir Vilmanto 
Adamonio darbus. Tiksliais kirvuko 
kirčiais išgautos rupios faktūros L. 
Striogos darbai („Ūkanų moteris", 
2007), veik netyčia atsikartoja Vil
manto Adamonio skulptūroje „Žaidi
mas" (2007). Čia su medine nuglu
dinta praėjusių šimtmečių bažnyčių 
dekorui prilygstančia „žaidžiančio" 
žmogaus figūra jungiasi smėlio kau-

A. Surgailienė. „Oj, kai mes augom 
jauni broleliai. 1969-2000. 

gė, šviečianti balto, gryno, kapoto 
medžio spalva. Galima sakyti, tra
dicinė, bažnytinė V Adamonio skulp
tūrėlė netikėtai atsiduria jai netipiš
koje aplinkoje - žaidžia statydama 
smėlio pilį. 

Taip šeši dailininkai į tą pačią 

V. Adamonis. Žaidimas. 2007. 

tradiciją pažvelgia visiškai naujai, pa
žįstamos liaudiškos formos išsirutu
lioja iki ekspresyvių ar dekoratyvių 
medžio, lino raižinių, medinė skulp
tūra, perėmusi iš kartos į kartą per
duodamą idėją ar išraiškos būdus, 
sukuria naujas reikšmes. 
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JAV LB Waukegan Lake County bendruomenė, atsidėkodama už 
„Draugo" paramą spausdinant pranešimus ir skelbimus, atsiuntė mūsų dien
raščiui dosnią 500 dol. auką. Esame labai dėkingi, kad bendradarbiaujate su 
mumis ir mus remiate. 

B B B B M U W — • — W»90WW0W>WWOOBQPpg»WBBgBQ8B 

Valerija Ližaitis iš Ft. Lauderdale, FL pratęsė „Draugo" prenumeratą 
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
Jums ačiū. 

«eot 

Danute Moors, gyvenanti Glendale CA, užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu paaukojo mums 50 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Eugene P Vilkas iš Valencia, CA paaukojo „Draugui" dosnią 100 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame už paramą. 

meiBsm&suiiiiimm 
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murai c 

Donatas ir Indrė Tijūnėliai iš Lemont, IL paaukojo mūsų dienraščiui 
60 dol. Labai ačiū. 

WWr"- ———————— 

Rugsėjo 21 23 d ienomis Hilton viešbutyje. 9333 S. Cicero Ave.. Oak Lawn vyko JAV Lietuvių Bendruomenes XVIII Tarybos a n t r o j i sesija. Sesijos d a 
lyviai paskut iniąja sesijos diena. Laimos Apanavidenės nuo*-

http://Alfa.lt
http://Google.lt
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DETROIT, Ml 

Kun. Alfonso Babono 80-asis gimtadienis 

Garbės stalas (iš kairės): Monika ir Rimas Babonai, kun. A. Babonas, prelatas 
J. Staškevičius, Jolanta Zaparackienė, už sėdinčiųjų stovi (iš kairės): Rimas 
Kasputis, Ričardas Strakšys ir programos vedėjas Mykolas Abarius. 

Atkelta iš 8 psl. Jie buvo trys 
draugai, įšventinti kartu: kun. Alfon
sas, kun. Paulius Motuzas ir prelatas 
Jonas Staškevičius. Prieš kelerius 
metus netekome kun. Motuzo, kuris 
mirė Australijoje. Lauksime, kad už 
penkerių metų (2012 m.) vėl visi susi-
bursime ir švęsime abiejų 50 metų 
kunigystės jubiliejų - sakė prelatas. 
Baigdamas tarė: „Kai išleisite kun. 
Alfonsą iš Birštono, atsiųskite į 
Kanadą." 

Maldą prieš vaišes sukalbėjo pre
latas Staškevičius. Po vaišių, kun. Al
fonsas Babonas savo kalboje padėko
jo visiems atsilankusiems jį pagerbti 
ir kartu atšvęsti jo 80-ąjį gimtadienį. 
Džiaugėsi seniai matytais parapijie
čiais. Tarp jų ir Stefanija Juškienė. 
Dėkojo broliui ir brolienei atvyku
siems iš Lietuvos, draugui prelatui 
Jonui Staškevičiui, specialiai atvyku
siam iš Kanados koncelebruoti šv. 
Mišias, muz. Rimui Kaspučiui už 
giedojimą ir vargonavimą Mišių me
tu, organizatorei Reginai Juškaitei-
Svobienei ir visiems prisidėjusiems 
prie šventės: Mykolui Abariui, Sta
siui Sadeikai, Patricia ir Algiui Kau-

neliams, Stasei Bitlerienei už gėles, 
kurios puošė garbės stalą. Padėkojo 
Linai Žemaitienei už napoleoną, Vio
letai Viviano už tortą, prelatui Jonui 
Staškevičiui ir Monikai bei Rimui Ba-
bonams už atvežtus šakočius iš Ka
nados ir Lietuvos, kurie išdidžiai 
puošė saldumynų stalą. 

Rengėjų ir dalyvių vardu Myko
las Abarius įteikė sukaktuvininkui 
knygą su organizacijų ir visų šios 
puotos dalyvavusių svečių sveikini
mais, o Regina Juškaitė-Svobienė 
įteikė klebonui linkėjimų atvirukus. 

Kun. Alfonso Babono pagerbi
mą/gimtadienio šventę užbaigiant, 
jaunasis Ričardas Strakšys fortepijo
nu paskambino kelias trumpas daine
les. 

Linkime mielam mūsų klebonui 
kun. Alfonsui Babonui Dievo palai
mos, ištvermės, tyro džiaugsmo ir dar 
daug gražių saulėtų, sveikatos ir il
giausių metų! Nepalikite mūsų! Dar 
ne laikas keliauti nei į Lietuva, nei į 
Kanadą! 

Pagerbimą ruošė Šv. Antano pa
rapija. 

Regina Juškaitė-S vobienė 

Kun. A. Babono 80-mečio proga specialiai atvyko, vargonavo ir giedojo 
muz. Rimas Kasputis. 

Kun. Alfonso Babono gimtadienio šventės dalyviai sveikina jubiliatą 
su praėjusiu gimtadieniu: Pranciška Televičienė, Ona Pusdešrienė ir duk
ra Jūratė, Marija Kinčienė, Stefanija Juškienė, Regina Juškaitė-Švobienė, 
Elena Cižauskienė ir Lina Žemaitienė, Bronius Valiukėnas, Alfonsas Lu
kas, Regina ir Algirdas Vaitiekaičiai, Audronė Hoeschle, Eugenija Buta-
vičienė, Bronė Ciunkienė, Antanas Osteika, Regina Balčiūnaitė, Alfonsas 
Rimbą, Antanas Lelevičius, Juozas Račiukaitis, Stasys Sodeika, Ona Ša-
deikienė, Vacys Slušnys, Onutė ir Mykolas Abariai, Josephine ir Juozas Ja-
kunskai, Petras Pagojus, Algis Bačkaitis, Danutė ir Leonas Petroniai, 
Straksiu šeima, Albinas Pusdešris, Algis ir Ismena Lefkiai, Vida ir Vikto
ras Memenai, Albinas Grigaitis, Marytė ir Stasys Erlingiai, dr. Birutė Gir-
menė, Stasė Bitlerienė, Saulius Simoliūnas, Birutė Januškaitė, Petras 
Andriuškevičius, Irena Laurus, Bronius Jasevičius, Kathy Slate, Judita 
Jonynienė, Valentina Rauckienė, Cecilija Pečiulytė, DennisIMarkavich šei
ma, Rackai, Joan Tillman, Patricia Zyren, Rusnė ir Rimas Kaspučiai, Kū
rai, Barisienė, Jolanta Kizienė, Bronius Borisas, Dalia Stonienė, Algis 
Macionis, Rožė Ražauskienė, Remigijus ir Raminta Vilkai, Patricia ir Al
gis Kauneliai, Linas Orentas, Alė ir Andrius Butkūnai, dr. Naikauskienė, 
dr. Kazys ir Elena Karveliai, Černius; garbės svečiai: prelatas Jonas Staš
kevičius, Rimas ir Monika Babonai, Jolanta ir Algis Zaparackai. 

PADĖKA 
A t A 

VITALIS DAMIJONAITIS 

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, brolis ir dėdė išėjo į amžinuosius 
namus 2007 m. rugsėjo 7 d. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

Nuoširdi padėka kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už maldas kop
lyčioje, už laidotuvių šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčioje bei maldas kapinėse prie karsto. 

Dėkojame solistei Onai Jameikienei už jautr ias giesmes šv. Mi
šių metu bei Jūra te i Lukminienei už vargonų muziką. 

Reiškiame nuoširdžią padėką karstą nešusiems: Algiui Damijo
naičiui, Robert Brown, Hart Brown, Aldžiui Liubinskui, Vytautui 
Marchertui ir Algirdui Marchertui. 

Mūsų gili padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems, gausiai 
dalyvavusiems šermenyse ir palydėjusiems a.a. Vitalį į amžiną poil
sio vietą. 

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, pareikštą užuojautą žodžiu ir 
raš tu bei aukas pagerbiant a.a. Vitalio atminimą. 

Padėka laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus už malonų 
patarnavimą. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Ekumeninė Europos asamblėja 
Atkelta iš 3 psl. 
Smolensko ir Kaliningrado met

ropolitas Kirilas, Maskvos patriar
chato ryšių su kitomis Bažnyčiomis 
komiteto pirmininkas, pakvietė eku
meninį dialogą grįsti tvirtais mo
raliniais pamatais ir nepasiduoti šių 
dienų paviršutiniškumo tendenci
joms. Vokietijos Evangelikų Bažny
čios tarybos pirmininkas vysk. Wolf-
gang Huber pažymėjo, jog nepaisant 
skirtingų Bažnyčios sampratų turime 
toliau tęsti kelionę kartu. 

Kalbėdamas Asamblėjoje Euro
pos komisijos pirmininkas Manuel 
Barroso priminė, kad krikščionybė 
Vakarų civilizacijos istorijoje savo 
konfesijų įvairove tapo galinga jė
ga, vienijančia skirtingų tautų žmo
nes. Asamblėjoje dalyvavo Rumunijos 
prezidentas Traian Basescu, Europos 
švietimo, mokymo ir kultūros komis
aras Jan Figel bei Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos pirminin

kas Renė van der Linden. 
Prieš prasidedant Ekumeninei 

asamblėjai, prelatas Putr imas daly
vavo Europos vyskupų konferencijų 
delegatų suvažiavime, { j į suvažiavo 
beveik iš visų Europos kraštų atsto
vai, įskaitant kardinolą Raffaele Mar
tino, Popiežiškosios migrantų sielo
vados tarybos pirmininką ir vyskupą 
Jose Sanchez Gonzalez, Europos 
Vyskupų Konferencijos komisijos dėl 
migracijos pirmininką. 

Vyko diskusijos apie migracines 
tendencijas Europoje; sielovados iš
šūkius migrantams ir pabėgėliams; 
kaip parapijos ir misijos gali paremti 
ir padėti migrantams ir pabėgėliams 
įsikurti, įsijungti ir tapti Bažnyčios 
nariais; didėjančią prekybos žmonė
mis problemą ir santykius su musul
monais. 

Užsienio l i e tuvių s ie lovados 
de legatūra 

,.,„„, ••-•MUV" v<\,!mxį,y :•:•:•:•:::•:•:•:-:•:•:•:•:•: 

Ansamblėjos dalyviai. 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą 
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ČIKAGOJ* IR APYLINKES* 

•Atsiprašome, „Draugo" skaity
tojų, kad šeštadienio dienos laikraštis 
dėl techninių kliūčių išėjo pavėluotai. 

•Amerikos lietuvių gydytojų są
junga (ALGS) ir Amerikos lietuvių-
farmacininkų asociacija maloniai 
kviečia Jus j pobūvį, kuris įvyks šeš
tadienį, 2007 m. rugsėjo 29 d., 7 vai. 
v. Players Bar & Grill, 551 North Og-
den Ave., Chicago, IL 60622; tel. 312-
733-2121. Registracija: praneškite 
apie dalyvavimą e-paštu; algs@ 
algslama. org (galite užsakyti stalą 
6—8 žmonėms) arba telefonu 847-
405-0794 (palikite žinutę); atvykda
mi pateikite čekį (60 dol. asmeniui) 
„Lithuanian Research & Study Cen-
ter: Medical Studies". Tel. pasitei
rauti: 312-733-2121. 

•Rugsėjo 30 d.., sekmadienį , 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre bus Lietuvių rašytojų draugi
jos 2006 metų literatūrinės premijos 
įteikimas poetams: Irenai Norkaity-
tei-Gelažienei ir dr. Antanui Lipskiui. 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 
Ruošia JAV Lietuvių rašytojų draugija. 

•Organizacijos „Vaiko vartai j 
mokslą" tradiciniai rudens lėšų telki
mo „Derliaus pietūs" rengiami rug
sėjo 30 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont. Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi 
kviečiami dalyvauti, nes rėmėjų dos
numo dėka organizacija galės toliau 
remti Lietuvos pomokyklinius dienos 
centrus ir laikinuosius globos namus, 
kuriuos lanko socialiai remtinų šei
mų vaikai. Vietas galima užsisakyti 
tel. 708-301-5881 (Nijolė Nausėdienė). 

• Š v č . Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų putnamiečių me
tinė vakarienė vyks spalio 14 d., sek
madienį, Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 2 
vai. p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 3 vai. p.p. - vakarienė. Tel. 
pasiteiravimui: 773-585-3570 (V Če
paitienė). 

• S p a l i o 21 d., sekmadieni , 3 vai. 
p. p. Lietuvos Dukterų draugija kvie
čia į „Rudens pietus", kurie vyks Ca-
melot pokylio salėje, 8624 W. 95th 
Street, Hickory Hills. Vietas prie sta
lų užsisakyti galite tel. 708-599-5727 
(Irena Gelažienė) arba 708-499-4845 
(Aldona Rukuižienė). Maloniai visus 
kviečiame dalyvauti. 

• S i ų metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
spalio 1 d. adresu: Lithuanian Youth 
Center, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. Jaunimo 
centro taryba iš anksto dėkoja. 

tuvišku menu, paragauti tradicinio 
lietuviško maisto, atsigaivinti lietu
viškais gėrimais. Lietuvių dienose da
lyvauja žinomi meno kolektyvai: ,,Su-
taras" ir „Aitvaras" iš Lietuvos, an
samblis „Dainava" iš Čikagos, „Gy-
vataras" iš Kanados ir šventės šeimi
ninkai „Spindulys" bei „Retro". Bi
lietų kaina: suaugusiems - 8 dol., vy
resniems - 6 dol., vaikams iki 12 me
tų amžiaus - nemokamai. Lietuvių 
dienos prasidės penktadienį naktiniu 
vakarėliu. Šeštadienį Sheraton Uni-
versal Hotel, 333 Universal Terrace 
Parkway, Nort Hollyvvood bus poky
lis. (Įėjimas - 95 dol.). Tel. pasiteira
vimui: 818-701-7977 arba: 

vvAvw.LTDays.com 

• Ske lb iame l i e t u v i š k ą vakarų 
„Kaip senais gerais laikais", kuris 
įvyks spalio 13 d., šeštadienį, 6:30 
vai. v. Stardust Lanes Bouling klube 
Stardųst Lanes/Orbit Lounge, 1465 
US Hwy 441 SE, Okeechobee, FL 
3497. Pirmą kartą Florida koncer
tuos Liveta ir Petras Kazlauskai! Ki
tą dieną patys ištvermingiausi galės 
dalyvauti „Eagle Bay Airboat Ridės". 
Padovanokite sau šventę - Jūs tikrai 
jos verti! Bilieto kaina - 25 dol. Bilie
tus užsisakykite telefonais: 561-309-
6708 arba 863-517-0796 arba regist
ruotis ei. paštu: 

lithuaniancentre@ gmail.com 

• B e v e r l y Shores Lietuvių klu
bas kviečia visus tautiečius, artimuo
sius ir draugus į tradicinį Rudens po
kylį, kuris įvyks spalio 13 d., šeštadie
nį, 6 vai. v., Blue Chip Hotel and Ca-
sino, Great Lakęs Ballroom, 2 Easy 
Street, Michigan City, IN. 
(www.bluechipcasino.com). Vaišės, 
muzika, šokiai! „Cigar" grupės na
riai - dainininkas V Gražulis ir A. 
Pilibaitis linksmins ir praves muziki
nę programą. Renginio pelnas skiria
mas moksleivių ir studentų paramai. 
Auka - 60 dol. asmeniui. Vietas užsi
sakyti prašome iki rugsėjo 29 d. tele
fonu 219-879-9025 (Vytas) po 6 vai. v. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti! 

• L i v e t o s ir Petro Kazlauskų kon
certas vyks Atlantoje, GA sekmadie
nį, spalio 21 d., 3 vai. p. p. Red Top 
Mountain Lakeside Ballroom I salėje, 
Red Top Mountain State Park & Lod-
ge, 50 Lodge Rd. SE, Cartersville, GA 
30121. Koncertą rengia Lietuvių fon
das ir JAV LB Atlanta, GA apylinkės 
valdyba. Nuoširdžiai kviečiame visus 
pasinerti į muzikos verpetą, pašokti 
kaip senais gerais laikais, išgerti vyno 
taurę ar alaus bokalą veikiančiame 
bare ir linksmai praleisti laiką šau
nioje draugijoje. Čekius, rašyti „Lith
uanian American Community Geor-
gia Chapter" vardu ir siųsti adresu: 
Atlanta Lithuanian American Com
munity, PO. Box 3332, Suwanee, GA 
30024. Bilietų kainos: užsakant iš 
anksto suaugusiems 15 dol., jaunimui 
iki 18 metų - 10 dol. Koncerto dieną 
- 20 dol. ir 10 dol. Dėl papildomos in
formacijos skambinkite Laurai Vin-
caitytei-Moore tel. 678- 366-1468. 

i— 
IŠ ARTI IK TOLI 

• S p a l i o 6-7 dienomis Šv. Kazi
miero parapijoje, 2718 St. George St., 
Los Angeles vyks Lietuvių dienos. 
Renginyje galėsite susipažinti su lie-

Pirksiu Jono Rimšos, 
Viktoro Vizgirdos ir 

Vytauto Kasiulio 
tapybos darbų. 

Tel. 708-349-0348 

I JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII Tarybos antrąją sesiją dalyviai 
susirinko iš visos Amerikos. Rugsėjo 22 d., šeštadienį, Lemont apylinkė 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje sesijos dalyviams ir visuo
menei ta proga suruošė iškilmingą pokyli. 

Pokylio dalyviai (iš kairės): JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkas Juozas Poiikaitis iš Čikagos, IL, Daiiiė ir Antanas Polikaičiai iš 
VVestlake Viliage, CA ir Kultūros reikalų komisijos pirmininkė Teresė 
Gečienė iš Huntington Vaiiey, PA. 

Laimos Apanavicienės nuotr. 
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Pasaulio Lietuviu Centras 
Didžioji Sali 

149111271*. Street temom, ll 60439 

Spalio 27 d. (Šeštadieni) 8 v. u. 
STEPON 

(Grupe Studija") 

m 

• S t a s e Semėnienė užprenumeravo „Draugą" vienai mokyklos bibliotekai 
Lietuvoje už 120 dol. 

Stella Šidlauskas, gyvenanti Springfield, IL, pratęsė „Draugo" kas
metinę prenumeratą ir kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėko
jame. 

Rev. Ignas Urbonas, gyvenantis Lemont, IL, paaukojo „Draugui" 110 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Bernard Covalesky iš Randolph, NJ, paaukojo mūsų dienraščiui 50 
dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Aline Dravininkas, gyvenanti Valparaiso, IN, atsiuntė mūsų dienraš
čiui dosnią 150 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame. ] 

http://vvAvw.LTDays.com
http://gmail.com
http://www.bluechipcasino.com

