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•Skautybės kelias. Žvilgs-
nis į Lietuvių skautų IX
Tautinę stovyklą (p. 2)
•Dar kartą apie Rusijos
karą su Gruzija (p. 3)
•Lietuvos rinkimai–2008.
J. Vidugirienė: ,,Noriu
būti gurkšniu šviežio
oro...” (p. 4, 9)
•Nuomonė. Imperijų veid-
mainystė (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•VDU – atviras pasauliui
ir žmogui (p. 8)
•Baltoji knyga (13) (p. 9)

vais. Taip pat planuojamas susitiki-
mas su Prancūzijos prezidentu Ni-
colas Sarkozy, ketinančiu atvykti į
Gruziją. Pirmadienio vakarą prezi-
dentui Valdui Adamkui paskambinęs
JAV prezidentas George W. Bush pa-
reiškė paramą Lietuvos, Lenkijos,
Ukrainos, Estijos ir Latvijos vadovų
sprendimui antradienį vykti į Tbilisį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) taip pat ragina gerbti Gruzijos
teritorinį vientisumą ir prieštarauja
Rusijos ,,taikos palaikymo akcijoms”
Gruzijoje. Pasak PLB pranešimo,
Lietuvos išeiviai reikalauja nedel-
siant ir besąlygiškai sustabdyti Ru-
sijos karinę agresiją Gruzijos atžvil-
giu ir išvesti jos karinius dalinius iš
Gruzijos teritorijos ir oro erdvės.
Šiuos reikalavimus PLB suformula-
vo Trakuose rugpjūčio 10–12 d. įvy-
kusiame suvažiavime ir įteikė juos
Rusijos ambasadoriui Lietuvoje Vla-
dimir Čchikvadzė.

Rusijos karinius veiksmus Gru-
zijoje pasmerkė ir Amerikos lietuvių
taryba (ALT’as) per JBANC (The
Joint Baltic American National
Committee, Inc.), kuris atstovauja
Pabaltijo tautų gyventojams JAV.
Antradienį išplatintame pranešime
sakoma, kad ,,Rusijos įsiveržimas į
Gruziją yra iššūkis visoms demokra-
tijoms, siekiančioms skleisti taikų
sugyvenimą tarp tautų. Pasaulio at-
sakas į Rusijos veiksmus yra nepap-
rastai svarbus, nes jis parodys, kokia
kryptimi Rusijos politika kaimynių

Nukelta į 7 psl.

Europos
astrofizikai
tobulinasi
Molètuose

,,Europai bus gèda, jei nesugebès
apginti mažos Gruzijos”

Pasaulio lietuviai taps
tùkstantmeçio šaukliais

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (,,Inter-
fax”/BNS/JBANC/,,Draugo” info) –
Lietuvos vadovas V. Adamkus kartu
su Estijos, Ukrainos ir Lenkijos pre-
zidentais bei Latvijos premjeru
skrenda į Gruziją. Simferopolyje su-
rengtoje spaudos konferencijoje ver-
tindamas padėtį, kai Rusija skelbia
baigianti savo karinę operaciją Gru-
zijoje, Lietuvos prezidentas pabrėžė,
kad tuo agresija prieš šią savarankiš-
ką šalį nesibaigia.

„Gruzijos teritorijoje lieka Rusi-
jos karinės pajėgos, o šalies infra-
struktūra buvo griaunama dar ir
šiandien. Kaukazo regione – atvira

karo žaizda”, – sakė Lietuvos prezi-
dentas.

V. Adamkus pabrėžė, kad svetima
kariuomenė nedelsdama turi pasi-
traukti iš Gruzijos teritorijos. „Negali
būti jokios kalbos apie Rusijos Fede-
racijos karinės operacijos atnaujini-
mą. Bus didelė gėda Europai, jei ji ne-
sugebės apginti sugriautos Gruzijos,
kuri nei savo dydžiu, nei ištekliais
niekada neprilygs Rusijai”, – teigia
Lietuvos prezidentas.

Baltijos šalių, Lenkijos, Ukrainos
valstybių vadovai ketina susitikti su
prezidentu Michail Saakašvili ir ki-
tais Gruzijos aukštais valdžios atsto-

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (Lietu-
viams. com) – Trakuose įvykusio Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
kraštų valdybų pirmininkų suvažia-
vimo metu buvo pristatyta projektas
„Tūkstantmečio odisėjos. Vienas var-
das – Lietuva”. Bendruomenių vado-
vai buvo pakviesti prisijungti prie
Lietuvos tūkstantmečio šventės išs-
kirtinio paminėjimo visuose penkiuo-
se žemynuose.

Renginyje dalyvavę tautiečiai
gausiais plojimais įvertino „Tūks-
tantmečio odisėjos. Vienas vardas –
Lietuva” sumanymą. Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkė Dr. Regina Narušienė dėkojo
sumanymo autoriams už įkvepiantį
pristatymą, o susirinkusiuosius ragi-
no perduoti žinią savo bendruome-
nėms ir prisidėti prie šio išskirtinio
Lietuvos tūkstantmečio vardo minė-
jimui skirto projekto įgyvendinimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenių
vadovams projektą pristatęs „Tūks-
tantmečio odisėjos” vadovas Rai-
mundas Daubaras atkreipė susirin-
kusiųjų Nukelta į 6 psl.

Molėtai, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Teorinės fizikos ir astronomijos ins-
tituto Molėtų astronomijos observa-
torijoje vyksta penktoji Šiaurės ir
Baltijos šalių vasaros mokykla
,,Žvaigždžių astrofizika”.

Iki rugpjūčio 24 d. veiksiančioje
mokykloje teorinių ir praktinių žinių
semsis doktorantai ir aukštesniųjų
kursų studentai iš devynių Europos
šalių. 20-čiai mokyklos dalyvių dėsto
Lietuvos, Norvegijos, Prancūzijos,
Didžiosios Britanijos, Danijos univer-
sitetų, Estijos ir Švedijos observatori-
jų mokslininkai.

Šios mokyklos tikslas yra supa-
žindinti klausytojus su šiuolaikine
žvaigždžių stebėjimų technika, išmo-
kyti panaudoti gautus stebėjimų re-
zultatus. Mokyklos dalyviai turės ga-
limybę patys atlikti astronominius
stebėjimus su Molėtų observatorijos
teleskopais ir su Kanarų salose esan-
čiais teleskopais, kurie bus valdomi
nuotoliniu būdu iš Molėtų observato-
rijos.

Tarptautinės astrofizikos mokyk-
los Molėtų observatorijoje rengiamos
nuo 1999 m., kai čia pirmą kartą įvy-
ko Baltijos šalių fotometrijos mokyk-
la Lietuvos ir užsienio doktorantams.
Molėtų observatorijoje yra didžiau-
sias visoje šiaurės Europoje 165 cm
teleskopas, kuriuo žvaigždės stebi-
mos nuo 1991 metų.

Prie Rusijos ambasados Vilniuje renkasi žmonės palaikyti Gruziją.
Jono Česnavičiaus nuotr.

Jachta „Ambersail”.
Lietuviams.com nuotr.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
IX TAUTINĖ STOVYKLA

Camp Manatoc, Peninsula, OH
2008 m. rugpjūčio 9–19 d.

Beveik 500 skautų ir skaučių suvažiavo iš visos Amerikos, Kanados ir net
iš tolimųjų Lietuvos ir Australijos į 90-tąją Lietuvių skautų Tautinę stovyklą,
kuri šiuo metu jau vyksta Camp Manatoc stovykloje Peninsula, Ohio.

Šios stovyklos vyriausybė skelbia didžiojo savaitgalio, kuris įvyks rug-
pjūčio 9-19 d., programą.

Savaitgalio programa

Šeštadienis, rugpjūčio 16 d., – „Švenčiame lietuviškos skautybės
90 metų jubiliejų”

11:45 val. r. – fil. V. Šliūpas – „Auksučių projektas”
1:00 val. p. p. – Pietūs
2:15 val. p.p. – Gintaro/Ąžuolo mokyklos sueiga
3:15 val. p.p. – Akademinio skautų sąjūdžio sueiga
4:30 val. p.p. – Priėmimas kviestiems svečiams
5:30 val. p.p. – Vakarienė
7:00 val. v. – Paradas ir vėliavų nuleidimas
9:15 val. v. – Didysis laužas
11:00 val. v. – Tyla

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d., – „Lord Baden-Powell diena”
8:30 val. r. – Pusryčiai
9:30 val. r. – „75 metai po Baden-Powell apsilankymo Palangoje” (Fil. V.

Šliūpas)
10:30 val. r. – Gilwellistų sueiga
1:00 val. p.p. – Pietūs
5:30 val. p.p. – Vakarienė
6:30 val. v. – Pamaldos koplyčioje

Žvilgsnis iš lietuvių skautų sąjungos
IX Tautinės stovyklos Camp Mana-
toc, Peninsula, Ohio.

FSS Čikagos skyriaus sueiga
Š. m. gegužės 16 d. gražų pavasario pavakarį nemažas būrys FSS Či-

kagos skyriaus narių susirinko į Pasaulio lietuvių centrą Lemont, pava-
sarinei sueigai. Sueigą atidarė ir vedė FSS Čikagos skyriaus pirmininkė fil.
Jolanda Kerelienė, pasveikindama visus susirinkusius ir aptardama sky-
riaus einamuosius reikalus. Po to sesė Jolanda pakvietė to vakaro prele-
gentą fil. Rimantą Griškelį, kuris papasakojo savo įspūdžius apie kelionę
po St. Peterburg, Rusiją. Brolis Rimas savo įdomiu pasakojimu ir skaidrė-
mis leido kartu ir mums pasivaikščioti po jo ir jo žmonos Reginos aplanky-
tas vietoves, tokias kaip gražusis Ermitažo muziejus ir kt. Po paskaitos
buvo FSS Čikagos skyriaus vadovų paruoštos vaišės, kurių metu dar ilgai
visi bendravo ir dalijosi įspūdžiais. Išsiskirstydami sakėme iki pasimatymo
Tautinėje stovykloje ir Studijų dienose, kurios vyks š. m. rugsėjo 26–28 d.
Tikimės su visais pasimatyti.

Sesė Jolanda

Dalis FSS Čikagos skyriaus narių sueigos metu.
Fil. dr. V. Kerelytės nuotr.
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Drąsa ar
akiplėšiškumas?

ALEKSAS VITKUS

Jau keli mėnesiai kaip Amerikos, o paskutiniu laiku ir pasaulio spau-
da buvo kaltinama šališkumu demokratų kandidatui į prezidentus
Barack Obama. Skundėsi tuo jo varžovė Hillary Clinton de-

mokratų partijos pirminių rinkimų metu, o dabar tuo pačiu skundžiasi ir
respublikonas kandidatas sen. John McCain ir jo rinkiminis štabas. Šališ-
kumas dar padidėjo, kai Obama neseniai grįžo iš savo devynių dienų ke-
lionės, kurią kai kas nori net lyginti su graikų poeto Homero aprašyto he-
rojaus Odisėjo žygdarbiais.

Lydimas visų pagrindinių CBS, NBC ir ABC Amerikos žiniasklaidos
atstovų ir didžiulio būrio žurnalistų Obama baigė spaudoje plačiai apra-
šytą savo Artimųjų Rytų ir trijų Europos kraštų kelionę, kurios jam tikrai
galėtų pavydėti sen. McCain, kuris tuo metu turėjo pasitenkinti savo vie-
tiniais kukliais pasirodymais New Hampshire ir Colorado valstijose, kur
ir žurnalistų beveik nesimatė. Tokį nepaprastą demokratams pataikavi-
mą liepos 25 d. „Chicago Tribune” vedamasis pripažinęs ir net pavadinęs
„uodegos vizginimu”, vis dėlto bando jį pateisinti, šitaip aiškindamas.

„Tai nereiškia, kad spauda yra vienašališka. Rimta spauda žinių ne-
sukuria, bet tik apie jas rašo. Juk Obama pastaroji devynių dienų kelionė
ir pasimatymai su užsienio valstybių vadovais yra didesnė žinia negu keli
McCain susitikimai su balsuotojais, todėl apie tą kelionę daugiau ir rašo-
me. Pusiausvyra yra išlaikoma teisingu žinių komentavimu, o ne kiek
eilučių laikraštyje ar minučių radijo ar TV programose paskiriame vie-
nam ar kitam kandidatui. Mums svarbiausia yra žinių tikėtinumas, nes
jei jo nebus, nebus ir skaitytojų, nebus ir laikraščio.”

Obama apsilankė Afganistane, Irake, Kuwait, Jordane, Izraelyje, Vo-
kietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje. Susitikęs su Irako ministru pirminin-
ku Nuri al-Maliki ir prezidentu Jalal Talabani, savo kelionę Obama tęsė
Izraelyje, kur jis žadėjo tvirtą paramą Izraeliui, o po to, trumpai sustojęs
ir Vakariniame Krante, kur jis palestiniečiams tik tepriminė, kad bus ne-
užmiršti ir jų valstybiniai siekiai.

Kad Obama yra ypatingai populiarus Europoje, galima spręsti iš to,
kad Vokietijos sostinėje Berlyne jį sutiko entuziastinga 200,000 vokiečių
minia, angliškai šaukdama „Yes we can”. Obama norėdamas kaip nors
prisigretinti prie garsiosios buvusios Berlyno sienos susirinkusiems kal-
bėjo taip: „Didžiausias pavojus bus, jei mes leisime atsirasti naujoms
sienoms, kurios mus skirtų vienus nuo kitų. Nestatykime sienų tarp tur-
tingų ir vargingų valstybių. Naikinkime sienas tarp rasių ir genčių, tarp
vietinių ir imigrantų, tarp krikščionių ir musulmonų ar žydų.” Tačiau
šauksmai „O-Bah-Mah” netrukus nuščiuvo, Obama paminėjus, kad JAV
kovoje prieš ,,al Qaeda” Afganistane jis lauks iš Vokietijos daugiau karių
ir finansinės paramos. Nors Vokietijos kanclerė Angela Merkel sutiko Oba-
ma su plačia šypsena, ji jau buvo iš anksto tyliai paneigusi planus leisti
Obama kalbėti prie vokiečiams brangių istorinių Brandenburg vartų.

Gerų žodžių demokratų kandidatui į prezidentus nerado žinomas ko-
mentatorius Charles Krauthammer. Kas jam labai nepatiko, tai Obama
noras save lyginti su 1963 m. didžiulei miniai Berlyne kalbėjusiu prez.
John F. Kennedy, kuris tuomet tarė tokius šiltus vokiečiams žodžius „Ich
bin ein Berliner” tuo metu, kai pats miestas dar buvo sovietų statytos sie-
nos dalomas į dvi dalis. 1987 metais prez. Ronald Reagan tame pačiame
mieste šaukė ir reikalavo „Mr. Gorbachev, tear down this wall.”

„Ar Obama nemato skirtumo?” – klausia Krauthammer. „Kai kalbėjo
Kennedy, jis atstovavo Amerikai, kuri buvo pasiruošusi eiti ginti Vakarų
Berlyno. Kai ten pat, prie Brandenburg vartų, kalbėjo Reagan, jis buvo
užsitarnavęs ten kalbėti savo ilgamete kova prieš Sovietų Sąjungą.”
Komentatorius klausia: „O ką yra Barack Obama pasiekęs, kad jis turėtų
teisę kalbėti prie istorinių Brandenburg vartų? Tai juk būtų kažkas pa-
našaus, jei koks vokiečių politikas atvažiuotų į Jungtines Amerikos Vals-
tijas, ir norėdamas padėti savo rinkimų kampanijai pareikalautų kalbėti
prie laisvės Statulos New York miesto uoste. Ar tai nebūtų įžūlumas?”

Paryžiuje tokio masinio sen. Obama sutikimo nebuvo, bet Prancūzi-
jos prezidentas Nicolas Sarkozy, Vengrijos imigranto žydo sūnus, svečią
sutiko gana šiltai, sakydamas, jog „Barack Obama drąsa stebina prancūzų
širdis ir sutampa su jų mintimis.” Obama ir jo delegacijos paskutinis sus-
tojimas įvyko Londone, kur jį pasveikino Anglijos ministras pirmininkas
Gordon Brown ir opozicijos vadovas David Cameron. Tokių demonstracijų
kaip Berlyne ir čia nebuvo.

Amerikiečiai jau pradeda pastebėti, kad Obama apie save labai gerai
galvoja, ir kad jau matosi jo imperatoriškos apraiškos. Kad visi politikai
yra linkę į narcisizmą, tai nėra naujiena. Kiekvienas senatorius, kai pa-
sižiūri į veidrodį, jame mato prezidentą. Krauthammer vėl klausia: „Ar
turėjome kada nors kandidatą į prezidentus su tokia didžiule spraga tarp
jo perdėtos nuomonės apie save ir jo iki šiol pasiektų laimėjimų?”

Baigęs kelionę, Obama neužmiršo pasigirti, kad ta kelionė padės ame-
rikiečiams geriau suprasti, jog jis parodė esąs tinkamas susitikti ir našiai
kartu dirbti su bet kokiu užsienio valstybės vadovu. Santūrumas ar kuk-
lumas, pasirodo, nėra vienas iš Obama charakterio bruožų.

Obama yra parašęs dvi knygas, abi apie savo gyvenimą. Antroji knyga
„The Audacity of Hope”, parašyta 2006 metais, o jos pavadinimas paim-
tas iš vieno buvusio Obama pastoriaus Jeremiah Wright pamokslo. Kai aš
pažiūrėjau į žodyną, ten radau jog „audacity” į lietuvių kalbą galima išver-
sti kaip „drąsa” arba „akiplėšiškumas”. Kuris lietuviškas atitikmuo sena-
toriui Obama labiau tiktų?

DAR KARTĄ APIE RUSIJOS
KARĄ SU GRUZIJA

KÊSTUTIS GIRNIUS

Nepaisydama Gruzijos paskelbtų
paliaubų ir vis stiprėjančio tarptau-
tinės bendrijos smerkimo, Rusija
tęsia Gruzijos puolimą. Bombarduo-
jami taikiniai netoli sostinės Tbilisio,
Rusijos laivynas blokuoja Gruzijos
pakrantę, kol kas nepatvirtintais pra-
nešimais, Rusijos kariai supa už Pie-
tų Osetijos ribų esantį Gorio miestą,
Rusijos diplomatai prabilo apie
Gruzijos prezidento Michail Saakaš-
vili pašalinimą.

Klydau, manydamas, kad Rusijos
reakcija bus nuosaikesnė, kad Mask-
va pasitenkins galutiniu Pietų Ose-
tijos ir Abchazijos nukariavimu, ir
nesiveržs toliau į Gruziją. Rusija
pasiryžusi rizikuoti blogesniais san-
tykiais su Vakarais ir pasaulio kriti-
ka, nes skiria pirmenybę kitiems tik-
slams. Paminėsiu du. Pirma, Rusija
gardžiuojasi Vakarų, ypač JAV bejė-
giškumu. Prezidentas George W.
Bush, viceprezidentas Dick Cheney,
užsienio reikalų ministrė Condoleezza
Rice ragina Rusiją nutraukti karinius
veiksmus, grasina ilgalaikėmis pa-
sekmėmis, bet Maskva toliau daro
savo. Tuo Kremlius parodo visam
regionui, taip pat Vidurio Azijai, kad
šioje pasaulio dalyje reikia paisyti jo
norų ir kad kitos šalys negali pri-
mesti jam savo valios. Tuo pačiu pri-
menama gruzinams, kad jų viltys, jog
Vakarai juos apsaugos, yra bergž-
džios. JAV čia nėra šeimininkė. Tai
pirma tokia proga po Tarybų Sąjun-
gos žlugimo ir Kremlius maksimaliai
ją išnaudos.

Antras tikslas – sudaryti sąlygas
Saakašvili nuvertimui arba bent jo
autoriteto pakirtimui. Jei gruzinai
pakankamai nukentės ir įsitikins, jog
dabartinis jų prezidentas savo neat-
sargia politika prisidėjo prie šios
tragedijos, Saakašvili gali būti pri-
verstas atsistatydinti ir Rusijai pa-
lankesni politikai perims šalies val-
dymą.

Rusijos puolimo mastas yra ne-
pateisinamas ir smerktinas, bet daug
atsakomybės vis dėlto tenka ir
Saakašvili. Kokios bebuvo Rusijos ar
Pietų Osetijos provokacijos, jis pa-
darė milžinišką klaidą, pritardamas
Pietų Osetijos puolimui praeitą sa-
vaitę. Tai nebuvo spontaniškas žings-
nis, bet iš anksto gerai parengta akci-
ja, sutelkus tankus, artileriją ir ka-
rius. Ir tai buvo itin neatsakingas
sprendimas, nes buvo puolami Ru-
sijos „taikdariai”. Rusijos kariai, kaip
ir amerikiečių kariai Berlyne per
Šaltąjį karą, atliko miną sprogdi-
nančios vielos (trip wire) vaidmenį.
Amerikiečiai kariai nebūtų galėję
sustabdyti Sovietų Sąjungos kariuo-
menės antpuolio. Sovietai per kelias
valandas būtų okupavę Berlyną, nu-
kovę arba nelaisvėn paėmę visus tuos
karius. Jie buvo ten pasiųsti ne dėl
to, kad sustabdytų antpuolį, bet kad
primintų Maskvai, jog žuvus ame-
rikiečių kariams JAV beveik neturėtų
kitos išeities, kaip smogti atgal. SSSR
nepuolė Berlyno. Nesuvokiama, kaip
Saakašvili to nesuprato ar supratęs
vis dėlto puolė.

Nėra abejonės, kad Gruzijos pa-
dėtis yra nepakenčiama, kad pažei-

džiamas jos suverenumas ir teritori-
nis vientisumas. Kuo ilgiau išsilaiko
separatistiniai regionai, tuo labiau
didėja Rusijos įtaka ir gyventojų pri-
pratimas prie gyvenimo be Gruzijos.
Reikėjo ką nors daryti, bet ar jėgos
panaudojimas tikrai buvo geriausia
išeitis? Kiekvienu atveju buvo galima
numatyti, kad mėginimas susigrąžin-
ti šiuos regionus karine jėga nepa-
gerins padėties, bet ją pablogins.
Neigiamos puolimo pasekmės jau
aiškios.

Teisingo ar teisaus karo teorija
aiškina, kad galima kariauti, tik
patenkinus kai kurias sąlygas. Viena
jų – kad būtų didelė sėkmės tikimybė.
Kokia prasmė kariauti, net jei esi
teisus, jei tikslas nepasiekiamas, o
karas dar nusineš daug aukų?

Nežinau, kodėl Saakašvili pakliu-
vo į Rusijos spąstus. Amerikos tele-
vizija CNN, cituodama neminėtus
JAV diplomatus, skelbia, kad Wa-
shington, DC ragino Saakašvili lai-
kytis santūriai, nes Gruzija nelaimės
karo prieš Rusiją. Bet Saakašvili ne-
kalba vien su amerikiečiais. Kai kurie
politikai ir analitikai laiko ame-
rikiečius ir Vakarų europiečius nai-
vuoliais, kurie nepatyrė sovietinės
okupacijos, tad neįvertina Rusijos, jos
agresyvumo bei nuožmumo. Supras-
dami Rusijos ar bent jos vadovų bjau-
rumą, jie pirmieji turėjo raginti
Gruziją laikytis santūriai, nepasi-
duoti provokacijoms, nesuteikti „pa-
siutusiam šuniui” dingsties pulti.
Nežinia, ar jie tai darė. Ar elgėsi at-
virkščiai, skatino nenusileisti Rusijai,
bet tvirta ranka ją pažaboti?

Amerika ir ES smarkiai kritikuo-
ja Rusiją, gal vėliau imsis kai kurių
priemonių prieš ją. Bet karinis įsi-
veržimas nėra reali alternatyva, nes
Amerika negali rizikuoti kariniu
susidūrimu, taigi ir branduoliniu
karu. 1999 m., baigiantis Kosovo ka-
rui, Rusija be NATO leidimo pasiun-
tė mažą karių būrį į Prištinos oro
uostą. NATO vadas generolas Wesley
Clarke įsakė Didžiosios Britanijos
karių vadui generolui Michael Jack-
son užkirsti rusams kelią į oro uostą.
Jackson atsisakė vykdyti įsakymą,
teigdamas „aš nepradėsiu trečiojo
pasaulinio karo”.

Dėl Gruzijos nebus rizikuojama
trečiuoju pasauliniu karu. Eilinis
gruzinas turi teisę nusivilti Vakarų
„pasyvumu”. Bet Gruzijos vadovai
tokios teisės neturi – jie turėjo žinoti,
kad bent iš pradžių Vakarai galės
reaguoti tik žodžiais.

Mėgstama kaltinti Vakarus pa-
taikavimu ir nuolaidžiavimu. Tai
nėra absoliuti tiesa. Nuolat links-
niuojamas Miuncheno susitarimas
1938 m. rugsėjo 30 d., kai Vakarai pa-
sidavė Hitlerio spaudimui ir pritarė
Sudetų krašto atėmimui iš Čekoslo-
vakijos. Bet užmirštama, kad po 1939
m. rugsėjo 1 d. Vokietijai užpuolus
Lenkiją, Didžioji Britanija ir Pran-
cūzija paskelbė karą Vokietijai, nors
žinojo, kad Rusija yra Vokietijos są-
jungininkė. Rusijai tenka pagrindinė
atsakomybė už šią tragediją, bet savo
neprotingais veiksmais prisidėjo ir kiti.

Alfa.lt
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J. VIDUGIRIENĖ: ,,TIKIUOSI BŪTI GURKŠNIU ŠVIEŽIO
ORO LIETUVOS POLITINIAME GYVENIME”

Iki Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų liko kiek daugiau nei du
mėnesiai, tačiau retas kuris iš išeivi-
joje gyvenančių lietuvių, turinčių
Lietuvos pilietybę, taigi ir galinčių
balsuoti, galėtų pasakyti, kokie kan-
didatai iškėlė savo kandidatūras
vienmandatėje Vilniaus Naujamies-
čio apygardoje (būtent joje ir tik joje
visi išeivijos lietuviai balsuos). Ban-
dydami pataisyti padėtį nuo šiol iki
pat spalio 12 d. įvyksiančių rinkimų
„Draugo” skaitytojams siūlysime
straipsnius, skirtus rinkimams (juos
lengvai atskirsite iš antraštės „Lie-
tuvos rinkimai–2008”), pokalbius su
kandidatais bei informaciją apie juos.

Šįkart siūlome pokalbį su pirmą-
ja oficialia Vilniaus Naujamiesčio
apygardos kandidate į LR Seimą,
Airijos Lietuvių Bendruomenės pir-
mininke Jurga Vidugiriene, su
kuria JAV lietuviai galės susitikti š.
m. rugsėjo mėnesį Bostone vyk-
siančioje JAV LB Tarybos sesijoje.

— Kodėl nusprendėte kelti
savo kandidatūrą į šiais metais
vyksiančius LR Seimo rinkimus
ir konkrečiai — į vienmandatę
Vilniaus Naujamiesčio apygardą,
kurioje balsuoja visi išeivijoje
gyvenantys lietuviai?

— Kai pradedu piktintis Lietuvos
politikais bei jų neveiksnumu, mano
vyras visuomet klausia: ,,Ką tu pa-
darei, kad kas nors pasikeistų?”. Jei
būčiau išrinkta į LR Seimą, tai būtų
savotiška visų užsienyje gyvenan-
čiųjų pergalė. Visai neseniai Seimo
dauguma balsavo, kad užsienio lietu-
viams nebūtų duota galimybė turėti
jų interesus ginančio parlamentaro
(atsisakė įsteigti užsienyje gyve-
nančių rinkiminę apygardą). Tačiau
nepaisant jokių trukdžių, tokią ga-
limybę turime ir, tikiuosi, taip leng-
vai jos neatsisakysime.

— Galvojate, kad išeivija turi
turėti savo atstovą/-ę Seime,
kodėl ir kiek tokių atstovų?

— Išeivijoje gyvenančiųjų intere-
sus Seime atstovauti būtina, o
atstovų skaičius turėtų būti tiesiogiai
proporcingas užsienyje ilgai ar laiki-
nai apsistojusių tautiečių skaičiui.
Lietuvoje gyvenantiems trims milijo-
nams tenka 141 Seimo narys, kai tuo
tarpu pusės milijono už Lietuvos ribų
gyvenančių lietuvių balsą Seime iš
viso stengiamasi panaikinti.

— Seimo narės mandato siek-
site po Liberalų sąjūdžio vėliava,
nors vienur spaudoje buvo rašo-
ma, jog esate nepartinė. Kaip yra
iš tikrųjų? Kodėl pasirinkote li-
beralus? Gal galėtumėte pako-
mentuoti tai.

— Lietuvos Respublikos Liberalų
sąjūdis kelia mane kaip nepartinę
kandidatę. Daugelis Lietuvos partijų
pradėjo agitacines programas dekla-
ruodamos norą suvienyti lietuvius,
kad ir kur jie begyventų. Tačiau LR
Liberalų sąjūdis visuomet buvo ta po-
litinė jėga, kuri gynė po visą pasaulį
išsibarsčiusių lietuvių interesus, kuri
nuoširdžiai domėjosi užsienyje gyve-
nančiųjų reikalais visą savo kadenci-
jos laiką, o ne likus keletui mėnesių
iki rinkimų. (Tikiuosi, kad kitos par-

tijos bent iš dalies pamąstys apie
užsienyje gyvenančių pritraukimą ne
tik žodžiais, bet ir rinkiminėse pro-
gramose.) Vienas iš jos dabartinių na-
rių davė mums ženklą sureaguoti, kai
LR Seime buvo svarstomas dvigubo
apmokestinimo klausimas 2005-iais,
jos nariai palaikė mūsų troškimą
savo vaikams suteikti galimybę būti
Lietuvos piliečiais vis dar besitę-
siančioje kovoje dėl Pilietybės įstaty-
mo, o Liberalų sąjūdžio pirmasis
pirmininko pavaduotojas Gintaras
Steponavičius atkakliai gynė mūsų ir
mūsų vaikų prigimtinę teisę į Lie-
tuvos pilietybę. Ši partija tiki, kad

per pusę milijono užsienyje gyve-
nančių lietuvių privalo turėti savo
atstovų šalies politikoje. Užuot nu-
silenkę Seimo daugumos valiai, nus-
prendusiai, jog ne Lietuvoje gyve-
nantiems lietuviams atstovas LR Sei-
me nereikalingas, jie pasiūlė galimy-
bę kandidatuoti Naujamiesčio apy-
gardoje.

— Ar turėsite savo rinkimų
kampaniją, kas sudarys Jūsų
komandą?

— Savo rinkimine kampanija
norėčiau siekti ne savo populiarumo,
bet suteikti užsienyje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams kaip įmanoma
daugiau informacijos apie dalyvavi-
mo Lietuvos politiniame gyvenime
reikšmę bei svarbą, apie balsavimo
būdus bei rinkimų tvarką. Juk ne
kiekvienas žino, kad per rinkimus
savo valią gali išreikšti ne tik LR am-
basadoje, bet ir balsuodamas paštu,
tik retas kuris girdėjo, kad gali tekti

balsuoti dar kartą – antrame etape –
tuo atveju, jei vienas ar kitas kandi-
datas minėtoje apygardoje nesurink-
tų ženklios balsų persvaros. Mano
komanda – nuostabūs, amžinai kupi-
ni šauniausių idėjų man artimi žmo-
nės. Per keletą visuomeninio darbo
metų jie nenustojo tikėjimo, kad
pasaulį ir Lietuvą galima keisti gerais
darbais ir teigiamomis emocijomis.

— Ne vienerius metus pragy-
venote Airijoje, ar ta emigrantės
patirtis yra naudinga ir kuo ji
padės Jums kandidatuojant į
Seimą ir, jei būsite išrinkta, dir-

bant Seime?
— Tikiuosi galėsianti būti gurkš-

niu šviežio oro nūdieniame Lietuvos
politiniame gyvenime. Puikiai su-
prantu, jog nepagyvenus atskirtyje,
mūsų politikams be galo sunku su-
vokti, kuo kvėpuoja tūlas lietuvis,
koks svarbus jam Lietuvos dėmesys
bei pripažinimas, ką reiškia turėti
arba neturėti lietuvišką pasą, ar kaip
ausį ir širdį rėžia kita kalba tariami
mūsų vaikų žodžiai. Gyvenant Airi-
joje išmokau ne tik tvirtai kabintis į
gyvenimą. Išsiplėtė akiratis. Žmo-
gaus teisės, socialinis bei pilietinis
švietimas, šalies konkurencingumas
skatinant įvažiuojamąjį turizmą, po-
licijos pareigūnų darbas – tai tik ke-
lios sritys, kuriose gali ir turi būti
pritaikyta kitų šalių patirtis. Dviratis
išrastas, belieka išmokti juo važiuo-
ti.

— Esate pirmoji ir kol kas
vienintelė oficiali naujosios lie-

tuvių emigrantų bangos, Ame-
rikoje dar vadinamos trečiaban-
giais, kandidatė į Seimą. Ar,
manote, jog tik Jūs viena tokia ir
būsite?

— Žinau, jog kitų partijų sąra-
šuose taip pat yra naujosios emig-
rantų bangos atstovų, tačiau niekam
nebuvo suteikta galimybė kandi-
datuoti būtent Naujamiesčio apygar-
doje. Beje, nenorėčiau, jog į mane
būtų žiūrima tik kaip į naujosios emi-
gracijos bangos atstovę – lietuviai dėl
vienų ar kitų priežasčių į užsienį
vyko daugiau nei pusę šimtmečio.
Nesileiskime tendencingai nuteikinė-
jami vieni prieš kitus. Nesvarbu, kur
begyventume, kada išvykome ar par-
vykome, – esame tokie patys lietu-
viai, o Lietuva mums – viena.

— Kaip vertinate šiais metais
kadenciją baigiančio Seimo dar-
bą? Kokius Seimo priimtus nuta-
rimus kritikuotumėte, kuriuos —
girtumėte?

— Pastarojo Seimo veiklą sunku
vertinti teigiamai — ją apibūdina itin
daug vykusių skandalų (Muntianas,
Uspaskichas, VSD tyrimai, daugybė
perbėgėlių iš vienos frakcijos į kitą) ir
beveik jokių rimtų valstybei reika-
lingų sprendimų. Nors turbūt nesu-
klysiu sakydama, jog didžiąją dalį
kadencijos šalies ūkio rodikliai kilo.
Girtinų sprendimų beveik nėra, kri-
tikuotinų – daugybė: neskaidrus LEO
LT steigimas, vaikų teises pažei-
džianti šeimos koncepcija, naujų
išimčių mokesčių sistemoje bei absur-
diškų draudimų įvedimas ir t.t. Pats
didžiausias šios kadencijos Seimo
,,nusikaltimas” – tai, kad užuot rū-
pinęsi valstybės reikalais, jis pasinėrė
į skandalų ir intrigų liūną. Nuolatinis
mus pasiekiantis intrigų srautas nuo
domėjimosi politika atgrasė net ir
pačius pilietiškiausius. Žmonės tam-
pa abejingi ir apatiški. O, kaip žinia,
apatija kur kas didesnė blogybė už
pyktį.

— Su kokiu šūkiu kandida-
tuosite, kokius pagrindinius da-
lykus kelsite kalbėdama su būsi-
mais savo rinkėjais?

— Mano rinkiminės kampanijos
šūkis – ,,Viena Lietuva”. Mes nesame
Lietuvos atplaiša. Dažnai pamiršta-
ma, jog esame gyvo Tautos pilietinio
kūno dalis. Būtent dėl šios priežasties
kaip niekad aktualus yra pilietybės
klausimas. Noriu būti tas akmenėlis,
verčiantis abejingumo vežimą, nuolat
primenantis būsimai Lietuvos val-
džiai, kad už geografinių Lietuvos
ribų gyvena pusė milijono lietuvių.
Siek-siu, jog Lietuvos žmonės pačia
globaliausia prasme suprastų, kad jie
gali daryti įtaką Lietuvos Seime pri-
imamiems sprendimams. Kad nebūti-
na taikytis su esama padėtimi, jog
gali būti ir kitaip.

— Ar galvojate pakeliauti po
lietuviškus telkinius prieš rin-
kimus, įvyksiančius jau greitai –
spalio 12 dieną?

— Turiu planų apvažiuoti Airiją,
apsilankyti Didžiosios Britanijos lie-
tuvių dienose, dalyvauti diskusijoje
su europarlamentarais Briuselyje.

Nukelta į 9 psl.

Apie Jurgą Vidugirienę:

LIETUVOS RINKIMAI-2008

Jurga Vidugirienė
Nuotr. iš J. Vidugirienės rinkiminės

kampanijos.

J. Vidugirienė rinkėjams prisistatė
netradiciniu būdu – filmuku internete.

Aštuonerius metus Airijoje
gyvenanti panevėžietė J. Vidu-
girienė visuomeninę veiklą
pradėjo nuo aktyvaus dalyva-
vimo vietos lietuvių gyvenime
– su bendraminčiais įkūrė Dub-
lino lituanistinę mokyklą „4
vėjai" ir buvo pirmoji šios
mokyklos direktorė, organiza-
vo įvairius renginius ir būrė
tautiečius draugėn. Išrinkta

Airijos LB (ALB) pirmininke J.
Vidugirienė ėmėsi platesnės
veiklos – atstovauja Airijos lie-
tuvių interesus pasauliniu mas-
tu, apie išeivių problemas kal-
basi tiek su vietos, tiek ir su
Lietuvos valdžios atstovais. Li-
tuanistės išsilavinimą turinti J.
Vidugirienė be ALB pirmininkės
pareigų yra ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos narė
bei Naujosios emigracijos rei-
kalų komisijos pirmininkė, dirba
naujai kuriamame Lietuvos
informacijos mainų centre
„LITH" („Lithuanian Information
Trading Hub"). Jurga kartu su
vyru Mindaugu Vidugiriu augi-
na Airijoje gimusį sūnų Jovarą
Vėtrą.
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DVIGUBA PILIETYBÈ
Prezidentas Valdas Adamkus ge-

rai padarė, kad nepritarė Seimo įsta-
tymui Lietuvos pilietybę duoti tik kai
kurių kraštų lietuviams. Jeigu jis šį
įstatymą būtų patvirtinęs, užsienio
lietuviai būtų buvę suskaldyti – su-
skirstyti į išrinktuosius ir nuskriaus-
tuosius. Manau, kad nebus įmanoma
Lietuvos pilietybę suteikti visiems
užsienio lietuviams apeinant Kons-
titucijos nuostatą, kad dvigubą pilie-
tybę galima turėti tik išskirtiniais
atvejais. 

Užsienio lietuviai visai pagrįstai
nepritaria keisti Lietuvos Konsti-
tucijos straipsnį dėl dvigubos piliety-
bės referendumu, nes praktika rodo,
kad nebalsuotų nė pusė balsuotojų.
Bet kas būtų, jeigu šis klausimas bū-
tų surištas su kokia nors kita popu-
liaria Konstitucijos pataisa? Manau,
kad Lietuvos Konstitucijoje yra bent

keli taisytini straipsniai, kurių pa-
keitimui pritartų ir eitų balsuoti di-
delė dauguma. Pavyzdžiui, galėtų bū-
ti sumažintas Seimo narių skaičius,
pagerinta rinkimų sistema ir kt.

Jeigu šis būdas nepavyktų, būtų
galima rasti ir kitą išeitį. Šių metų
birželio 18 d. ,,Drauge” buvo išspaus-
dinta nuotrauka su prierašu, kuria-
me rašoma, kad Lenkijos prezidentas
Lech Kaczinski Lietuvos lenkams įtei-
kė Lenko kortas, kurios jiems ir jų
palikuonims suteikia visas pilietines
teises, išskyrus galimybę balsuoti. Ar
mums, užsienio lietuviams, neužtek-
tų tokios ar panašios kortelės? Jeigu
mes su šia išeitimi sutiktume, lengvai
išsispręstų dvigubos pilietybės prob-
lema.

Vytautas Jonaitis
Grand Rapids, MI 

ROMUALDO KRIAUÇIÙNO ,,STEBUKLAS” –
POKALBIS SU ,,DRAUGO” VYR. REDAKTORE
R. Kriaučiūnas straipsnyje „‘Drau-

go‘ dėmesys Amerikos lietuvių gyve-
nimui” (Pokalbis su dienraščio vyr.
redaktore, 2008 m. liepos 26 d.) rašo,
kad negalėjęs anksčiau redaktorės
kalbinti, nes buvo netinkamas laikas
pokalbiui, kadangi pūtė visokie vėjai.
Po metų atėjo patogus laikas pokal-
biui, nes įvyko ,,stebuklas” – kaip
šiais laikais yra priimta visus įvykius,
statinius ir kita laikyti stebuklais.

R. Kriaučiūnas yra gabus žurna-
listas, mokąs užduoti klausimus, į
kuriuose atsakant reikia gerai pa-
galvoti. „Draugo” vyr. redaktorė dr.
Dalia Cidzikaitė į visus pateiktus
klausimus atsakė pasigėrėtinai, nie-
ko nekaltindama, nelaukdama ploji-
mų. Gyvenimo tikrovė rodo ką kita.
Senieji darbuotojai visada į naują
žmogų žiūri su nepasitikėjimu ir gal
su paslėptu nepasitenkinimu, nes
atsiranda norinčių užimti laisvą vie-
tą. Man ir daugeliui kitų skaitytojų
nepatiko R. Kriaučiūno noras įpiršti
vyr. redaktorei mintį, kad ,,Draugas“
turėtų pradėti spausdinti skandalus,
straipsnius su įvairiomis įtampomis,
kaip tai daro Lietuvos ir Amerikos
kai kurie laikraščiai. R. Kriaučiūnas
galvoja, kad dėl tokių straipsnių ir
temų pakiltų laikraščio prenume-
ratorių skaičius, bet nepagalvoja, kad
atsirastų skaitytojų, kurie nutrauktų
prenumeratą.

Dabartinė laikraščio išvaizda ir
straipsnių pateikimo būdas prilygsta
daugeliui šiuo metu spausdinamų
laikraščių. Laikraštį turi pamilti su
visa kuo: spausdinimo būdu, įdomiais
straipsniais, tokiais kaip kelionės,
asmenų pergyvenimai, patarimai,
kurie sužadina smalsumą, jie neturi
būti varginantys (ilgi).

Konkurencija gali vykti tik pri-
statant įdomius straipsnius, ką D.
Cidzikaitė ir stengiasi daryti. Reikia
atminti, kad turime tris nemokamus
laikraščius ir du prenumeruojamus,
su daugybe reklamų, o tai palengvina
laikraščių leidybą. Be to, tie du
paminėti laikraščiai yra savaitiniai,
juos mažiau reikia skaityti ir gal dėl
to jie daugiau mėgiami. Laikraščio
reklamavimas, gerų straipsnių rašy-
tojų turėjimas pareikalauja daug
pinigų. Yra laikraščių, turėjusių
tūkstančius prenumeratorių, bet jie
užsidarė, o ką bekalbėti apie
,,Draugą”, kuris išsilaiko tik Draugo
fondo ir aukotojų dosnumo dėka.

Ačiū R. Kriaučiūnui už pokalbį
su vyr. ,,Draugo” redaktore, duodant
skaitytojams giliau pažinti naująją
vyr. redaktorę ir kartu sužinoti jos
siekius tolimesniam šio laikraščio lei-
dimui, kada jis prieis 100 metų ribą.

Antanas Paužuolis
Čikaga, IL

DÈL KETURIÛ ÕOKÈJÛ 
IÕ DURHAM DUKE UNIVERSITETO

Su įdomumu skaičiau Prano Vis-
vydo Šokių šventės aprašymą „Drau-
go” liepos 26 d. numeryje. Man pačiai
negalint dalyvauti toje šventėje buvo
įdomus kiekvienas  aprašymas, lyg aš
būčiau pati ten dalyvavusi.

Tačiau pasirodė ir vienas netiks-
lumas. Būtent paskutiniame skyrely-
je  Visvydo parašyta: „Įdomu, kad
Durham Duke universiteto ‘Šokyje’
šoka keturios nelietuvės.”

Toji šokių grupė kaip tik suorga-
nizuota ir paruošta Šokių šventei

dviejų sesučių Šeštokaičių. O kitos
dvi šokėjos buvo Degesytė, irgi kilusi
iš „dypukų” šeimos ir yra anūkė
žinomo Lietuvos politiko. Tik ketvir-
toji šokėja šioje grupėje turi senųjų
lietuvių kraujo. Manau, kad yra ne-
tikslu prisegti nelietuviškumo vardą
šioms drąsioms ir darbščioms Duke
universiteto studentėms. Jų noras ir
pasirodymas dalyvauti Šokių šventėje
nugalėjo visas kliūtis ir tapo realybe.

Ona Vaitkienė
Florida

Tiesiog stebiesi, kaip tos didžio-
sios valstybės agresorės nieko naujo
neišgalvoja: atkartoja viena kitą ir
tiek. Prisimintina istorija, kuri yra
gana tikslus Rusijos-Gruzijos-Pietų
Osetijos reikalo pasikartojimas.

Taigi XX a. ketvirtame dešimt-
metyje Europoje įsigalėjo valstybė,
vadinusi save Trečiąja Imperija
(Das Dritte Reich). O aplinkui ją
spietėsi mažesnės šalys, turėjusios
įžūlių pretenzijų savarankiškai tvar-
kyti savo gyvenimą. Pavyzdžiui, Če-
koslovakija, kurioje buvo Sudetų sri-
tis, gyvenama etninių vokiečių mažu-
mos. Tai įsivaizduokit, suįžūlėję čekai
pradėjo tuos vokiečius visaip skriaus-
ti, jų kalbos teises varžyti, jų kultū-
rines (?) bendrijas drausti, jų taikius
(?) vadovus persekioti – na, lygiai
taip, kaip dabar latviai ir estai ,,ru-
sakalbius” skriaudžia. Kantrioji Vo-
kietija ir jos fiureris ir gražiuoju pra-
šė, ir pagrasindavo – niekaip čekai
nesiliovė. Ir Tautų Lyga (tuometinis
Jungtinių Tautų analogas), berods,
abi konflikto puses į dialogą, į derybų
stalą kvietė, kaip nūnai JTO, ES ir
JAV kviečia Gruziją ir Osetiją/Ru-
siją. Betgi niekaip kietakakčiai čekai
nenustojo provokavę – lygiai kaip
gruzinai šiandien. Ir prisiėjo kilnia-
širdiškai Vokietijai, savo diskrimi-
nuojamų tautiečių teises ginant, pri-
glausti Sudetų žemę prie Vokie-
tijos (taip ir Rusijos vadovai jau
pažadėjo nepalikti bėdoje Pietų Ose-
tijoje, t. y. Gruzijos teritorijoje (!),
gyvenančių savo piliečių, kuriuos
kažkaip sugebėjo aprūpinti Rusijos
Federacijos pasais; tai ryški inovacija
tarptautinėje teisėje – Miuncheno
Adolfas iki šito neprisigalvojo). O
paskui, kaip žinome, ir pati Čekoslo-
vakija buvo gabalais suplėšyta ir
sunaikinta – kaip nepatikima, agre-
syvi tokia valstybė, tautinių mažumų
negerbianti.

Manau, lietuviai galėtume visais
mums prieinamais kanalais vykdyti
informacinę kampaniją, išryškinan-
čią Rusijos propagandos veidmainys-
tę ir demaskuojančią akivaizdų
dvigubų standartų taikymą. At-
kreiptinas dėmesys į dvi kryptis.

1) Kai Rusija kalba apie savo
kolonijinį karą Čečėnijoje, tai – ,,vals-

tybės teritorinė neliečiamybė, neda-
lomumas, Rusijos vidaus reikalas”;
o kai paliečiamas Gruzijos–P. Oseti-
jos–Abchazijos konfliktas, tai jau
jokio suverenios valstybės Gruzijos
nedalomumo nebelieka (apmaudu
kad ir ,,Vakarų demokratinis pa-
saulis” vangiai beprisimena šį argu-
mentą, kuris taip paslaugiai pabrė-
žiamas Rusijos atveju); Rusija elgiasi
Gruzijos teritorijoje kaip savo guber-
nijose (paskutinieji veiksmai, atvira
karinė agresija tai patvirtina). Ir ne-
ruošia per pasaulį pasipiktinimo
audra – nei dėl rusų kišimosi į suve-
renios šalies vidaus reikalus, nei dėl
kariuomenės įvedinėjimo į užsienio
valstybę. Kaip, beje, anuomet ir dėl
Sudetų atplėšimo pasaulio galingieji
nė piršto nepajudino, stebėjo sau,
kaip žudoma Čekoslovakija, ir malo-
niai ragino ,,abi konflikto puses
spręsti nesutarimus taikiai”.  

2) Rusijos vadinamųjų ,,taikda-
rių” klausimas. Iš karčios baltų patir-
ties galėtume išvesti nepaneigtą dės-
nį: jei jau kur nors yra Rusijos ,,taik-
dariai”, laukite prasidedant karo. Ką
apskritai veikia Rusijos kariuomenė
suverenios Gruzijos teritorijoje? Ką
reiškia tarptautinės teisės požiuriu
vienašališkas naujų karinių dalinių
įvedinėjimas į suverenią valstybę? 

3) Suprantama, kad etninėse
sankirtose dažniausiai nė viena daly-
vaujanti pusė nebūna šventieji, ne-
sielgia riteriškai, nepriekaištingai.
Tačiau sustabdyti gruzinų-osetinų
kraujo liejimą gali ir turi tiktai tarp-
tautinė karių grupė, sudaryta iš ne-
suinteresuotų, neutralių valstybių.
Rusijos, kaip itin suinteresuotos val-
stybės, armijos buvimas šioje karinių
įtampų zonoje visiškai nepateisina-
mas, jis visada veiks tiktai kaip karo
katalizatorius (įsivaizduokite vari-
antą, kad rusų ,,taikdariai” turėtų
palaikyti taiką tarp Kosovo albanų ir
serbų.)

Šiuos dalykus, mano manymu,
reikėtų nuolat aiškiai sudėlioti, viešo-
joje erdvėje atsveriant arogantišką
Rusijos nuostatą: ,,didelė esu – ką
noriu, tą darau”. 

Kun. Robertas Grigas 
Kaunas, Lietuva

Imperijų veidmainystė

Gruzijos palaikymo akcija prie Rusijos ambasados Vilniuje. 
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Pasaulio lietuviai taps 
tùkstantmeçio šaukliais

Lietuva užsieniečius domina kaip nauja, dar neatrasta valstybė. 

JAV pasienyje gali atimti
nešiojamuosius kompiuterius

ELTA – JAV federaliniams agen-
tams suteiktos teisės pasieniuose at-
imti atvykėlių nešiojamuosius kom-
piuterius bei kitus elektroninius prie-
taisus ir laikyti juos nenustatytą
laiką, pranešė ,,The Washington
Post”. Pagal neseniai paskelbtą šalies
Saugumo departamento pranešimą,
taip gali būti pasielgta ir neturint įta-
rimų prasižengimais. Agentai turi
teisę pasidalinti kompiuteriuose
esančia informacija su kitomis tarny-
bomis bei privačias asmenimis dėl
duomenų atkodavimo bei kitų prie-
žasčių. Tokių priemonių imtasi, sie-
kiant išvengti teroristinių išpuolių.

Tokių priemonių Jungtinių Vals-
tijų saugumo agentai jau ėmėsi gana
seniai, tačiau tik dabar jos buvo pa-
viešintos, nes civilinių laisvių akty-
vistai bei kelionių tarnybos pranešė,
jog saugumo tarnybos labai dažnai
atima atvykusių žmonių nešiojamuo-
sius kompiuterius, mobiliuosius tele-
fonus bei kitus skaitmeninius įrengi-
nius, nenurodydami jokių priežasčių.

Policija atima kietuosius diskus,
USB atmintines, mobiliuosius telefo-
nus, pranešimų gaviklius, garso bei
vaizdo įrašus, knygas bei kitus rašyti-

nius šaltinius, teigiama pranešime.
Pagal paviešintą saugumo programą
federaliniai agentai turi užtikrinti
duomenų slaptumą bei apsaugą. Joje
nurodoma, jog bet kokios duomenų
kopijos iškart po patikros turi būti
sunaikintos.

Vilniaus oro uostas 
apmokestina neįgaliuosius  

Alfa.lt – Nuo spalio mėnesio
kiekvienas per Vilniaus oro uostą ke-
liaujantis neįgalus žmogus skrydžio
bendrovei kainuos 98 litus (be PVM)
– tokio dydžio rinkliavą iš jų ims ke-
leivius aptarnaujantis oro uostas, ku-
ris tikina mokestį nustatęs pagal Eu-
ropos Sąjungos nurodymus. Oro lini-
jos piktinasi, jog rinkliava yra paly-
ginti didelė, nors čia paslaugos neįga-
liesiems palyginti prastos, ir siūlo oro
uostui rimčiau imtis prižiūrėti neįga-
liuosius. Antros pagal keleivių srautą
oro uosto bendrovės „airBaltic” va-
dovas Tadas Vizgirda sako, kad pas-
laugos neįgaliesiems Vilniaus oro
uoste neatitinka reikalavimų. „Dabar
ieškome būdų, kaip mokesčio neper-
kelti tiesiogiai ant neįgalių žmonių
pečių”, – sako „flyLAL Group” ryšių
vadovė Gintarė Rimkuvienė. 

Kaimo turizmo sodybos vis 
labiau vilioja užsienieçius 

Antrąją pergalę XXIX vasaros
olimpinių žaidynių vyrų krepšinio
turnyre iškovojo Lietuvos rinktinė.
Antradienį antrosiose šešių komandų
A grupės rungtynėse Lietuvos krep-
šininkai 99:67 sutriuškino Irano ko-
mandą ir tapo pirmaujančia grupėje.
22 taškus nugalėtojams pelnė Linas
Kleiza, 20 – Šarūnas Jasikevičius, 14
– Rimantas Kaukėnas. Irano koman-
doje išsiskyrė Hamed Ehadad, pelnęs
21 tašką.

***
Antrąją pergalę iškovojo ir šešių

komandų B grupės pirmaujančiais ta-
po Ispanijos krepšininkai. Antradienį
pasaulio čempionė Ispanijos rinktinė
tik po pratęsimo 85:75 palaužusi ant-
rąją nesėkmę patyrusios Jono Kaz-
lausko treniruojamos Kinijos koman-
dos pasipriešinimą.

***
Antradienį Geltonojoje jūroje

prasidėjusioje buriavimo olimpinėje
regatoje ketvirtą vietą ,,Laser Ra-
dial” klasėje po dviejų plaukimų uži-
ma 25-erių metų Gintarė Volunge-
vičiūtė. Pirmajame plaukime lietuvė
užėmė trečią vietą, o antrajame  –
tryliktąją vietą ir bendroje įskaitoje
turi 16 baudos balų. Trečiadienį vyks
trečiasis ir ketvirtasis ,,Laser Radial”
klasės plaukimai.

***
Paulius Viktoravičius antradienį

neįveikė kvalifikacinių 100 m laisvu
stiliumi plaukimo rungties reikalavi-
mų. Lietuvis atkarpą nuplaukė per
49,27 sekundės ir bendroje įskaitoje
liko 28-as tarp 64-ių rungties dalyvių.
Iki išsvajoto šešioliktuko P. Viktora-
vičiui pritrūko 0,72 sekundės.

Svarbu žinoti

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (ELTA)
– Lietuvos kaimo turizmo sodybas vis
dažniau renkasi užsieniečiai – anot
šiuo verslu užsiimančių žmonių, juos
Lietuva vilioja kaip dar neatrasta vals-
tybė.

Pasak Lietuvos kaimo turizmo
sąjungos (LKTA) prezidentės Regi-
nos Sirusienės-Lamauskienės, kaimo
turizmo populiarumas jau kurį laiką
išlieka nekintantis. Pasak preziden-
tės, statistika liudija, kad poilsį kai-
me dažniausiai renkasi vietiniai gy-
ventojai miestiečiai. Daugiausiai poil-
siautojų sulaukia tos sodybos, kurios
yra įsikūrusios netoli didžiųjų miestų
– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau-
lių. 

R. Sirusienė-Lamauskienė pažy-
mėjo, kad, Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, 17 proc. padaugėjo užsienie-
čių, besirenkančių poilsį mūsų šalies
kaimo turizmo sodyboje. Tai paaiški-
nama tuo, jog visoje Europoje kaimo
turizmas turi gana senas, net 35–40

metų siekiančias tradicijas. Tuo tar-
pu Lietuvoje kaimo turizmas tegy-
vuoja 10 metų. Mūsų šalį renkasi tie
piliečiai, kurių gamta panaši į Lie-tu-
vos. Kaimo turizmą itin pamėgo vo-
kiečiai, olandai, danai, skandinavai,
anglai.

Šiuo metu paros kaina žmogui
kaimo turizmo sodyboje vidutiniškai
svyruoja nuo 30 iki 100 litų, kamba-
rių nuoma – 100–950 litų, o visos so-
dybos – 700–5000 litų. Kaina priklau-
so nuo sodyboje teikiamų paslaugų
bei esamų patogumų. Vieną gandrą
(kokybės simbolį) turinčioje sodyboje
poilsis bus gerokai pigesnis negu 4
gandrus turinčioje sodyboje. Nors vis
didėjanti šalies infliacija apėmė dau-
gelį sričių, tačiau sodybų šeimininkai
tikina, kad kainos, palyginti su per-
nai, beveik nepakito. Anot jų, tai lė-
mė tarpusavio varžymasis. Vis dėlto
mažas pajamas gaunantys žmonės
dar negali sau leisti tokios pramogos.

Šarūnas Jasikevičius rungtynių metu pelnė 20 taškų. EPA-ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl. 
dėmesį, kad šiais metais jachta

„Ambersail” į žygį aplink pasaulį iš-
plauksiantys Lietuvos buriuotojai at-
liks šventės kvieslių darbą. „Tūks-
tantmečio šventės pasaulinis aidas
priklausys ir nuo visų užsienio lietu-
vių bendruomenių. Aš nuoširdžiai ti-
kiu, kad kiekvienas, nors ir atokiau-
siame pasaulio krašte gyvenantis
bendratautis, didžiuojasi Lietuvos
vardu, jos turtingu tūkstantmečio is-
torijos palikimu. Todėl nė kiek nea-
bejoju, kad išgirdęs apie šį projektą,
prisijungs prie garbingo minėjimo ir
padės tą iškilmingą dieną apjuosti pa-
saulį Lietuvos vardu”, – susirinku-
siems kalbėjo R. Daubaras.

2008 m. spalio 5 d. 120 geriausių
Lietuvos buriuotojų jachta „Amber-
sail” iš Klaipėdos uosto išplauks į ke-
lionę aplink pasaulį. Buriuotojų tiks-
las – tapti kviesliais, kurie suburs vi-
so pasaulio lietuvius Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventimui. Devynis
mėnesius truksiančios kelionės metu
jachta aplankys 25 pasaulio lietuvių
bendruomenes 19 šalių.

„Tūkstantmečio odisėjos” kapi-
tonams perduoti 25 asmeninai Lie-
tuvos prezidento V. Adamkaus kreipi-
maisi į Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menes, raginantys ir kviečiantys viso
pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos
tūkstantmetį vienu metu.

Iš viso per 200 plaukimo aplink
pasaulį parų odisėjos dalyviai planuo-
ja įveikti apie 37,000 jūrmylių. Plau-
kimą organizuoja Lietuvos buriuoto-
jų sąjunga kartu su buriuotojų klubu
„Ambersail”.    

Trakuose vykusio Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės ir Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos kraštų valdy-
bų pirmininkų suvažiavimo metu
bendruomenių atstovai prisidėjo prie
Lietuvos vardo tūkstantmečiui gar-
sinti skirto projekto LT 1000.

Vienas iš Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės suvažiavimo metu svars-
tytų klausimų – artėjantis Lietuvos
vardo tūkstantmetis ir jo minėjimas.
Trakuose posėdžiavę bendruomenių
atstovai įsiamžino Lietuvos žmonių
tūkstantmečio albumui.

Tūkstantmečiui pažymėti skirto
projekto tikslas – išleisti didžiausią
visų laikų lietuvišką knygą – Lietu-
vos žmonių portretinių nuotraukų al-
bumą, kuris simboliškai sujungtų po
visą pasaulį išsibarsčiusius tautie-
čius. Palaikydami siekį sutelkti viso
pasaulio lietuvius, suvažiavimo daly-
viai, pasidabinę tūkstantmečio apy-
rankėmis, grįžę į savo bendruomenes
taps savotiškais tūkstantmečio šauk-
liais, kurie paskelbs žinią apie artė-
jančią iškilią mūsų valstybės sukaktį
visame pasaulyje. 
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kartu buvęs kinas gidas buvo sužeis-
ti. „Ketiname sustiprinti apsaugą tu-
ristų lankomose vietose siekdami už-
tikrinti, kad į tas zonas nebūtų gali-
ma įsinešti aštrių daiktų, – sakė or-
ganizatorių atstovas Wang Wei. –
Beijing yra saugus miestas, deja, mes
nesame visiškai apsaugoti nuo smur-
to išpuolių.”

JERUZALĖ
Izraelio ministras pirmininkas

Ehud Olmert pateikė Palestinos pre-
zidentui Mahmoud Abbas susitarimo
dėl Izraelio ir būsimosios Palestinos
valstybės sienų, pabėgėlių ir saugu-
mo klausimų suderinimo planą, pra-
neša „Haaretz”. E. Olmert pasiūly-
mo pagrindas – nuolatinė siena, kuri
bus nustatyta, kai Izraelis išves savo
kariuomenę iš didesniosios Vakarų
kranto dalies. Izraelis perduotų pa-
lestiniečiams 93 proc. Vakarų kranto.
Mainais už Vakarų kranto žemę pa-
lestiniečiai gaus atitinkamas žemes
Negeve, netoli Gazos ruožo. Palesti-
niečiams taip pat bus suteikta teisė
laisvai judėti iš Gazos į Vakarų kran-
tą be jokių patikrinimų, teigiama pa-
siūlyme. 

CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez pasiūlė Lotynų Amerikos pa-
vadinimą keisti į Indėnų Ameriką,
skelbia Venesuelos žiniasklaida. Tai
Venesuelos prezidentas pareiškė per
susitikimą su indėnų bendruomene
Caracas. Pasak H. Chavez, terminą
,,Lotynų” primetė europiečiai, tuo
tarpu žemyno čiabuviai yra indėnai.
Venesuelos prezidentas, kuris valdo
šalį nuo 1999 metų, teigia, jog tokiu
žingsniu siekiama atstatyti ,,istorinį
teisingumą”. Šis politikas yra aršus
JAV užsienio politikos bei globaliza-
cijos kritikas.

LA PAZ
Bolivijos prezidentas Evo Mora-

les švenčia pergalę referendume, ku-
ris turėjo nuspręsti, ar prezidentas ir
toliau turėtų šias pareigas. Neofi-
cialiais duomenimis, E. Morales lai-
mėjo referendumą ir pažadėjo pra-
tęsti pertvarkas, tarp kurių yra ir
stambiausių pramonės šakų nacio-
nalizavimas. Keturi iš šešių prezi-
dentą kritikavusių regionų vadovų
taip pat lieka savo pareigose. 

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

,,Europai bus gèda, jei nesugebès
apginti mažos Gruzijos”

VARŠUVA
Lenkija tikriausiai sutiks savo

teritorijoje išdėstyti JAV priešraketi-
nės gynybos (PRG) skydo elementus,
nes Washington, DC neseniai leido
suprasti, kad yra pasiruošęs sutikti
su Lenkijos reikalavimais sustiprinti
karinį bendradarbiavimą, antradienį
sakė Lenkijos premjeras Donald
Tusk. Pasak premjero, JAV pradėjo
rimčiau svarstyti Varšuvos reikalavi-
mus išdėstyti Lenkijoje priešlėktuvi-
nės gynybos raketų ,,Patriot” siste-
mą mainais į leidimą įkurti jos terito-
rijoje PRG skydo elementus. JAV po-
žiūris galėjo pasikeisti dėl Rusijos ir
Gruzijos konflikto.

MINSKAS
JAV pilietis Emanuel Zeltzer

Baltarusijoje buvo nuteistas kalėti 3
metus už „komercinį šnipinėjimą”.
Amerikiečio bendrininkė Rusijos pi-
lietė kalėjime praleis vienerius me-
tus. Pranešama, jog E. Zeltzer nau-
dojosi padirbtais dokumentais ir ne-
teisėtai rinko verslininkams reikalin-
gus duomenis. Minsko teismas jį iš-
teisino dėl kaltinimų neteisėtu nar-
kotinių ir psichotropinių medžiagų
įvežimu į Baltarusijos teritoriją. 

PEŠAVARAS
Per neseniai vykusias kovas su

Pakistano pajėgomis netoli Afganis-
tano pasienio buvo nukautas aukštas
,,al Qaeda” karo lauko vadas Abu Sa-
eed al Masri, antradienį pranešė sau-
gumo pareigūnas. Abu Saeed al Mas-
ri, arba egiptietis, yra aukščiausio
rango ,,al Qaeda” kovotojas, nukau-
tas Pakistano genčių regione po to,
kai praėjusį mėnesį žuvo jo tėvynai-
nis, ,,al Qaeda” cheminių ir biologi-
nių ginklų specialistas Abu Khabab
al Masri.

BEIJING
Olimpinių žaidynių organizato-

riai pažadėjo imtis papildomų saugu-
mo priemonių po to, kai Beijing buvo
nudurtas amerikietis, o jo žmona ir

Rusija nepaiso tarptautinių raginimų nutraukti ugnį Pietų Osetijoje ir Ab-
chazijoje. Reuters nuotr.                            

AZIJA

EUROPA

PIETŲ AMERIKA

Atkelta iš 1 psl.    atžvilgiu
pasuks ateityje.”

Lietuvos vyskupų konferencija
ragina tikinčiuosius nelikti abejin-
gais, pasaulyje nuo karo veiksmų
kenčiant tūkstančiams žmonių, ir
melsti Dievą sustabdyti kraujo lieji-
mą Gruzijoje. Vilniaus arkikatedroje
šią savaitę bus aukojamos Šv. Mišios
,,Už taiką pasaulyje”.             

Rusija tvirtai remia separatistų
administracijas Pietų Osetijoje ir Ab-
chazijoje. Pirmadienį rusų kariai
trumpam įžengė į Gruzijos vakaruose
esantį Senakį ir sunaikino karinę ba-
zę, sakė Rusijos ir Gruzijos pareigū-
nai. Rusų pajėgos taip pat įžengė į
Gruzijos pagrindinį Juodosios jūros
uostą Potį – Maskva tai pavadino
žvalgybine misija.

Rusijos pajėgos antradienį, penk-
tąją savo puolimo dieną, jau buvo su-

davusios naujų smūgių. Karo lėktu-
vai apšaudė svarbų Gorio miestą,
pranešė Gruzijos nacionalinio saugu-
mo taryba. Bombos krito miesto cen-
trinėje aikštėje, yra aukų, antradienį
pranešė Gruzijos visuomeninė tele-
vizija. Žuvo olandų operatorius. Ru-
sijos oro pajėgos netoli Rustavio taip
pat puolė svarbų iš Baku per Tbilisį į
Džeichaną nutiestą naftotiekį, tačiau
neaišku, ar jis buvo pažeistas, sakė
Nacionalinio saugumo tarybos pir-
mininkas Aleksandr Lomaja. Prieš
minėtą D. Medvedev pareiškimą Ru-
sija nepaisė tarptautinių raginimų
nutraukti ugnį.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev pareiškė, kad Rusija pripažįsta

Gruzijos nepriklausomybę, tačiau
pabrėžė, kad ,,suvereni valstybė ne-
gali elgtis kaip panorėjusi”. Pasak
Rusijos prezidento, Abchazijos ir Pie-
tų Osetijos gyventojai turi patys nus-
pręsti, ar sutinka toliau gyventi Gru-
zijos sudėtyje. Pasak jo, ,,į šį klausimą
neturėtų atsakinėti nei Rusija, nei jo-
kios kitos šalys”.

,,Tai turi vykti griežtai laikantis
tarptautinės teisės normų, nors pas-
taraisiais metais tarptautinėje teisėje
atsirado labai sudėtingų tautų apsis-
prendimo pavyzdžių ir susikūrė nau-
jos valstybės”, – sakė D. Medvedev.

Rusijos prezidentas netiesiogiai
užsiminė apie vasarį nuo Serbijos at-
siskyrusį Kosovą, kurio nepriklauso-
mybės nepripažįsta Belgradas ir
Maskva.

Rusijos užsienio reikalų minist-
ras Sergej Lavrov sakė, kad ,,vienin-

telis būdas” nutraukti mūšius Gru-
zijoje yra visiškas gruzinų pasitrauki-
mas iš Pietų Osetijos. Jis taip pat pa-
reiškė, kad Gruzijos prezidentas Mi-
chail Saakašvili turėtų pasitrauk-
ti.

Gruzijos užsienio reikalų minis-
trė Eka Tkešelašvili dėl blogėjančios
padėties šalyje atšaukė kelionę į
Briuselį, kur turėjo susitikti su
NATO šalių atstovais. Tas NATO ir
Rusijos susitikimas galiausiai buvo
atšauktas, kaip sakė Rusijos amba-
sadoriaus atstovas, – ,,dėl Amerikos
pozicijos” Gruzijos atžvilgiu. NATO
atstovas sakė, kad susitikimas atidė-
tas dėl problemų, susijusių su laiko
derinimu ir pasirengimu.
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Lietuvos  Vyčių centro 
valdybos posėdžiai

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuvos Vyčių (LV) centro valdy-
bos ir komitetų pirmininkų posėdžiai
vyko š. m. liepos 30 d. – rugpjūčio 3 d.
Fairborn, Ohio prieš ir po metinio LV
seimo.

Sąskrydis prieš suvažiavimą

Sąskrydis vyko „Holiday Inn”
viešbutyje. Jį atidarė ir jam vadovavo
pirmininkė Elena Nakrošienė. Prieš
pradedant posėdį dvasios vadas pre-
latas kun. dr. Juozas  Anderlonis
sukalbėjo maldą. Pirmininkė E. Nak-
rošienė pristatė valdybai ir komiteto
pirmininkams numatomą posėdžio
darbotvarkę.

Ritualų komiteto pirmininkė
Georgianna Macke pranešė, kad 14
narių bus pakelti į 4-ąjį laipsnį. Iš jų
dėl sveikatos ir kitų priežasčių,
aštuoni asmenys negalėjo dalyvauti,
tad tik šeši nariai bus apdovanoti
medaliais.

„Vyties” žurnalo verslo vady-
bininkas Robert  A. Martin, Jr. pa -
kvietė valdybos narius parašyti
straipsnelį apie ypatingus suvažiavi-
mo įvykius. Daug laiko buvo skirta

seimo planams. Sąskrydis baigtas
malda.

Posėdis po suvažiavimo

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d. ryte,
vyko centro valdybos posėdis. Posėdį
atidarė ir jam vadovavo Centro valdy-
bos pirmininkė  Elena Nakrošienė.
Prelatas kun. dr. J. Anderlonis buvo
pakviestas sukalbėti maldą. Darbo -
tvarkė buvo išdalinta ir visų dalyvių
priimta vienbalsiai.

Centro valdyba juridiniu pata-
rėju patvirtino Saulių Kuprį. „Vyties”
žurnalo redaktorę seselę vienuolę Jo -
hanna Shainauskas ir  „Vyties” žur-
nalo verslo vadybininku Robert A.
Martin, Jr., ir ALTo atstovais: seselę
vienuolę Johanna  Shainauskas,
John Mankus ir Evelyną Oželienę.
Centro valdyba taip pat patvirtino
organizacijos padalinio Šv. Kazimiero
gil diją, Lietuvos  Vyčių fondo ir Šilu-
vos Mergelės fondo direktorių tary-
bas ir valdybas.

Kitą centro valdybos posėdį
numatyta sušaukti š. m. lapkričio 8
d., šeštadienį, Philadelphia, PA. Jį
globos 3 kuopa, veikianti prie Šv. Jur-
gio parapijos.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS –
ATVIRAS PASAULIUI IR ŽMOGUI

EGLÈ NAPRYTÈ
VDU Viešosios komunikacijos sk.

Tradicijos – nuo 1922-ųjų

Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU) – viena liberaliausių aukštųjų
mokyklų Lietuvoje, tęsianti 1922 m.
Kaune įkurto Lietuvos universiteto
misiją. VDU tradicijos pradžia sutapo
su Lietuvos valstybingumo gimimu.
1918 m. vasario 16 d. paskelbus poli-
tinę nepriklausomybę, Lietuvos švie-
suomenė vienu svarbiausių užda-
vinių laikė įkurti lietuvišką univer-
sitetą. Po ketverių metų, reorganiza-
vus iki tol veikusius Aukštuosius
kursus, atidarytas Lietuvos univer-
sitetas Kaune.

Pirmosios nepriklausomybės
metu tai buvo vienintelė lietuviška
aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai
svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo
bei modernios, laisvos intelektualios
minties židiniu. 1930 m., minint
kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500
metų mirties sukaktį, Lietuvos uni-
versitetui Kaune buvo suteiktas Vy-
tauto Didžiojo universiteto vardas.

Mokslo ir kultūros 
židinys 

Pirmosios nepriklausomybės me-
tu  Kaune įkurtas universitetas buvo
unikalus savo laisva dvasia, gyvu, be-
tarpišku profesūros ir studentų ben-
dravimu, aktyviu ir įdomiu visuome-
niniu gyvenimu, puoselėjamu ben-
druomeniškumo jausmu. Universite-
te studijavo bei dėstė dauguma žymių
to meto intelektualų, aukščiausių
Lietuvos pareigūnų, valstybės veikė-
jų.

Čia užsimezgė žymiausi pirmo-
sios nepriklausomybės moksliniai ir
kultūriniai sąjūdžiai. Universitete
buvo laikomasi liberalios studijų poli-
tikos, ypatingas dėmesys buvo skiria-
mas humanitariniams ir socialiniams
mokslams, atlikusiems tautos sutel-
kimo, istorinės atminties puoselėjimo
vaidmenį. Modernumas, liberalumas,
bendruomeniškumas, partnerystė –
tai vertybės, kurias VDU išlaikė iki
šių dienų.

1950 m. beveik keturiasdešimt
metų  Kaune veikusi aukštoji mokyk-
la buvo uždaryta sovietų valdžios
sprendimu, o kai kurie jos fakultetai
davė pradžią dabartinėms aukšto-
sioms mokykloms: Kauno technologi-
jos universitetui, Kauno medicinos
universitetui, Lietuvos žemės ūkio
universitetui ir Lietuvos veterinari-
jos akademijai. VDU akademinė
tradicija ne tik išliko, bet ir ilgus
dešimtmečius iki valstybingumo
atkūrimo vystėsi išeivijoje.

Atkurtas padedant išeivijos
mokslininkams

1989 m. VDU buvo atkurtas ben-
dromis Lietuvos ir išeivijos moksli-
ninkų pastangomis. Tuo metu jis
tapo pirmąja savarankiška aukštąja
mokykla.

Universiteto statutas įteisino
akademinės laisvės principą, mokslo
ir studijų vienovę bei Lietuvai tuo
metu naujas trijų pakopų studijas,
kurias baigus suteikiami bakalauro ir
magistro kvalifikaciniai laipsniai bei
mokslo daktaro laipsnis.

Universitetas iš kitų šalies aukš-
tųjų mokyklų išsiskyrė ir modernia,
Harvard University (JAV) modeliu
pagrįstu studijų suvokimu. Ji unikali
tuo, kad pirmenybė tiekiama ne siau-
roms ir labai specializuotoms studi-
joms, o plačiam, bendrauniversiteti-
niam išsilavinimui, tenkinančiam
visapusiško asmenybės ugdymo ir
šiuolaikinės visuomenės reikmes.

Laisvos dvasios 
universitetas

Šiandien VDU – humanitarinių
ir socialinių, teologijos ir menų, poli-
tikos ir teisės mokslų židinys Kaune.
Jame veikia dešimt fakultetų – Hu-
manitarinių mokslų, Ekonomikos ir

Birželį Vytauto Didžiojo universiteto duris užvėrė nauja absolventų laida, o artėjant rugsėjui koridoriuose šurmuliuoja būsimieji pirmakursiai.
Ateinantys mokslo metai universiteto bendruomenei bus ypatingi – sukanka 20 metų nuo Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo.

01 VDU Atkūrimo tarybos nariai pirmųjų mokslo metų atidarymo metu,
1989 m.
02 VDU studentai tradicinėje rugsėjo 1-osios eisenoje.
03 

2008 m. Vytauto didžiojo universitetą baigė 16-oji bakalaurų ir 14-oji
magistrų laida.                                                                         VDU archyvo nuotr.

vadybos, Informatikos, Gamtos mok-
slų, Socialinių mokslų, Katalikų te-
ologijos, Menų, Socialinės gerovės,
Politikos mokslų ir diplomatijos bei
Teisės. VDU stojantiesiems siūlo
rinktis iš 24 bakalauro, 46 magis-
trantūros bei 11 tęstinių studijų pro-
gramų. Taip pat priimama į vienti-
sąsias teisės studijas, 16 mokslo kryp-
čių doktorantūrą. 

VDU akademinė bendruomenė –
tai daugiau nei 9,000 studentų, 550
dėstytojų ir mokslininkų, 16 000 ab-

solventų (po 1989 m.). Universitete
svarbūs kolegišku bendravimu pag-
rįsti studentų ir dėstytojų santykiai,
liberalios minties sklaida, modernus
požiūris į studijas, tarptautinis ben-
dradarbiavimas. VDU – tai universi-
tetas, kuriame visada buvo gyva tar-
navimo tautai, atvirumo pasauliui
idėja. Tokiame – atvirame, laisvame
ir nepriklausomame – universitete
formuojasi asmenybės, gebančios sa-
varankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei
veikti. 
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

SKELBIMAI

IEŠKO DARBO

IEŠKO DARBO

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

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

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

IŠNUOMOJA

Išnuomojami du 4 kamb. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, automobilis. Tel. 773-507-7051.

* Moteris ieško darbo po pietų, nak-
timis, savaitgaliais pietvakariniuose
rajonuose. Patirtis, rekomendacijos,
automobilis, dokumentai. Tel. 708-262-
1212.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško darbo nuo rugpjūčio
20 d. Gali pakeisti penkiems mėnesi-
ams. Siūlyti ir kitus variantus. Turi do-
kumentus ir vairuoja. Tel. 773-574-
7478.

Marytė KONTRIMAIĖ
Jaučiuosi esanti lietuvė, Lietuvos

patriotė (nebijau šitaip pasivadinti).
Tačiau tuo didžiuotis? Didžiuojuosi
lemtingais istorijos momentais iš-
ryškėjusiu tautos aktyvumu, kūrybiš-
kumu, solidarumu ir taikingumu.
Anketos siūlomą frazę nesunkiai bū-
čiau ištarusi 1988-1991 metais. Da-
bar – ne. Nykstant patriotiniam paki-
limui ir euforijai, daugėjo susirūpini-
mo, nerimo, liūdesio. Valstybinin-
kams idealistams sukant galvas, kaip
tvarkytis šalyje, išgyvenančioje di-
džiulę politinę, ekonominę ir sociali-
nę krizę, gudrūs piliečiai (ir tie, kurie
prie valdžios) taikėsi nuglemžti kuo
riebesnį kąsnį. Vėliau aktyvių idea-
listų ir altruistų vis mažėjo. Viską
užbaigė nyki moralinė krizė. Bjauru
girdėti, kaip ne vienas nesigėdy-
damas pareiškia: ,,Manęs nenuteisė,
vadinasi, esu teisus (nekaltas)...”
Aha, beveik šventas. Dažni skandalai
dėl korumpuotų Temidės tarnų paro-
do, kaip toks ,,nekaltumas” gauna-
mas. O dėl didžiavimosi lietuvybe?
Galėčiau pasakyti perfrazuodama
Justiną Marcinkevičių: ,,Man skauda
Tėvynę, nes aš ją turiu.” 

Kompozitorius Giedrius KUP-
REVIČIUS 

Tikrai jaučiuosi bendruomenės,
ypač akademinės, nariu. Bėgantys
nuo tautinio pasididžiavimo yra nu-
bėgę ir nuo viso likusio pasaulio, nes
negalima būti kitkuo, atsisakyti sa-
vęs. Gyvenantys kitų papročiais ir
keisdami vardus – lietuviškas jiems
neskambus! – toks visuomenės narys
išsibraukia iš savo genties, o į kitą
neįsirašo. Ivanas tapęs Žanu ar Jonas
Džonu gal ir įveikia kažkokį vidinį
nepilnavertiškumą, dažniau kylantį
dėl nenoro dirbti savo Tėvynės nau-
dai. Aš didžiuojuosi esąs lietuvis, ta-
čiau nebijau pripažinti, kad daug
laimėjimų lydi ir klaidos, nemalonūs
ir neteisingi mano istorinių protėvių
darbai. Labai apgailestauju, kad
Vytautas Didysis nesukūrė teisinės
valstybės, o tik sienas. Gailiuosi, kad
pametėme Vasario 16-sios Akto origi-
nalus. Man nesuprantamas ir prezi-
dento Antano Smetonos pasitrauki-
mas iš Lietuvos jai lemtingomis die-
nomis...

Gaila, kad pasaulis labai mažai
žino apie mūsų iškiliausius meno ir
mokslo žmones. Propaguoti jų darbus

pinigų gal ir pakaktų, bet nėra gana
stiprios ta kryptimi atsakingai dir-
bančios institucijos. Dažnai tokios
pastangos yra suvaržytos asmeninių
simpatijų ir politikos, kuri šioje srity-
je blogas patarėjas. Tokia politikų
žaismė, kokią stebiu Lietuvoje, yra
nepaaiškinamas atotrūkis nuo pasi-
didžiavimo savo valstybe ir rinkėjų
suteikta galimybe tarnauti jai. 

Marcelijus MARTINAITIS 
Nežinau, kaip reikėtų didžiuotis?

Gal kaip nors ypatingai vaikščioti
įsirėmus į šonus, pasipūtus sėdėti,
iškilmingai kalbėti? Kur taip reikėtų
elgtis? Lietuvoj? Prie Eifelio bokšto?
Keletą kartų užsienio kelionėse atsi-
tiktinai sutiktų žmonių, nužvelgusių
mano išvaizdą, buvau klausiamas, ar
aš ne švedas? Sutrikęs imdavau aiš-
kinti, jog esu lietuvis. Matydavau,
kad atsakymo visai nesupranta. Taip
ir likdavau vidury Europos stovėti
kaip koks mietas. Štai ir didžiuokis
pats sau vienas kad nori – pačiame
že-myno viduryje.

Taip jau turbūt istoriškai susik-
lostė, kad mes labiausiai linkę di-
džiuotis patys sau, norėdami pakelti
vieni kitų savigarbą. Tikriausiai taip
reiškiasi mūsų nevisavertiškumo
kompleksas. Reikėtų mums gyventi
ir veikti savo namuose kaip norma-
liems lietuviams, kad taptume ir nor-
maliais Europos žmonėmis, kad nu-
stotume visur aiškintis, kad esame iš
Lietuvos, kurioje teka Nemunas ir
kur kalbama seniausia gyvąja indo-
europiečių kalba.

Žymiai sveikesnis dalykas man
yra maudulys, širdperša. Jeigu dėl ko
nors Lietuvoje nemaudžia, neskauda,
vadinasi, nemyli, esi abejingas ar sve-
timas, nori, jog viskas tave tik malo-
nintų, kad galėtum prieš ką nors kur
nors puikuotis, net ir tuo, ką pats
nesi padaręs. Džiaugiuosi, o ne di-
džiuojuosi pats ką nors gero padaręs
arba kai kitas tai padaro.

O šiaip galiu būti tik lietuvis,
ypač Lietuvoj, o kuo nors kitu niekaip
negaliu būti, net ir švedu ar rekla-
muojamu ,,pasaulio piliečiu”. Juk tas
pasaulis yra visur, matomas ir pro
mano langą, prie kurio kompiuteriu
rašau šį tekstą, ir plente, į kurį tuoj
pat išeisiu, autobusu veždamas šiuos
atsakymus į anketą! Keistas lietuvių
nusiteikimas, kad jie vis dar negyve-
na pasaulyje!              Bus daugiau.

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

Nr. 13

* Moteris ieško pastovaus žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo. Gali
išleisti atostogų, pakeisti darbo die-
nomis, gali dirbti nepilną darbo dieną
ar nepilną savaitę. Buitinė anglų kalba,
automobilis, geros rekomendacijos.
Siūlyti įvairius variantus. Gali valyti
namus. Tel. 708-528-5330.

* Moteris gali padėti šeštadieniais
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 708-220-3202.

Atkelta iš 4 psl.  Tikiuosi
turėsianti galimybę atvykti į Bostone
vyksiančią JAV LB Tarybos sesiją.
Laukia ir prieš apsisprendžiant pla-
nuotos kelionės į PLB pirmininkų
suvažiavimą Lietuvoje bei ,,Draugys-
tės tiltą” Ispanijoje. Nenoriu tau-
tiečių įkalbinėti. Už ką atiduoti savo
balsą — spręsti jiems patiems.
Svarbu, kad šie rinkimai nebūtų
ignoruojami, jog užsienyje gyvenan-
tys lietuviai pareikštų savo nuomonę
ir taip deleguotų, kad yra, buvo ir bus
nedaloma tautos dalis.

— Ar jau sulaukėte dėmesio
iš žiniasklaidos? Jei taip, iš ku-
rios?

— Apie mano apsisprendimą jau
rašė Lietuviams.com redakcija, infor-
maciniai portalai Lrytas.lt bei
Delfi.lt. Interviu bei straipsnius esu
pažadėjusi Jūsų dienraščiui, ,,Ame-
rikos lietuviui”, ,,Pasaulio lietuviui”,

žurnalui ,,Į Laisvę”, ,,Panevėžio
rytui”. Visiems besidomintiems
ruošiu blogą http://www.iseivija.
blogspot.com

— Kaip reagavo aplinkiniai
ir artimieji į tokį Jūsų žingsnį?

— Su užuojauta.

— Kaip pasikeis, o gal jau
pasikeitė Jūsų, Jūsų šeimos gy-
venime rinkimams artėjant?

— Kadangi ir taip dirbame dvi-
dešimt keturias valandas per parą,
užimtumas neturėtų padidėti. Teks
daug keliauti, ilgai nematysiu savo
vyro ir sūnelio. Giliai širdyje tikiuosi,
jog jis vaikščioti pradės anksčiau, nei
prasidės mano kelionių maratonas.
Būtų išties skaudu nepamatyti pir-
mųjų Jovaro žingsnių.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

J. VIDUGIRIENĖ
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Keliasi „Novužės krašto vaikai”

Cicero lietuvių naujienos

Būta gražios ir kilnios idėjos.
Žemės lopinėliai tarp Nemuno ir
Šešupės, kuriuos Maironis Lietuvą
vadino ir kur XIX a. pabaigoje ryš -
kiausiai skambėjo dr. Vinco Kudirkos
redaguojamas „Varpas”, Lietuvos
var do paminėjimo tūkstantmečiui
sumanyta parengti ir išleisti leidinį
„Novužės krašto vaikai”, skirtą maž -
lietuvių palikuonims – iškiliesiems za-
navykams. Būsimo leidinio autoriai
klaipėdiškis žurnalistas Bernardas
Aleknavičius ir panevėžietis krašto-
tyrininkas Vincentas Aleknavičius
savo iniciatyva, negailėdami soviet-
mečiu nelengvai uždirbtų santaupų,
remiami zanavykų krašto šviesuolio
kun. Prano Liutvino ėmėsi darbo.
Lietuvos ir Lenkijos keliais nuvažiuo-
ta dešimtys tūkstančių kilometrų,
padaryta per trys tūkstančiai nuo-
traukų, užrašyta beveik du tūkstan -
čiai iškilių asmenų biografijų ir pa -
rengtas dešimtomis enciklopedinis
leidinys „Novužės krašto vaikai”.

Atsirado ir leidėjas. Juo tapo
Marijampolėje įsikūrusi leidykla „Ra -
mona”. Bankrutavus „Ramonai”, lei-
dinio „Novužės krašto vaikai” leidi -
mą perėmė žurnalo „Suvalkija” re -
dakcija.

Dabar, kai Lietuva artėja prie
Nepriklausomybės atstatymo dvide -
šimtmečio, kai jau pribrendo laikas
įvertinti tai, kas padaryta zanavykų
praeičiai įamžinti, iškyla leidyklos
„Ramona” darbo „juodosios dėmės”,
o mirus „Suvalkijos” žurnalo redak-
toriui Zeniui Šileriui, idėja „Novužės
krašto vaikai” leidybą užbaigti iki
Lietuvos vardo tūkstantmečio pami -
nėjimo – žlugo.

Atsiradus Lietuvos uostamiestyje
Klaipėdoje altruistiniam kolektyvui –
leidybos grupei „Druka” ir imtasi
„Novužės krašto vaikai” leidinio gy -
venimo sugrąžinimo darbo. Be val-
stybės ir visuomeninių organizacijų
dotacijos, dar šiais metais planuo-
jame išleisti šio leidinio VI tomą.

„O kur IV, V tomai?” – paklaus
bet kuris sutiktas zanavykas.

Šiuos tomus leidžia marijam-
poliečiai, nes jų rankose paruoštas
spaudai rankraštis ir Kultūros minis-
terijos dotacija.

Leidybos grupė „Druka”, neturė-
dama „Novužės krašto vaikai” IV, V
tomų rankraščių, leidybą pradeda
nuo VI tomo. Neturėdama finansinės
paramos „Druka” „Novužės krašto
vaikai” tiražą nuo 1,000 egzempliorių
mažina iki 500, todėl išaugo vieno
egzemplioriaus savikaina. Kitos išei -
ties neturime. Išleidus mažesniu tira -
žu, leidinys prekyboje neužsigulės.

Šiuo metu „Novužės krašto vai -
kai” leidinio autoriai peržiūri VII
tomo rankraštį, kuris beveik dešimt
metų gulėjo nepaliestas. Per tą laiką
atsirado daug naujų pavardžių, ne
vienas zanavykas negrįžtamai iškeli-
avo Amžinybėn. Medžiagą reikia ne
tik patikslinti, bet ir papildyti. Ir vėl
aibė darbo.

Kartu su autoriais leidybos grupė
„Druka” kreipiasi į Lietuvoje ir
užsienio šalyse gyvenančius zanavy -
kus prašydama geranoriškai padėti
užbaigti „Novužės krašto vaikai” VII
tomo parengiamąjį darbą. Šis tomas
apima 1923–1931 m. gimusius zana -
vykus. Leidinio užbaigimui trūksta
iliustracinės medžiagos šioms asme -
nybėms:

Visuomenininkui Pranui Povilai -
čiui, g. 1924 m. gyv. JAV.

Gydytojai Aldonai Orentaitei-
Vosylienei, g. 1925 m., gyv.  Druski -
ninkuose.

Dainininkei Janinai Domeikai-
tei-Šalnienei, g. 1925 m. Sintautuose.

Dailininkei  Stasei Vaitiekaitytei-
Smalevičienei, g. 1925 m. Kudirkos
Naumiestyje.

Pedagogei Angelei Endrijonienei-
Zymantienei, g. 1925 m. Gelgaudiš -
kyje.

Žurnalistui Vytautui Keblinskui,
g. 1926 m., gyv. Griškabūdyje.

Pedagogei Birutei Rubikaitei-
Krikščiūnienei, g. 1926 m. Slavikuo -
se.

Rezistentui  Saliamonui  Rudze -
vi čiui-Žemukui, g. 1926 m. Barzdų
valsčiuje.

Rezistentui Jonui Kasparavičiui-
Viesului, g. 1926 m. Slavikų valsčiuje.

Matematikui Povilui  Algirdui
Povilaičiui, g. 1927 m. Gelgaudiškyje.

Režisierei Reginai Viktorijai Vo -
syliūtei, g. 1927 m. Kudirkos Nau -
miestyje.

Žurnalistei Joanai Klapatauskai -
tei-Aleksiukienei, g. 1927 m. Plokš -
čiuose.

Dailininkei Stasei Vaitiekaitytei-
Smalevičienei, g. 1929 m. Kudirkos
Naumiestyje.

Rezistentui  Vytautui Šulskiui-
Vydūnui, g. 1929 m. Griškabūdžio
valsčiuje.

Dr. Pranui  Dėdinui, g. 1930 m.
Šakių valsčiuje.

Profesoriui Pranui Šnipui, g.
1930 m.

Inžinieriui Vytautui  Alksniui, g.
1930 m., gyv. JAV.

Literatei Izabelei Lopetaitei-
Jokymienei, g. 1930 m., gyv.   Šakiuo -
se.

Pedagogui dr. Eimučiui Naruše -
vičiui, g. 1930 m.

Rezistentui Juozui Simonavičiui,
g. 1930 m. Kudirkos Naumiestyje.

Rezistentui  Vytautui  Žemaičiui-
Šermukšniui, g. 1930 m.  Barzdų
vals čiuje.

Partizanų ryšininkei Danutei
Mau zaitei, g. 1930 m. Lukšių valsčiu-
je.

Poetui Vytautui Kalvaičiui, g.
1931 m. Gelgaudiškyje.

Kas turite čia suminėtų iškiliųjų
zanavykų portretinių arba grupinių
nuotraukų, siųskite  Bernardui Alek -
navičiui, Vytauto g. 22–72, LT–92133
Klaipėda. Telefono Nr. 8-46-213845
pasiteirauti galima bet kuriuo paros
laiku.

Asmenims, prisidėjusiems prie
„Novužės krašto vaikai” VII tomo
parengimo, iš anksto dėkojame.

Renata Būdvytienė
Leidyklos „Druka” vadovė

Rugpjūčio mėnuo – nerūpestin-
gos va  saros džiaugsmas: atostogos,
ge gu žinės, šeimų šventės. Tačiau Ci  -
cero Šv. Antano lietuvių parapijoje
gy venimas eina įprastu keliu. Sek ma -
dieniais 9 val. r. šv. Mišios lietuvių
kalba, o po maldų  – kavutė ir paben-
dravimas kavinėje. 

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, ka -
vi nės pokalbių pirmininkė dr. Jolita
Narutienė paruošė pranešimą apie
Rusijos agresiją prieš Gruziją. Ji iš -
dalino Gruzijos ir apylinkių kraštų
žemėlapius ir plačiai nušvietė esamą
padėtį. Ar istorija nepasikartos ir Lie -
tuvoje? Ne kartą rusai grasino Bal -
tijos kraštams. Lietuvai pagrindinis
ramstis yra NATO, bet neaišku, ar
NATO remtų Lietuvą ginklais. Mes,
lietuviai, suprantame rusų agresijos
norus – jie gali užsimanyti pasiųsti
tankus ir į Lietuvą. 

Dr. J. Narutienės pranešimas
buvo gerai paruoštas. Visi įvertiname
jos darbą. Cicero lietuviai džiaugiasi,
kad dr. Petro Kisieliaus dukra eina
tėvo pėdomis.

Antras įdomus pranešimas buvo

Mildos Šatienės, kuri ilgesnį laiką
pra leido Lietuvoje. Ji kritiškai pasi -
sakė apie naujus Seimo rūmus, kurie
kainavo daug milijonų. Tuo tarpu ne -
si rūpinama pensininkais, našlaičiais.
Jos gimtajame mieste jaučiamas gy -
ventojų sumažėjimas. Yra ir puikių
dalykų – ypač gražus Vil niaus se -
namiestis, turiningas kultūrinis gy -
ve nimas ir nuostabi Lietuvos gamta.

Ona Venclovienė dalijosi rūpes -
čiais dėl ateinančio sekmadienio (rug-
pjūčio 17 d.), kai Cicero parapijiečiai
minės Švč. Mergelės Marijos Šiluvoje
apsireiškimo 400 m. jubiliejus.

Šiai progai yra paruoštas spe-
cialus spalvotas lankstinukas, kurį
gaus kiekvienas atvykęs į šv. Mišias.
Bus įspūdinga kun. dr. Kęstučio Tri-
  ma ko paskaita, meninė dalis ir vai-
šės. 

Cicero lietuviai nuoširdžiai kvie -
čia atvykti į šį minėjimą tautiečius iš
tolimesnių parapijų, nes Čikagos apy -
linkėse tai bus vienintelis šios sukak-
ties paminėjimas lietuvių kalba. 

Marija Remienė

Leidinio „Novužės krašto vaikai”
trečioji knyga.

Toronto Nuorodų bibliotekos Arthur Conan Doyle salėje kanadiečiai gali susi-
pažinti su anksti anapilin iškeliavusios Ramutės Plioplytės margučiais, kuriuos š.
m. vasario mėn. bibliotekai padovanojo Ramutės brolis Audrius Plioplys. Ne visai
tradiciniai lietuviški margučiai išmarginti šokančių vyrų figūromis. Šie margučiai
neatsitiktinai rodomi būtent A. Conan Doyle salėje. Tai R. Plioplytės susidomėji-
mo žymaus rašytojo herojumi Sherlok Holmes rezultatas. 

Lietuviški margučiai Kanadoje

Donatas V. Greb iš Piedmont, CA užsiprenumeravo ,,Draugą” dar
metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Maksiminas Karaska iš Fredericksburg, VA skaitys ,,Draugą” dar
vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu skaitytojas mums
paaukojo 75 dol. auką. Labai Jums ačiū!

Grace Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, paaukojo ,,Draugui” 60
dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Mečys Šilkaitis, gyvenantis Seminole, FL, pratęsė ,,Draugo” prenu-
meratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Julius Blažys, gyvenantis Palos Hills, IL padovanojo ,,Draugo” kny-
gynėliui labai daug knygų. Nuoširdžiai dėkojame Jums už gražią dovaną.

R. Plioplytės margučių paroda Kanadoje.

SIÙLO DARBÂ

Ieškome žmogaus, kuris parūpintų reklamas ir skelbimus 
į ,,Drau go” dienraščio puslapius. 

Dėl sąlygų prašome skambinti Silvijai tel.: 773-585-9500
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Margumynai

A † A
FERDINANDUI KAUNUI

Viešpaties  Amžinybėn išėjus, žmonai VANDAI ir šeimai,
ZITAI bei artimiesiems reiškiu gilią užuojautą.

Nelė Lesiak

Beveik 300 svetingumo įmonių
tapo Europos kultūros sostinės bičiu-
liais. Vilniaus viešbučiai, kavinės,
restoranai, meno ir suvenyrų galeri-
jos, turizmo agentūros, gidai, taksi
įmonės, geležinkelio ir autobusų sto-
tys ir, žinoma, vartai į sostinę –
Tarptautinis Vilniaus oro uostas – įsi-
jungė į projektą „Vilnius ’09 kviečia”.

Svetinga šypsena, puikus aptar-
navimas ir draugiška aplinka –
skelbti šiuos tris bičiulystės principus
nuo š. m. liepos 1 d. Vilniaus gyven-
tojus ir svetingumo įmones pakvietė
„Vilnius-Europos kultūros sostinė
2009”. „Šiuo projektu siekiame ug-
dyti svetingo miesto kultūrą, kur
aukšto lygio aptarnavimu galės mė-
gautis ne tik miesto svečiai ir turis-
tai, bet ir nuolatiniai gyventojai.
Džiugu, kad sulaukėme tokio didelio
susidomėjimo iš beveik visų aptar-
navimo sektoriaus sričių”, – pasakojo
„Vilnius’09 kviečia” projekto vadovė
Eglė Dilkienė.

Nuo rugpjūčio vidurio beveik 300
projekto dalyvių pasipuoš „Vilnius’09
kviečia” projekto detalėmis. Spe-

cialiais ženklais pažymėtose sostinės
vietose bus įrengti stendai su infor-
macija apie kultūrinius Vilniaus
renginius tiek lietuvių, tiek užsienio
kalbomis. Visų projekte dalyvau-
jančių įmonių darbuotojai segės spe-
cialius ženklelius, jiems bus orga-
nizuojami nemokami bičiuliškumo ir
klientų aptarnavimo mokymai. Visas
svetingumo projekte „Vilnius ’09
kviečia” dalyvaujančias įmones, įstai-
gas ir organizacijas bus galima rasti
naujajame turizmo portale Lt.gyvai.
eu.

Projekto „Vilnius ’09 kviečia”
tikslas – skatinti vilniečius būti
svetingais sostinės šeimininkais bei
padėti turizmo ir paslaugų sektoriaus
darbuotojams tapti paslaugesniems
ir besišypsantiems. Šįmet projekte
dalyvauja beveik 300 bičiuliškų taš-
kų, o kitais metais planuojama pri-
jungti daugiau. Projekto rengėjai vil-
iasi, kad ir po 2009-ųjų Vilnius išliks
gyvos kultūros miestu – svetingu ir
besišypsančiu.

Alfa.lt

Vilniaus svečiams – 300 bičiuliškų
šypsenų 

Kitąmet bus galima leistis į interaktyvią
kelionę po Vilnių

Visi norintys nuo 2009 m. pava-
sario galės leistis į interaktyvią ke-
lionę po Vilnių. ,,Interaktyvus istori-
jos muziejus bus tarsi kelionė po
senamiestį. Žmogus, įėjęs į tą mu-
ziejų, galės vaikščioti miesto gatvė-
mis, pamatęs pastatą, galės užeiti į jo
vidų, pamatyti, kuo jis buvo ar tebėra
svarbus Vilniui, kas jame gyveno ir
kas vyko”, – BNS pasakojo projektą
kuruojančios viešosios įstaigos ,,Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” Gyvosios istorijos, kultūrų
(at)pažinimo programų vadovė Eglė
Staškūnaitė.

Pasak jos, interaktyviame muzie-
juje lankytojai galės išvysti Vilniaus
daugiakultūriškumą, tautines ben-
druomenes, nuo seno gyvenančias

Vilniuje, istorines asmenybes – nuo
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių iki šių
laikų žymių žmonių, didžiąją dalį
Vilniaus senamiesčio gatvių.

Muziejaus sumanymą kuria
viešojoje įstaigoje ,,Istorinės atmin-
ties akademija” dirbantys profesoriai
Alfredas Bumblauskas ir Alvydas
Nikžentaitis.

Muziejus veiks lietuvių, anglų,
lenkų kalbomis, interaktyvią kelionę
taip pat planuojama padaryti priei-
namą vokiškai ir baltarusiškai. In-
teraktyvus Vilniaus miesto muzie-
jaus projektas yra vienas iš ,,Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”
Gyvosios istorijos programos dalių.

BNS

Gamyklas Užupyje pakeis unikalus
kvartalas 

Istorinėje Vilniaus vietoje – Užu-
pyje esantys pramonės pastatai pa-
keis savo veidą ir įsilies į naujai
statomą gyvenamųjų namų kvartalą.
Uždara teritorija taps atvira miestui
ir miestiečiams. Pasak Vilniaus mies-
to savivaldybės Kultūros paveldo
skyriaus vedėjo Vito Karčiausko,

šalia Užupio ir Vilnios upės kuriamas
architektūros parkas, vienas įdo-
miausių ir didžiausią istorinę bei
kultūrinę reikšmę turinčių nekilno-
jamojo turto plėtros projektų sostinė-
je. „Kadaise čia buvo Vilniaus prie-
miestis, kuriame natūraliai susifor-
mavo gamyklų rajonas. Sostinei
augant jis liko vidury miesto, isto-
riškai vertingoje vietoje”, – sakė V.
Karčiauskas.

Iškils nedidelių pastatų

Šiuo metu čia stovi buvusios
„Skaiteks”, „Vilniaus kailių”, „Vi-
lijos” ir kitų įmonių gamybos ir
administracijos pastatai. „Ši teritori-
ja išsiskiria nepaprastu reljefu ir
gražia gamta, – pasakojo V. Kar-
čiauskas. – Architektūros parkas
patenka į Vilniaus senamiesčio, pa-
saulio paveldo objekto, teritoriją ir
buferinę senamiesčio apsaugos zoną,
tad jame bus nedidelių gatvių, ma-
žaaukščių pastatų, neišsiskiriančių iš
miesto architektūros.”

Vienos iš investuotojų UAB
„Realtus” rinkodaros grupės vadovės
Jolantos Lunevičienės teigimu, pro-

jektas unikalus ir tuo, kad skirtingi
savininkai susėdo prie vieno stalo ir
sutarė dėl bendros idėjos. „Šios vietos
vizija pradėta kurti dar 2005 metais.
Tuomet kilo mintis pasitelkti profe-
sionalus, turinčius patirties. Buvo
suburtas žinomų architektų kolekty-
vas. Gamykloje ‘Skaiteks’ įkurtose
dirbtuvėse rinkdavosi žinomų archi-
tektų grupė: Audrius Ambrasas,
Rolandas Palekas, Saulius Pamer-
neckis, Henrikas Štaudė, – vardijo
pašnekovė. – Jie stengėsi sukurti
kvartalą, koks būtų susiformavęs
natūraliai, be jame iškilusių pra-
monės statinių.”

Varžė reikalavimai

Pagal parengtą projektą turėtų
iškilti ne tik gyvenamųjų namų, bet
ir restoranų, kavinių, parduotuvių.
Vienas iš projekto autorių architek-
tas S. Pamarneckis sakė, kad kvar-

tale bus ir viešosios erdvės, visuo-
meninės paskirties pastatų. „Mano-
me, kad pirmuose namų aukštuose
bus įkurta mažų parduotuvių, biurų,
menininkų dirbtuvių, architektų
studijų, atsiras bendruomenės reik-
mėms skirtų patalpų, keli nauji
pėsčiųjų tiltai sujungs Vilnios kran-
tus, – pasakojo architektas. Gerai,
kad visi savininkai susitarė ir buvo
galima kurti vientisą teritorijos kon-
cepciją.”

Plėtros vizija sumanyta atsižvel-
giant į reljefą, gatvių išdėstymą,
Vilnios vagą. Pasak V. Karčiausko,
šios teritorijos plėtrą riboja paveldo-
saugos reikalavimai: ypatingų rei-
kalavimų keliama sklypų išdėstymui,
upės pakrančių tvarkymui, pastatų
aukščiui, statybinės medžiagoms,
stogų formoms.

Rasa Liškauskaitė 
„Dienraštis L.T.”

Universiteto kiemelyje atkasti mūrinių
statinių fragmentai

Vilniaus universiteto Observa-
torijos kiemelyje vykdant lietaus
kanalizacijos tvarkybos darbus buvo
atskasti XVI-XX a. mūrinių statinių
fragmentai. Tai XVI-XVII a. posesi-
jinės sienos fragmentas, XVI a. mū-
ras, XVII a. statinio liekanos su
angokraščio fragmentu ir, kaip spėja-
ma, XIX a. pab. ventiliacinio kanalo
dalis. Šie radiniai byloja apie
Observatorijos kiemelio vietoje buvu-
sius, iki šiol nežinomus statinius.

Kultūros paveldo departamento
(KPD) sudaryta speciali komisija,

apžiūrėjo atkastus radinius ir nus-
prendė, kad rasti archeologiniai ob-
jektai turi būti apsaugoti nuo galimos
žalos tiesiant lietaus kanalizacijos
vamzdžius.

Komisija tvarkybos darbus Vil-
niaus universiteto kiemo teritorijoje
vykdančiai įmonei siūlo saugoti au-
tentiškas mūrinių statinių liekanas:
įrengti atvirą vandens lataką ir ne-
ardyti XIX a. pab. kanalo bei XVII a.
statinio liekanas apeiti lanku ir kt.

LRT

2008 m. rugpjūčio 6 d. apsuptas šeimos, sulaukęs 87 metų mirė

A † A
Dr. FERDINANDAS KAUNAS

Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Kivyliuose. Ilgus metus gyveno
Cicero, vėliau persikėlė į Westchester, IL.

Giliam liūdesyje ir maldoje liko: žmona Vanda Galminaitė, sū-
nus dr. Romanas su žmona Gražina, duktė Regina Aldhurst su vyru
Trevor,  duktė Ramona Duff su vyru Glenn; anūkai Rolandas PhD
su žmona Christine, Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir
Peter Aldhurst, Christopher ir Nicholes Duff; proanūkiai  Rustam
Kaunas ir Cody Johnson.

A. a. dr. Ferdinandas buvo Lietuvių Fondo pradininkas, tarnavo
USA Army Medical Corps majoro laipsnyje, priklausė ir vadovavo
daugeliui kitų lietuviškų organizacijų.

Velionis buvo pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 8 d. nuo 3 v. p.
p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL (arti  Derby Rd.).

Laidotuvės įvyko šeštadienį, rugpjūčio 9 d. 10:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionis buvo palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. dr. Ferdinandas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui arba Mercy Lift.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Švč. Mergelės Marijos į Dangų
Ėmimo šventės – Žolinių  –    proga
rug  pjūčio 15 d., penktadienį, šv.
Mišios lietuvių kalba Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
vyks 10:30 val. r.  Po pamaldų ALRK
moterų sąjungos 3 kuopos narės kvie -
čiamos susitikti su kuopos pir mi nin -
ke bažnyčios prieangyje. 

�Cicero Šv. Antano  parapijos  lie-
tuviai Šiluvos 400 metų jubiliejaus
iškilmingą paminėjimą parapijos sa-
lėje surengs rugpjūčio 17 d. po lietu-
viškų šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje.

�Amerikos lietuvių Tautinės są-
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 24
d., sekmadienį, 12 val. p.p. Ateitinin-
kų namuose (12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439) ruošia gegužinę.
Visų laukia skanus maistas, loterija
ir smagi muzika. Kviečiame atvykti.

�Rudens semestras  Pipirų ra-
telyje prasideda rugsėjo 8 d.  Kviečia-
me vaikučius nuo 18 mėn. iki 4 me-
tukų. Galite pasirinkti lankymo die-
nas: pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais ar penktadieniais nuo
9:30 val. r. iki 11:30 val. r.  Siūlome
vieną popietinę klasę trečiadieniais
nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p.p.
Ren  kamės PLC, Lemonte. Kreipkitės
į Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel.:
312-621-4824. Registracija vyks iki rug-
sėjo mėn. pabaigos.

�,,Draugo” šimtmečio proga
rengiamas istorinis leidinys apie
dien raščio steigėjus, buvusius redak-
torius ir bendradarbius. Leidinį reda -
guoja žur nalistė Audronė Škiudaitė

iš Lie tuvos. Leidinys bus gausiai
iliustruotas nuotrau ko mis, dienraš-
čio gyvenimo įvykiais. Be to, jame bus
visų stambių Draugo fondo aukotojų
sąrašas. Leidėjai lau kia aukų šiam
lediniui paremti. Jų pa vardės taip pat
bus paminėtos leidinyje. Or gani -
zacijas ir pavienius ,,Drau go” skaity-
tojus prašome siųsti sa vo aukas  ad -
resu: ,,Draugo” administracija, 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

��Sukakties paminėjimo komite-
tas kviečia visus dalyvauti šven čiant
Ši lu vos Marijos Apsireiš ki mo 400
metų ju biliejų. Rugsėjo 7 d., sekma-
dienį, 3 val. p.p. šv. Mišios, skirtos
šiai progai paminėti, vyks New Bri-
tain Šv. An driejaus bažnyčioje. Šv.
Mišias kon celeb ruos arkivys kupas
Henry Man sell su kunigais. Šoks
Hartford šo kių grupės ,,Berželis”
merginos. Po Mi šių parapijos salėje
vyks priėmimas. Au kas šventės iš-
laidoms paden gti pra šome siųsti ad-
resu: St. Andrew Church/Lady of Si-
luva, PO Box 2623,     New Britain, CT
06050-2623. Jei turite klausimų, pra-
šome paskambinti Elzbie tai Liudžiu-
vienei tel.: 860-223-2380.

��Rugpjūčio 24 d. – 31 dienomis
Neringos stovykloje, Vermont ruošia-
ma kūrybinė stovykla suaugusiems
,,Meno8Dienos”. Daugiau informaci-
jos: www.neringa.org

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis įvyks spalio 25 d., šeš-
tadienį, Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje dalyvaus garbės sve-
čias Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

Maloniai kviečiame jus į šių metų
PLC gegužinę, kuri įvyks rug pjūčio
17 d. po 11 val. r. šv. Mišių Pal. J.

Ma tu laičio misijoje. Visus kvie čiame
susitikti su draugais, ska niai paval-
gyti ir pasi džiaugti smagia muzika.

Esu Kazys Savickas iš Lietuvos.
Ieškau Elenos Jurevičienės, gyvenu-
sios JAV, adresu: 3224 S. Emerald
Ave., Chicago, IL, vaikų. E. Jurevi čie -
nė jau mirusi (kada nežinau, ma-
nome, kad po 1970-ųjų metų). Ji yra
mano mamos Stefanijos Sa vickaitės,
gim. 1906 m. (dabar jau mi rusios) se-

suo. Labai šykščios žinios, bet gal
atsiras kas pažinojo ar žino ką nors
apie E. Jurevičienės šeimą ir galėtų
man kuo nors padėti. Būčiau labai
dėkingas atsiliepusiems. Mano el.
pašto adre sas: 

savkanas@gmail.com
Kazys Savickas   

University of Michigan (1080 S.
University Ave., Suite 3668, Ann Ar -
bor, MI, ruošia kasmetinį renginį
,,Co pernicus skaitymai”, į kurį pak -
viestas ir žymus dailininkas Stasys
Ei drigevičius. Rugsėjo 8 – spalio 17
die nomis  Institute for The Huma ni -
ties Gallery, 202 S. Thayer, Ann
Arbor, MI, vyks lietuvių dailininko
Stasio Eidrigevičiaus paroda ,,The
Earth of Lithuania with the Wind of
Warsaw”. Paroda veiks kasdien nuo 9
val. r. iki 5 val. p.p.  

Rugsėjo 11 d. nuo 6 val. v. iki 8
val. v. dailininkas skaitys paskaitą
,,Ma no kelias” po kurios vyks oficia -
lus parodos atidarymas. 

Lietuvių dailininkas, grafikas,
režisierius Stasys Eidrigevičius gimė
1949 m. liepos 24 d. Mediniškiuose,
Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskri-
tyje. 1968 m. baigė S. Žuko taikomo-
sios dailės technikumą Kaune, 1973
m. – Lietuvos dailės institutą (J. Šva -
žo mokinys). Nuo 1980 m. gyvena
Var šuvoje. Nuo 1969 m. dalyvauja
dai lės parodose. Surengė daugiau
kaip 100 asmeninių parodų įvairiose
ša lyse. 

Stasys Eidrigevičius – Lietuvos
dai lės klasikas, Nacionalinės premi-
jos laureatas, Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino kavalie -
rius, dešimčių tarptautinių apdova -
no jimų savininkas. Tarp autoriaus
ap dovanojimų — trys Grand Prix iš
pa rodų Barselonoje (Ispanija), Bra tis -

lavoje (Slovakija) ir Belgrade (Serbi -
ja); keturi aukso medaliai iš meno fo -
rumų Čikagoje ir Niujorke (JAV), To -
jamoje (Japonija) ir Katovicuose
(Len kija).

Sukūrė unikalius dailės žanrus –
kaukes ir vadinamuosius ,,sielvar-
tus”. Kūrybos pagrindiniai motyvai –
žmogaus vienišumas, susvetimėji-
mas, liū de sys, susimąstymas. Meni -
nei raiškai būdingi grotesko, para -
dok so, absurdo elementai, realybės
mo tyvams suteikiama metafizišku-
mo. Ryškūs gimtinės prisiminimai,
vai kystės įspūdžiai, Lietuvos kaimo
et nografinės realijos. 

Palikęs ryškų pėdsaką knygų
iliustravimo, ekslibriso srityse, Len -
kijoje pripažintas plakatų meistras S.
Eidrigevičius erzina, intriguoja ir
įtrau kia – jo mistifikuotiems kūri-
niams abejingas nelieka niekas. 

Prieš keletą metų Čikagos ir apy -
linkių meno mylėtojai galėjo gėrėtis
jo darbais parodoje, kuri buvo suruoš-
ta Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Le mont.

Šių metų rudenį Paryžiuje jo lau -
kia filmo ,,Buzkashi” premjera. Jame
S. Eidrigevičius vaidina pats save, net
gyvai atlieka dainą ,,Ar aš tau, sese,
nesakiau”. Jis tiki, kad šis filmas,
kuris bus rodomas visame pasaulyje,
gali tapti Lietuvai dar didesne dova -
na, nei visa jo gyvenimo kūryba. 

,,Draugo” info

Stasys Eidrigevičius pristato savo darbus 
University of Michigan

IEÕKO GIMINIÛ�...

Skaitytojai jau siunčia nuotraukas ,,Draugo” konkursui ,,Šokam šo -
kimėlį”. Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų kon -
kursui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne
mažiau kaip 1000 px) el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzikaite
@gmail.com arba laimaa@hotmail.com

D ė m e s i o ! D ė m e s i o ! 
Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas

IÕ ARTI IR TOLI...

,,Meno8Dienos” – 2007 

,,Kepurinė”.                                                            Živilės Ramašauskienės nuotr.


