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Baltijos šalys – prieš Rusijos
veiksmus Gruzijoje

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (ELTA)
– Nors penkerius metus tyrinėjama
Dubingių piliavietė vis nesiliauja ste-
binti archeologų – šiemet joje vėl ras-
ta nemažai įdomių daiktų, kitąmet
čia planuojama perlaidoti 2004 m. su-
rastus Lietuvos kunigaikščių Radvilų
palaikus.

Birželio pabaigoje archeologų
grupė Dubingių piliavietėje sėkmin-
gai pratęsė archeologinių tyrimų dar-
bus, pradėtus dar 2003 m. Molėtų r.
ant vaizdingo Asvejos ežero kranto
esanti Dubingių piliavietė yra vienas
įdomiausių archeologinių, istorinių

Nukelta į 6 psl.

Išreikšti palaikymą Gruzijai Į Tbilisį atvyko (iš kairės): Estijos prezidentas Too-
mas Hendrik Ilves, Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski, Lietuvos vadovas Val-
das Adamkus ir Latvijos premjeras Ivars Guodmanis. Viduryje – Gruzijos prezi-
dentas Michail Saakašvili. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (BNS) –
Dėl pastarųjų dienų įvykių Pietų
Osetijoje Maskvoje sustiprinta Gru-
ziją palaikančių valstybių ambasadų
apsauga, pranešė Maskvos Vyriau-
siosios vidaus reikalų valdybos
(VVRV) Informacijos ir viešųjų ryšių
skyriaus viršininkas Viktor Biriukov.

„Dėl įvykių Pietų Osetijoje prie
JAV, Baltijos šalių ir Ukrainos amba-
sadų sustiprintos pastatus saugan-
čios milicijos pajėgos”, – sakė V. Bi-
riukov. „Ambasadas saugančius bū-
rius papildė keli būrio OMON atsto-
vai ir vidaus reikalų skyrių darbuoto-
jai. Prie kai kurių objektų papildomai
budi greitojo reagavimo būrio auto-
mobiliai. Sostinės milicija pasirengu-
si visomis įmanomomis priemonėmis
užkirsti kelią galimiems išpuoliams
prie Gruziją palaikančių valstybių
ambasadų”, – teigė V. Biriukov.

Jis pabrėžė, kad šią savaitę prie
ambasadų vyks visuomeninės akcijos.
„Mūsų žiniomis, piketai prie Gruziją
palaikančių valstybių ambasadų vyks
iki savaitės pabaigos. Milicijos parei-
gūnai bus supratingi. Kiek žinome,
piketams leidimai gauti”, – sakė
Maskvos VVRV pareigūnas.

Kiek anksčiau buvo sustiprinta
Gruzijos ambasados Maskvoje ap-
sauga. Rusijoje trečiadienis D. Med-
vedev dekretu paskelbtas gedulo die-
na „dėl įvykių Pietų Osetijoje”. Rusi-
jos ambasada Lietuvoje praneša, jog
ambasadoje galima pasirašyti į užuo-
jautų knygą.

Stiprinama
uñsienio õaliû
ambasadû
Maskvoje apsauga

Dubingių piliavietėje atkasti bažnyčios pamatai. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Alfa.lt/
,,Draugo” info) – Baltijos šalys, ka-
daise kentėjusios nuo Kremliaus iš-
puolių, pakvietė Europos Sąjungą
(ES) sustabdyti ketinimus glaudžiau
bendradarbiauti su Rusija po jos įsi-
veržimo į Gruziją, rašo dienraštis
„Financial Times”.

Lietuvos, Latvijos, Estijos bei
Lenkijos prezidentai savaitgalį išpla-
tino viešą pareiškimą, kuriame įspė-
jama, kad Gruzijos konfliktas – tai
NATO ir ES patikimumo išbandymas.

Tai iškart susilaukė Rusijos am-
basados Latvijoje įspėjimo, kad už to-
kį požiūrį teks susimokėti. „Negali-
ma skubotai kalbėti tokiomis rimto-
mis temomis, nes rizikuojama prida-
ryti klaidų, už kurias teks brangiai
sumokėti”, – pirmadienį sakė Rusijos
ambasadorius Latvijoje Aleksandr
Vešniakov.

Baltijos šalys atsikovojo neprik-
lausomybę nuo Rusijos 90-ųjų pra-
džioje ir nuo to laiko kentė nuolatinį
kaimynės milžinės kišimąsi, primena
„Financial Times”.

Pavasarį Estijoje pašalinus sovie-
tinio kario paminklą, Rusija paskelbė
atsaką: apsunkino šalis ribojančias
sienos kirtimą. Tuo metu rusų na-
cionalistai puldinėjo Estijos amba-
sadą Maskvoje. Taip pat kilo kiberne-
tinių puolimų prieš internetinius tink-
lalapius banga.

Baltijos šalių vadovai mano, kad
Rusijos veiksmai prieš Gruziją tik
patvirtino jų ankstesnę nuomonę
apie šalį agresorę. Jie viliasi, kad ES
užsienio reikalų ministrai bus tokie

pat ryžtingi, kaip ir jie, numatyto su-
sitikimo Briuselyje metu.

„Visoms šalims sunku įsivaiz-
duoti, kad ES bendradarbiavimas su
Rusija išliks nepakitęs, – teigė Estijos
vadovas Toomas Hendrik Ilves. – Rusų
elgesys yra toks pasibaisėtinas, kad
nebegalime būti užsimerkę.”

Baltijos šalių ir Lenkijos prezi-
dentai kviečia persvarstyti suplanuo-
tą partnerystės ir bendradarbiavimo
sutartį tarp ES ir Rusijos bei numa-
tytą ES-Rusijos vizų režimo supap-
rastinimo programą.

Prezidentai kaltina Maskvą neiš-
pildžius vizų palengvinimo reikalavi-
mų ir suplanavus prievartos veiks-

mus Pietų Osetijos regione.
„Vizų režimo susilpninimo prog-

rama prisidėjo prie to, kas dabar vyks-
ta Gruzijoje”, – pareiškė T. H. Ilves.
Anot jo, Rusija išdavė pasus Osetijos
regiono separatistams, taip žadėda-
ma jiems lengvesnę kelionių į ES
tvarką nei gruzinams, o tada pasi-
naudojo naujais Rusijos piliečiais sa-
vo puolimui pateisinti.

Prezidentai taip pat kritikuoja
NATO šiemet nepateikus Gruzijai
pasiruošimo narystei tvarkaraščio.
„Tai buvo suprasta kaip žalia šviesa
puolimo veiksmams regione”, prane-
ša „Financial Times”.

Dubingiû piliavietè
stebina radiniais
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LIETUVIÛ TELKINIAI

A. KRIAUČIŪNAS: ,,SIŪLYČIAU,
KAD IR KITOS MOKYKLOS TURĖTŲ

TOKIAS GRUPES”

Gegužės 22 d. ,,Drauge” Sigita
Šimkuvienė–Rosen skaitytojus su-
pažindino su Indianapolio LB apy-
linke. Pasakodama apie šios apy-
linkės veiklą, autorė užsiminė ir apie
šioje apylinkėje veikiančią šeštadieni-
nę lituanistinę mokyklėlę, kurioje
mokosi ne tik vaikai, bet ir suaugu-
sieji. Kaip ir kodėl šioje mokykloje at-
sirado suaugusiųjų klasė – nuspren-
džiau pakalbinti vieną iš jos sumany-
tojų Aldą Kriaučiūną.

– Kaip ir kada kilo mintis
įkurti suaugusiųjų klasę?

– Mintis kilo gana paprastai. Pir-
mą rudenį po to, kai pradėjo veikti
mokykla (2006 m.), sėdėjome keliese
ir buvo paminėta, kad kai kurių vai-
kų tėvai norėtų išmokti lietuviškai.
Tai buvo tėvai, kurie nemokėjo lietu-
viškai arba labai mažai mokėjo.
Dažnai jie nebuvo lietuvių kilmės.
Pagalvojome, kad nebūtų sunku su-
kurti programą. Taigi, 2007 metais
sausio mėnesio pradžioje Asta Bal-
kutė (Purdue University doktorantė)
ir aš pradėjome mokytojauti šiai kla-
sei. Kartu dirbome pirmą pusmetį, o
nuo pereito rudens aš perėmiau kla-
sę.

– Kiek šiuo metu turite
mokinių? Ar visi lietuviškai jau
mokantys tik tobulina kalbą, ar
yra ir tokių, kurie pradeda mo-
kytis nuo pat pradžių?

– Šių metų pradžioje buvo sep-
tyni mokiniai, bet viena mokinė iš-
vyko į Europą, o kitą mokinį darbai
užspaudė. Taigi, liko penki mokiniai.
Iš šių penkių, viena mokinė tobulino
kalbą, o likę keturi mokėsi be ypatin-
gesnių pagrindų, išskyrus tai, ką
mokėmės pernai. Reikėtų paminėti,
kad iš šių penkių mokinių – du yra
paaugliai, o kiti trys – vaikų, lan-
kančių mūsų mokyklą, tėvai.

– Kaip mokytojui, kaip Jums
atrodo, kokias lietuvių kalbos
gramatikos subtilybes sunkiau-
sia išmokti? Su kokiomis bė-
domis dažniausiai susiduria Jū-
sų mokiniai?

– Sunku atsakyti. Visi mano mo-
kiniai anksčiau bandė mokytis lietu-
viškai. Jiems buvo pasakyta, kad
lietuvių kalba labai paprasta tuo, kad
kalbama taip pat, kaip rašoma. Man
irgi taip pat buvo pasakyta vaikystė-
je. Iš tikrųjų taip nėra. Lietuvių kalba
taip pat turi savo išimtis ir niuansus.
O dirbant su mokiniais paaiškėjo,
kad negalima visų gramatinių taisyk-
lių bei terminų išversti į anglų kalbą.
Todėl mes sukūrėme savo sistemą,
kaip išmokti linksniuoti, ir visai gerai
pasisekė.

Didžiausia bėda ar sunkumas yra
tas, kad jiems sunku rasti laiko var-
toti lietuvių kalbą namuose. Mo-
komės intensyviai, dvi su puse valan-
dos kas antrą savaitę. Bet jeigu na-
muose kalba nevartojama, gerai lie-
tuviškai išmokti labai sunku. Aišku,
mokiniai gaudavo namų darbus, tad
jie ir tokiu būdu su lietuvių kalba
susidurdavo per tas dvi savaites.

– Kam, Jūsų manymu, leng-
viau dėstyti: vaikams ar suaugu-
siems? Kuo dėstymas suaugu-
siems yra kitoks?

– Jeigu kalbėtume konkrečiai
apie lietuvių kalbos mokymą, tai iš
vienos pusės turbūt vaikams dėstyti
lengviau. Vaikai mažiau bijo klaidin-
gai kalbėti ir mažiau varžosi. Iš kitos
pusės, vaikų dėmesį išlaikyti yra
sunkiau. Kaip ir viskame – yra pliusų
ir minusų. Su suaugusiais dėstymas
kitoks, nes jie bando suprasti lietuvių
kalbos struktūrą bei sistemą. Ir
kiekvienas turi savo būdą, kaip tą
struktūrą suprasti. Taip pat, jeigu
suaugę kažko nesupranta, jie ne tik
nebijo to pasakyti, bet ir aiškiai pa-
aiškina, ko nesuprato. Tokiu būdu
visi gali mokytis iš vienas kito klaidų
bei sunkumų.

– Įkūrus suaugusiųjų klasę,
Jums teko sukurti jai ir specia-
lią lietuvių kalbos mokymo pro-
gramą. Kokių dalykų mokote?
Kuo Jūsų paruošta programa
skiriasi nuo vaikams dėstomos?

– Man labai padėjo tai, kad aš ir
mano žmona Irena savo vaikus na-
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Indianapolio šeštadieninė lituanistinė mokykla yra viena iš jaunesnių
Amerikoje. Ji buvo įkurta 2006 m. rugpjūčio 19 d.

muose mokome lietuvių kalbos, nau-
dodami JAV LB Švietimo tarybos pa-
ruoštą medžiagą. Mačiau, ką mūsų
vaikams sunku suprasti, ir kartu su
jais skaičiau vadovėlius. Taigi, tą pa-
tyrimą ir tą medžiagą galėjau panau-
doti suaugusiųjų klasei. Dėstant šiai
klasei mano tikslas buvo tai, kad
žmogus, nuvykęs į Lietuvą, galėtų
ten susikalbėti. Taip pat įvedžiau
įvairių žaidimų į mūsų programą.
Klasėje buvo keletas mokinių, kurie
mėgsta varžytis, tad sudarydavome
komandas ir žaisdavome lietuvių kal-
bos žaidimus. Kartais tai buvo mano
sukurtas žaidimas, bet dažniausiai
pritaikydavau jiems jau žinomą žai-
dimą. Tai buvo proga kartu pasijuok-
ti ir pasimokyti. Mes taip pat rašyda-
vome diktantus prie lentos. Kad būtų
įdomiau, mokiniai turėjo ir man su-
kurti sakinius, lyg jie būtų mokyto-
jai, o aš būčiau mokinys.

– Kuo dėstant lietuvių kalbą
pasitarnauja Jūsų universitetinė
patirtis?

– Aš esu pastebėjęs, kad geras
mokymas susideda iš trijų dalykų: (1)
dėstytojas turi būti pasiruošęs, (2)
dėstytojas turi rodyti entuziazmo ir
(3) dėstytojas turi rasti būdą, kad
medžiaga būtų patraukli mokiniams.
Taip bandau daryti universitete ir
taip bandžiau daryti lietuviškoje
mokykloje. Man taip pat padeda tai,
kad savo laiku universitete studija-
vau vokiečių, prancūzų bei rusų kal-
bas. Taigi, aš dar prisimenu, kaip
man dėstė profesoriai, ir bandau pa-
sinaudoti ta patirtimi. Man visada
įdomu dėstyti tai, ką mokiniai gali
panaudoti savo gyvenime. Tad uni-
versitete būna smagu, kai buvę stu-
dentai parašo apie savo dirbamus
darbus ir kokias žinias jie ten pri-
taiko. O lietuviškoje mokykloje buvo

Ko suaugusieji mokosi Indianapolio
lituanistinėje mokykloje?

smagu girdėti iš mokinių, kad jie gali
drąsiau su kitais (tėvais, seneliais,
draugais, giminėmis) kalbėti lietu-
viškai. Tai duoda didelį pasitenkini-
mą. Siūlyčiau, kad ir kitos lituanis-
tinės mokyklos JAV bei Kanadoje
įkurtų panašias grupes.

– Ačiū Jums už pokalbį ir lin-
kime sėkmės visiems besimo-
kantiems.

Kalbino A. Tamošiūnaitė

Suaugusieji ne tik lanko šeštadieninę mokyklą, bet ir yra įkūrę kaimo kapelą ,,Biru bar”.
Nuotraukos iš Indianapolio LB svetainės.
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Keliaujant Meksikoje vienos išvykos palydovas pasakojo apie Mek-
sikos prezidentų rinkimus. Rinkimuose kandidatavo ir viena-
rankis, kuris savo rinkimams pasirinko šūkį: ,,Balsuokite už ma-

ne. Turiu tik vieną ranką ir jus mažiau apvogsiu!” Jis rinkimus ir laimėjo.
Ar ne panašūs anekdotai buvo girdimi ir Lietuvoje? Žmonės rinkosi bal-
suoti už tuos, kurie jau anksčiau buvo išrinkti ir turėjo progų apsivogti.
Jų galvojimas buvo gaspadoriškas – jau apsivogusiems reikės mažiau atei-
tyje vogti.

Tai tokios mintys klaidžioja mano galvoje žiūrint į besiartinančius
Lietuvos Seimo rinkimus, iki kurių liko mažiau nei trys mėnesiai. JAV irgi
ruošiasi rinkimams. Žiniasklaida mirga marga apie visokias rinkimines
kombinacijas ir istorijėles. Televizija, radijas, el. paštas ir paprastas paš-
tas – pilni priešrinkiminių reklamų. Kandidatai pasisako, už ką ir prieš ką
jie yra, balsuotojams pažada tai, ką jie nori girdėti. Ką žinome apie
rinkimus Lietuvoje? Iš tikrujų nežinau, kaip ten su informacija ir rekla-
ma tvarkomasi, bet žinau, kiek aš, kaip balsuotojas, tos informacijos pats
gaunu. O jos gaunu labai maža, nes reikia pačiam jos ieškoti. Pora skaity-
tojų prašė ką nors parašyti rinkimų reikalu. Sunku rašyti, nežinant kas
tie kandidatai yra ir ką jie man siūlo.

,,Drauge” jau skaičiau išspausdintą pranešimą, kviečiantį balsuoti
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Siekiant sutikrinti rinkėjų są-
rašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti norintys LR piliečiai turi užpildyti
rinkėjo anketą ir ją pagal gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. nusiųsti į
Lietuvos ambasadą Washington, DC arba į LR generalinį konsulatą Čika-
goje. Taip pat anketą galima grąžinti į LR generalinį konsulatą New York.
Anketas ir daugiau informacijos galima rasti minėtų įstaigų tinklalapiuo-
se: www.ltembassyus.lt, www.konsulatas.org arba www.ltconsny.org.

Taip pat jau teko skaityti, kad kai kuriems, toli nuo Lietuvos gyve-
nantiems balsuotojams nereikės rūpintis, kaip per Seimo rinkimus nu-
vykti iki artimiausios Lietuvos ambasados ar konsulato. Balsų rinkėjai
pas juos atvažiuos patys. BNS pranešimu, nauji rinkėjai bus viliojami
papildomais balsavimo punktais. Cituojamas Vyriausios rinkimų komisi-
jos pirmininkas Zenonas Vaigauskas: ,,Iškėlėme tikslą į rinkimus pri-
traukti kuo daugiau užsienyje balsuojančių rinkėjų.” Pirmininkas patiki-
no, kad tokių papildomų balsavimo punktų sulauks keliose valstybėse gy-
venantys piliečiai. Paminėta Didžioji Britanija, Airija ir Ispanija. Po kai
kuriuos lietuvių tankiau gyvenamus regionus važinės specialūs balsavimo
punktai. Nejaugi rimtai paklusta vienam Vytauto Volerto straipsnio teigi-
niui, kad PLB atstovauja net trečdaliui lietuvių tautos ir todėl ji negali
būti palikta Lietuvos Respublikos užvartėje? ,,Ji turi rimtą moralinę teisę
ieškoti rimto Lietuvos politikų dėmesio kaip svarbi vyriausybės bendra-
darbė, o ne kokia priešgina” (,,Draugas”, 2008.07.23).

Jeigu ryt vyktų Seimo rinkimai, daugiausiai galimų rinkėjų palanku-
mo savo kandidatams sulauktų ir į Seimą pretenduotų septynios Lietu-
vos politinės partijos. ELTA 2008 liepos 22 d. žiniomis, už Tėvynės sąjun-
gą-Lietuvos krikščionis demokratus balsuotų 15 proc. suaugusių Lietuvos
gyventojų, už Lietuvos socialdemokratų partiją (LSPD) – 11 proc. visų 18-
74 metų šalies gyventojų; už partiją Tvarka ir teisingumas balsuotų 10.5
proc. potencialių rinkėjų. Iš tų, kurie šiuo metu tikrai apsisprendę ateiti
balsuoti, didžiausia dalis tokių rinkėjų balsuotų už Tėvynės sąjungą-
Lietuvos krikščionis demokratus (26 proc.). Daugiau nei dešimtadalį
tokių rinkėjų balsų surenka dar dvi partijos – Tvarka ir teisingumas (13
proc.) bei LSPD (13 proc.). Liepos mėn. už Darbo partiją balsuotų 8 proc.
rinkėjų, o už neseniai įregistruotą Tautos prisikėlimo partiją bei už
Naująją sąjungą (socialliberalus) balsuotų po 7 proc. Lietuvos gyventojų.
Už Liberalų ir centro sąjungą savo balsus atiduotų 5 proc. rinkėjų. Rinkos
ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės ,,Baltijos tyrimai” atliktos ap-
klausos duomenimis, kitoms partijoms dalyvavimą Seimo mandatų daly-
bose užkirstų Seimo rinkimų įstatymas, reikalaujantis partijai surinkti 5
proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Tuo tarpu Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjungą rinktųsi 4 proc. visų gyventojų. Už LR liberalų sąjūdį,
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatus balsuotų dar mažesnis pro-
centas. Už Teisingą Lietuvą ir partiją Frontas balsus atiduotų mažiau nei
2 proc. Lietuvos piliečių.

Kas įdomu, kad, apklausos duomenimis, 23 proc. Lietuvos rinkėjų
šiuo metu dar nėra apsisprendę, už kurią partiją balsuotų, arba jie iš viso
nedalyvautų rinkimuose. Tik 19 proc. 18-74 metų amžiaus Lietuvos gy-
ventojų atsakė, kad jie tikrai apsisprendę dalyvauti būsimuose Seimo
rinkimuose, o didžiausia dalis (45 proc.) nurodė, kad jie galbūt dalyvaus
rinkimuose, bet dar nėra tvirtai apsisprendę. Net 25 proc. suaugusių
šalies gyventojų neketina dalyvauti rinkimuose į Seimą. Įdomu, kad tarp
tų, kurie atsakė tikrai dalyvausią rinkimuose, daugiausia yra vyresni nei
50 metų amžiaus. Pagaliau, 9 proc. rinkėjų, nors tikrai apsisprendę daly-
vauti rinkimuose, dar nežino, už kurią partiją balsuos.

Tos pačios ELTA pranešimu, Baltijos tyrimai rodo, kad labiausiai ne-
pasitikima Seimu: ,,Tautos išrinktaisiais nepasitiki trys iš keturių gyven-
tojų – 74 proc.” Dauguma – 7 proc. – atsakiusiųjų taip pat nepasitiki Lie-
tuvos vyriausybe, teismais (nepasitiki 57 proc.), policija (54 proc.). Ar ne
siaubas? Nukelta į 9 psl.

Kas nori mano balso –
atsiliepkite!

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

GRUZIJA PATEKO
Į RUSIJOS SPĄSTUS
EDWARD LUCAS

Kada pergalė nėra pergalė? Kai ji
gadina jūsų valstybės įvaizdį, gąsdina
jūsų sąjungininkus ir įtraukia jus į
karą su žymiai galingesniu prieši-
ninku, prieš kurį neįmanoma laimėti,
Londono „Times” rašo „The Eco-
nomist” žurnalistas ir knygos „Nau-
jas Šaltasis karas” autorius Edward
Lucas. Taip šiuo metu atrodo Gruzija
po, iš pirmo žvilgsnio, greitos per-
galės prieš separatistinį režimą Pietų
Osetijoje. Gruzija puolė po pastaro-
siomis savaitėmis dažnėjusių pro-
vokacijų (tarp jų buvo ir kietas šaudy-
mas iš Rusijos remiamos atskilėlės
provincijos bei ženklai, kad Rusija
planuoja smarkiai sustiprinti Pietų
Osetijos sukilėlius).

Dėl Amerikos karinės pagalbos
gruzinų 18 tūkst. vyrų karinės pajė-
gos yra geriausiai parengta ir apgin-
kluota kovinė jėga Kaukaze. Tačiau
viena yra nugalėti tokią provinciją
kaip Pietų Osetija (70 tūkst. gyvento-
jų), kita yra valstybei su mažiau nei 5
mln. gyventojų stoti prieš Rusiją (142
mln. gyventojų). Dabar Kremlius yra
įpykęs ir piktai reaguoja. Pranešama,
kad Rusijos kariniai lėktuvai bom-
barduoja taikinius Gruzijoje. Į Pietų
Osetiją vyksta pastiprinimas. O
Kremliaus galingoji propagandos
mašina pradeda savo juodą darbą, be
to, regis, kibernetinės atakos sutrik-
dė Gruzijos valstybinius interneto
puslapius.

Būtent informacinis karas, o ne
tai, kas vyksta ant žemės, nulems šio
konflikto nugalėtojus. Rusija vaiz-
duoja Gruziją kaip agresorę, karingą
ir nenuspėjamą valstybę, kuri jėga ir
„etniniu valymu” nori atstatyti savo
viršenybę prieš nenuoramą provinci-
ją. Aišku, tokia valstybė nebūtų verta
susilaukti Vakarų paramos.

Ir atrodo, kad Rusijai ši propa-
ganda sekasi. Europos vadovai ilgai
skersai žiūrėjo į Michail Saakašvili,
charizmatinį JAV teisininko išsila-
vinimą įgijusį prezidentą, kuris pe-
rėmė vadovavimą Gruzijai 2005-ųjų
Rožinės revoliucijos metu. Jeigu šio
asmens gerbėjai žavisi jo iškalba ir
protu, jo kritikai – tokie kaip Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel – jį
vertina kaip kietakaktį vadovą.
Griežta reakcija į opozicijos protestus
lapkritį, žiniasklaidos tramdymas ir
M. Saakašvili aplinkos noras saviems
tikslams naudotis galia sukūrė ne-
patogių panašumų tarp Gruzijos ir
Vladimir Putin Rusijos.

Tačiau šie panašumai neteisingi.
Gruzija nėra tobula, bet ji tikrai nėra
diktatūra. Jos vadovai nesidengia
netikra ideologija, kaip tai daryti
mėgsta Kremlius painiodamas sovie-
tinę nostalgiją ir caristinių laikų
šovinizmą. Gruzijoje egzistuoja pilie-
tinė visuomenė, veikia stipri opozici-

ja, be to, gruzinai labai trokšta tapti
Europos Sąjungos ir NATO nariais.
Vien jau dėl moralinių priežasčių ga-
lima remti Gruziją prieš Rusijos agre-
siją.

Bet virš viso šito yra gyvybiškai
svarbūs Vakarų interesai. Didžiausia
Kremliaus Europai keliama grėsmė
yra jo turimas energetikos eksporto į
Vakarus iš buvusios SSRS valstybių
monopolis. Viena išimtis yra naftos ir
dujų vamzdynas, kuris eina iš ener-
ginių išteklių turtingo Azerbaidžano į
Turkiją per Gruzijos teritoriją. Jeigu
Gruzija netektų nepriklausomybės,
Europos svajonės apie energetinę ne-
priklausomybę nuo Rusijos irgi žlugs.

Bet Vakarai yra ir neapdairūs, ir
susiskaldę. Amerika įsius išgirdusi,
kad pranešimai apie Rusijos bom-
bonešių atakas prieš oro uostą, ku-
riame yra kariniai patarėjai iš Pen-
tagono, yra teisingi. Tačiau pačių
amerikiečių negerbiamas prezidentas
nerizikuos Trečiu pasauliniu karu dėl
Gruzijos. Europoje tarp Gruzijos ša-
lininkų matome tokias pokomunis-
tines valstybes kaip Lietuvą. Jas
skaičiumi gerokai lenkia tokios vals-
tybės kaip Vokietija, kurios labai
vertina savo santykius su Rusija.
Atrodo, tai joms svarbiau už viską.
Šiuo metu matyti, kad Rusija yra
nusiteikusi suduoti smarkų atkirtį
Gruzijai ir sutriuškinti šią nelaimėlę
Vakarų protežė.

Trumpai tariant, vis labiau atro-
do, kad Gruzija pakliuvo į savo priešo
spąstus. Scenarijus rutuliojosi taip: iš
pradžių buvo nepakeliamos provo-
kacijos, tuomet laukta reakcijos, o
galiausiai pateiktas paskutinis atsa-
kymas su milžiniška karine jėga ir
diplomatiniu pažeminimu. Mintis,
kad Guzija siekė šio karo, yra visiška
nesąmonė. Pietų Osetijos kontrolės iš
jos Rusijos remiamų vadukų susi-
grąžinimas daugelį metų buvo aukš-
čiausias Gruzijos vadovų prioritetas.
Tačiau niekas nemanė, kad tai bus
daroma karinėmis priemonėmis.
Gruzijos strategija buvo naudoti
minkštąją galią pabrėžiant jos kles-
tėjimą ir puikią kovą su korupcija po
M. Saakašvili atėjimo į valdžią. Tai
smarkiai kirtosi su Pietų Osetijos
atskirtumu ir supuvusiu režimu,
kuris išgyvena vien tik iš kontraban-
dos ir Rusijos subsidijų.

Dabar šiai strategijai galas. Pa-
dėčiai nesikeičiant Gruzijai teks ko-
voti ne dėl Pietų Osetijos susigrąžini-
mo ar agresijos nutraukimo, o dėl
savo išlikimo. Vargu ar apskritai bus
gerų rezultatų. Gruzija nesugebėjo
laimėti greitos pergalės: ji neišlaikė
po Kaukazo kalnais esančio Roki tu-
nelio (paprastai naudojamo kontra-
bandai, o dabar kaip kelio Rusijos
sunkiajai karinei technikai, prieš
kurią Gruzija ilgai neatsilaikys) kon-
trolės. Dar blogiau, kito Gruzijos ats-
kilėlio regiono – Abchazijos – režimas
planuoja surengti puolimą arba savo
jėgomis, arba su Rusijos pagalba.

Ši kova turi būti tarsi kurtinan-
tis žadintuvo ženklas Vakarams.
Didžiausia mūsų klaida buvo padary-
ta balandį vykusiame NATO susi-
tikime Bukarešte, kur Gruzijos siekis
gauti NATO narystės veiksmų planą
buvo atmestas. M. Saakašvili mus
tuomet perspėjo, kad Rusija pasinau-
dos bet kokiu Vakarų silpnumo ar
neapsisprendimo parodymu. Ir Ru-
sija tuo pasinaudojo.

Alfa.lt

Vis labiau atrodo, kad
Gruzija pakliuvo į savo
priešo spąstus. Padėčiai
nesikeičiant Gruzijai teks
kovoti ne dėl Pietų Ose-
tijos susigrąžinimo ar ag-
resijos nutraukimo, o dėl
savo išlikimo.



komitetų pirmininkai. Centro valdy-
bos pirmininkė Elena Nakrošienė ati-
darė seimą ir pakvietė organizacijos
Centro valdybos dvasios vadą prel.
kun. dr. J. Anderlonį sukalbėti maldą.
Buvo sugiedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių
himnai. Dalyvius pasveikino 96-os
kuopos seimo rengimo komiteto
koordinatoriai Ann Louise Tucker ir
Michael F. Petkus.

Prezidiumą sudarė: pirmininkė
Vivian Rogers (26 kuopa, Worcester,
MA), pirmininkės pavaduotojai John
Mankus (72 kuopa, Binghamton,
NY), garbės narys Frank Petrauskas
(140 kuopa, Syracuse, NY). Sekreto-
riavo seselė vienuolė Johanna Shai-
nauskas (112 kuopa, Chicago, IL) ir
Cynthia Paskauskas (112 kuopa, Chi-
cago, IL). Seimo parlamentinės eigos
patarėjas Walter Svekla (3 kuopa,
Philadelphia, PA).

Išrinkti tvarkdariai (Sargeant at
arms) atstovauti visoms penkioms
apygardoms: Paul Moore (86 kuopa),
Irene Svekla (3 kuopa, Philadelphia,
PA), Donna Juraitis (157 kuopa,
Lemont, IL), John Sakal (152 kuopa,
Long Island, NY) ir Charles Trecio-
kas (27 kuopa, Norwood, MA).

Rezoliucijų komisiją sudarė: gar-
bės narė Bernice Aviza (136 kuopa,
Hudson-Mohawk, NY); garbės narė
Elinor Sluzas (96 kuopa, Dayton,
OH) ir June Grenier (6 kuopa, Hart-
ford, CT).

Aukų–sveikinimų komitetą suda-
rė: Erin Petkus (96 kuopos, Dayton,

OH), Phyllis Gendreau (17 kuopa,
South Boston, MA), Julia Schroder
(152 kuopa, Eatern Long Island, NY)
ir garbės narys Robert A. Martin, Jr.

Mandatų komitetą sudarė: Aldo-
na Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL),
Lillian Greymas (3 kuopa, Philadelp-
hia, PA), Georgianna Macke (157
kuopa, Lemont, IL), Lee Moore (86
kuopa, DuBois, PA), Cathy Nakrosis
(90 kuopa, Kearny, NJ). Centro
valdybos pirmininkė E. Nakrošienė
padarė išsamų praėjusių metų orga-
nizacijos veiklos pranešimą.

Iždininkė B. Avižaitė papasakojo
apie 2007–2008 m. organizacijos iždą.

Seimą žodžiu sveikino: Cleveland
Lietuvių Fondo organizacijos vardu
Dalia Puškorienė; kazimieriečių vie-
nuolių seselės vyr. generalinės kazi-
mierietės Immaculate Wendt vardu
ses. Johanna Shainauskas; 133 kuo-
pos, Los Angeles, CA, artistės Rūtos
Kilmonytės-Lee vardu – Marytė Šepi-
kaitė.

Iš viso buvo gauti 32 raštiški
sveikinimai: JAV prezidento George
W. Bush; LR prezidento Valdo Adam-
kaus, Vilniaus arkivyskupo kardinolo
Juozo A. Bačkio, vysk. emeritus Pau-
liaus Baltakio, garbės nario prelato
Albert Contons, Amerikos Lietuvių
Romos katalikų kunigų vienybės pir-
mininko (Lithuanian Roman Catho-
lic Priests League in America), Cin-
cinnati miesto arkivyskupo Daniel E.
Pilarczyk, Lietuvos Vyčių 96 kuopos
dvasios vado ir Šv. Kryžiaus bažny-
čios klebono kun. Michael Holloran,
Ohio valstijos gubernatoriaus Ted
Strickland, Alabama valstijos guber-
natoriaus Bob Riley, Pennsylvania
valstijos gubernatoriaus Edward G.
Rendell, Rhode Island gubernato-
riaus Donald L. Cacieri, Ohio sena-
torių George V. Voinovich ir Sherrod
Brown, Baltųjų rūmų atstovų John
A. Boehner ir Kenny Yuko, Judy
Dodge, Montgomery County Board of
Commissioners, Peter Jones ir Jim-
my Dimora, Cuyahoga County Com-
missioners, Dayton miesto burmist-
rės Rhine McLin, LR ambasadoriaus
JAV A. Brūzgos, buvusio LR gen.
konsulo Čikagoje A. Daunoravičiaus,
Lietuvos garbės konsulo JAV dr.
Thorsteinn Gislason, LR gen. kon-
sulo New York Jono Paslausko, nuo
marijonų tėvų kongregacijos Donald
S. Petraitis, MIC, pirmininko Juozo
Rygelio (Ame-rikos lietuvių kultūros
archyvai), Val Ramonio, „Lithuanian
Heritage” žurnalo redaktoriaus,
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Prieš Seimą – išvyka po Dayton

95-tasis metinis Lietuvos Vyčių
suvažiavimas-seimas įvyko š. m. lie-
pos 31 d. – rugpjūčio 3 d. „Holiday
Inn” viešbutyje, Fairborn, Ohio.
Anksčiau atvykusiems Seimo daly-
viams trečiadienį, liepos 30 d., buvo
suruošta įdomi išvyka pavadinimu
„Žymios Dayton miesto vietovės”.
Buvo aplankyta Dayton aviacijos pa-
veldo nacionalinis istorinis parkas
bei muziejus (Dayton Aviation Heri-
tage National Historical Park), kuris
buvo įkurtas broliams Wilbur ir Or-
ville Wright bei jų vaikystės draugui
Paul Laurence Dunbar bendromis
National Park Service ir keturių
atskirų vietovių pastangomis. Nese-
niai Dayton mieste ir visoje Ame-
rikoje buvo paminėtos brolių Wright
aviacijos žygio 102-osios metinės.

Aplankėme National Museum of
the United States Air Force ir suži-
nojome dalelę aviacijos istorijos. Čia
kasmet apsilanko daug žmonių. Šis
muziejus, atidarytas 1971 metais, yra
didžiausias tokio pobūdžio muziejus
visame pasaulyje. Jame galima pa-
matyti daugiau nei 300 lėktuvų (air-
craft, missiles), tarp kurių yra ir to-
kių retų eksponatų kaip XB-70, JAV
prezidento lėktuvas, ir vienintelis pa-
saulyje visuomenei rodomas B-2
Stealth bombonešis.

Muziejus padalytas į aštuonias
galerijas: ,,Air Power”, ,,Early Years”,
,,Southeast Asia”, ,,Korean Conflict”,
,,Cold War”, ,,Missile and Space”,
,,Presidential and the National Avia-
tion Hall of Fame”. Prezidento gale-
rijoje rodomi devyni lėktuvai, kurie
skraidino buvusius JAV prezidentus.
Matėme pirmąjį prezidentinį lėktuvą,
skirtą prezidentui Franklin D. Roose-
velt, Douglas C54-C „Skymaster”;
prezidento Harry Truman VC118
„Inde-pendence”; prezidento Dwight
D. Eisenhower „Constellation” ir Bo-
eing VC137C, kurie buvo naudojami
nuo prezidento John F. Kennedy iki
prezidento William J. Clinton laikų.
Vaikščiodami ir žiūrėdami jautėme,
kokia didelė ir svarbi yra JAV aviaci-
jos istorija.

Po to aplankėme Carillion Histo-
rical Park, kuris buvo atidarytas
1950 m. Parkas užima daugiau nei 65
hektarų plotą. Čia yra 25 istoriniai
pastatai ir gausybė eksponatų. Ypa-
tingą vietą užima 1905 m. gamybos
pirmasis Wright Flyer III lėktuvas.
Šiam parkui suteiktas National His-
torical Landmark vardas. Sužino-
jome daugiau apie Charles T. Kette-
ring, kuris išrado šaldytuvuose pla-
čiai naudojamą freoną, pirmą elek-
trinį automobilio ,,starterį” (agrega-
tas vidaus degimo varikliui paleisti)
ir t. t. Toliau matėme arklo trauki-
amą gaisrininko mašiną, vieną iš pir-
mų Dayton mieste pastatytų namų ir
nuo 1930 m. veikiančią spaustuvę.

Tai įdomi ir ypatinga vietovė, puikus
par-kas pasivaikščioti.

Turiningai ir įdomiai praleidę
laiką ir maloniai pavargę, vakarienia-
vome buvusios savininkės, garbės na-
rės Elinor Sluzas „Elinor’s Amber
Rose” restorane. Gardžiavomės ba-
landėliais, bulvių plokštainiu ir gaivi-
nančiais gėrimais.

Ekskursijoje dalyvavo 31 vyčio
grupė. Į viešbutį grįžome pavargę ir
pasisotinę bei laimingi ir patenkinti
įdomia ir smagiai praleista diena.

Pirmoji suvažiavimo diena

95-as Lietuvos Vyčių suvažiavi-
mas-seimas, prasidėjo šūkiu – „Proud
Lithuanians make great Americans”
(Išdidūs lietuviai tampa gerais ame-
rikiečiais). Seimą globojo Lietuvos
Vyčių 96-a kuopa. Prieš 12 metų,
1996 m., Dayton Ohio globojo 83-ąjį
seimą.

Suvažiavimas prasidėjo ketvirta-
dienį, liepos 31 d., šv. Mišiomis Šv.
Kryžiaus bažnyčioje. Šv. Mišias kon-
celebravo Lietuvos Vyčių organizaci-
jos dvasios vadas ir garbės narys dr.
prelatas Juozas Anderlonis, kun. An-
tanas Markus ir diakonas Vitas Paš-
kauskas. Visų suvažiavimo dienų
giesmes vedė garbės narė Ann Marie
Kassel.

Iškilmingai įnešus vėliavas, Mi-
šios buvo aukojamos už Lietuvos
Vyčius. Savo pamoksle prel. Ander-
lonis išreiškė padėką už galimybę
dalyvauti šv. Mišiose kartu su vyčiais.
Visiems delegatams ir svečiams jis
palinkėjo sėkmingo ir vaisingo
suvažiavimo.

Po Mišių viešbučio salėje vyko
oficialus seimo atidarymas. Įnešus
vėliavas, įžengė Centro valdyba ir

95-tasis Seimas –
„Išdidūs lietuviai tampa

gerais amerikiečiais”

95-tojo suvažiavimo dalyviai prie Šv. Kryžiaus bažnyčios. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

Dalia Puškorienė Lietuvių Fondo
atstovė Cleveland, OH sveikina susi-
rinkusius delegatus.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo”
svetainėje www.draugas.org
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

MES VISI NIEKAD NEUŽMIRŠIME
„Drauge”, 2008 m. liepos 15 d.

skaičiau Dalios Skeberdytės-Meč -
kauskienės laišką  „Niekad neužmir -
šiu”. Gilios patriotės laiškas dar
kartą įžiebė manyje kibirkštį rašyti,
pagilinti Jos patriotinį laišką.  Rusų
armijai artėjant į Lietuvą tūkstančiai
lietuvių su šeimomis ir be jų palikę
savus namus traukėsi į Vakarus
kartu su frontu, kiti pasitraukė į kai-
mus ir gilias tamsias girias ginti
Lietuvą. Tai buvo garbingi mūsų
vyrai ir merginos. Kova su okupantu
buvo ilga ir kraujuota. Kelios dešim-
tys tūkstančių partizanų, partizanių
žuvo.

Išdavikas slapyvardžiu Nikola-
jus-Benas Tumavičius, vedė užrašus.
Jam mirus pasisekė tuos užrašus iš jo
našlės nupirkti. Vienas aprašymas
apie partizanus: „Prie miško nušau-
tus banditus, tris jaunus vyrus ir dvi
merginas seseris Liaugaudaites, at-
vežė prie stribyno, pusnuoges išmetė
ant šaligatvio. Vienas stribas likęs
saugoti nuolat spardė, šautuvo buože
daužė keikdamas banditus. Stribai
stebėjo pro šalį einančių reakciją,
niekas nestabtelėjo atpažinti jų, žino-
jo pavojų – atpažinus banditą grėsė
žiaurūs kankinimai, mirtis... Po trijų
dienų juodos nakties tamsoje juos
sumetė į miestelio gilų šulinį. Pra-
dėjus sklisti nemaloniam kvapui šu -
linį užpylė akmenimis ir žemėmis,

netrukus asfaltavo visą turgavietę.”
Miestelio valdžia dabar neleidžia

tyrinėti, kasinėti, nors buvo žadėta
už viską, sumokėti ir sutvarkyti kaip
bu vo. Mūsų valdžia nenori nieko gir -
dėti. Dar ir šiandien išniekinti kūnai
guli šulinio dugne. Mes to niekad
nepa miršime, negalime pamiršti.

Kelios dešimtys tūkstančių ge  -
riausių Lietuvos sūnų ir dukrų iš
geriausių patriotinių šeimų žuvo dėl
Lietuvos laisvės. Daugumos mūsų
didvyrių išniekinti kūnai naktimis
buvo užkasami pelkynuose, durpy -
nuose, įmesti į apleistus šulinius ir
akmenimis užversti. Labai nedaug
mūsų gynėjų išniekintų kūnų buvo
surasti ir tinkamai palaidoti, nes ne  -
bu vo užtenkamai pastangų dėta jų
ieškoti.

Mes negalime jų pamiršti, iš kar-
tos į kartą turime perleisti atmintį
apie šiuos kilnius, garbingus kovoto-
jus. Įrašyti istorijos vadovėliuose,
mokyklose, universitetuose, bažny -
čiose ir visur, kur tik galime, dide -
lėmis aukso raidėmis išvardyti mūsų
brolius, seseris, partizanus, paauko-
jusius viską Lietuvai, paaukojusius
gyvybes.

Turime prisiekti ir prisaikdinti
valdžios žmones niekad neužmiršti.

Algis Virvytis
Boston, MA

Atsiverčiu šių metų liepos 18-
osios „Draugo” trečiąjį puslapį. Ten,
vienas šalia kito, du įžvalgūs straips-
niai – Vytauto Volerto vedamasis
„Vertybių pirmumo viltys” ir dr.
Algirdo Kanaukos „Lietuvos gyny-
binės perspektyvos”. Nusišypsau.
Grįžtu vaikystėn, į Kauną... 1942 m.
ruduo. Du vienuolikmečiai Algirdas
ir Julius susipažįsta, pradeda lankyti
Kauno VIII gimnazijos antrą klasę.
Vienas jų mokytojų – jaunas, žvalus
Vytautas Volertas.

Baigiasi II pasaulinis karas. Vo-
kietijoje,  Bavarijos Kempten mieste,

susiburia lietuviai pabėgėliai. Vai-
kams įsteigiama kukli Maironio var-
do gimnazija. Ketvirtoje klasėje bene
dešimt mokinių – čia ir vėl susitinka
Algirdas ir Julius. O kas įeina į klasę
mus mokyti? Vytautas Volertas. Pra-
bėga ketveri metai. Emigracija. Išsi-
skirstom po platų pasaulį. Ir štai, po
daugiau nei 60 metų, buvę mokytojas
ir mokinys dėsto savas mintis tame
pačiame „Draugo” puslapyje, kurį su
malonumu skaito

Julius  Špakevičius
Westwood, MA

Jeanne Dorr, „Bridges” redaktorės,
ses. vienuolės Mary Valliere nuo
Sisters of Jesus Crucified kongregaci-
jos, garbės konsulo New York Rimo
Česonio, LR prezidento patarėjo kan-
celiarijos pavaduotojo Juozo Ruzgio,
ALTo pirmininko advokato Sauliaus
Kuprio ir Lithuanian Children’s
Relief ses. vienuolės Helen Ivanaus-
kas.

Mandatų komisijos pranešimu,
pirmajame posėdyje dalyvavo 66 as-
menys. Tarp jų – 11 garbės narių, 39
delegatai, 7 apygardų delegatai, 4
svečiai ir 5 Centro valdybos nariai,
atstovavę 5 rajonams ir 16 kuopoms.

Posėdis baigtas malda, kurią su-
kalbėjo prel. kun. dr. J. Anderlonis.

Vakare važiavome į Benham’s
Grove, kur vyko pramoginis pažinti-
nis vakaras „Ol’ Time Western
BBQ”. Visų nuotaika buvo pakili.
Jaunieji vyčiukai galėjo žaisti įvairius
sporto žaidimus.

Antroji suvažiavimo diena

Penktadienį, rugpjūčio 1 d., šv.
Mišias aukojamas viešbutyje už mi-
rusius Lietuvos vyčius ir organizaci-
jos rėmėjus koncelebravo prel. J. An-
derlonis, kun. A. Markus ir diakonas
V. Paškauskas.

Po Mišių antroje posėdžio sesijo-
je maldą pradėjo prelatas dr. J.
Anderlonis.

Centro valdybos pirmininkės
antroji pavaduotoja ses. J. Shai-
nauskas perskaitė pranešimą apie
Lietuvos Vyčių narystes. Kaip ir
visose organizacijose, taip ir Lietuvos
Vyčių nariai jas palieka, miršta ir
todėl narių skaičius mažėja. Dabar-
tiniu laiku kartais sunku pritraukti
naujų narių, bet Lietuvos Vyčių orga-
nizacija gali didžiuotis, kad per
paskutiniuosius metus į jų gretas
įstojo 68 nauji nariai. Šiuo laiku Lie-
tuvos Vyčių organizacijai priklauso
beveik 2,000 narių iš 5 apygar-
dų/rajonų ir 46 kuopų. 90 kuopoje
Kearny, NJ užsirašė 6 nauji nariai; į
82 kuopą  Gary, IN įstojo 7 nauji na-
riai, o 112 kuopa Chicago, IL pritrau-
kė 12 narių. Kuopos buvo apdova-
notos dovanėlėmis ir žymenimis.
Kuopų narės, kurios įtraukė daugiau-
sia narių, yra Cynthia Paškauskas
(112 kuopa,  Chicago, IL) ir Loretta
Vician (82 kuopa, Gary, IN). Abi vytės
pritraukė po 4 naujus narius.

Irene Ozalis, Lietuvos Vyčių fon-
do pirmininkė, perskaitė fondo atas-
kaitą ir papasakojo apie šio padalinio
praėjusių metų veiklą. Buvo paauko-
ta: „Regutės” našlaičiams Lietuvoje –
1,000 dol.;  Šv. Klaros ligoninei Ute-
noje – 2,500 dol.; Lithuanian Child-
ren’s  Relief – 1,500 dol.; po 1,000 dol.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijai ir Nekalto Prasidėjimo bazilikai
Šiluvos Mergelės Marijos koplyčiai;
po 500 dol. „Vyties” žurnalui ir Čika-

gos operai. I. Ozalis paskelbė rašinio
konkurso laimėtojus: 1-oji vieta (300
dol.) – Bronė Visniauskas (110 kuopa,
Athol-Gardner, MA); 2-oji vieta (200
dol.) – Stephany Gutauskas (3 kuopa,
Philadelphia, PA), 3-ioji vieta (100
dol.) – Asta Kraskoukas. Baigdama
savo pranešimą I. Ozalis prašė visus
ir toliau remti Lietuvos vyčių fondą.

Toliau Centro valdybos ritualų
komiteto pirmininkė Georgiana Mac-
ke paskelbė 4-to laipsnio kandidatus:
Dolores Herber (3 kuopa, Philadelp-
hia, PA), Anthony Alexander (7 kuo-
pa, Waterbury, CT), kun. Michael
Holloran (96 kuopa, Dayton, OH),
Anne  Louise Tucker (96 kuopa, Day-
ton, OH), John  Domalakes (144 kuo-
pa, Anthracite, PA) ir Suzanne Do-
malakes (144 kuopa, Anthracite, PA).
Kiti 8 ketvirto laipsnio kandidatai,
kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo
dalyvauti, bus apdovanoti artimiau-
siu laiku.

Garbės narystės komiteto pir-
mininkė E. Sluzas pranešė apie šių
metų naujų garbės narių kandidates,
kurioms garbės narystė bus suteikta
per uždarymo pokylį: Lee Moore (86
kuopa, Du  Bois, PA) ir „mūsų” Regi-
na Juškaitė-Švobienė (102 kuopa,
Detroit, MI). Pranešė, kad 2009 m.
garbės narystės kandidatų nėra.

Becky Pataki, Šv. Kazimiero gil-
dijos pirmininkė, pasveikinusi visus
svečius ir delegatus, apgailestavo,
kad dėl įvairių priežasčių ji atsisakė
eiti šio padalinio pirmininkės parei-
gas. Naujas padalinio pirmininkas
nuo šiol bus Centro valdybos pir-
mininkės paskirtas Mark H.  Bell, 96
kuopos Dayton, OH, narys. Buvo
pranešta apie šio vieneto praėjusių
metų veiklą. Buvo gauta 70,000 dol.
aukų, kurios nusiųstos kun. Petrui
Šiuriui, naujam Popiežinės Šv. Kazi-
miero lietuvių kolegijos rektoriui.
Galima užsakyti Mišias už pažįsta-
mus, šeimos narius ir specialias in-
tencijas. Nuo Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 1991 m. 80 klierikų
yra įšventinti kunigais. Kadangi fi-
nansinė parama klierikams suma-
žėjo, reikia žiūrėti į ateitį ir sudaryti
naujus projektus išlaikyti kolegiją.
Lietuvos Vyčių organizacija yra vien-
intelė organizacija, kuri pastoviai re-
mia kolegiją. Kitos aukos gaunamos
iš palikimų, stipendijų klierikams ir
iš Villa Lithuania svečių namų. Pra-
eitų metų projektas buvo suremon-
tuoti 10 svečių kambarius ir apstatyti
juos baldais. Šių metų projektas yra
įstatyti dešimt naujų langų kolegijos
pirmame aukšte. Išlaidos gali siekti
daugiau nei 15,000 dol. Šiais metais
spalio 26–28 d. Šv. Kazimiero kolegija
švęs savo 60 gyvavimo jubiliejų. Ju-
biliejinė šventė bus įamžina doku-
mentiniuose filmuose. Taip pat bus
suprojektuoti jubiliejiniai medalis ir
koplytstulpis.

Bus daugiau.

ÎDOMUS SUTAPIMAS

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

DU PATIKSLINIMAI
Pranės Šlutienės š. m. liepos 29

d. „Drauge” išspausdintame straip-
snyje „Girulių stovykloje ‘Pasaka’ –
netikėtas susitikimas po aštuonerių
metų” turėtų būti ne Ilona Laučienė,
o Laucienė.

Astos Cheong „Draugo” liepos 31
d. straipsnyje „Tūkstančių lietuvių
sambūris Connecticut” netiksliai
parašyta, kad ,,Dangaus vartų” ka-
pinaitėse (prie Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių se-

serų vienuolyno) laidojamos seserys.
Ramunės Kubiliūtės žiniomis,

tose kapinėse laidojami ne vien se-
selės (kitaip dar vadinamos „put-
namietėmis”), bet ir vyrai bei šiaip
pasauliečiai. Ten palaidotas buvęs
vienuolyno kapelionas, kun. Stasys
Yla, buvo palaidotas ambasadorius
Stasys Lozoraitis (kol nebuvo per-
laidotas Lietuvoje) ir kiti.

Ačiū R. Kubiliūtei už pastebėtus
netikslumus.

Dalis naujos 2008-2009 m. Centro valdybos narių.
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Lietuvos plaukikas Vytautas Janušaitis. ELTOS nuotr.  

Tremtiniû kapams Sibire 
stinga Vyriausybès dèmesio

OLIMPIADA-2008

Apsilankykite
www.draugas.org

Dubingiû� piliavietè� stebina
radiniais

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (Lietu-
viams.com) – Praėjusios savaitės pa-
baigoje Lietuvos jaunimo organizaci-
jų taryba (LiJOT) kreipėsi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę dėl Lietuvos
kultūrinio paveldo Sibire išsaugoji-
mo. Jau trečius metus rengdami pro-
jektą „Misija Sibiras”, jaunimo atsto-
vai pastebėjo, jog valstybės veiklos
strategijoje neskiriama pakankamai
dėmesio tam, kad lietuvių trėmimų
vietose išlikęs tautos kultūrinis ir in-
telektinis paveldas būtų tinkamai
saugomas, žymimas bei pristatomas
Lietuvoje. Šiuo metu nykstančiomis
kapavietėmis rūpinasi tik atskiros,
daugiausia jaunimo, rengiamos eks-
pedicijos.

„Šiuolaikinis jaunimas – tarpinė
grandis tarp trėmimus patyrusių tau-
tiečių bei ateities kartų, kurios apie šį
skaudų istorijos laikotarpį sužinos
tik iš vadovėlių. Kreipiamės į Vyriau-
sybę, prašydami organizuoti Sibire
esančių lietuvių laidojimo vietų res-
tauracijos, išsaugojimo bei priežiūros
darbus. Iš LiJOT rengtų ekspedicijų
rezultatų matome, kad šiuo metu di-
džioji dalis Sibire esančių lietuvių ka-
pinių jau sunykusios, o likusios – vi-
siškai neprižiūrimos,” – teigia LiJOT

prezidentas Šarūnas Frolenko.
Šarūno Frolenko nuomone, to-

kios jaunimo ekspedicijos kaip „Misi-
ja Sibiras” svariai prisideda prie ka-
paviečių išsaugojimo bei ryšio su Sibi-
re vis dar gyvenančiais lietuviais pa-
laikymo. Tačiau tam, kad jaunų žmo-
nių jau sutvarkytos kapavietės arti-
miausiu metu vėl nesunyktų ir jų
darbas nenueitų veltui – būtina nuo-
latinė prižiūra, kurios neįmanoma
įgyvendinti be aktyvios ir tikslingos
valstybės politikos krypties.

LiJOT Sibire esančias kapines
vertina kaip Lietuvos kultūrinį ir in-
telektinį paveldą. Tai yra dalis Lie-
tuvos, kurios mes neturime čia: kry-
žiai, drožiniai, raižiniai. Visa tai ypa-
tingai svarbu siekiant išsaugoti šalies
istoriją bei etnokultūrą. Išlikusių lie-
tuvių laidojimų vietų kultūrinė prie-
žiūra turėtų būti numatyta kaip vals-
tybinės kultūros politikos dalis:
reikšmingas Lietuvai kapavietes ver-
tėtų pažymėti vienodais atminimo
ženklais, nuolat prižiūrėti. Jaunimo
atstovai siūlo sudaryti tarpžinybinę
darbo grupę ir pavesti jai parengti lie-
tuvių kapaviečių Sibire išsaugojimo
ir priežiūros planus bei skirti tam rei-
kalingus išteklius.

Atkelta iš 1 psl.
radinių Lietuvoje. Archeologinių
tyrimų duo-menys, surinkti
Dubingių piliavie-tėje, pasak
mokslininkų, yra labai svarbūs, nes
iki pat XVII a. antros pusės rašytinės
medžiagos apie šią piliavietę yra
nedaug.

Šioje vietoje stovėję rūmai prik-
lausė galingiausių XVI–XVII a. Lie-
tuvos kunigaikščių Radvilų giminei.
Šalia buvo įsikūrusi ir evangelikų re-
formatų bažnyčia, kurios vietoje 2004
m. kasinėjimų metu buvo rasti žy-
miausių Radvilų giminės atstovų –
Mikalojaus Radvilos Rudojo bei Mi-
kalojus Radvilos Juodojo – palaikai.

Šiais metais archeologų grupei
pavyko atidengti visą rūmų plotą, bu-
vo atkastos trijų rūsių dalys. Rūmų
griuvėsiuose rasta neblogai išsilai-
kiusių grindų plytelių, aptikta to lai-
ko monetų.

Rūmų išorėje atkasti gerai išlikę
XV–XVII a. kultūriniai sluoksniai,
kuriuose taip pat rasta įdomių daik-
tų: šachmatų figūrėlės fragmentai,
stilius (senovinė rašymo priemonė,
kuria rašydavo molio ir vaškinėse
lentelėse), švininės kulkos, verpstu-
kas. Buvusią rūmų prabangą liudija
rastos koklių su Radvilų giminės her-
bu liekanos.

Pasak archeologų, kasinėjimo
darbų užteks dar ne vienai vasarai:
žinoma, kad šalia rūmų stovėjo bokš-
tas, kažkur piliavietėje turi būti va-
dinamoji ,,ūkinė dalis”: svirnai, ark-
lidė, daržinė, degtinės varykla ir pir-
tis su virtuve, plytų bei koklių gamy-
bos vietos. Be to, vis dar neaiški XIV
a. pilies vieta, XVI–XVII a. piliavietės
įtvirtinimų vietos.

2003–2007 metais archeologų iš-
tyrinėtoje buvusios piliavietės baž-
nyčios vietoje jau atliekami radinių

Atagajaus kapinės Sibire.                                                            G. Aleknos nuotr.

Lietuvos plaukikas Vytautas Ja-
nušaitis trečiadienį vyrų 200 m kom-
pleksinio plaukimo atrankos varžy-
bose užėmė 11-ąją vietą ir pateko į
pusfinalį. Atėnų olimpinėse žaidynė-
se septintąją vietą užėmęs 26-erių
metų kaunietis plaukimo atkarpą
įveikė per 1 min. 59,63 sek. ir 0,09
sek. pagerino savo paties 2005 metais
pasiektą Lietuvos rekordą. V. Janu-
šaitis atrankos varžybų šeštajame
plaukime atplaukė ketvirtas. Atran-
kos varžybų nugalėtoju tapo ameri-
kietis Ryan Lochte – 1 min. 58,15 sek.
Jau penkis aukso medalius Beijing iš-
kovojęs kitas amerikietis Michael
Phelps užėmė šeštąją vietą. Atrankos
varžybose dalyvavo 46 plaukikai. Į
pusfinalį pateko 16 greičiausių. Pus-
finalio plaukimai vyks ketvirtadienį.

***
Geltonojoje jūroje vykstančioje

buriavimo olimpinėje regatoje po tre-
čiadienį įvykusio trečiojo ,,Laser Ra-
dial” klasės plaukimo į trečią vietą
pakilo 25-erių metų Gintarė Volun-
gevičiūtė. Pirmajame iš dviejų vyku-
sių plaukimų Lietuvos buriuotoja už-
ėmė aštuntą vietą ir bendroje įskaito-
je turi 24 baudos taškus. Regatos pir-
maujančia po trijų plaukimų liko 15
baudos balų turinti amerikietė Anna
Tunnicliffe, o į antrą vietą su 22 bau-
dos balais pakilo penktą vietą trečia-
jame plaukime užėmusi kroatė Mate-
ja Petronijevič.

***
Plaukikė Raminta Dvariškytė

200 m krūtine kvalifikacinėse varžy-
bose aplenkė penkias varžoves ir už-
ėmė 35-ą vietą. Lietuvė atkarpą įvei-
kė per 2 min. 33,32 sek. ir nuo pas-
kutinės pusfinalio dalyvės atsiliko
net 6,04 sek. Greičiausiai atrankos
200 m nuotolį krūtine atrankos var-
žybose plaukė amerikietė Rebecca
Soni (2:22,17), australė Leisel Jones
(2:23,81) ir austrė Mirna Jukič
(2:24,39).

***
Lietuvos atstovas Valdemaras

Venckaitis graikų-romėnų imtynių
varžybose svorio kategorijoje iki 74
kg trečiadienį galutinėje įskaitoje
tarp 20-ies atletų užėmė 14-ąją vietą.
Nuo aštuntfinalio savo pasirodymą
pradėjęs 2007 m. pasaulio čempiona-
to bronzos medalio laimėtojas turėjo
pripažinti savo bendraamžio 24-erių
metų Peru atstovo Sixto Barrera pra-
našumą. Kategorijoje iki 74 kg aukso
medalį iškovojo 2007 m. Europos
čempionas gruzinas Manučara Kvir-
kelija.

***
Atskiro starto lenktynėse dvirati-

ninkė Edita Pučinskaitė trečiadienį
atvažiavo 23-ia. Lietuvos dviratinin-
kė 23,5 km nuotolio važiavime 4 min.
3,65 s. pralaimėjo olimpiados aukso
medalį iškovojusiai amerikietei Kris-
tin Armstrong (34 min. 51,72 sek.).
E. Pučinskaitei, kuri sekmadienį gru-
pinėse lenktynėse užėmė 9-ą vietą,
trečiadienį pavyko aplenkti tik žaidy-
nių šeimininkę bei kanadietę. 

***
Nesėkmes jau pirmose kovose pa-

tyrė abu Lietuvos graikų-romėnų im-
tynių dalyviai – Aleksandras Kaza-
kevičius (svorio kategorija iki 66 kg)
ir Valdemaras Venckaitis (iki 74 kg).
Abu lietuviai jau prarado galimybes
patekti į paguodos turnyrą, nes jų
varžovai taip pat pasitraukė iš varžy-
bų. 

***
Akademinio irklavimo varžybose

dalyvaujantis vienvietininkas Min-
daugas Griškonis tęs kovą tik B fina-
le dėl 7–12 vietų. Tai paaiškėjo po tre-
čiadienį vykusių pusfinalio plaukimų.
22-jų metų lietuvis antrajame pusfi-
nalio plaukime 2,000 m nuotolį įveikė
per 7 min. 20,32 sek. ir liko paskuti-
nis – šeštas. Vienvietininkų B baigia-
mosios varžybos vyks ketvirtadienį.
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Sąjungos (ES) Lenkijai skiriamos pa-
ramos vertę, sakė Lenkijos regioni-
nės plėtros ministrė Elžbieta Ben-
kovska. ,,Žvelgiant į zloto kursą nuo
Lenkijos įstojimo ES akivaizdu, kad
euro įvedimas yra protingas spren-
dimas, – sakė ministrė – Tai leistų
mums išvengti rizikos, kurią kelia
stiprėjantis zlotas, kurio kursas ir to-
liau gali augti ateinančiu ES biudže-
tiniu laikotarpiu.” 

LONDONAS
Anglijos bankas numato, kad ki-

tais metais Jungtinės Karalystės
ekonomika neaugs, praneša BBC.
Bankas iki šiol nebuvo pateikęs tokių
niūrių spėjimų. Banko valdytojo Mer-
vyn King teigimu, ekonomika nė kiek
neaugs, valdytojas taip pat „neatme-
ta galimo sąstingio”. Jis įspėjo, kad
infliacija pasieks 5 proc., tad centri-
nis bankas artimiausiu metu nema-
žins palūkanų normų. Jo teigimu,
lėtėjanti ekonomika pristabdys inf-
liaciją.

JERUZALĖ
Jungtinės Valstijos šiuo metu ne-

pritaria tam, kad Izraelis smogtų ko-
kius nors karinius smūgius Irano
branduoliniams objektams, trečia-
dienį sakė Izraelio gynybos ministras
Ehud Barak. ,,Amerikiečiai nėra pa-
sirengę leisti mums pulti Iraną, – ar-
mijos radijui sakė E. Barak. – Mūsų
požiūris yra toks: neišbraukti iš dar-
botvarkės jokio pasirinkimo, bet tuo
pačiu metu daryti diplomatinę pa-
žangą.” Izraelio laikraštis ,,Haaretz”
pranešė, kad Washington pastaruoju
metu atmetė Izraelio prašymą dėl ka-
rinės įrangos, kuris, pasak JAV pa-
reigūnų, rodė, kad Izraelis beveik
baigia rengti tokį puolimą. 

BEIRUTAS
Libane per sprogimą Tripolio

uostamiestyje trečiadienį ryte žuvo
10 žmonių, pranešė saugumo parei-
gūnas. „Dauguma aukų yra Libano
armijos kariai, – sakė pareigūnas.
Tarp aukų ir nukentėjusiųjų yra ir
žmonių, kurie buvo netoli nuo spro-
gimo vietos buvusiuose pastatuose.”
Tripolį pastaraisiais mėnesiais krėtė
tarpkonfesinis smurtas tarp sunitų ir
alavitų bendruomenių, pareikalavęs
23 žmonių gyvybių.

SARAJEVAS
Karo nusikaltimais įtariamas

buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas
Ratko Mladič su Serbijos slaptosio-
mis tarnybomis derasi dėl pasidavi-
mo Jungtinių Tautų (JT) tribunolui,
remdamasis šaltiniu Serbijos vyriau-
sybėje rašo Bosnijos dienraštis ,,Glas
Srpske”. ,,Pareigūnai tvirtina, kad
Mladič turi be problemų vykti į Ha-
gą. Serbija yra pasiryžusi užbaigti tą
‘Hagos istoriją’”, – sakė šaltinis, ku-
ris nenorėjo, kad būtų skelbiama jo
pavardė. 66 metų R. Mladič slapstosi
nuo 1995 m., kai Tarptautinis tribu-
nolas apkaltino jį vienais didžiausių
karo nusikaltimų nuo Antrojo pasau-
linio karo. Serbija, kuri praėjusį mė-
nesį Belgrade suėmė karo metais
Bosnijos serbams vadovavusį Rado-
van Karadžič ir kuri vis labiau spau-
džiama suimti R. Mladič, dabar pri-
pažįsta, kad jis 2002–2005 m. galėjo
prisiglausti kariškių objektuose ir
butuose sostinėje.

PARYŽIUS
Tarptautinė bendruomenė turi

rūpintis, kad ,,Kinija sugrįžtų į pag-
rindinę pasaulinės demokratijos sro-
vę”, trečiadienį sakė Dalai Lama.
,,Kinija labai trokšta prisijungti prie
tarptautinės bendruomenės”, – sakė
ištremtasis Tibeto dvasinis vadovas
spaudos konferencijoje Paryžiuje
prieš susitikimą su Prancūzijos par-
lamentarais. Nobelio taikos premijos
laureatas pridūrė, kad pasaulis ,,ne-
turi atskirti Kinijos”, tačiau privalo
paskatinti laikytis bendrųjų visuo-
menės normų ir ,,užmegzti nuošir-
džius draugystės saitus. Tai yra bū-
tina.” Dalai Lamos viešnagė Prancū-
zijoje truks 12 dienų. Jo laikas suta-
po su šiemet Kinijos surengtomis
olimpinėmis žaidynėmis, tačiau į
aukšto budistų dvasininko politinę
dienotvarkę įtraukti tik asmeniniai
susitikimai su Prancūzijos Senato
nariais.

VARŠUVA
Lenkija turi greitai įsivesti bend-

rą Europos valiutą – eurą, nes au-
gantis zloto kursas mažina Europos

Vilnius, rugpjūčio 13 d. (,,Inter-
fax”/BNS/ELTA/,,Draugo” info) –
Pranešama, kad rusų pajėgos paliko
Gorio miestą ir juda „gilyn į Gruziją”.
Gruzijos pareigūnai CNN teigė, kad
kolona greičiausiai pasuks anksčiau
gruzinų paliktos karinės bazės link.
Ir rusai, ir gruzinai praneša apie pa-
liaubų pažeidimus. Gorį paliekantys
gyventojai pasakojo apie osetinų vyk-
domus ginkluotus plėšimus mieste.
Šios naujienos pasirodo po to, kai Gru-
zija ir Rusija pritarė taikos planui.

Naujienų agentūra ELTA skel-
bia, jog praėjusią naktį rusų pajėgos,
nuskandinusios kelis Gruzijos kari-
nių pajėgų laivus, pasitraukė iš šalies
Počio uosto. Apie tai pranešė uoste
veikianti radijo stotis.

„Interfax” anksčiau pranešė, kad
Rusijos karinių pajėgų judėjimas,
pasak Rusijos karinės vadovybės, yra
„karinių pajėgų atitraukimas į nuo-
latines buvimo vietas”. Be to, pasak
CNN, Rusija ketina sukurti „sanitari-
nę zoną” už Pietų Osetijos ar Abcha-
zijos ribų – Gruzijos teritorijoje.

Anot BBC korespondento Gavin
Hewitt, iš Gorio miesto bėgę gyvento-
jai pasakojo, kad mieste pradėjo
plėšikauti Pietų Osetijos separatistai.
Gauta pranešimų, kad miesto priei-
gose iš žmonių atimami automobiliai.
Korespondento teigimu, nors paliau-
bos įsigaliojo, jos labai trapios būtent
šioje teritorijoje.

Prancūzijai tarpininkaujant, Ru-
sija ir Gruzija pritarė taikos planui,
kuriame numatoma nutraukti ugnį
ir grąžinti pajėgas į iki konflikto bu-
vusias vietas.

Europos Sąjungai pirmininkau-
jančios Prancūzijos prezidentas Ni-
colas Sarkozy, iš Maskvos atvykęs į
Tbilisį, spaudos konferencijoje nuro-
dė, jog „ketinimai yra sutartą planą
padaryti ilgalaikį”. Tačiau N. Sarkozy
pabrėžė, kad konfliktą įžiebusių
problemų susitarimas nesprendžia.

CNN nurodo, jog planas neišsp-
rendžia, ar separatistiniai Gruzijos
regionai Pietų Osetija ir Abchazija
liks Gruzijos dalimi, ar ne. Separa-
tistinių regionų vadovai toliau atkak-
liai tvirtina, jog į jokias derybas su

Tbilisiu nesileis, o Gruzija antradienį
pareiškė, kad nuo šiol Rusijos pajėgas
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje laikys
okupacine kariuomene bei pridūrė iš-
stosianti iš Nepriklausomų valstybių
sandraugos (NVS).

Po to, kai antradienio popietę su-
sitiko su rusų prezidentu Dmitrij
Medvedev, N. Sarkozy nurodė, kad
Rusijos vadovas sutiko, jog Gruzija
yra nepriklausoma šalis, ir Rusija ne-
turi jokių ketinimų ją sunaikinti. Ta-
čiau D. Medvedev taip pat pridūrė,
kad „suverenumas yra pagrįstas
žmonių valia”.

Pietų Osetija ir Abchazija jau be-
veik dvidešimt metų yra pasiskelbu-
sios atskiromis respublikomis. Tuo
metu Gruzijos prezidentas Michail
Saakašvili nepanoro palikti „jokių
abejonių”, kad dėl Gruzijos teritori-
nio vientisumo gali būti kokių nors
diskusijų. „Tai nesvarstytina”, – tei-
gė jis.

Tuo metu abi konflikto šalys vie-
na kitą apskundė Jungtinių Tautų
Tarptautiniam Teisingumo Teismui
Hagoje. Gruzija antradienį pateikė
skundą dėl rasinės diskriminacijos
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje 1990–
2008 metais.

Rusija praėjusią savaitę pradėtus
Gruzijos veiksmus Pietų Osetijoje jau
anksčiau pavadino „genocidu”, teig-
dama, jog buvo nužudyta iki 2 tūkst.
osetinų, tačiau šie skaičiai nėra nep-
riklausomai patvirtinti. Rusijos už-
sienio reikalų ministras Sergej Lav-
rov trečiadienį tvirtino, kad „šimtai
Rusijos piliečių iš Pietų Osetijos  ruo-
šia skundus tarptautiniams teis-
mams”.

Ginkluotas konfliktas tarp Rusi-
jos pajėgų bei Gruzijos kariuomenės
įsiplieskė praėjusį ketvirtadienį. Gru-
zija teigė, kad yra apšaudoma iš Pietų
Osetijos, ir todėl buvusi priversta pa-
naudoti savo karines pajėgas.

Tuo metu Rusija skelbia, kad
Gruzija buvo agresorė, kuri Pietų
Osetijoje nužudė beveik 2 tūkst. tai-
kių civilių bei nukovė Rusijos taikda-
rių. Įvairias duomenimis, dėl karinių
veiksmų Pietų Osetijoje namus pali-
ko apie 100 tūkst. žmonių.

ARTIMIEJI RYTAI

Rusijos pajègos juda 
gilyn î Gruzijâ

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

EUROPA

Rusijos kariuomenės pajėgos.                                        SCANPIX/REUTERS nuotr.
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Mūsų stalui

JAUNOMS ŠEIMININKĖMS

pu. Puikus prieskonis prie avienos,
kiaulienos, paukštienos patiekalų. Be
to, vartojamas kepiniams, saldiems
padažams, arbatoms, šaltiems gėri-
mams ir deg tinei.

Kaip vaistinis augalas buvo žino-
mas jau senovėje. Iš rozmarino lapų
gau  namas eterinis aliejus, iš kurio
ga  minami tepalai reumatiniams ir
ner  viniams skausmams malšinti.

ŠALAVIJAS (angl. sage). Labai
vertingas prieskonis, kuris taip pat
tu ri gydomosios galios. Augalas kilęs
iš šiaurinės Viduržemio jūros pa kran -
tės. Šiandien labai plačiai naudoja-
mas sūrių ir mėsos bei žuvų konservų
pramonėje. Kulinarijoje šalavijas var-
tojamas mažais kiekiais dėl jo aš traus
skonio.

ŠAFRANAS (angl. saffron).
Kilęs iš Rytų ir buvo žinomas Salia-
mono lai kais. Jo derlius surenkamas
ran komis, todėl jo kaina yra labai
aukšta. Jis laikomas geriausiu pries-
koniu, todėl yra pats brangiausias
pasaulyje. Viena jo uncija (28 g) kai-
nuoja 150 dolerių. Šafranas į Ame-
riką atvežtas pi li grimų, jo vardu net
pavadintas mies tas Shaffron-Walden.

Kaip prieskonis daugiausia var-
tojamas kepiniams, maistui dažyti.
Taip pat naudojamas ir medicinoje.
Jis buvo laikomas puikiu vaistu nuo
šir dies ligų.

Parengė Nijolė Nausėdienė 
El. paštas:

Nausediene@aol.com

KALENDRA (lot. Coriandrum
sa ti vum) yra vienas iš senųjų pries -
konių. Kinai jį vartojo jau prieš 5000
metų. Jie šaknis valgė kaip daržovę, o
sėklas naudojo saldainiams ir gėri-
mams gaminti. Šis prieskonis mini-
mas net Senajame Testamente. Vė -
liau jis pateko į Graikiją, o iš ten Ce -
zario kariai ji išplatino po visą Eu -
ropą. Kalendros vartojamos ir kaip
vais tas. Viduramžiais jis buvo laiko-
mas meilės vaistu ir apie jį buvo gali-
ma išgirsti ,,Tūkstančio ir vienos
nakties” pasakose. Kalendrų sėklose
yra eterinio aliejaus, kuris naudoja-
mas kvepalų, saldainių ir šokolado
bei cigarečių pramonėje. Kaip vaistas
pa deda gydyti skrandžio ir žarnų
sutri kimus. Be to, žadina apetitą ir
palengvina virškinimą. Tinka su mė -
sa, žuvimi, taip pat duonai, sūriui ir
marinatams ruošti.

KARDAMONAS (lot. Elletaria
car da mo mum) auga ant gana aukštų
me delių Indijoje. Kultivuojamas Cen -
trinėje Amerikoje, Meksikoje. Kuli -
narijoje naudojami kardamono grū-
dai. Ypač daug jų naudoja Skandi na -
vijos kraštuose, čia daug jų deda į
kepi nius. Arabai kardamoną deda
ver dami kavą. Be to, kardamonas tin -
ka į marinatus, dešras ir kai ku riuos
gėrimus.

KMYNAI (lot. Carum carvi,
angl. caraway). Labai paplitęs Lietu -
vos pievų augalas. Garsusis graikų
gy dytojas Klaudijus jau 136 m. pr. Kr.
juos mini savo raštuose ir nepapras-
tai vertina jų gydomąją galią. Vėliau
juos kultivavo romėnai ir galai. Į
Šiau rės Europą pateko iš Romos im -
perijos. Šiandien plačiai naudojami
ku linarijoje ir vaistų gamyboje.

Kmynus dedame į kopūstų, bul-
vių, grybų patiekalus. Kmynai nepa-

keičiamas prieskonis, marinuojant
burokėlius ir rauginant kopūstus. Be
to, labai plačiai vartojami ga minant
sūrius ir gėrimus. Iš kmynų sėklų
spaudžiamas eterinis aliejus, kuris
vartojamas preparatams virš kinimui
gerinti ir apetitui žadinti.

KVAPNUSIS MAIRŪNAS
(angl. marjoram). Lūpažiedžių šei-
mos auga las, auga Lietuvoje ir plačiai
nau dojamas. Mairūnas kilęs iš kar štų
ir uolėtų Viduržemio jūros pa kran -
čių. Jis labiausiai mėgstamas ir dau-
giausiai vartojamas Sicilijos saloje.
Šis augalas yra jų seno miesto Mar -
jori ir kartu viso krašto simbolis.

Kulinarijoje vartojamas su mėsa,
žu vimi, įvairioms salotoms, taip pat
padažams. O mairūnų eterinis aliejus
naudojamas likerio, muilo ir kvepalų
pramonėje.

PELETRŪNAS (angl. tar-
ragon). Pe le trūnai Lietuvoje buvo
auginami darželiuose. Jau senovės
egiptiečiai, grai kai ir romėnai juos
labai mėgo ir vartojo gamindami kas-
dieninį mais tą. Yra žinomas pran-
cūzų peletrūnų actas (,,vinaigre d’es-
tragon”), kuris ku linarijoje labai
vertinamas ir nau do jamas kaip ypa-
tingas salotu užpilas. Tinka prie
įvairių užkandžių, su žuvimi, mėsa ir
salotomis. Jo žolėje yra nemažai vita-
mino C.

ROZMARINAS (angl. rosema-
ry). Tai Viduržemio jūros srities
augalas. Visa jo antžemine dalis pa-
sižymi ne pa prastai aromatingu kva-

Tęsinys iš liepos 31 d. 

Patarimai gaminantiems
patiekalus grilyje 

Vasara – tai metas, kai galima
suruošti nuostabią šventę sau, šeimai
ar draugams, pasigaminant patie-
kalus grilyje. Kaip malonu po sunkios
darbo dienos ar savaitės atsipūsti ir
maloniai praleisti laiką įdomioje
draugijoje. O kad laiko praleidimas
būtų tikrai malonus, siūlome kelis
patarimus, kaip ir ką daryti.

Grilis dėl savybės greitai troškin-
ti ir dėl to, kad kepant nereikia nei
riebalų, nei vandens, išlaiko daug
natūralių mineralinių druskų ir aro-
matingų medžiagų. Dėl šios prie-
žasties dažniausiai nebereikia papil-
domų prieskonių, o tai ypač svarbu
sergantiems širdies, kraujo apytakos,
inkstų ligomis, turintiems viršsvorį.

Kaip žinia, druska sujungia ne-
mažą vandens kiekį audiniuose ir dėl
to apsunkina kai kurių organų veik-
lą; ji išpučia ir storina. Kadangi,
kepant grilyje druska nėra būtina,
jame pagaminti patiekalai yra die-
tiniai. Jei kas nors, bent jau iš pra-
džių, nenorėtų atsisakyti papildomų
prieskonių, jų jam reikės daug ma-
žiau, negu virtiems, troškintiems
arba keptiems patiekalams, nes ma-
žas žiupsnelis druskos beriamas tik
ant pagaminto patiekalo ir dėl to kaip
skonio dirgiklis liežuvį veikia stip-
riau, negu didesnis, visame patiekale
ir padaže išbertas šiaip jau normalus
druskos kiekis.

Labai tinka grilyje gaminamiems
patiekalams prieskonis iš glutamino
– fondoras, ir mažas kiekis druskos.
Glutaminas, natūralus augalinis pro-
duktas, pats yra beskonis, bet turi
savybę sustiprinti esamus kvapus.
Dėl šios savybės būtent šis prieskonis
ypač tinka grilyje kepamų patiekalų
pagardinimui.

Naudojant prieskonius, reikia
žinoti, kad visi plokšti kepiniai, kaip
pvz., kepsniai, šniceliai ir t.t., dar
papildomai gali būti pabarstyti drus-
ka arba fondoru vėliau, nes druska,
ypač gaminant mėsos bei žuvies
patiekalus, taip pat ir daržoves,

traukia vandenį, o dėl šios drėgmės
kepsnys gražiai neapskrunda ir neap-
kepa, dėl to prieskonius reikia berti
po kepimo grilyje, geriausiai jau
plokščioje lėkštėje.

Esant didesniam kepiniui, pvz.,
kepsniams, paukštienai ir t.t., pir-
miausia padruskinamas tik vidus, o
išorė – tik troškinant. Jokiu būdu
negalima patiekalų druskinti anks-
čiau, prieš kepimą.

Žavi kepimo grilyje forma – keps-
nys, suvyniotas į aliuminio foliją.
Folija iš vidaus truputį patepama
riebalais, tada apibarstytas priesko-
niais kepsnys įvyniojamas į ją ir
troškinamas taip, kaip buvo aprašyta
anksčiau. Mėsa, žuvis, daržovės bei
vaisiai aliuminio folijoje išlieka ypač
sultingi; jie ir patiekiami su folija.

Ieva.lt. 
Alfa.lt

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
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Gediminas STORPIRŠTIS 
Džiaugiuosi čia gimęs ir niekur

kitur nenorėčiau gyventi. Patinka
mūsų gamtos kaita, nes toli gražu ne
visos pasaulio šalys ir jų gyventojai
gali džiaugtis tokiu stebuklu kaip
keturi metų laikai. 

Jonas VAIŠKŪNAS 
Jaučiuosi lietuviu ir didžiuojuosi.

Tik viešai skelbtis nedrįstu. Nesan-
tūru kažkaip lipti ant bačkos ir šauk-
ti. Tarp savų net nėra prasmės. O
svečioj šaly, kokioje Japonijoje, kodėl
gi ne, jei, pavyzdžiui, gerai būtų
pasirodžiusi mūsų šalies krepšinio
rinktinė. Jei mūsiškiai būtų laimėję
prieš JAV, argi stebėtųsi kas maty-
damas džiaugsmingai šokčiojantį ant
bačkos ir šūkčiojantį žmogų – ,,Aš esu
lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi”.
Nesistebėtų niekas, suprastų, palai-
kytų, vaišintų ir sveikintų slapčia
pavydėdami. Didžiuotis garsiai reikia
aplinkybių, konteksto, reikia per-
galės. Ir ne tik krepšinio. Daug per-
galių turime. Trūksta tik viešumo,
reklamos, priminimų patiems sau.
Pasigendu pastangų iškelti iš už-
maršties ir parodyti gausius, net pa-
saulio mastu reikšmingus mūsų tau-
tos laimėjimus. Džiaugiuosi, kai apie
juos primenama užgimstančios so-
cialinės reklamos klipuose. Bet viską
toliau traiško degtinės, siaubo, prie-
vartos ir visokio plauko malonumų
vartojimo propaganda. Tai šiuolai-
kinės civilizacijos ,,juodųjų šamanų”
iššūkis mums, mūsų kultūrai, švie-
timui, dvasingumo ir žmogiškumo
ugdymo pastangoms.

Vytautas LANDSBERGIS
Didžiuojuosi tūkstančio metų

Lietuva, bet ne visais, ypač dabarties,
reiškiniais. Esu sergančios bendruo-
menės narys, ir man dėl to skauda. 

Elena Nijolė BUKELIENĖ
Jaučiuosi esanti lietuvių ben-

druomenės narė ir niekas daugiau.
Nedžiūgauju dėl to ir didelio pasi-
didžiavimo nejaučiu, nes mes – ne
kokia nors išrinktoji, ypatingoji
Dievo tauta. Kiekviena tauta savęs
verta, bet niekuo kitu negalėčiau ir
nenorėčiau būti. Čia mano žemė,
gamta, mano tauta, mano nuostabi
kalba (ja didžiuojuos), nepakartoja-
ma etninė ir modernioji kultūra,
istorija, paminklai, gimtinė, arti-

mieji, tėvų ir protėvių kapai. Čia
mane auginusios ir maitinusios šak-
nys. Kas aš be viso šito? 

Lietuviai gyvena neramioje vieto-
je. Jiems neleidžiama būti savimi.
Daug blogio atnešė nomadai koloni-
zatoriai iš Rytų. Socializmas sunaiki-
no gyvybingiausią tautos dalį, palau-
žė iniciatyvumą, darbštumą, pasiti-
kėjimą savo jėgomis, krikščionišką
moralę. Paradoksalu, bet mes ir šian-
dien leidžiamės valdomi apsišaukėlių
rasputinų. Žudo Lietuvą ir girtuok-
lystė. Reikia naujo Valančiaus. Reikia
modernios Bažnyčios, galinčios pa-
skatinti moralinį visuomenės atgi-
mimą. 

Nereali svajonė – kad visos są-
jungos paliktų mus ramybėje bent
šimtmečiui. Gal tada nusistovėtų
kokie nors pastovesni lietuvio bruo-
žai, kuriuos formuoja sėslumas, kraš-
tovaizdis, istorijos atminimas, kalba,
papročiai, tradicijos, religija, savas
valstybingumo modelis. Pažinti pa-
saulį, pasisemti iš jo žinių, naujų,
pažangių idėjų ir grįžti namo, kad
galėtum savo namus tobulinti, – toks
turėtų būti lietuvis patriotas. Tikiuo-
si, dar yra tokių. Gal globalizacija ir
Rytų kaimyno keliama sumaištis
sustiprins pasipriešinimo dvasią,
norą telktis, mobilizuoti jėgas ir atsi-
laikyti, kaip ne kartą istorijoje jau
būta? 

Neramu dėl tų intelektualų, ku-
rie į patriotizmo sąvoką deda nega-
tyvų turinį. Atsargiau reikėtų ir
istorikams niekinti savo tautos pra-
eitį. Idealizuoti nereikia, bet savi-
nieka irgi nereiškia objektyvumo.
Taip palaikomas šiandieninis lietuvio
polinkis į pesimizmą ir nevisaver-
tiškumo kompleksus. Tokia intelek-
tualų laikysena – tiesiog postmoderni
tėvynės išdavystė. Nepatinka šiuo-
laikinio lietuvio sumaterialėjimas
(elgetos kompleksai) ir keliaklupsčia-
vimas prieš Vakarų pasaulį, praran-
dant savigarbą, savąją vertybių sam-
pratą. Patinka humanitarinės pa-
kraipos kūrybingas jaunimas, kurio
nėra daug, bet kurio vertybių sistema
ir kūryba rodo kilimą nuo postmoder-
naus žmogaus fiziologijos absoliutini-
mo prie dvasinių ir visuomeninių
interesų. Pirmieji požymiai teikia
vilčių. Kol kas lietuvio tapatybė
sunkiai apčiuopiama. 

Bus daugiau.

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

Nr. 14

IN MEMORIAM
Skulptorių Vytautą  Raulinaitį prisimenant
Gegužės 25-osios sekmadienį

Clevelando paminėtas skulptorius
Vytautas Raulinaitis Dievo Motinos
šventovėje Mišiomis ir Tėvynės garsų
lietuviškoje radijo laidoje, kur pro-
gramos vadovė Aldona Stempužienė
kalbėjosi su veliono žmona Aldona
apie tragiškąją automobilio avariją,
įvykusią 1965 m. gegužės 25 d.
Washington, DC, kurios metu žuvo
Vytautas, keturi jo bendrakeleiviai ir
sunkiai sužeista jo žmona Aldona.

40 metų mirties ir 90 metų gimi-
mo Vytauto sukaktys Clevelando
lietuvius nukėlė į praeitį, kai Vytau -
tas ir Aldona su šeima buvo plačiai ir
sėkmingai įsijungę į lietuviškąją veik-
lą, garsėjo savo menininko darbais.

Vytautas gimė 1918 m. balan-
džio 4 d. Alvite. 1941 m. Vilniaus
Dailės akademijoje pradėjo skulp-
tūros studijas. Pasitraukęs į Vakarus,
į Vokietiją, dailės studijas tęsė Frei-
burgo Taiko mosios dailės mokykloje
ir ją baigė 1948 metais. Dirbo Jonyno
ir Shepherd Art studijoje New Yorke.
Nuo 1952 metų persikėlęs į Cleve-
landą, aktyviai dalyvavo lietuvių ren-
giamose parodose. Vytautas dirbo ir
specializavosi skulptūros, grafikos ir
keramikos dailėje.  Daug jo vertingų
kūrinių liko Vokietijoje. Jo kūrybos
darbai dar ir dabar puošia Aldonos ir
artimųjų namus. Ilgą laiką dirbus
kaip savarankiškam menininkui, jam
pagaliau pasisekė pasirašyti darbo
sutartį su didžiule bažnytinio meno ir
skulptūros bendrove, deja, automo-
bilio nelaimė neleido jo svajonei virsti
realybe.

Vytautas ir Aldona džiaugėsi
savo dvyniais Andriumi ir Ingrida.
And riaus gyvenimą, vos sulaukus 49
metų pakirto vėžys, jis mirė palikęs
žmoną Klarisą su keturiais vaikais,
kurie yra įsijungę į lietuviško jauni-

mo gretas. Du jau baigė lituanistinę
mokyklą, dalyvauja tautinių šokių
grupėse, jaunimo chore, jau dalyvavo
Tautinių šokių šventėje Chicagoje ir
šiemet Los Angeles. Jų mylima moti-
na Klarisa (vengrų kilmės) didžiuo-
jasi ir džiaugiasi, galėdama auginti
vaikus lietuviškoje nuotaikoje, kaip
jų miręs tėvelis troško ir prašė.

Vytautas, kaip įvairių gerų darbų
talkininkas, nuoširdžiai dirbo. Buvo
„Vytis” korp. narys, dainavo Čiur -
lionio ansamblyje, „Ąžuolų” oktete.

Vacys Rociūnas

Vytautas Raulinaitis daro pasiruo-
šimus skulptūrai. 

Jonynas Shepherd Art Studio, 
New York, 1968 m. 

Atkelta iš 3 psl.
Taigi, už ką balsuosime? Man as-

meniškai arčiau širdies Tėvynės są-
junga, nes jie nedviprasmiškai vado-
vavo Lietuvos valstybės atkūrime ir
lietuvių tautos atgimime. Man savo
krikščioniškomis vertybėmis artimi
ir Krikščionys demokratai, nors
nežinau, kiek jie tomis vertybėmis
gyvena. Dabar šios abi grupės veikia

kartu. Mano gaspadoriškas instink-
tas labai norėtų žinoti, kurie kandi-
datai yra vienarankiai. Tuo tarpu –
kas nori mano balso, atsiliepkite. Ką
galvojate apie dvigubą pilietybę? Ką
galvojate apie lietuvių tautos vaid-
menį Lietuvos valstybėje? Kada
paskutinį kartą ėmėte ar davėte kyšį?
Ar atiduotumėte savo ranką Lietuvos
gerovei?

Kas nori mano balso – atsiliepkite!
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PANEVĖŽYJE RINKOSI KERAMIKAI
(Šių metų XVII Panevėžio tarptautiniame keramikos simpoziume  dalyvavo čikagietis keramikas Alvydas Pakarklis)

Atsidariusi el. pašto dėžutę ra-
dau keramiko Alvydo Pakarklio at-
siųstas nuotraukas iš jo viešnagės
Lietuvoje. Tai nebuvo paprasta vieš-
nagė. Šį kartą Čikagos apylinkėse,
Riverside, gyvenantis A. Pakarklis
dalyvavo XVII Panevėžio tarptauti-
niame keramikos simpoziume.

Šių metų Čiurlionio galerijos 50-
mečio parodos pirmos premijos lai-
mėtojas gerai žinomas ne tik Čikagos
mylėtojams. Šis keramikas žinomas
ir Lietuvoje. Keramikos simpoziumų
(rengiami nuo 1989 m.) pradžia –
1983 metais keramiko Alvydo Pa-
karklio pradėti rengti respublikiniai
seminarai Panevėžio stiklo fabrike.
Nuo 1990 metų renginį organizuoti
ėmėsi miesto Dailės galerija, bend -
radarbiaudama su Panevėžio stiklo
fabriku, o nuo 2006 metų – kera mi-
kos įmonė ,,Midenė”. Darbo techno-
logija – aukšto degimo tempera tūros
(1,380º C) skulptūrinė keramika.

Panevėžio tarptautinis kerami -
kos simpoziumas užima išskirtinę
vietą tarp keramikai skirtų renginių.
Tai – ilgiausiai, nepertraukiamai ir
kryptingai šiuo metu Lietuvoje vei -
kianti keramikų kūrybinė ,,labora-
torija”. Simpoziumas turi tinkamą
techninę bazę, plačią programą, at -
virą reikšmingiems atradimams. Į
renginį kviečiami saviti, įdomūs kū -
rėjai. Skirtingo etninio, kultūrinio
pamato menininkams drauge praleis-
tas laikas, tiesioginiai ryšiai su teikia
progą suprasti ir įžvelgti tai, ko neį-
manoma suvokti masinės informaci-
jos priemonių ir aprašymų dėka.

„Mūsų, kaip simpoziumo organi-
zatorių, tikslas – aktyviai veikiantis
tarptautinis keramikos centras ir vi -
siems meno mylėtojams prieinama
su kauptos keramikos kolekcijos eks -
pozicija”,  – sakė projektą organizuo-
jančios Panevėžio dailės galerijos
direktorė Jolanta Lebednykienė ,,Pa-
nevėžio balsui”.

Šamoto skulptūrose sustingusi
dešimties skirtingų pasaulio meni -
ninkų vaizduotė ir filosofija. Toks
Panevėžio XVII tarptautinio kerami -

kos simpoziumo dalyvių viso mėnesio
darbo rezultatas.

Septyniolikoje įvykusių simpo-
ziumų dalyvavo 138 menininkai iš 31
valstybės: Australijos, Austrijos, Airi -
jos, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Če kijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos,
Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV,
Kanados, Korėjos, Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Meksikos, Naujosios Zelan -
dijos, Norvegijos, Olandijos, Pran -
cūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos,
Šveicarijos, Taivanio, Turkijos, Veng -
rijos, Vokietijos. Panevėžio dailės
galerijoje sukauptas ir eksponuoja-
mas unikalus šamotinės keramikos
rin kinys – per 650 kūrinių, sukurtų
Tarptautinių keramikos simpoziumų
metu – turi išliekamąją meninę bei is -
torinę vertę. Savita, vienintelė Lie -
tuvoje tokio pobūdžio kolekcija ats -
pin di pastarųjų metų pasaulyje vy -
raujančias keramikos meno tendenci-
jas, atstovauja lietuvių autorių kūry-
bą.

Šių metų XVII Panevėžio tarp-
tautiniame keramikos simpoziume
dalyvavo 10 dailininkų: Vilija Bal -
čiūnienė (Lietuva), Inese Brants
(Lat vija), Eugenijus Čibinskas (Lie -
tuva), Nerutė Čiukšienė (Lietuva),
Rosario Guillermo (Meksika), Figen
Isiktan (Turkija), Vita Katavičiūtė
(Lietuva / Izraelis), Alvydas Pakarklis
(Lietuva / JAV), Edita Rydhag (Švedi-
ja), Billie Theide (JAV). Menininkai
įtemptai kūrė penkias savaites.
Dailininkai ne tik kūrė, bet ir su -
rengė meno mylėtojams kūrybinius
vakarus Panevėžio dailės galerijoje
(lie pos 17 d. vyko Figen Isiktan
(Turkija), Vitos Katavičiūtės (Izrae -
lis) ir Alvydo Pakarklio (Lietu va/JAV)
kūrybos vakaras), o liepos 23 d.
Dailės galerijoje įvyko konferencija
,,Kera mi kos meno tendencijos”, ku -
rios metu simpoziumo dalyviai ir sve -
čiai skaitė pranešimus, iliustruotus
vaiz do medžiaga. 

Atvykę į simpoziumą dailininkai
galėjo susipažinti su Lietuva, jos
istorija ir kultūra. Simpoziumą už -
baigė menininkų sukurtų kūrinių pa -
roda Panevėžio miesto dailės galerijo-
je bei jos kiemelyje.

Liepos 19 d. prie ,,Gobis. Lauko
Ekspo” paviljone, Gedimino pr. 13,
Vilniuje buvo pristatyti septynių šių
metų simpoziumo dalyvių, jau daly-
vavusių Panevėžio simpoziumuose
ankstesniais metais, kūriniai iš Pa -
nevėžio tarptautinių keramikos sim -
po ziumų kolekcijos, saugomos Pane -
vėžio miesto Dailės galerijoje. Tai
Vilijos Balčiūnienės (Lietuva), Inesės
Brants (Latvija)  Eugenijaus Čibins -
ko (Lietuva), Nerutės Čiukšienės
(Lietuva), Rosario Guillermo (Mek -
sika), Alvydo Pakarklio (Lietuva/
JAV), Editos Rydhag (Švedija) kūri -
niai. Pristatyme dalyvavo simpoziu-
mų organizatorė Jolanta Lebedny -
kienė ir šių metų tarptautinio kera -
mikos simpoziumo dalyviai.

Į Panevėžį atvykusiems meninin -
kams buvo pasiūlyta sukurti lauko
skulptūrinės keramikos darbų. Jie
kūrė jaukiose Panevėžio bendrovės
„Midenė” patalpose. Jose yra jų dar-
bui būtina įranga – aukštos tempera -
tūros dujinė degimo krosnis. Joje
temperatūra siekia  1,380 laipsnių
pagal Celsijų.

Alvydas Pakarklis simpoziume
sukūrė klasikinių formų indus,  puoš-
tus linijų raizgalyne. Susikertančiose

XVII Panevėžio tarptautinio kerami kos simpoziumo dalyviai ne tik lankėsi
Vilniuje, bet ir surengė čia parodą. Tupi pirmas iš dešines A. Pakarklis.

Štai tokius darbus sukuria keramikai. 
Nuotraukos iš asmeninio A. Pakarklio albumo

Alvydas Pakarklis kuria.

2008 m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 31d.
Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje ruošiama

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones nuo 21 metų iki pensijinio
amžiaus praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje žiniomis pasidalins ir
praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai ir rašytojai.
Programa – lietuvių kalba. Numatomi užsiėmimai:

• grafika, popieriaus menas, knygrišyba, batika, kaligrafija, tipografija,
piešimas, tapyba, akvarelė, keramika

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir juodai-baltų nuotraukų ryškinimo labora-

torija   
• poezija
• siuvimo pamokėlės
• mezgimas virbalais ir vašeliu    
• gėlių puokštės/ikebana ir aplinkos menas
• kūrybinė išraiška – šokis, joga  
Kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Daugiau informacijos Ne-

ringos tinklalapyje: www.neringa.org

linijose slypi ne tik mieli žmonių ir
gyvūnų piešiniai, bet ir linksmi
įrašai: „žuvies nepaskandinsi”, „sa -
ma notas liežuvis” ir t. t. 

Darbas simpoziume virte virė.
Dailininkai sukūrė ne po vieną darbą.
Šiemet menininkams buvo pasiūlyta
sukurti kūrinius ne tik vidaus erdvei,
bet ir  lauko skulptūrinės kera mikos

darbų. Rugpjūčio 1 d.  Pane vėžio
mies to dailės galerijoje buvo atidary-
ta XVII Panevėžio tarptautinio kera -
mikos simpoziumo ,,Lauko skulptū -
rinė keramika” dalyvių kūri nių paro-
da. Joje puikavosi ir čikagiečio A.
Pakarklio darbai.

Pagal Lietuvos spaudą parengė
Laima Apanavičienė
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Į Lietuvą - ieškoti 
gyvosios kalbos

MINDAUGAS KLUSAS

Birželio pabaigoje Lietuvoje vie-
šėjo užsienio šalių lituanistikos cent-
rų studentai. Penkiolikos mūsų kalbą
besimokančių jaunuolių grupė iš
Prahos, Brno, Maskvos ir Kara-
liaučiaus studijų savaitę praleido
gludindama gramatikos įgūdžius ir
rinkdama lietuviško gyvenimo, kul-
tūros, papročių įspūdžius sostinėje ir
gražiausiose krašto vietovėse.

Per Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento surengtą studijų sa-
vaitę rusų ir čekų tautybės studentai
lankėsi Rumšiškėse, kepė duoną
Anykščiuose, o kibinus – Trakuose.
Paskutinę dieną visa grupė stebėjo
Valstybės dienos minėjimo ceremoni-
ją Daukanto aikštėje, iš atokiau susi-
pažino su senąja ir dabartine Lie-
tuvos kariuomene bei prezidentu
Valdu Adamkumi. Kelios studentės
po iškilmių sutiko papasakoti apie
lietuvių kalbos studijas.

Trūksta gyvosios 
kalbos

Karaliaučiaus valstybinio Ima-
nuelio Kanto universiteto studentės
Inga Laškova ir Jekaterina Zaiceva
lietuvių kalbos ,,galūnes kaitalioja”
jau porą metų. Tokia jų antroji spe-
cialybė – merginos dar studijuoja
rusų kalbą ir filologiją. Inga dvi
savaites lankė lietuvių kalbos kursus
Vilniaus universitete. Ji dažnai apsi-
lanko Klaipėdoje, kur, prieš persikel-
dama į Kaliningradą, gyveno jos
lietuvė močiutė Nijolė. Katia mūsų
kalbą pasirinko todėl, kad jai tai
atrodė įdomu.

Sunkiausia merginoms sekasi
,,apsieiti” su galūnėmis. ,,Painiojame
mes jas”, – sakė Inga, o draugė
pridūrė, kad dėstytojai pagaili joms
,,duoti” leksikos. Užtat ,,apkrauna”
studentes gramatika. ,,Sunku kal-
bėti, nes žinome nedaug žodžių. Tur-
būt tik Rusijoje taip – moko vien gra-
matikos, o leksikos – jokios. Daugų
daugiausiai – vertimai. Ir viskas”, –
nurijo kartėlį merginos. Tad gyvosios
kalbos jos dažnai atvyksta ieškoti tai
į Klaipėdą, tai į Vilnių. Mūsiškai
kalbėti studentės ir jų kolegos mokosi
tik kartą per savaitę ir tik vieną
valandą. Daugiausiai draugų mer-
ginos turi Klaipėdoje, bet joms labai
patinka ir Vilnius – jis didesnis, vis
tik – sostinė! Bendraamžiai Lietuvos
vaikinai, jų vertinimu, labai drovūs,
nelinkę megzti pažinčių.

Ištekėti už lietuvio

Brno Masaryko universiteto stu-
dentė Eva Seitlova yra taip dažnai
klausiama apie pasirinkimą mokytis
lietuvių kalbos, kad be sąmojo nebe-
gali išsiversti: ,,Noriu ištekėti už
lietuvio”, – įkyriems smalsuoliams
atšauna ji. Mergina studijuoja čekų
kalbą ir literatūrą, tačiau norėjo dar
kažkuo praturtinti savo išsilavinimą.
,,Dabar žinau, kad su lietuvių kalba
siesiu savo ateitį. Baigusi studijas
svajoju likti fakultete ir kitais metais
dėstyti ją ne lingvistikos specialybių
studentams”, – atskleidė E. Seitlova.

Prahos Karolio universiteto Fi-
losofijos fakulteto Slavistikos ir Rytų
Europos instituto studentė Olga
Fojtikova lanko dvi lietuvių kalbos
paskaitas per savaitę. ,,Norėčiau dau-
giau kalbėti. Lietuviškų gramatikos
terminų nelabai suprantame, tad
dažniausiai naudojamės tarptauti-
niais – genityvas, lokatyvas, – studijų
detales atskleidė O. Fojtikova. –
Gramatiką dar galima išmokti. Užvis
sunkiausia kalbėti ir taisyklingai
kirčiuoti žodžius”. Čekų kalboje kir-
čiuojamas pirmasis žodžio skiemuo,
pavyzdžiui ,,hasiči pristruj” (liet.
gesintuvas). Lietuviški kirčiai, savo
ruožtu, ,,šokinėja”. ,,Manau, kad ga-
lima susikalbėti ir nekreipiant dėme-
sio į akcentą”, – įsitikinusi Olga.
Antrame kurse studijuojanti mergina
lietuviškai dar neskaito, bet jau per-
skaitė Jurgos Ivanauskaitės romano
,,Ragana ir lietus” vertimą.

Pralinksmino ,,Škoda”

Inga ir Katia sako dažniausiai
skaitančios lietuvių poeziją. Ir čia pat
pradeda cituoti: ,,Apšerkšniję mūsų
žiemos...” Su savo knygomis mergi-
nas yra supažindinęs Lietuvos kul-
tūros atašė Kaliningrado srityje
Arvydas Juozaitis. Jis lankėsi pas-
kaitose ir išklausė 20 a. rusų litera-
tūros įvadą. ,,Beje, nepraleido nei
vienos paskaitos. Neprogulival”, –
juokėsi studentės iš Karaliaučiaus.

Visos studijų savaitės dalyvės
pastebėjo prastą kelių būklę, sutiko
nemandagių vairuotojų, kentė kam-
šatis troleibusuose. Tačiau čekes la-
bai pralinksmino Vilniaus gatvėse ma-
tytas senasis ,,Škoda” troleibusas. Evai
Lietuvoje didžiausią įspūdį paliko
gamta. Merginos iš kaimyninės Rusi-
jos srities eismo sutrikimais nesi-
skundė – jos prie to yra pripratusios.

Lietuviams.com

TMID nuotr.

Nuo rugsėjo mėnesio Mulingare
veiklą pradės nauja sekmadieninė
lituanistinė mokyklėlė „Bičiuliai”.
Dvi nuolatos dirbančios mokytojos
bei dar keletas mokytojų, kurie pri-
sidės prie mokyklos veiklos ne kiek-
vieną sekmadienį, planuoja dėstyti
lietuvių kalbos ir literatūros, geog-
rafijos ir istorijos pamokas, integruo-
tas su dailės dalyku. Kiekvieno mėne-
sio paskutinį sekmadienį žadama
kviestis į mokyklą įvairių specialybių
lietuvius susitikti su vaikais, taip pat
planuojama įkurti teatro grupę.
Išsamesnė informacija bus suteikta
rugsėjo mėnesio pirmą savaitę, kai

bus aiškus tikslus mokinių skaičius ir
amžiaus grupės.

Kol kas pamokas planuojama
vesti nuo 1 val. p. p. iki 5 val. v. sek-
madieniais, bet jeigu po vaikų tėvelių
apklausos paaiškės, jog mokyklos
veiklai patogesnė diena yra šeštadie-
nis, pamokos bus vykdomos šešta-
dieniais. Šiuo metu jau yra užsiregis-
travę 12-ka mokinių, tarp jų keletas
ikimokyklinio amžiaus. Susirinkus
didesnei grupei ikimokyklinio am-
žiaus vaikų, žadama dirbti su jais
ryte nuo 11 val. r. iki 1 val. p. p.

www.alb.ie

AIRIJA

Duris atveria lituanistinė mokyklėlė

Airijoje daugėja mokinių, laikančių 
gimtosios kalbos egzaminą

Šiais metais dvigubai padaugėjo
mokinių, kurie laiko mokymo pro-
gramose nenumatytų kalbų egzami-
nus, rašo irishtimes.com. Šiemet net
541 mokiniai laikė įvairių kalbų egza-
minus, o prieš metus – 254.

Naujausi duomenys rodo, kad
mokyklose daugėja mokinių iš už-
sienio, norinčių mokytis gimtosios
kalba. Daugėja kalbų, kuriomis gali-
ma laikyti egzaminus – 2005 m. buvo
siūlomos 9 kalbos, šiemet jau 19.
Pavyzdžiui, norinčių mokytis gimto-
sios kalbos lenkų mokinių pernai
buvo 53, šiemet – 171. Iš baigiamųjų
egzaminų rezultatų matyti, kad dau-
gėja imigrantų iš Baltijos šalių. Pvz.,

šiemet lietuvių kalbos egzaminą laikė
131 mokinys, pernai – 70.

Iš laikiusiųjų kalbos egzaminą
aukščiausius įvertinimus gavo 16,6
proc., pernai geriausius pažymius
gavo 9,8 proc., 2006 m. – 30 proc. Ki-
ta vertus, gimtosios kalbos egzamino
neišlakė tik 3,8 proc. Iš 50 laikiusiųjų
latvių kalbos egzaminą 32 proc. gavo
aukščiausius įvertinimus, neišlaikė
tik 2 proc.

Daugėja laikančiųjų olandų, slo-
vakų ir rumunų kalbų egzaminus.
Taip pat galima laikyti čekų, vengrų,
estų ir bulgarų kalbų egzaminus. 

Delfi.lt

Imigrantams skirta klinika klientų 
stygiumi nesiskundžia

Lenkų medicinos klinika Dubline
ketina atidaryti daugiau privačių
centrų visoje šalyje dėl didžiulės pak-
lausos tarp imigrantų ir airių pacien-
tų, rašo herald.ie. EMC turi patalpas
Parnell aikštėje ir neseniai atidarė
dar vieną kliniką Waterforde, kuri
specializuojasi odontologijoje.

Dubline esančiame centre dirba
lenkai ir lietuviai. Klinika labai popu-
liari tarp imigrantų, nes čia jie medi-
cinines paslaugas gauna panašiai
kaip gimtinėje ir savo kalba. Tačiau

klinikos populiarumas sparčiai auga
ir tarp airių.

Klinikos Parnell aikštėje direkto-
rius dr. Jaroslaw Leszczyszyn mano,
jog klinikos populiarumą lemia jos
darbas be išeiginių, patogi vieta
miesto centre ir trumpesnės eilės.
Kasdien čia budi du bendrosios prak-
tikos gydytojai (lietuvis ir lenkas), du
dantistai, pediatras, ginekologas ir
chirurgas. 

Delfi.lt

KARELIJA

Karelijos šiaurėje esančio Med-
vežjegorsko miesto Sandormocho me-
morialinėse kapinėse rugpjūčio pra-
džioje atidengtas paminklinis akmuo,
kuriuo Lietuvos vardu pagerbti
nekaltai nužudytų įvairių tautybių
žmonės. Paminklinį akmenį pa-
šventino katalikų kunigai.

Kaip ir kasmet, čia minint Atmi-
nimo dieną, skirtą Stalino represijų
aukoms pagerbti, vyko gedulo ir at-
minimo renginiai. Paminėti 71-ųjų
represijų pradžios metinių šįmet į
Kareliją suvažiavo oficialios delegaci-
jos iš Rusijos, Ukrainos ir Lenkijos.
Minėjime dalyvavo lietuvių, lenkų ir
kitų bendruomenių Karelijoje atsto-
vai.

Renginiuose nukentėjusius pa-
gerbė ir Lietuvos delegacija – Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro direktorė Dalia
Kuodytė, Lietuvos generalinis kon-
sulas Sankt Peterburge Eitvydas
Bajarūnas, kiti centro bei generalinio
konsulato atstovai. Minėjime Lie-
tuvos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos at-
stovai pažymėjo, kad pagarba žuvu-

siems ir jų atminimas yra neatsieja-
ma mūsų istorijos dalis. Šių metų
minėjimas yra pirmasis bendras kelių
šalių atstovų susirinkimas, skirtas
Karelijoje žuvusioms ir palaidotoms
represijų aukoms atminti ir pagerbti.

1937 m. Medvežjegorske vyko
vienos iš pirmųjų masinės stalinizmo
represijų aukų žudynės. Etapais į
netoliese esančioje Solovkų saloje
buvusį lagerį varomos aukos buvo
masiškai šaudomos. Sandormocho
kapinėse yra palaidota tūkstančiai
aukų, tarp jų ukrainiečiai, lietuviai,
rusai, lenkai ir kitų tautybių žmonės.
Represijų aukų palaikai rasti 1997 m.
netoli Medvežjegosrsko. Tada ir buvo
surengta bendra Sankt Peterburgo ir
Karelijos nevyriausybinės organizaci-
jos ,,Memorial” aktyvistų ekspedicija.
1998 m. aukų žudynių vietoje buvo
įsteigtos Sandormocho memorialinės
kapinės. Šiandien yra žinomi 4 958
nužudytų ir palaidotų Sandormoche
žmonių vardai. Istorikai mano, kad
bendras aukų skaičius siekia 7-9 tūk-
stančius žmonių. 

ELTA

Karelijoje pagerbtos stalinizmo aukos



12                    DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis

�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. Tą pačią dieną, 7 val. v.
šv. Mišios bus aukojamos anglų ir
lietuvių kalbomis. Bus šventinami
žolynai, gėlės.

��Po lietuviškų 10:30 val. r. Žoli -
nės šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje rug-
pjūčio 15 d., penktadienį, ALRK mo -
terų sąjungos 3 kuopos narės kvie -
čiamos susitikti su kuopos pir mi nin -
ke bažnyčios prieangyje. 

�Cicero Šv. Antano lietuvių pa -
rapija minės Šv. Marijos su Kūdikiu
Šiluvoje 400 metų apsireiškimo jubi-
liejų rugpjūčio 17 d. Minėjimui vado-
vaus kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Baž-
nytinio choro pirmininkė Jonė Bo bi -
nienė ir muzikė vargonininkė Vil ma
Meilutytė ruošia šioms šv. Mišioms
skirtas gies mes. Cicero lietuviai į šį
mi n ė jimą kviečia buvusius parapijos
narius ir svečius iš kitų apylinkių.
Visi kartu pasimelsime ir pasivaišin-
sime.

�Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., bus
minimos Šv. Kazimiero seserų kong -
regacijos įkūrimo 101 metinės. Šven-
tė prasidės šv. Mišiomis  9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, kur melsi -
mės, kad kongregacijos steigėja Moti -
na Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Po Mišių seselės visus
pakvies į auditoriją, kur skambės mu -
zika, galėsite nusipirkti seselių švie -
žiai iškeptos duonos ir kitokių gar-
dumynų, išgerti puodelį kavos, pas -
ka nauti saldumynų. Vyks loterija.
Tel. pasiteiravimui: 773-776-1324.

�Sekmadienį, rugpjūčio 31 d.,
nuo 10 val. r. iki 5 val. p.p. ir pirma-
dienį, rugsėjo 1 d., nuo 10 val. r. iki 4
val. p.p. ,,The Deer Path Art League”
kviečia į kasmetinį, 54-ąjį meno festi-
valį, kuris vyks Market Square ir
Wes tern Ave., Lake Forest, IL. Fes -
tivalyje dalyvauja lietuvė menininkė
Irena Šapar nie nė.

�,,Draugo” administracija pra -
ne ša, kad skelbta ,,Draugo” geguži-
nė neįvyks.

�Liepos 31 d. ,,Draugo” pasku-
tiniame puslapyje įsivėlė klaida. Rub -
rikoje ,,Nuotraukų konkursas” buvo
išspausdinta Rimo Gedeikos konkur-
sui atsiųsta nuotrauka, o ne Ramu -
nės Kubiliūtės. Atsiprašome R. Ge -
deikos už apmaudžią klaidą ir dė ko -
jame R. Kubiliūtei už klaidos pa s -
tebėjimą.

�Laukiame visų atvykstant į
JAV LB Cape Cod apylinkės ruo-
šiamą ge gužinę rugpjūčio 17 dieną,
sekmadienį, nuo 1 val. p. p. (jei lis –
kitą sekmadienį, rugpjūčio 24 d.)
Reginos Petrutienės sodyboje, 73
Centerville Ave., West Hyannisport,
MA 02672. (Įvažiavimas į Centerville
Ave. geriausias iš Craigville Beach
Rd.) Prašome atsinešti užkan džius,
desertą bendram stalui ir prizų lo  -
terijai. Muzika, kava, arbata, gaivi -
nančiais gėrimais pasirūpins LB apy -
linkės valdyba. Ateikite pabendrauti
ir smagiai praleisti laiką!

�JAV LB East Chicago apylin-
kės valdyba rugpjūčio 24 d. 1 val. p.p.
Vi lučių sodyboje, 1143 Southview Dr.,
Schereville, Indiana, ruošia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti. Tel.
pasiteiravimui: 219-322-4533.

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-
pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Bilietus užsisakyti galite tel.: 732-
446-7615 (Karin Lichter) arba el.
paš tu:  Kalichter@optonline.net 

��Ši lu vos Marijos Apsireiš ki mo
400 metų ju biliejaus paminėjimas
rugsėjo 7 d., sekmadienį, prasidės 3
val. p.p. šv. Mišiomis New Britain 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 priėmi-
mas. Au kas šventės išlaidoms paden -
gti pra šome siųsti adresu: St. Andrew
Church/Lady of Siluva, PO Box 2623,
New Britain, CT 06050-2623. Jei turite
klausimų, prašome paskambinti Elzbie -
tai Liudžiuvienei tel.: 860-223-2380.

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

,,Kaip garsiai visi ploja”.                                                  Danutės Cline nuotr.

Nuotraukų ,,Draugo” fotokonkursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime iki
š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 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@hot-
mail.com

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

Irenos Šaparnienės batikos darbas

KVIETIMAS BALSUOTI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Siekiant sutikrinti rinkėjų sąrašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti no-
rintys Lietuvos Respublikos piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal
gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą Washing-ton,
2300 Clarendon Boulevard, Suite 302, Arlington, VA 22201. Tel: 202- 234-
5860, #130; Fax: 202-328-0466; el. paštas: 

rinkimai@ltembassyus.org 
arba
į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje, 211 East Ontario

Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel: 312-397-0382; Fax: 312-397-0385;
el. paštas: kons.cikaga@urm.lt

Į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą New York, 420 Fifth Ave.,
Third Floor, New York, NY 10018. Tinklalapyje www.ltconsny.org

Anketas ir daugiau informacijos rasite: LR ambasados Washington, DC
tinklalapyje www.ltembassyus.lt, Generalinio konsulato Čikagoje tinkla-
lapyje (www.konsulatas.org), Generalinio konsulato New York tinkla-lapy-
je www.ltconsny.org, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje
www.vrk.lt.

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

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.
,,Draugo” šimtmečio proga ren giamas leidinys apie dienraš čio steigėjus,
buvusius redaktorius ir bendradarbius. Jis bus gausiai iliust ruotas nuo-
traukomis. Norinčius įsi gy   ti šį ,,Draugo” leidinį prašome atsiųsti 35 dol. ar
auką leidiniui pa remti. Lei dinyje bus skelbiamos visų aukotojų pa vardės.

IŠEIVIJOS DAILININKŲ DĖMESIUI!

Čiurlionio galerija, Inc., Lemonte, Lietuvių dailės muziejus Lietuvoje ir
Lietuvių dailės muziejus Pasaulio lietuvių centre, Lemonte rengia dai li ninkų
Miko J. Šileikio (1893–1987) ir Teofilio  Petraičio (1896–1978) premijų už dai-
lės kūrinius konkursą tema ,,Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje”.

Konkurse kviečiami dalyvauti vi so pasaulio lietuviai dailininkai, ne ma  -
žiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys užsienyje.

Trys M. Šileikio premijos skiria mos už tapybos ir skulptūros darbus ir
trys T. Petraičio premijos – už ak varelės ir grafikos darbus. Iškilmingas p a -
rodos atidarymas ir premijų įteikimas vyks 2008 m. spalio 4 d. Lietu -
vių dailės mu zie juje, PLC, Lemonte.

Darbus (1–3) ir jų nuotraukas bū   si mam katalogui siųsti iki 2008 m.
rugsėjo 13 d. adresu: Lietuvių dailės mu ziejus, PLC, 14911 127th Street, Le -
mont, IL 60439. Tel. pasiteiravimui:  630-257-2034.

PREMIJOS:

Miko J. Šileikio premijos už tapybos ir skulptūros darbus:
I premija – 500 (penki šimtai) dol.
II premija – 300 (trys šimtai) dol. 
III premija – 200 (du šimtai) dol. 

Teofilio Petraičio premijos už akvarelės ir grafikos darbus:
I premija – 500 (penki šimtai) dol.
II premija – 300 (trys šimtai) dol. 
III premija – 200 (du šimtai) dol. 

A. a. Petro Pelecko atminimui šeima aukoja 300 dol. „Draugui”.
Nuoširdžiai užjaučiame mirusiojo šeimą, artimuosius ir dėkojame už dosnią
auką.


